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“Įis atsikėlė, jo nėra čionai; štai vieta, l^ame ji buvo padėję MORK. 

16, 6-7

Kun. Jonas J. Jakaitis, M.I.C.

Kristaus Prisikėlimo Aidai

‘‘Jo nėra čionai. Atsi- gėlus” jį Dievas padarė. Sa
kelė.” (Luk. XXIV, G). Jvo kūnu, mėdega, tiesa, žmo-

Anksti Velykų rvtn, atėjo- !gus Hnksta P™ žem?s> tačiau 
sias i Kristaus kapų mote- |s,e’®^™s.a, kurioje Įstabusis 
riškes, kml brangiais aliejais | Kur?las atspindį savo gėrį ir 
patepus Viešpaties Jėzaus kn.!groiį>< veržte veržins Prie 
na, pnsireišknsis angelas jas j «*"» 'r Gro“°, pri«
subara sakydamas: “Kam ieš ,o" ža™™8 tobuIyMs, i* ku- 
kote gyvojo tarp. mirusių?” r’Os išėjo...
(Luk. XXIV, 5). Joms gi iš- ,r Paved6 Dievas žmogui 
sigandus. Dievo pasiuntiniai nau<lotis pasauliu. Švietė ir 
praneša žmogaus pajėgoms ir žmog« sau15' J> nešlojo
supratimui neprieinama tiesų: že",p’ mai,ino ir pUoS‘‘ auga- 
“Jis atsikėlė....” ‘ la1’ tarnav« gyvuliai, jį link

smino paukščiai...
Toks n:ekuomet nematytas, Jaučias žmogus esąs žemės 

negirdėtas dalykas nustebina valdovas. Jo klauso gamta, 
Kristaus kapą lankančias žmo jam tarnauja tvariniai, gi jis, 
nių atstoves; tačiau angelai žmogus, nei prieš jų vieną 
ramina priminimu, kad Išga- sprando nelenkia, 
nytojas dar prieš kančią savo Naudodamasis Dievo tvari- 
iš minusių priskėlimą buvo nįa-js, žmogus užmiršo Dievo 
pranašavęs: Atsiminkite, tvarkos palaikyti. Užmiršo ir
kaip Jis jums kalbėjo, dar te- pati Dievą. ftmė gyventi savo 
bebūdamas Galiliejoje, ir sa- apu, nepaisydamas Dievo iš- 
kė: REIKIA, KAD ŽMO- mint;es taisyklių.
GAUS SŪNUS BŪTŲ IŠDUO j5mg jįg tolintis nuo savo 
TAS Į NUSIDĖJĖLIŲ RAN- Kūrėjo. Reiškimas Dievui dėki 
KAS, BuTŲ PRIKALTA* ngum0) pagarbos, priklausomu 
PRIE KRYŽIAUS IR TRE- inr>, meilės ir klusnumo nvk- 
ČIĄ DIENĄ PRISIKELTŲ. , sįa žmoguje. Siela tolėją nuo

Tr ligišiol netikėjusieji Kri- savo Kūrėjo. Dievo tobulybių 
staus iš mirusių prisikėlimo atspindys ima nykti protin- 
pranašystei, dabar turi su gė- gamjame tvarinyje. Žmogus 
da nusilenkti ir pripažinti re- menkėja, gvvulėja. Žmogus i-i 
gedami tą žmogaus išminčiai ma spausti žmogų ir versti 
ir pajėgoms neprieinamą Jo!sau vergauti, lyg tas nebūtų 
iš mirusių prisikėlimo faktą. J jam lygus tvarinys — žmogus.

“Kam ieškote Gyvojo i Užverda žemėje pagieža. Sa 
tarp mirusių.” iv0 Posmais ėmęs gyventi,

(Luk XXIV 5) Į žmogus pats save susipančio- 
ja. Sukeltoje suirutėje pačiam

Mūsų Viešpaties Jėzaus pasidarė trošku ir koktu. Iš- 
Kristaus iš miniau prisikėli- „yko j. Uogaus sielos gie. 
mo šventė pripuola ^vasary- (]ra ir nŽTjr? ehaosas.
je. Tame laike yra lengviau 'pragaras. Oi už prieštaravi- 
mirusuj prisikėlimas pajusti, i mą Kur5jo valiai, (,ar ,aukė 
dumto taip neseniai buvo že- žmogtJ amžinas pragaras. 
mos numarinta. Augalai ap- Ir K,rSjnj nupua.
nuoginti nuo žiedų, vaisių ir lusi„ 2mogauSi tat> atsiunt5 
lapų, liko tik pliki, liūdni jam M„kytojų-Atpirkėjų-Išga-

"Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina, tr Salomė nusipirko kve
palų, kad atėjusios pateptų Jėzų. Ir labai anksti pirmoje savaitės 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 Jabai didelis. įėjusios į kapų, Jos pamatė jaunikaitį, 
dešinėje pusėje, apvilktų baltu drabužiu, Ir nusigando. Tasai Joms tarė: 
Neišsigąskite; jus ieškote Jėzaug Nazarėno, kurs buvo prikaltas prie 
kryžiaus: jis atsikėlė: jo nėra Stonai; 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.” (Mork. 16, 1—7).

grąsino pametusiems Dievo į- 
sakvmų kelius. Priminė, kad 
nusikaltėliams dar yra vilties 
rasti pasigailėjimo, išsižadant 
nuodėmės veiksmų ir darant 
nuoširdžią atgailą. Tačiau, 
Jis užtikrino, “JEI ATGAI
LOS NEDARYSITE — VI
SI PRAŽŪSITE.”

Ir pajuto žmonės, kad tas 
naujasis mokslas yra įstabus, 
nepaprastas, kad ne žemės 
padaras. Pajuto ir sukilo.
“Kieta” — jie šaukė — “ta 
kalba, ir kas jos gali klau
syti.” Sukruto aukštas vietas

užimą. Sukilo gulinti išdidu
me, gašlume. Pasišiaušė že
mės turtus kraujanti ir kitų 
išnaudojimu gyvenanti. Jų klai 
dų iškėlimas tij niekšų nepri
vedė prie atgailos ir gyveni
mo atataisymo. Kaltieji užsi
kirto savo* niekšybėje. Jie ė- 
mė nekęsti ir šiauštis prieš 
Išganytoją, gi, savo kalčių 
pridengimui, ėmė pulti die
višką Mokytąją,.jame prieka
bių ieškoti, jo mirties geisti..

Pasikėsinimas Dievą—JŽmo- 
gų užmušti akmenimis nepa-

Į z

'sisekė: Jis nesidavė, nes dar

nebuvo atėjusi tamsybėms va
landa.

Kad apjakę piktadariai, pa- 
siryžusieji negirdėtą baisumą 
— dievažudvstę atlikti, apsi- 
matytų ką jie darą, Kristus 
jiems primena savo darbų na 
Šurną ir jų pasielgimo netiks 
luiną:

“Aš jums parodžiau daug 
gerų darbų iš savo Tėvo; už 
kurį iš jų jūs norite mane 
užmušti?” Jon. X, 32).

Vyriausiam šalies teisėjui, 
kuris turėjo pareigos prižiū
rėti, kad tiesa būtų palaiko
ma, Dieviškasis Mokytojas 
priminė:

Kiekvienas, kurs yra iš 
tiesus, klauso mano balso.”

(Jon. XVIII, 37).

Tačiau užsikirtėliai blogu
me nebenorėjo tiesos ieškoti: 
jie veidmainingai klausia - 
“Kas tai yra tiesa?”, bet, 
turėdami valdžios kontrolę, 
jie nelaukia nei atsakymo, nes, 
jų protavimu, kieno rankose
yra valdžia, tam nėra reika-»
lo tiesos atsižvelgti. Asmeniš
kais sumetimais vedami, jie 
pasmerkia Teisų Teisųjį mir
ties bausme.

( Bet, tas, kuris yra “KE
LIAS, TIESA IR GYVENI
MAS”, negi gali pakęsti ne
tiesą. Kuomet nedorėlis jam 
kirto į veidą, Kristus subarė 
ir priminė laikytis teisingu
mo;

“Jei aš netiesą kalbėjau, 
įrodyk, kad tai netiesa; jei
gu gi tiesa, kam mane mu
ši?” (Jon. XVIII, 23).

J. Aufjustaitytč - Vaičiūnienė.

PRISIKĖLIMO IŠVAKARES
Kai Tu, prisikėlęs iš skraidančių dulkių,
O, Viešpatie Didis, į dangų pakilsi,
Mums keliant gyvenimo taurę prie lūpų,
Kartoki pasauliui, — kad mirsi!

Kai mes, belydėdami gęstančią saulę,
Sukniubsim ant kelio, aušros nesulaukę,
Palikęs Galgotoj beliūdint} šventąjį Kryžių,
Nuimk mums nuo veido bemirštančio kaukę...

Atverk mūs akis nerimų išbučiuotas,
Kur bokštai išganymo spindi iš rūko,
Kad Didis Kūrėjas įrašė į amžiną knygą 
Ir vardą šios žemės anūko.

Atsidegė gyslos sušalusios žemės...
Sieloj Tavo kraujo lašai pražydėjo...
O puikūs valdovai nuo krašto lig krašto pasaulio 
Karimas po kojų sudėjo.

Ir eimam visi be žemčiūgų vainikij,
Ir liūdim iš vieno, kaip broliai,
Tr džiaugiamės savo krepšius pakelėj pasidėję, 
Kad linksta mums mėlyni toliai.

Kai Tu, prisikėlęs iš skraidančių dulkių,
Visus mus paženklinsi kryžiumi lygiai,
Mes prašom, o Viešpatie Didis, neteiski,
Nors mūs ir klaidingi bus žygiai.

Nedorybės sūnūs jau buvo jo, kad žmonių nedorumas li- 
perdaug pasidavę pagiežai, Į gi tam pakils, kad daugelis Jį 
kad kreipti domės į Viešpaties 1 nepriims, nekęs, niekins, kan- 
Jėzaus įspėjimus. Kristaus ge (kins, kėsinsis Jį sunaikinti., 
rūmo, nei teisingumo jie ne- Daugelį šimtij metų pirm tam 

i bežiūrėjo. Ižganytojaus neiš- įvyksiant, pranašas Jeremijas 
i semiamas gerumas ir kantru- (XI, 19) paskelbė:
(mas juos net erzino. Laikytis
proto taisyklių, jau jiems ne
rūpėjo. IJžsikirtėliams blogu
me, pačios tėvynės likimas at
rodė menkniekiu, palyginant 
su sunaikinimu jiems nepa

“Dėkime medžio ant jo duo
nos ir išdildykime jį iš gy
vųjų, ir tegul jo vardas 
daugiau nebūna minimas.”
Dievamušiai pasmerkę At-

kenčiamo Kristaus. Jų gimtos PirkėW užkrovė Jam
šalies okupantams žydų tau
tos vadai pareiškia: “Neturi-

pačiam nešti kryžiaus kartu
ves. Išsivarę už miesto, bude-

stagarai. Žemė šalčio sukau
styta, šaltu sniego sluoksniu 
užversta. Vandenys — kietu 
ledu surakinti. Visur tuštuma, 
visur mirtis s’aučia.... Rodos, 
visas vasaros darbas žuvo. 

Bet, ne. Nežuvo! fitai pava-

nytoją. Juomi buvo pats Die
vo Sūnus, kuris, priėmęs žmo
gaus prigimtį, tapo ir Žmo
gaus Sūnumi.

Kristus žmogaus gyvenimą 
ėmė taisyti iš pamatų. Savo

sario saulutė prašvito... Tr su- šventuoju gyvenimu Jis nu
tirpo sniegai. Nuėjo ledai. avietė naują kelią, kad žmo- 
Sužaliavo augalai. Susprogo, gus “Dievo vaiku netik vadin-
pražydo medžiai, pakvipo... Iš 
lindo iš ohj žvėreliai. Čiulba, 
krykščia po medžius paukš

tės, bet ir būtų.” Nežinėje 
bei abejonėse klaidžiojančiam 
žmogui Jis atskleidė dievišką

cinkai. Dūzgia, birzgia aibės : išmintį. Sudraudė nuo prisi- 
-re lakstančių vabzdžių, mn-'riSimo Pr’e vadinamų “brau
siu, uodų, mašalų, širšių, bi-'g>U akmenų”. Gėdino už susi- 
telių.... masinimą blizgančiais meta-

Kas sakė, kad gamta buvo lais— auksu, sidabru. Barė 
numirus? Pasaulio Kūrėjui už rinkimą turtų. Smerkė už 
niekas nemiršta, niekas neiš- prisirisimą prie žemės gery- 
nyksta.... Visagaliui ir tas b’P- Slidumą, pasipūtimą, pa
kas buvo mirę — kelias, iš i gyrimų geidimą — Jis nieki- 
naujo leidžia diegus, vėl gy-įno- Gi žmonių išniekintą ne- 
vena.... > turtą ir mažystę Jis pasisa-

Gamta turi klausyti savo vino ir išaukštino. Besirūpi- 
Kurėjo ir, oi, kaip tiksliai rančius vien kūno reikalais 
klauso!... skaitė žemos rūšies žmonėmis,

įjuos lygino pagonims. Grau- 
u sparelytis ^įno gPj(jnpanis pasidavusius

prieš akstiną. i ir įsakė skaistėti, tobulėti
(Apašt. Darb. IX. 5). (Skelbė meilę. Liepė dovanoti 

Tr įkūrė Dievas žemėje žmo- (priešams ir visiems gera da
gų. “Mažą ką mažesnį už an- ryti. Amžinomis bausmėmis

\l

Alleliuja, Alleliuja, 
Alleliuja!

Visiems mūsų Rėmėjams ir Bend
radarbiams Nuoširdžiai linkime . 
džiaugsmingų ir malonių šventų 
Velykų švenčių, reikšdami gilų 
dėkingumą už paramą ir sveikini
mus.
MARIJONŲ KONGREGACIJA

it

me karaliaus, tiktai ciesorių.” ^ai, didelės minios akyvaiz- 
(Jon. XIX, 15).

Net žmogžudžių paleidimas
is kalėjimo jų nebegązdina, į taip pakabintą iškėlė su
drąsiai reikalauja nuožmaus me(j£kaj išniekintas, iš-
Barabos paleidimo, bile būtų -juoktas, apleistas baisiose kan

i nugalabintas Šventasis. čiose numirtų....
Tv,.j. . . ,. Nuodėmėse apjakėliams rn-i Išdidi tautos vyresnybe r.e- . f ,
. .. , , ...... u pėjo, kad Kristus būtų tikraipakentė, kad Atpirkėjas bu-1r J \

, , .. . ,. . . numiręs! Jie jaučia, kad Kns-vo begalo išmintingas ir at-( Y J
likdavo žmogui negalimus dar | ^Us ^ln^a® ir numiręs.
, . . . . ,. . . To dėl jau mirusiam dar perbus, bei įstabiu nekaltumu ir , .v. , T. skriodžia širdį, ir kapą ap-nuoširdumu Jis geros valios , . . : , , . ., , ,. • m stato kareiviais, kad atimtižmones trauke į save.... Tam-_ _______ ,. _v
sybės vergai negalėjo pakęsti

doje, Jį išrengė iš drabužių, 
ištempė ant medžio, kojas ir 
rankas perkalė storomis vini-

ryškiais ruožais prasimušan
čius dieviškos šviesos spindu
lius... Mat, jie blaškė tamsy
bės rūkus ir pridavė neramu-

prisikėlimo galimybę..
Kaip žmogus yra niekšingu 

pajuokimo abjektu, kuomet 
pasirįžta eiti prieš Dievą. Tr 
kaip apgailėtinai! jis yra ak

ino jos palaikytojams. Bet y-. las, kuomet, žmogišku mastu 
pač niekšai netvėrė piktumu, i apskaitliuodamas, kėsinasi
kad Dievas-Žmogus, nepaisyda 
mas niekieno kilmės, nei aukš-

prieš Dievo galybę!... Kristaus 
priešams buvo lengva Jį kan-

tos padėties visuomenėj, drą-(kinti, koliai Dievas-Žmogus — 
šiai viešai smerkė nedorėlių vei “kaip avinėlis nekaltasis, — 
dmainingą gyvenimą. Sudarė, neatvėrė burnos savęs apgini-
tat, prieš Tšganytoją klastas, 
sukėlė prieš Jį minias, besi
meldžiantį suėmė, valkiojo po 
teismus ir kalėjimus, daužė

mui”. Bet, kaip jie galėjo su
laikyti Kristų nuo prisikėli
mo iš numirusių, kuomet Jam 
atėjo valanda prisikelti!...

ir spiaudė veidan, sukapojo Kas. žmogui yra negalima, 
kūną ir po priesaiką iš jo iš- tas Dievui nesudaro sunku- 
gavę prisipažinimą, kad Jis mo. Užtat, atėjus prisikėlimo 

! yra DIEVO GYVOJO SŪ-! laikui, subiro tamsybių galv-
NUS, užuot, kad puolę Jam 
po kojų ieškotų pasigailėjimo, 
jie PASMERKĖ DIEVĄ—

i ŽMOGŲ MIRTI... Suprask, 
Ijei gali, žmonės pasikėsina tei- 
j sti ir pasmerkia mirti savo 
Išganytoją, Dievo Gyvojo Sū
nų !...

Pirmiau negu Dievas-Žmo
gus atėjo į pasaulį, jau žino-

bės, kaip ir nebuvusios... Kad 
ir nužudytas, kad ir perskrio- 
sta širdimi, kad ir pervertom 
rankom ir kojom, kad ir tre
čią dieną palaidotas, — štai 
Jis vėlei gyvena!... Gyvena, 
kad gyventų visada, amži
nai!...

Oi Kristaus kapą saugojąs 

(Tęsinys 2 pusi.)
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PRISIKĖLIMAS
Pro atdaras juodojo vakaro langus
Nuėjo, nuėjo šventi aleliuja,
Misterijoj dreba ir žemė ir dangūs,
Kaip tolimos ugnys aušrų tolimųjų...

Sueikit, suskriskit š.rdžių milijonui,
Nuverkit per žemę gyvenimo staktų.
Žydėkit kaip vasaros daržo aguonos 
lr plakite amžiais nemirštantį taktų.

Nereikia žemčiūgų brangių nei gintarų, 
Išganymo dulkes ka p auksas žėruoja, 
Išganymo saulė nei smerkia nei baru,
O gelmių karūnos danguj plevėsuoja.

Vidurnakčių tamsūs sapnai nusidangė 
lr kaukės veidų jau senai nebeturi,
Aušrų gėlėmis nuraizgyta padangė,
Pilki debesėliai į vakarus žiūri.

Sueikit, suskriskit širdžių milijonai 
Į bundančio ryto vainikų sonetų,
Žydėkit kaip rožės, jauni bilijonai,
Gyvenkite džiaugsmų kančios pažadėtų.

t
Bern. Brazdžionis. (“Š-nis”)

Linksma diena nušvito jau 
Keliesi, Išganytojau,
Mes garbę duodam visi Tau, 
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

Ačiū, jogei mus atpirkai, 
Apleidai grabų garbingai, 
Atvėrei dangų meilingai. 
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

Iš Lietuvių Katalikų Veikimo 

Centro

K&l&T AUd i'KlolKEJblMO 
AIDAI

Kun. Pr. Vaitukaitis.

snis į mūsų išganytojų, ne- mi ant kryžiaus.
šantį sunkų kryžių, mums Aleliuja, Jis kėlės, Kristus, 
duos malonės atsidavusiai mūsų Džiaugsmas i Amžių ne
nešti savo kryžių. O i>ati mm marusis kuiaiiuu, mes Tave 
tis apie garbingai kėlusį mū- i sveikiname! Kristus, Nugulė- 
sų Išganytojų, mums priduos tojas, vėl kėlės, kad lininis 
drąsos ir pajėgų, kad kantria, gauti Jo gyvenimo ir mirtie.' 
galėtume jį nešti, žinodami, i visus pala minimus, kad ap 
kad tokiais kentėjimais ir mes 'vainikuoti visus Jo darbus ir 
pelnysime amžinųjų garbę. [surinkti tų dieviškųjų darbų 
Kristus, Mūsų Džiaugsmas! 'visus nuopelnus. Nes, jei mir

Aleliuja., Jis kėlės, Kristus. !‘is J< t",'l laikusi ial1“"" 

mūsų Džiaugsmas! Jles ėmė ;karste> v,sas 
n.e dali mmų Atpirkėjo ken- maldos’ " ok,n 8letrakll)' 
įėjimuose savo pasigailėjimu, darbo> ‘"sin"k,’""l° * k,'nh" 
kai žvelgiame į Jo Kančios bfltų beI*idžias- Tai',au-
baisius kentėjimus. Nūngi, Jis k515’- Visa IŠ nauJ“ 
pridera, kad mes džiaugtum,-. »*S""sta ir ""'s ūpturaj...,.,- 
Jo Prisikėlimo garbėje. Todėl, Prižad«i™«, kad gausime ™ 
Jam Dėkokime ne vien už pa- išganymo 
lainias, kurias gavome ir dai
gausime iš Jo garbingojo Pri

sias dovana?.
brangiau

Mūsų troškimas yra, kad 
Atsikėlusis Išganytojas įžen
gtų į kiekvieno širdį su tikė
jimo šviesa, su vilties saldu
mu ir meilės kvapsniu, .kai 
mes giedame naujų himnų gar 
bės, šlovės, meilės ir garbini
mo: Aleliuja! Aleli u-

sikėlimo, bet sverbiausiai dė, 
Jo Paties, ir už džiaugsmų 
garbę ir trijumfų. Be to, gar
binkime Jo Žmogystę ir Die 
vybę, Jo Kūnų ir Sielų. Už 
visa mes esame Jam skolingi, 
kad mus atpirko begalinėmis

Jėzus Kristus Kėlės, Aleliuja!
Kristus, Mūsų Gyvenimas! ištai, .Jis — dabar gyvenimo 
Jis kėlės, Kristūs, mūsų 'p inas, štai, Jis garbingas, da- 

Gyvenimas! Dėkonės giesmės dar nejaučiąs sopulių bei

(Tęsinys 1 pusi.) 
priešų kareivių būrys ? 
džiaugiame išgųstyje jie išlak
sto, išpažindami savo negalę 
kovoti Tų, ‘ ‘ Kurio vėjai ir jū
ra klauso *. Kuriam gamta bei

Di-

Kristaus priešų. Tad ir ne-
v ---------- - tenka stebėtis, jei Popiežius

Baigiame Šventuosius Me- Pijus XI ne tik vyskupus ir 
tus. Popiežius juos skelbė, nes kuniguš, bet kiekvienų kata-ihuo«aus PriShutis nusilenkia, 
prieš porų metų suėjo devy- likų šaukia prie katalikiškojo Kuris ir nužudytas gyvena... 
niolika Šimtmečių nuo įsteigi- veikimo, apaštalavimo,- kad | 6811 J®2}18'
mo Šv. Sakramento, nuo Pa- priešų puolimus atremti ir su-Sunku, tau spardytis 
skutines Vakarienės, nuo Kri- klaidintus arba dar Kristaus Pr^es akstinų.” 
staus tragingos ir skaudžios nepažinusius traukti prie Ka- nnrusių prisikėlimas žino 
mirties ant kryžiaus. Dėl to talikų Bažnyčios, kad visi ka- »aus supratimui yra taip ne- 
ir Velykos, Kristaus iš numi- tulikai ir visi žmonės į Kris- Paeinamas, kad prisikėlusiam 
rusių prisikėlimo šventė, yra taus mokslų atsižiūrėtų pasirodž.us apaštalams,
reikšmingos, jubiliejinės. Kas visose gyvenimo srityse, kad tle krūptelėjo iš išgąsčio ir 
met Velykas iškilmingai mi- toji “Pasaulio Šviesa” vis negalėjo tikėti, kad jie
nime, bet šiemet tos iškilmės dauginu žmonių apšviestų, mato Pati Išganytojų, o ne Jo 
turi būti didingesnės ir su rū kad visa mūsų tauta supras- dvasių, koliai Kr.stus nepra- 
pestingesniu dvasiniu prisi- tų, jog Jis yra “tiesa, kelias d©jo valgyti, koliai Jo nepri-

VELYKOS ir himnas eina iš mūsų šir
džių, kai matome, kai mūsų

skausmų, nė neliečiamas nm- 
ties! Nemarus Kristus, musų 

Išganytojas atsikelia iš kar- i Viltis, mes-sveikiname Tave, \j/ 
sto. Jo garbingas Kūnas nu- Aleliuja!

kančiomis ir baisiausia mirti- ja! Aleliuja!

švinta Dievybės šviesa. Iš Jo 
žėrinčių akių apsireiškia Jo

Nūngi, visi Jo kentėjimai 
vra permainyti į garbę. Jis

palaimintos Sielos spindanti įgyvena ir daugiau nebemirs. 
garbė. Pergalės Karalius ro-dš Jo priešų persekiotojų ker 
do džiaugsmų aplink Save. što ir pagiežos, kokios gi sek 
Dangiškuoju džiaugsmu Jis ' mes ? Kas dabar tie plakimai 
pripildo širdis visų, kuriems!erškėčiai, vinys ? A, tai visa 
pasirodė. įbuvo priemonės, kuriomis, pa-

Aleliuja! Jis kėlės! Taip,'gal amžinąsias ištarmes, Die 
Gyvenimo Knygų,* kuri per vo Sūnus turėjo mus atpirkti.

religiniu pasitiktos.

Devyniolika amžių 
nuo ta laiko,: kada

lir gyvenimas.” Pasaulyje nė-
nraė in 1 a laikos, daug skriaudų, nė- 

K ristus ra b'gyl'-ės ir teisybės, ekono- 
buvo prikaltas prie kryžiaus. n,iniai ir «"■>'«”« sunku- 
Bet Šventieji Metai buvo pa- mai ž“',nra dėl to,
skelbti ne vien tam baisam ir|kad žmMl5s įgyvena pagal 

paminėti, bet Krlstaus ln<’ksld jųžiauriam įvykiui 
taip pat ir garbingam Kris
taus iš numirusių prisikėli
mui. Dėl to ir mes katalikiš
kojo veikimo nariai turimi

gyvenime nėra Kristaus dva
sios.

Nieko nepadėtų Kristaus 
Evangelija, jei ji pasiliktų

silietė, koliai į žaizdų vietas 
rankose ir kojose ir į Jo at
vertų šonų, jie neįdėjo " savo 
pirštų...

Sunku yra tikėti tiems, ku
rie sulig savo išminties, ar 
sulig savo pajėgų, kėsinasi 
matuoti Dievo visažinybę ir 
v isagalybę!

mirtį buvo uždaryta, Savo 
visagalybės galybe Jis Pats 
atidarė trečių ęljenų. Tikrai,, 
Jis kurs taip garbingai kėlės 
įš mirusių, nugalėjo pragarą, 
mirtį ir karstų. Jame išsipil
dė pranašo žodžiai: “Po dvie
jų dienų Jis mus atgimdys: 
trečių dienų Jis mus prikels” 
(Os. VI, 3). Per Jėzaus mir
tį, yra prašalinti mirties še-

kurias nesi

DIEVO SŪNAUS garbingo iŠ numirusių Prisikėlimo 
dienoje, sveikinu Aušros Vartų brangius ir mylinius pa- 
rapijonus, linkėdamas visiems kuolinksmiausių ŠV. VE
LYKŲ. Tegul Visagalis jus visus pripildo noru veikti 
su Kristaus malone ir ruoštis prie mums prižadėtos lai
mės danguje.

SVEIKINU dienraščio “Draugo” skaitytojus ir rė
mėjus, linkėdamas visiems tikro Kristaus iš numirusių 
prisikėlimo džiaugsmo. Tegul Dievas per jūsų pavyzdin
gų, rėmimų katalikiškos spaudos stiprina jumyse»ir viso
je žmonijoje amžinosios laimės viltį.

KUN. J. MAČIUL1ONIS, M. I. C.

pagalvoti, kaip vertingiau šių' knygoje uždaryta, jei jos
šventę, viso krikščioniškojo 
pasaulio triumfo šventę — Ve 
lykas ko iškilmingiausia ap
vaikščioti. Bet mums, pasiry- 
žusiems apaštalauti Kristaus 
maksiu, nedera pasitenkinti

nieks neskelbtų. Šiais jubilie
jiniais metais mes turime pa
daryti stiprų pasiryžimų Kri
staus Evangelijos šviesa ap
šviesti kas kart vis didesnes 
žmonių minias, išplėsti kata-

šėliai, o įneš per Jėzaus 
“Jėzaus vardu visoks Kristaus atsikėlimų' iŠ naujo 
kelias priklaups dangų- atgimstame gyvenimo viltyje, 
je, žemėje ir po žeme.'’ Aleliuja, Jis kėlės, Kris- 

Kristus po prisikėlimui jau |tūs, mūsų Gyvenimas! Judos 
nemiršta. Jis viešpatauja sa- giminės Liūtas nugalėjo! Am- 
vo įsteigtoje karalystėje že-
niėje — Šventoje Bažnyčioje 
— ii1 nei valandėlei neaplei
džia savo gailestingumo sosto

vien tik tų nepaprastų šven-! Ūkiškąjį veikimų laikantis Švenčiausianie Sakramente, 
čių iškilmėmis. Mums reikia! Bažnyčios nurodymų. Toks Vargstančius ir prispaustus 
pagalvoti ir apie tai, kaip j pasiryžimas padaryti geriau- Jis kviečia prie savęs ir juos 
sėkmingiau tų kilnų darbų šia tik šių metų Velykose. atgaivina.
dirbti, kaip daugiau darbinin
kų jin įtraukti ir tiems dar-

Kiekvienas A.L.R.K. Federa
cijos veikėjas ir narys, neabe-

Su juomi nesantieji gyveni
mo pareigų jungų pajunta,

žinoji Išmintis garbingai tri- 
jumfavo viršum piktybės! Ne
marybė panaikino mirtį! Jė
zus Kristus kėlės iš mirusių
jų trečių dienų — taip, kaip 
nusakė, ir tuo būdu patvirti
no ir mūsų atsikėlimų atei
tyje. Jis kėlės, kad mums pel
nyti tikrojo gyvenimo mūsų 
sieloms, būtent, kad mums

baras Dievo pagalbos pasipra- jotina, tai padarys ir dėl to 
Federacijos sekretorijatas, 
sveikindamas Kristaus l’risi-

stytf. •
Prieš 19 šimtmečių Kristus 

įsteigė Bažnyčių ir pasakė, 
kad Jo Bažnyčios “nė praga
ro vartai nenugalės.” Tačiau 
Kristus numatė ir savo sekė
jus perspėjo: “Veizdėkite, 
kad kas nors jūsų nesuklai
dintų. Nes (langelis ateis ma
no vardu ir sakys: Aš Kris
tus, ir jie suklaidins daugelį.! 
Nes .... kils daug netikrų j 
pranašų ir suvedžios dange- i 
lj” (Mat. 24, 4-11). Kad nuo 
to žmones apsaugoti, Jis įs
teigė Bažnyčių, paliko savo 
vietininkus ir jiems pasakė: 
“Eikite tat ir mokykite visas 
tautas... mokydami juos lai
kyti visa, kų tik esu jums pa
sakęs. ’ ’

kėlimo švente, kiekvienam lie
tuviui katalikui linki giliai 
persiimti šios brangios šven
tės nuotaika ir Velykų ryte 
linksmai giedoti Aleliuja.

kaip jis darosi saldus ir len- .pelnyti šventojo, antgamtinio 
ir amžinojo gyvenimo. Jis kė
lės iš įnirusiųjų, kad mūsų

gveja.
Danguje Jėzus yra šventų

jų laimė.
Ir dangus ir žemė yra pil

ni Jo garbės.
Jo galybei nėra galo. Ir

Eederacijos sekretorius. neša
---------------------- Dievas

NAUJAS LIETUVOS LAT
VIJOS SUTARIMAS

KAI NAS. Kovo 29 d.

kūnams laimėti prisikėlimo 
malonės, kurį būtų mums gei- 
bntaiiti įeiti j Dangaus laimę 
ir su Juomi amžinai dalyvau
ti Amžinojo Karaliaus perga-

Ka p Apaštalas Povilas pra- dėB Mje> w Jo |e
nesu • "Jis ffSmp būriam ils .... . . ■j», kuri bus musų uzmokesnis.Jis, esme būctaanas 

pats save pažemino, 
prisiimdamas tarno pavidalų, 
pasidaręs panašus į Žmones ir 
viršuj ihe išvaizda rastas kaip 
žmogus. Jis pats save paže
mino, pasidaręs paklusnus iki 
mirčiai, mirčiai gi kryžiaus. 
To dėl ir Dievas išaukštino Ji,

Kristus, Mūsų Viltis! 
Aleliu j a; Jis kėlės, Kristus, 

mūsų Viltis! Tas šventasis Kū 
nas, kurs Kančios metu buvo 
sukruvintas, sužeistas ir pa 
našus į raupsuotojo kūnų, -

vi sos kančios, 
priešinant ant Savęs prisiė
mė, nūngi yra apvainikuotos 
garbingausiu prisikėlimu.

Aleliuja, Jis kėlės, mūsų 
Viltis! Jis, pagerbęs Kryžiaus 
medį Savo Kūno brangiausia 
sunkuma, Jo Kraujo brangiau 
siais lašais ir žemčiūgais Jo 
dieviškosios kantrybės, nuo
lankumo, klusnumo ir meilės, 
nūngi, — garbingai, keliasi ii 
pakelia Kryžių iš bausmės 

i ženki o į mūsų Atpirkimo Žen-> 
klų, Jo gailestingumo emble
mų ir mūsų vilties simbolį. 
Koks padrąsinimas visiems 
mums, kurie sekame mūsų 
Dieviškojo Vadovo pėdomis, 
kad nešti mūsų kasdienį kry
žių, iš dangaus siųstų kryžių, 
per visas mūsų žemiškojo gy
venimo dienas, kad ištesėti po 
kryžiaus sunkia našta, kaip 
mūsų Išganytojas kentėjo vi
sas kančias, kurias Jo Kry
žius davė Jam.

Jis girdėjo pajuokos ša u k 
smų: “Jei Tu esi Dievo Sū
nūs, nužengk nuo kryžiaus” 
(Mat. XXVII, 40). Tačiau, 
Jis nenužengė, kad galėtų 
kentėti ikį pabaigai ir baigti 
mūsų atpirkimo darbų. Taip 
pat ir mes girdėsime šauksmų 
kūno ir kraujo, pasaulio ir 
džiaugsmų, kari į šalį dėtume 
savo kryžių. Mūsų prieštarau
janti valia mus spiria dažnai 
priešintis dangiškiems dekre
tams. A, tačiau, nenusilpnė- 
kiine ir nepasiduokime 1 Ver
čiau priimkime kryžių mūsų

garbei.” (Pilyp. II, 6-11). Palaimintojo Išganytojo pa- 
lr vargas tam, kuris Jo ka- įvyzdžiu! Sekime Jo pėdomis!

Ta p, sekime Jo nukruvintais 
žingsniais iki kitos rankos 
Dievo ranka, bet ne mūsų pa
sidavimas, nuims kryžių iš

f

Lietuvos užsienių reikalų mi 
nisteris Lozoraitis ir Latvijos dovanojo jam vardų, viršes- 
įgaliotas ministeris Lietuvai nį už vįsus vardus, kad JIS 
Seja pasirašė susitarimų, ku- ZAU3 VARDU PRIKLAUP-

TŲ VISOKS KELIAS DAN 
GUJE, ŽEMCJE IR PO ŽE 
ME ir kad kiekvienas liežu

riuo nuo š. in. balandžio 1 d. 
panaikinamas mokestis už lei
dimus gyventi Lietuvos pilie- 

Šiandien ypatingai daug at- čiams Latvijoje ir Latvijos j via išpažintų, jog Viešpats Jė- 

sirado klaidingų apaštalų, piliečiams Lietuvoje. I aus Kristus yra Dievo Tėvo

nėraragaujančios Bažnyčios 
ištikimu piliečiu!

Viešpats Jėzus Kristus tei 
šia gyvuosius ir mirusius. Dė
ja tiems, kurie Jo meile de- mūsų. Net, jei mūsų kentėji-
gančių širdį atstumia ir nie mai būtų viso gyveninio kry- 
kina- • žiu8, tačiau, — vienas žvilg-

SVEIKINU ŠŠ. Petro ir Pauliaus parapijos 
visus parapiečius ir visus mano draugus ir pa
žįstamus VELYKŲ ŠVENTES džiaugsmu.

Prašau, Kristų, mūsų Viešpatį, pilnų visokių 
malonių, visus palaiminti sveikata sutikimu, pa
sisekimais, ramybe ir visokiais gerumais, kad 
Tas Velykų Džiaugsmas niekados nesibaigtų gy
venime.

KUN. A. LINKUS.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentanis ir Draugams
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Sveiki, Sulaukę Šventų Velykų
Supraskite, brangieji, tą 

neapsakomą visi) džiaugsmą 
matant, kaip mūsų skaityto-

RAMYBE JUMS... pilnai tikėdami, kad 
_______ į Viešpats ir Dievas.

Griuvo sargai, atsiveria kar į Ramybė tiems, kurie, nors 
štai, ir išeina vyras visas ži- ^)lls mfln?s nematę, bet auko- 
bėdamas kaip saulė, rūbai ,naa° garbei, eis, apasta- 
baltesni už saulę. Tai Jėzus lail8» ties nelaimingiesiems pa

aš .lU MIRĖ KUN. PAUL. SLAVĖ
NAS, KROSNOS KLEB.

Kovo 16 d. Krosnoje mirė 
kun. Paulius Slavėnas, .lis lai 
dujamas buvo kovo 18. Kun

jai Dievą myli, — dorai gy- Kristus, tai tas pats, kuris Ka*'»os ranką mano vardan, p. Slavėnas gimė sausio 2b 
prieš tris dienas kybojo ant ^^nostys nas,airiams ašaras, d., 1865 m. Kunigu įšvęstasvendami, bažnyčią užlaikyda

mi, katalikišką spaudą rem
iami, ir taip Dievui tarnau-

kryžiaus, nebepanašus į žino- n,an Pa<*ian|. 1888. Paskutiniu laiku susir

Sulaukėme brangi-os ir ma
lonios Kristaus prisikėlimo 
šventės. Kasmet jinai toji im
ti. J r kasmet jinai nenusibos
ta, kasmet jinai mums džiau
gsmo ir linksmybės teikia.

Dėl ko 'Velykos taip mūsą
laukiamos ir dėl ko jos mums darni.
tiek daug džiaugsmo atneša? i jr kitos pusės, kaip liū- 
Tai mūsą, kataliką, tikėjimo na matyt tokią, kuriems do- 
paslaptis. Kristus buvo miręs. venimas tiek terūpi, kiek per- 
Vadinasi, nustojęs gyvybės, -ny^stis sniegas ir jiems apie 
•Jis buvo palaidotas. Kartu su tokias dalykus nei minte ne- 
Kristaus mirtimi ir palaidoji- užniink. Nors ir nedaug to
mu, rodėsi, kad ir Jo mokslas mūsą tarpe būtą, linkė- 
bus palai*lotas, užmirštas ir kime> kad jje vjsį sU Kristumi 
niekas daugiau apie jį nekal- prisikeltą iš nuodėmią purvo, 
bes. Bet štai Kristus keliasi linksmai sugiedotą “Aleliu- 
iš grabo. Kelias savo dieviš- -ja” jr pasakytą sau Kristus 
kąja galybe. Vadinasi, Jis ne kėlėsi iš numirusią ir aš kel- 
žmogus, bet Dievas, Jeigu Jis siuosi iš savo blogą įpročią.

gu-
Po prisikėlimo Jį temato tik 

tie, kurie ir pirmiau troško Jį 
matyti, ne tik matyt, bet ir 
visa širdimi mylėti.

— Ramybė jums!

Taip dabar Kristus 
sveikina ir sveikins.

visus

Ramybė jums visiems, vėžio liga. 
kurie einate paskui mane!

— Bet kai kam turiu tos 
ramybės ir neduoti. Man skau 
du. Aš noriu visus priglausti, 
aš noriu visus mylėti. Bet yra 
širdžią, kurios, praėjus tam 
gražiam atgailos laikui, dar
pasiliko nuodėmėse, dar neį

— Ramybė jums, kurie iš- stengė suprasti mano me'lės 
ėjote per kentėjimą ugnį. šitoms sieloms aš negaliu iš

— Ramybė jums, kurie dėl lieti savo rariiybės, ir aš pat. 
manęs buvote persekiojami,.turiu dėl ją kęsti.
bet nuo manęs neatsitraukėte. ■

LATVIJOJE SUIMTAS 
LENKŲ VADAS

RYGA. — Laikraščią pra- 1 
nešimu, Rožytėje areštuotas 
lenką kataliką jaunimo sąjun 
ges pirmininkas, Latvijoje, j 
.Jasionovičius, kuris yra gini 
nazijos matematikos mokyto- : 
jas. Jis kaltinamas valstybės 
išdavimu.

MOŠŲ VELYKOS
Jau kėlės Kristus! — varpai pranašauja.
Velykos atėjo. Pabudo gamta...
Lauką vėversvs nuims mėlynėj čyrena:
— Čir-vir jau Velykos, dienelė kita!
Pakelk savo širdį prie Viešpaties sosto 
Ir džiaukis, šypsokis su saule skaisčia! 
šviesa nugalėjo, tamsybės išnyko,
Balandis burkuoja: Velykos jau čia!
Velykos! Velykos! — paukšteliai kartoja. 
Velykos! Velykos! — didžiuojas varpai.
Linksma Aleliuja pasaulyje skamba 
Jau kėlėsi Kristus! Tušti Jo kapai!
Giedokime Kristui, Kurs kėlės šiandieną! 
Pakelkime širdį prie sosto dangaus!
Prašykim tėveliams, draugams ir tėvynei 
Palaimos, malonią iš Dievo Sūnaus...
Margučiai jau šypsos šventadienio rūbuos,
Vilioja į save visą mūs akis —
Velykos! Velykos! Jau kėlėsi Kristus!
Skubėkim bažnyčion — ką Jis pasakys...

Jonas Knzmickis. (“Š-ėlis”)

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

Dievas, tai ir Jo mokslas die-
Iviškas.
’ Negana, kad Kristus kel
damasis iš numirusią patvir
tina savo dievybę. Jis dar 
skelbia gyvenimą ne tiek šio
je žemėje, kiek amžinybėje ir 
prižada prikelti iš numirusią 
visus į Jį tikinčius. “Aš esu, 
sako Kristus, prisikėlimas ir 
gyvenimas, kas tiki j mane, 
nors ir mirtą, gyvens. Kas ! 
gyvena ir tiki i mane, per 
amžius nemirs.”

Štai kame glūdi kataliką 1 
džiaugsmo prasmė Kristaus i 
prisikėlimo, arba Velyki} šven 
tėję. Mes norime gyventi. Mes 
norime būti amžinais. Bet 
kaip čia vieną ir kitą sude
rinti: norėti amžinai gyventi 
ir matyti mūsą gyvenimo 
trumpumą. Čia esi jaunuolis, 
čia, žiūrėk, pasenai ir mirk.
O ir jaunuolį dažnai Dievas 
pašaukia prie savęs, šiam ne
sulaukus senatvės. Tikėjimas 
tai suderina. Tikėjimas į 
Kristų sako jaunuoliui: nors 
tau ir šiandieną reikėtą mirti, 
nebijok. .Lik drąsiai Dievo 
šaukiamas! Kad ir mirsi, ta
čiau gyvensi. Ne laikinu že
mišku, bet amžinu gyvenimu 
gyvensi. Ar tas tikėjimas į 
Kristaus prisikėlimą neteikia 
džiaugsmo, paguodos, surami
nimo, kad aš štai ne mirštu, 
bet persikeliu į aną amžinąjį 
gyvenimą!

Tenka mums kartais persi- 
. skirti su savo mylimaisiais. 

Ir patys jūs gerai žinote, kad 
iš jūsą tarpo retkarčiais pa- j 
sitraukia į amžinastį jūsą 
draugai. Nors ją gailimės, 

^nors skauda mums Širdį, kad 
^jie trumpai tegyvenę pasau

ly.)0, peranksti su mums per
siskyrė, bet perdaug dėl to 
graudintis nereikia. Pagal 
mūsą tikėjimą jie yra gyvi, 
tik jie gyvi ne žem'škam, bet 
amžinam gyvenimui.

Kartu su tąja tiesa, kad 
prisikelsime amžinam gyveni
mui, mes žinome dar ir kitą, 

*• baisesnę, tiesą. Prisikeldami 
nusinešime ten, ką šiame gy
venime uždirbome. Kas blo
gai gyveno ir su Dievu neat- 
silvginęs, mirė, bus amžinai 
nelaimingas. Kas gerai gyve
no, Dievo neužmiršdamas, tas 
gaus gausią piūtj amžiną: 
dangaus laimei.

Tat, sveikindamas malonius 
skaitytojus Velvką šventėse, 
noriu iš širdies palinkėti di
džiausio ir svarbiausio dalyko 
— tai gražaus, su Dievu įsa
kymais suderinto, gyvenimo.

“Aleliuja!”
Kan. P. Dogelis. (“P.”)

Kiekvieno kt»t«hk<- •’T* 
pne-ternu i t inti ir platini 
HiaiikifU’i .-'i'mirtą Kataliki

-paudii muodo žmogui n 
uranymo U" .. • amžinastį

— Ramybė jums, kurie ir 
vieni pasilikę buvote man iš 
tikimi, apie mane mąstėte, lau 
kete šios dienos.

— Ramybė visiems, kurie 
gyvens amžią amžiais, nors 
manęs nematys, bet tikės. Ra 
mybė tiems, kurie priims ma 
ne į savo širdį su visa meile,

— Mano darbas veltui! Ma
no Kraujas veltui! iiZNIERIAi, GARSINKITE* 

DRAUGE’

Old Bank Tavern
DflAFT (IR BOTTLE BF.ER — BOOTH8 FOR LADIES

035 W. 1201 h St. Mgr. D. C. Petrelkls
\_--------------------------------------------------------zS

LINKSMIAUSIOMS IR GRAŽIAUSIOMS 
PAVASARIO ŠVENTĖMS

VELYKOMS
DIDŽIULĖ VISŲ NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

’L
PRŪORESS FURNITURE CO.

LINKI
Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

PROGRESS FURNITURE CO.
3224 South Halsted Street

J. KALEDTNSKAS, vedėjas

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

J. NAMON COMPANY
REAL ESTATE

Skolinant p’nigus ant jūsą morgičią, boną, algos ir namą

6755 So. Western Avė. Tel. GROvehill 1038

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams /

DR. A. J. BERTASH

756 West 35th Street

Ofiso Tėl.: BOUIevard 5913-14 Rez. VICtbrt 2343

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOOTVMER1AMS

Stanley Peredna
FIHH SERVED EVERY FRIDAY

12000 S. Emcrald Avenue Tel. PULIman 1832

Jr
LINKIU VIKIU

F R ES H
PUL man 5404

J-

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
CMS SAVO DRAUGAMS IR KOOTUMER1AMS

Alex Kvetkas
FRUITS, VEGKTABLES and GROCERIEH

808 W. 1201h St.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

H. Rubin
H irdwarp — I’luinbing and E ectrleal Suppllas — Pnlnta. Oll, etc. 

"00 W. 1201h SI. Tel. PULIman 1008 Re*. COMmodore 1382

rZ

Jr

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTI’

Liberty Bakery
MERTAMS

R. STALN1ONIS.
11828 So. Halsted St. Pullman 5444

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ ----- ----------  --------------- lg IR K(W#rTLINKIU VISIEMS -SAVO DRAUGAMS IR K
John’s Lunch Room

JONAS STAŠAITIS. aav.
2400 W. I8th Street

EMERIAMS

Trt. CANai 8488
J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ ----- ---------- ------------------JR KOOTUMERLINKIŲ VISIEMS SAVO DRAUGAM!

K. RAILA
IAMS

KATAL.TJCISKOS SPAUDOS PLATINTOJAS 
12148 So. Ixtwe Avetrae Chicago, nihaotn

CO M P A

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

Dainininkė ELENA RAKAUSKIENE
IR

DR. A. G. RAKAUSKAS

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFayette 3171 Tel. Hemlock 8400

Linkį Savo Prieteliams ir Kostumeriams 
Ramybės ir Linksmybės Jausmą

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir 

Kostumeriams

J

%
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2324 So. Leavitt St. Tel. CANai 1678

BEN J. KAZANAUSKAS
REAL ESTATE

LOANS - INSURANCE

2242 West 23rd PI. TeL CANąl 8887

CHTCAGO, ILL,

CHICAGO, ILL. Jr

* i

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. A R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

7850 S. Halsted St.
Res. Phone Office Phone

ENGlewood 6641 TRIangle 0044
ROOM 210

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vakare

%

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo !Pratinant s ir Kostumeriams

J. L. TELSER
FURNITURE AND RADIO

2105-11 West Cermak Rd. Tel. CANai 6133

Įsteigta 1912

UKK8MŲ 8V. VELYKŲ 8VEKC1Ų 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

A. PROSEVIČIUS
MEAT MARKET AND GROCERY

2659 W. 71at St. Phone PROspeet 6288

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

Pranas Siminas
SALDAINIŲ krautuve

2300 So. Oakley Avė. Tel. CANai 0154

LINKSMU SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

South-Westem Service Station
7000-2 S. We»tem Avė. D. B. PRATAPAS, sav. Tel. HEM. 8815 

.......

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

2214 W. 22r<LPI.
J. Yodikis

SIUVĖJAS TeL CANai 5888

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Drangoms ir Kostumeriams

M. J. KIRAS 

3335 So. Halsted St. Tel. YARds 6894

CHICAGO, ILL.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkti/ Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

S. BALICKAS J/
LADIES and GKNTS TA1LOR — FURRIERį

2156 Weet 23rd St. TeL CANai <532

J
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DRAUGAS šeštadienis, baland. 20, 1935

ra žmogui svetimas, ar kieno 
nors užmestas, bet juu nuo am 
žiu glūdįs jo pačio sielos gel-

DZIAUGSMO IR GYVENIMO bėms. Visa žmogaus gyvata, U1®se‘
ŠVENTĖ kvėpuodama, gyvendama ir

VELYKOS

maitindamasi, šiandien jau tu
ja u senovės Aigipneėiai, la

bai religinga ir turt.ngos dva-
Velykos, sakome, yra prisi- ri aiškų tikslą ir prasmę. Ji s‘os tauta, apie žmogaus pri

kėlimo šventė. Jų metu įvyko žino, kam vis tai vyksta. įsikėlimų — apie nuują dva- 
Kristaus žodžių patvirtinimas, Prisikėlimu galutinai įvesta įdos grįžimų į kūnų laiminges- 
kui<uos Jis kalbėjo savo apas-(santa.ka tarp žmogaus sielos uūun gyvenimui — buvo gi- 
talams apie prisikėlimų. Bet ir kūno. Adomas pirmas dėi|^aU8 įsitikinimo. Dėl to numi 
ne vien tik dėl to prisikėlimas menko kūno malonumo, dėl J'®1*1.1 kūnus jie labai saugo
įvyko. Jis įvyko dėl to, kad 
juo remiasi visas Kristaus 
mokslas, visa atpirkimo ir iš
ganymo prasmė. Jis išreiškė 
Dievo didybę ir galių ir paro
dė, jog Dievas iš tiesų valdo 
žemę ir visa kas iš jos — kū
nų, materijų, mirtį.

Dėl to tad Velykos pavasa- klaidžiojo tamsiu ir aklu ke
lio ir džiaugsmo šventė. Pa- diu. Kristus atmainė visa tai, 
vasaris juk taip pat reiškia ir atidarė sielai jos tikrojo 
prisikėlimą. Visa kas buvo už- pašaukimo kelią.

savo lengvabūdiškų norų buvo 
atvėręs tarp sielos ir kūno be
dugnę. Siela gyveno sau — 
kentėjo, ilgėjos ir troško pil
nutinio gyvenimo (prisiminki
me čia tik pagonų galvočius) 
— kūnas vėl, paskendęs že
mės gyvenimo smulkmenose,

davo ir reikšdavo jiems 
nemažos pagarbos. Prieš lai
dodami, numirėlį balzamuoda
vo, arba ištepdavo tam tikro
mis mostimis nuo sugedimo, 
dėdavo kartu į kelis karstus 
ir laidodavo parengtoje vieto-

VELYKOMS
iš tūkstančio kryžių pasaulio Golgotoj 
Tik vienas vienužis išganymu žiba; 
lr saulė, ir žvaigždės, ir žydintis džiaugsmas 
Tik vieno medinio kryželio kūryba.
Dar vakar jį nešė pečiai nukankinti, 
ir pajuoktas linko, kaip paima prieš rytų,
U s.amnen jau žemė, grandis susijtraukus, 
Jam garbę paklojo ik’ šiol nematytų.
Žiedų ankstybųjų vainikų vainikai; 
Altoriuose žvakes ir bokštai pragydo,
Kad jau surūdijo delne kalavijas, 
lr meilė sujudino širdis po skydu.

tras! lr tikrai. Kristus savo triumfuojąs! Taigi ir mes
kiyžiaus auka nugalėjo šėto- džiaukimės, Aleliuja! 
no ir mirties baisenybes. Jis,
.u pergalės vėliava, finu. ‘S" Kun. VI. Mažonaa, M.I.C. 
šiai pasiskubino išvesti iš il

gesio kalėjimo tas sielas, ku
rios jau atliko savo mėginimo 
laiką žemėje ir laukė šio nuo 
lankios š:rd:«s Naujojo Aito 
mo, kad panaikintų ano pir
mojo Adonio nepaklusnumo 
padarinius.

-iB/o' 'fi -g

migę ir sustingę, keliasi, gy
vena ir džiaugiasi. Už vis la
biau džiaugiasi žmogus, n^-s 
jojo dvasia labiausiai pajau
čia pasaulio' atmainas.

Velykas simbolizuoja kiau
šinis. Paprastas, menkas, nedi- 
dutis paukščio kiaušnis, ku
ris, rodos, neturi jokios gyvy
bės žymių, stumdomas ir rai- 
čiojamas žaislelis, paprasta j 
maisto medžiaga, — yra vis 
dėlto mums kažkas ypatingo. 
Mes ji pasirinkome Velykų 
stalo papuošalu, valgiu, dova
na, laime.

Kiaušinį mes branginame, 
lr ne be reikalo. Štai, žiūrėk, 
vieną saulėtą dieną prasikala 
iš to menko negyvo daiktelio 
maža gyvybė, tvirtėja, auga ir 
štai jau tiesia sparnus, supla
snoja jais ir skrenda padan
gių plotais.

Koks džiaugsmas vis'eins, 
kokia laimė ir stebuklas)

Nemenkesnis, bet dar tu\- 
stantį kartų didesnis, stebūK-' 
las įvyko anais laikais su žy
dų išniekintu Jėzum. Jis ne 
tik išsiliuosavo iš žemės :r 
menkučių jos materijos luk
štų, bet apvaldė jų ir atnešė 
žmonėms džiaugsmą.

Velykos, arba Kristaus pri
sikėlimas, išaukštino žmogų. 
Jo kūnas ir Jo dvasia buvo 
pašvęsta didingam gyveni 
mui, o ne mirčiai ir tarnsy-

Velykos — žmogaus prisi
kėlimas. Jos kitaip ir nesu
prantamos, nes juk pačiam 
Jėzui nereikėjo nei mirti, nei 
prisikelti; visa, ką Jis darė, 
darė žmogui. Jis pats pirmas, 
kaip didysis žmogus, parodė 
žmogaus prisikėlimą.

Ir šis žmogaus prisikėlimas 
— geriau sakant, šis naujas 
gyvenimas, reiškiąs amžiną

Ir Jo tasai užneštas kryžius į aukštį, 
į melsvųjų, klaikiųjų kalno viršūnę, 
i askelbe, kad tiesų mes amžių nešiojam 
Keliuose pasaulio, trūnijančiam kūne.

«/. Auyustaitytė-Vaičiūnienė. (“Š-nis”)

>irsi galingai skambant var-
je. Karalius laidodavo dideJė- Pus ^dsliai gaudžiant bū- 
se piramidėse — kapuose, pa- &nus> žmonijos protes-
darytose iš akmenų ir granito. Pr*e8 mirtį virto pergale 

ir tikrenybe, amžinas dvasios 
b“1,za‘"av1"™: pasiektas ir nutu-

dytas; mes jį tik atbaigiant.šios didžiulės ir dabar po 3000 
metų tebestovinčios pirami
dės, ši žalia, reiškianti gyve
nimą, spalva, randama karstų 
sienose — ar nekalba mums 
apie didį žmogaus sielos pi-u-

Dėl to šioje Šventėje viskas 
ir visur džiaugiasi. Ir visu 
gamta laukia tos Šventės 
Lauk.a jį to momento kai sau- | 
lė po kovo 21 d. ilgiau švies- '

VTQl TR AI iTf TI IT A! tlania nuSal» naktį, kai po tol 
V15UK ALELIUJA! 'mėnulis pradeda šviesti viso,1

' 1 savo pilnumoj. Ir tada tik su- |
“Ivnstus numirė vieną .kar-'laukus tog gavaitgs dienog>, 

tą už mūsų nuodėmes, teisus kurioje mirties Nugalėtojas' 
už neteisiuosius, kad mus at-.tįkrai pr;sįkėiė, drauge su I 
našautų Dievui, numarintas, varpais suskamba i§ visų su. ,
tiesa, kūnu, bet atgaivintas 

Ne be reikalo dėl ta ir ši-Jdvasia. Joje taip pat Jis nuė-
tas išsivadavimas, šitas nau
jas prisikėlimas laikomas svar 
biausia krikščionijos švente;

jo ir skelbė toms kalėjime bu
vusioms dvasioms, kurios ki

Aleliuja.

Ir tas nepamainomas Vely

jaudintų krūtinių: 
Aleliuja!”

testą prieš mirtį ir beprasmi Į M praskleidžia tamsią liūdną 
išnykimą iš visatos ribų? >r j buities uždangą ir į, kitados 
nasako. nieko apie nuolatinį vilties paliktą, paniekinto 
laimingą ir tikro gyvenimo i žmogaus gyvenimą įneša t k- 
troškimą? jro ir didelio džiaugsmo.

Si. Tamulaitis
Tas troškimas įvyko. ra-

nuolatinį visatos ribose — ne- klausyk tik, Velykų rytą ’š-

. , i , • ... • kij margutis reiškia tą patitados buvo buvusios netikiu- į * 1 1
v. , ., . . džiaugsmą. Kiaušinio kietascios, kuomet tikėjosi Dievo |, , . . • , -y , .’ J I kevalas ir jo vidus, iš kurio
kantrybės Neės dienose” (1 |ritasi nauja gyvybė, — ar ne 
Petio 3). (gražus atvaizdas. To, Kursai

I
Taip iškilmingai paskelbė pergalėjęs uolinio karsto šie-j 

pirmasis popiežius, Šv. Pe- nas, visas, piktų žmonių pa-j 
------------- ruo*tas kl'litis, keliasi gyvas, j

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Saru Draugams ir Kustumeriums

JUOZAS DIŠIUS
JOE DISH’S TAVERN Sav.

2240 W. Cermak Rd.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atėję j šiuos paveldas pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami j. areną, 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite į 
kaip šv. Agnietei nukerta galvą, Šv. 
Sabcstijoną sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša.

Į šiuos paveikslus atėjęs nevienas 
braukia per skruostus riedančias a- 
žaras. Ate.ikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

Ketverge, Bal. 25 d., par. salėje, 
Maizville, Pa.

Pėtnyčioje^. Bal. 26 d., par. salėj, 
Sugar Notch, Pa.

Nedėlioję ir Panedėlyje, Bal. 28 
ir 29 d. Wilkes-Barrc, Pa.

Utarninke, Bal. 30 d. par. salėje, 
Hanover, Pa.

Ketverge, Gegužės 2 d. par. sa
lėje, Wananiie, Pa.

Pėtnyčioje, Gegužės 3 d. par. sa- ■ 
Įėję, New Phila, Pa.

Nedėlioję, Gegužės 5 d. Mului noy 
City, Pa.

Panedėlyje, Gegužės 6 d. par. sa
lėje, Oirardville, Pa.

Seredoje, Gegužės 8 d. Airių par. j 
salėje, Shenandoah, Pa.

Ketverge, Gegužės 9 d. jmr. sa
lėje, Tanuujua, Pa.

Pėtnyčioje, Gegužės 10 d. Dureya, 
Pa. parap. salėje.

Įžanga 2bc, vaikams 10c.
Vieta pradžia 7:30 vaL vak.

Tel. CANal 4124

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savu Draugams ir Kustumeriams

THOMAS HIGGIN 
AND SONS

PLUMBERIAI

2313 So. Oakley Avė. Tel. Canal 0610

rx
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savu Eacijentams ir Draugams

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2201 West Cermak Road Tel. CANal 6122 
Rez. REPublic 7868

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savu Draugams ir Kustunieriam,

PRECIN PHOTO STUDIO
PI IOTOGRAPUERS OF HIGH UUAL1TY

4309 ARCHER AVENUE

ff

TEL. VIRginia 2481

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savu Eacijentams ir Draugams

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė. Tel. Canal 0523

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

I9tti PI. and Halsted St

«■■■■■■■■■■■■
; REUMATIZMAS
■ SAUSGĖLE■

Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, SausgSle, g Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun

giu — raumenų sunkumu: nes
■ skaudėjimai naikina kūno gy- 
_ vybę ir dažnai ant patalo pa-
■ guldoB CAPSICiO COMPOUND mos- 

tis lengvai prašalina vlršmlnS-
■ tas ligas; mums šiandie dau- 
_ gybė žmonių siunčia padėko- 
™ nes pasveikę. Kaina 50c, per
■ paštą 65c, arba dvi už J t.05. 

Knyga: ‘‘ŠALTINIS SVE1KA-
■ TOS” augalais gydytis, kaina B 50 centų.

2 Justin Kulis
B 3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir K ustume rialus

J. K. TAVERN
J. KAUPAS, sav.

• •
2100 West 23rd Street Tel. Canal 0759

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪŪAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

*4,880,000,000
Kuriuos valdžia paleis apyvarton turės dide
lę reikšmę pakėlime prekių kainų.

TAUPYTI PINIGUS
$39-50

kaip kad iki šiol galėjote

Netolimoj ateity Jūs jokiu būdu 
negalėsite nupirkti dviejų dalių 
parlor setą už ................................

Dabar yra laikas pirkti ir tuo sutaupyti pi
nigų.

Mūsų Parlor Setai, nuosavoj 
dirbtuvėj dirbti ir pilnai garantuo
ti dalia r ..........................................

Speeinlis išpardavimas general 
Electric Radio — Alidget .......

$49^0

$j 4.75

RooseveltFurnitureCo.
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEIey 8760.

Ine.

Chicago, III.
4

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 
deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dieną.

_SIMANO DAUKANTO/? 2242 WEST 23rd PLACE 
r ederal Savings rAM > ooo^Phone CANal 8887JAND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

Ben J. Kazanauskas, raštininkas
%

Gerkit ir Reikalaukit
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Kristus Kėlės!..

k

Ebraiškas Aleliuja lietuviš
kai reiškia ti> pat ką ‘‘(Gar
binkime Dievą”.

Aleliuja — Velykų žodis, 
džiaugsmo žodis.

Juo labiau jaučiame dides
nio džiaugsmo, kad rūpestin
gai per atgailą prisiruošime 
prie šios šventės
“Dangus jau paraudo, ir kve

pianti žemė
Pragydo, sutraukius kietąsias 

grandis.
Palaiminto džiaugsmo šaltinių 

šaltiniai
Nuplauti širdžių pragaištingas 

rūdis. ’ ’
(J. Aug.-Vaičiūnienė).

Tas sielos džiaugsmas per 
Velykas yra pilnesnis ir pla
tesnis ir dar dėl to, kad šita 
šventė yra kartu, kaip matė
me, ir visos gražiosios atbun
dančios gamtos šventė.

Kadangi Velykos jungiasi 
su yisa atgimstančia gamta, 
dėl to jos nesurištos, kaip 
kalėdos, su tam tikra nusta
tyta diena: jos gali kaitalio
tis tarp kovo 22 d. ir balan
džio 25 d.

Mat, Velykų laikui nusta
tyti reikia trijų sąlygų; kad 
saulė pasisukti^ vasarop, va
dinasi, kad būtų tikras pava
saris, t. y. po susilyginimo 
nakties su diena, kada saulė 
jau ilgiau yra matoma ant 
dangaus negu iki kovo 21 d. 
Kadangi vėl ir mėnulis, tas 
mūsų žemės palydovas, gali 
ir naktis pagražinti, tad, kad 
džiaugsmas būtų dar pilnes
nis, reikalinga, kad be pava
sario pradžios, kurią nustato 
saulė, pasirodytų ir mėnulio 
pilnatis. Bene svarbiausia bus 
trečia sąlyga: ta linksma per
galėjimo mirtį Kristaus pri
sikėlimo diena buvo juk sek
madienis, to dėliai Velykoms 
švęsti po pirmosios pavasario 
pilnaties laukiame dar sekma
dienio.

Taigi matome, kad per Ve
lykas ne tik žmogus džiau
giasi, bet kviečia prisidėti 
prie šio džiaugsmo ir visa, kas 
yra gražiausia gamtoje.

Per Velykas ne tik vaiku
čiai, bet ir mes suaugusieji 
mėgstame pasigėrėti ir pažai-

Kristus Kėlės!..
Gaudžia, skrieja balsas varpo 
Per giedrias dangaus erdves 
Ir anksti prikėlęs žmones 
Į bažnyčią juos atves.

Kristus kėlės!-Štai, Velykos!- 
Tai linksmiausia valanda!
Ir mažai namie kas likos,— 
Namie likti nėr kada.
Kristus kėlės! Aleliuja!— 
Džiaugias, šypsosi visi:
Ir turtuolių puikūs rūmai,
Ir vargdieniai, ir basi.

Kristus kėlės! Kristus kėlės!— 
Štai, apreiškia vyturys 
Ir išlindęs iš po žemės 
Šypsos saulės spindulys.

Aleliuja!—K ristus kėlės!— 
Skamba kalnuos ir laukuos. 
Džiūsta skausmo ašarėlės,— 
Jis nuliūdusius paguos.

Kristus kėlės! Kristus kėlės! 
Atsikeikime ir mes 
Ir pamėgkime žydrąsias 
Mėlyno dangaus gelmes.

Kastytis, (“S B”)

sti pamargintais kiaušiniais. 
Bet kodėl kiaušinis laikomas 
\’elykų simboliu /(ženklu) t

Mat, kiaušinyje nuostabiai 
reiškiasi ir iš jo išsirita nauja 
gyvybė: paukštytis paslaptin
ga jėga nugali ir suardo jį 
varžantį kietą kevalą ir, per
galėjęs visas kliūtis, išeina ir 
pasirodo gražutis pasaulyje.

Ar tai ne tinkamiausias 
simbolis (ženklas) prisikelian
čio iš uolinio karsto Išganyto- 
jaus, mirties Pergalėtojo ir 
naujos Gyvybės Davėjo?

M. (“Š-nis”)
* * *

“Broliai, jei jūs atsikėlėte 
draug su Kristumi, ieškokite, 
kas yra aukštai, kame Kris
tus sėdi Dievo dešinėje; pa- 
mėgkite tai, kas yra aukštai, 
ne kas žemėje. Nes jūs esate 
numirę, ir jūsų gyvenimas y- 
ra paslėptas su Kristumi Die
vu je. Kuomet pasirodys Kris
tus, jūsų gyvybė, tuomet ir 
jūs pasirodysite draug su Juo 
garbėje (Kolos. III, 1-4).

Taigi, švęskime šventes ne 
senu raugu, ne piktenybės ir 
nedorybės raugu, bet nerau
ginta tikrybės ir tiesos duo
na” (I kor. V, 8).

LEMOYNE — Palaiminta
sis Kunigas J. Bosko, jo as 
niuo, darbai ir auklyba. Dide
lio fermatų gražus spaudos 
darbas, 707 pusi. 64 paveiks
lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.5d 
labai gražūs skaitymai, patar
tina visiems įsigyti.

2334 So. Oakiey Avė., 
Ohicago, III.

ALELIUJA!
Naktis. Nuliūdęs Kristus. 

Miega Jeruzalės miestas. Ant 
Kalvarijos kalno riogso bai
sūs trys kryžiai.

Alyvų kalno pakalnėj po 
storais Skėstašakiais me
džiais vaikštinėja lyg šmėklos 
kažin koki penki, ar šeši ka
reiviai. Jiems įsakyta saugo
ti penktadienio vakarą palai
doto Kristaus kapą. Nekan
triai jie laukia išauštančio 
ryto.

— Vargk tu čia kiaurą na
ktį, kaip šuo ant lauko, — 
skamba vieno kareivio balsas 
į kitus, — Užsimanė žydų 
kunigai saugot negyvą žmo
gų! Bene kas Jį ims ar neš, 
ar lyg Jis pats iš grabo iš
eis ’! Pats užvakar mačiau, kad 
Jis tikrai mirė. Longinas jam 
įsmeigė į šoną visą galą ieties 
ligi pat širdžiai, o Jis nė 
krust. ,

— Bet tas Jėzus nepapras
tas buvo žmogus!

— Vyriausieji žydų kunigai 
mus čia pastatė, kad Jėzaus 
mokiniai neišvogtų Jo kųno 
ir nepradėtų skelbti, kad .Jis 
Prisikėlęs iš numirusių. Taip 
jie kalbėjo mūsų viršininkui 
Pilotui, — atsakė jam kitas 
sargybinis. Pats nežinojau, 
kur dėtis, kai Jam ant kry
žiaus mirštant po mano ko
jomis ėmė žemė suptis ir dan
gus pasidarė dar tamsesnis, 
negu dabar naktį.

— Taip, — atsiliepė tre
cias, — tas nepaprastas že
mės drebėjimas, saulės užte
mimas. mirštant tam žmogių, 
neduoda man ramybės. Mies

te patylomis žmonės šneka, 
kad Kristus, dar gyvas būda
mas, sakęs, kad kelsis iš kar
sto. Ir aš būdamas sykį Nai
nio miestely savo akimis ma
čiau, kaip Jis ties miestelio 
vartais prikėlė iš numirusių 
vienos našlės sūnų. Visi šne
ka, kad Jis esąs ne iš tos že
mės žmogus. Aš jums sakau, 
kad mums pas šitą grabą 
teks pamatyt ką tai nepapra
sto.

— Ei, — įsikišo dar kitas, 
— ir tu tiki, ką mieste šneka 
neišmanėlės moterys...

Šiam, dar tebekalbant, stai
ga sudrebėjo žemė. Sargybi
niai, it perkūno trenkti, be 
sąmonės, kniūpsti parpuolė 
ant žemės.

Naktis nušvito lyg dieną. 
Kristus nejudindamas kapo 
antspaudų, kėlės iš numirusių.

Gieda dangus pergalės gie-

tf

LINKSMŲ Š V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

TONY TICZKUS
MOVING

2743 W. 37tli Place Tel. LAFayette 5936

.......................................................— ' . ............................ .............................

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems mūsų Kostumeriams ir Rėmėjams

LIETUVIŠKA UŽEIGA
. J. STUKAS IR JUOZAS BIMBA, Sav.

635 - 119th Street
Užlaikome Puikią Svetaine Susirinkimams ir Vestuvėms

____ _ ::......r...-, .,tf
. .- ■■ " -----------------------------------

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIŲ VISIEMS S V. O DRAUGAMS IK KOSTUMERIAMS

1538 So. SOlli Avė.

J. Paterebas
GRDCERY AND MEAT MARKET

Cicero, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

11114 So. -IBI h (mirt

Grant Theatre
VVALTER BABITZ, Mgr.

Tel. Ch-ero 7«5
tf

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO PACIJENTAMS IR DRAUGAMS

Dr. J. Shinglman
19311 U. 131li SI. Ciceru, IIIIiioIn

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

Povylas Putrimas
OROCERY AND MEAT MARKET

I13H So imli Court Cicero, III.

fj^=
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKIŲ VISIEMS SAVO DRAUGAMS

. ...

Nestor A. Alexandrow
CICERO. ILLINOISbrasas

"" ........ 1 n u1 J- ii 1 ■ —

smę, kaukia nugalėtas praga
ras.

Jėzui prisikėlus, angelas nu 
rito akmenį nuo kapo angos.

Kareiviai, atgavę sąmonę, 
keliasi baimingai nuo žemės 
Žiūri, — kapas atidarytas. 
Nusigandę bėga į Jeruzalę. 
Alės gi džiaugiamės ir gieda
me:

“Linksma diena mums nu 
švito —

Kėlės Kristus, mirtis kri
to —

Aleliuja, Aleliuja! ’ ’
Mažas Staselis. (“Š-nėlis”)

LEIDŽIA SAVO LAIKRAŠTI

Kretingos katalikų parapi
jos klebonas pradėjo leisti 
laikrašti ‘‘Kretingos para 
pija.” Laikraštis mažo for
mato, 6 puslapiukų.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

KAZIMIERAS BALČIŪNAS
GROGERY AND MEAT MARKET

5022 W. 16th St. Cicero, III.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams i\r Draugams 

Phone Cicero 3043 X—RAY
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
Extraction Specialist

Hours: 9 a. m. to 9 p. m.
AYednesdays and Holidays By Appointment

4847 West 14th Street Cicero, Illinois

Sveikinu Visus Draugus, Drauges, Pažysta
mus ir Policy Holderius,

SU ŠV. VELYKOM ir linkiu geriausios 
Laimės

JONAS A. VILKIŠIUS
LIFE INSURANCE BROKER

Ofc. 2400 W. Madison St. 
Rez. 6829 S. Rockwell |St.

Monroe 4101 
Prospect 4939

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu I isietns Savo Draugams ir K ostumeriams

AUGUSTAS SALDUKAS
KKAL ESTATE — LOANS — INSURANCE

4038 Archer Avė. Tel. LAFayette 0719

tf

1425 So. 49th Avė.

MICHAEL TRINKO
PLASTERING CONTRACTOR

Chicago2114 West 23rd Place

PHONE CANal 1090

tf

LINKSMŲ š V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu 1 įsiems Savo Draugams ir Kostumeriams

GEORGĖS METROPOLITAN HDWE. 
& ELECTRIC SHOP

GLASS - PAINT

Jurgis Navadomskis, sav.

LIGHT, HEAT and P0WER WIRING 
FIXTURES and ELECTRICAL SUPPLIES

KEYS A1ADE TO OBDEiR

2215 W. Cermak Rd. Tel. CANal 2591

tf
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu I isicrns Savo Draugams ir Kostumeriams

MAROZAS RESTAURANTl
KAROLIS MAROZAS, sav.

2343 So. Leavitt St. Tel. CANal 4873

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

BRIDGEPORT CL0TH1NG CO.
, NOT INC.

I. Petrauskas, sav.
3312 So. Halsted St. Chicago, III.

Tel. BOUIevard 1162
- ... -----------------

tf

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeiiams

FRANK MILIAUSKAS
GAMINTOJAS TIKROS LIETUVIŠKOS 

DUONOS

Cicero, III.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Sveikinu su LINKS* 

MŲ VELYKŲ ŠVE

NTĖMIS Visus Brolius 

Lietuvius, Ypač l?-to 

Wardo Gyventojus Pa

siryžęs Kiekvienam Rei

kale Tamstoms Pagef-
1 'j

bėti.

ADV. CHARLES P. KAL
ASSISTANT STATES ATTORNEY

756 West 35th Street [o, IIL
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Kristui Atsikėlus...
I.

Jeruzalės gatvės patvino 
miniomis. Tūkstančiai žmo
nių kažkur skubėjo, veržėsi. 
Jų veiduose matėsi baimė ir 
susirūpinimas.

Kas įvyko?
Štai šiądien,-} Jeruzalėje bu-

Žmonės prasiskyrė, praleis
dami lyg vėjo nešamų arklį ir 
jaunų kareivį, Romos eentu- 
rijono uniformoje.

— Centuri jonas Harusas!— 
šnibždėjo žmonės, pasitrauk
dami nuo kelio.

Haruso veidas, kaip ir vi-
vo įvykdintas mirties spren- Sų, reiškė išgųstį. Jis spaudė
dinias trims nusikaltėliams. 
Vienas jų nukryžiuotas tik už 
tai, kad. Jo lūpos pratarė: “A- 
teikite pas mane visi suvargę 
ir kenčiautieji!... Aš—Dievo 
Sūnus ’

Kiek Jeruzalės gyventojai 
matė tokių sprendimų, kiek 
nukryžiuota ir nužudyta Gol
gotoje, bet niekuomet minia 
nereiškė tokio išgąsčio ir su
sirūpinimo kaip šiandie.

vykdintas jo noras — žydų 
karalius mirė. Ant slenksčio 
jis sutiko Rachelę, vienintelę 
savo gyvenimo pažibų ir laimę.

— Ko verkei? — suriko pa
matęs jos užverktas akis. 
Duktė tylėjo. Senis nutvėrė 
jų ir papurtė.

— Ko verkei? — pakartojo.
Kaipas žinojo, ko verkė Ra: 

eilelė. Tik suėmus Jėzų ir ati
davus Jį Kaipo priežiūrom 
Rachelė lankė Nazarietį ir net 
bandė Jį paleisti.

Ir senas žydas siuto pykčiu. 
Kieta jo ranka čiupo už plau
kų dukterį ir trenkė į žemę... 
Bet staiga pajuto, kaip sunki 
ranka nukrito ant jo pečių.

Kaipas atsigrįžo. Į jį žiūrė
jo ramus, energija ir gyveni
mu šviečiųs veidas. Tik kelios 
raukšlės kaktoje rodė, kad ja
me prasideda pyktis.

— Kaipe, už kų žudai duk
terį? Ar nori, kad tave, kaip 
neverta padarų, pamokinčiau? 
Tik dėl neseniai mirusio Jė
zaus Nazariečio tau dovano
ju, bet nedrįsk liesti Rachelės.

Senas žydas nuleido galvų. 
Haruso bijojo visa Jeruzalės 
visuomenė. Tai buvo labai į- 
takingas Romos ciecoriui as
muo.

Tylėdamas nuėjo į kitų kam 
barį ir suklupo ties aukuru.

— Dieve. Izraelio Dieve, Je
hova! Parodyk teisybę! Ne
pražudyk Savo išrinktosios 
tautos!

IV.
— Tėve! Kristus prisikėlė!
Kaipas pašoko ir sumišęs 

išbėgo pro duris. Dar nugirdo 
Rachelės žodžius:

— Įtikėk į Kristų!

iš visų jėgų pentinais arklį.
Pralėkė vienų gatvę ir su

stabdė arklį ties dideliais mū
ro namais. Užšoko laiptais į 
antrųjų aukštų ir įbėgo į di
delį, erdvų, turtingais baldais 
apstatytų kambarį.

Tik čia sustojo. Nusiėmė 
drebančiomis rankomis šalmų 
ir nusilenkė jaunai mergaitei, 
kuri buvo vienintelė kamba
ry. Ji sėdėjo prie lango ir žiū
rėjo į kruvinai raudonų dan
gų ant Golgotos.

Harusas metė žvilgsnį pro 
langų. Raudoname dugne juo
davo kryžius.

— Rachele! — išsprūdo jau
nam kariui iš lūpų. Mergaitė 
atsigrįžo. .

— Jau?... — lyg klausda
ma, lyg dejuodama užklausė.
— Mirė Dievo Sūnus?

— Rachele, tavo tiesa... Jis 
buvo Sūnus Dievo, toks didis 
ir galingas ir drauge toks gai
lestingas...

— Tave palietė Jo Dvasia, 
išskridusi iš nukankintos Jo 
krūtinės. Garbė ir palaima 
Jam...

—. Rachele, ir aš Jo sekė
jas! Dabar bendrai veiksime,
Jo kryžius ir tavo tėvų nuga
lės!

Jauno centurijono liemuo' Praėjo ilga valanda, kol

veidas buvo išbalęs ir reiškė 
begalinį skausmų. ‘

— Kas tau yra? — sušuko 
Rachelė.

— Karstas... tuščias... — ir 
senis žydas pravirko. — Ma
niau, laukė garbė už nužudy
mų neteisingojo žydų Kara
liaus... O dabar? Marijos Sū
nus nugalėjo...

— Taip, Marijos Sūnus nu
galėjo,— pasigirdo balsas nuo 
durų. Įėjo Harusas.

— Rachele, Kristus pris? 
kėlė! Duokš rankų!... Jau nėr

ŠV. VELYKOS
Buvo gražus Velykų rytas. 

Miškas ramiai tūnojo, mąstė... 
Nekuriose trobose spindėjo 
žiburėliai. Rengėsi į bažnyčių. 
Prisikėlimas.

Ir Jonkienė ruošėsi eiti į 
bažnyčių. Prisikėlusi dvylikos 
metų Juozuku prausia, rėdo. 
Jis buvo linksmas, kad vesis 
į bažnyčių — pas Dievulį. 
Apsirengė.

Jonkienės vyras, Petras, gu-
skirtumo tarp žydo ir pago- Įėjo lovoj, 
nies! — Ir džJaugsmu nušvi- į _ Petreli, eikime visi 
tusios merginos rankų palieta bažnyčių?

— Eik tu su savo liažnyčia, 
— piktai atsakė vyras.

kario lūpos.

Senas žydas nustebęs niu

I

legau n o tic e
Pursuant to a resolution a- 

dopted bv the Directors of the 
North Mest Side Lithuanian 
Building & Loan Association 
at its regular weekly meet-
ing held at the principai office 
of said association, at 1644 
Mabansia Avenue, Chicago,
Illinois, on March 28, 1935, at 
9 P. M., puhlic notice is here- 
bv given that the North Mest 
Side Lithuanian Building &
Loan Association will disnose 
b v sale to the highest bidder 
therefor, the following de- 
scribed premisos:

Lot 4 in Block 3 in Collins 
and Gauntlett’s Jefferson 
Gardens. being a Resubdi- 
vision of Blocks 11, 12 and 
13 in Stewart D. Anderson’s 
Addition to Jefferson Park, 
beinsr a Subdivision in the 
North West fractional Qua- 
rter of Section 9, Township 
40 North, Range 13, Kast 
of the Third Principal Me- 
ridian, in Cook County, Illi
nois,

commonly known a s 5354 NJ
Luna Avenue, Chicago, Uli- drųsiai galvų, 
nois, būt in no event for a con- T. .sMeration 1«r than the hook - J,s m»>Ies! - pakarto- 
value thereof, and accept ir į jo išbalusios mergaitės lūpos... 
pavment of the consideration,! _•
e;ther in part or in whole,j •*-*-*■•
shares of the North West Side: Senis Kaipas grįžo namo. 
Lithuanian Building & Loan JĮS džiaugėsi, kad pagaliau į- 
Association, vithout resrard to _____________

riai į juos žiūrėjo ir sumišęs 
kartojo:

— Jis be ginklų nugalėjo... 
Nugalėjo mus, nugalėjo Izrae
lio pranaši} ainius... Jis — Sū
nus Marijos...

— Jo ginklai — meilei — 
nepaprastu balsu sušuko ITa- 
'rusas. — Niekas prieš Jį ka
lavijas. — Tr ištraukęs iŠ 
makščių kardų nulaužė ir nu
metė į kampfty. O kreipdama
sis į Kaipų tarė:—Neabejoju, 
kad tikrai palaminsi Rache
lę. Ji — mano žmona. Tr duok 
Dieve kad ir tu, seneli, į .Tį 
įtikėtum, kaip ir Rachelė...

Ir Kaipas, pats to nesupra
sdamas, kaip tai įvyko, visai 
atsimainė dvasioje, iškėlęs 
rankas ant jaunųjų, giliu dre
bančiu balsu ištarė iškilmin
gai:

— Duktė mano! Miręs a»«t 
kryžiaus tikrai buvo Dievo 
Sūnus... Jq Dvasia ir manęs 
neaplenkė. Dėkui Jam už tai. 
O tau, dukrele, taip dėkoju.

— Sveika gyva motinėle,— 
tarė Jonkienė ir pabučiavo 
motinai rankų.

— Kas naujo?! Turbūt Juo 
zukas nušalo?

— Ne,
— Kodėl tėvelis neatėjo į 

bažnyčių ?
— Nieko nepadariau, ma

ma. Prašiau, maldavau ir nie
ko nepadariau. Užsispyręs.

— Ach, mano vaikeli! šią
nakt sapnavau keistų sapnų. 
Tnr būt kokia nelaimė įvyks.

— Saugok Viešpatie! Ma
myte, papasakok.

— Esu miške. Žiūriu, Pe
tras piauna pušį ir dairosi.

— Petrai, Petrai... Tave 
nubaus Dievas. Atsimink ka 
darai. Jau trys metai praėjo, Staiga pušis sutraškėjo ir
kaip tu buvai bažnyčioje ir 
išpažinties. Ach, kokia nelai
minga moteris! Viešpatie, pa
dėk man mano vyrą pataisyti!

— Neisiu ir gana. Šiandien 
turiu Maušui rugius nuvežti 
Šalin nuo manęs.

— Rytoj rugius nuveši.
Žmona, Jonkienė, nutilo, o 

Jonkus nusisuko į sienų. Mo
tina ir sūnus išėjo į bažny
čių? Miestelis. Juozukas suša
lo. Motina nusivedė į arbati
nę susišildyti. Be galo Jon
kienė nudžiusro pamačiusi sa
vo senų motinų.

lių į Tikrą Gyvenimų... Matvt, 
tokia Jahovės valia, kad tik 
Jo Sūnaus vardu neštumė’rr 
kitoms tautoms šviesų. Telai 
mina tad jus Tas, Kurį aš bu 
vau nuteisęs mirtį, — Jis yra 
patsai gyvenimas’

Jurgis Šaltenis. (“Š-nis”)

dar labiau išsitiesė; jis pake- į Kaipas grįžo. Ėjo kaip girtas; kad pirmoji parodei man ke- ! __LIETUVIAI DAKTARAI

virsdama nuslėgė Petrų. At
sirado angelas. Jis buvo toks

cither prioritv or listing on 
the list of witlidrawals and 
matnrities.

Sealed bids will be received 
nnt;l 9 P. M. on the 29th day 
of Anril, 1935. Eacb bid mnst 
be accomDanied with a certi- 
fied check on some bank or 
trust comnanv i n the Cit v of 
Chicago, for the sum of $50.00, 
pavable to the Association, 
whieh vvill be beld as forfeit 
as accrned and liųuidated da- 
mages, without returning in 
•vvbole or in part in case tbe 
bid is accepted and not ful- 
filled.

TLe North Mest Side Lith- 
nanian Building & Tzian Asso
ciation. hv its Directors, re- 
serves tbe right to reiect anv 
or all bids. Ali bids and Com
munications sbonld be ad- 
dressed to Joseph S. Rėkus, 
Secretarv of tbe Norib Mest 
Side Lithuanian Building & 
Loan Association.

NORTH MEST STDE

AKIŲ GYDYTOJAI:

AMERIKOS LIETTTVttt n a tūta p tt DRAUGIJOS NARIAI- 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PROspcct 1028

Peš. and Office 
2350 So T<e"v*t» st.

Tel. C\Vn1 02R7

nu.].mwwis n»P!.7«»ra»s

ra n (tcimnis
PRVTT9T A *0

1440 <50 4»th OT . UU'ERO TTiTi 

Utnr . Ketv.. Ir fėtn 10----9 vai
8147 SO. HVSTFb ST.. CHlCIfiO 

Paned Sered Ir Subat 2—9 vai

nnvoTCTAy nn4 «jTTT>(TPnxr

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFTGF HDTTRS 

2 to 4 and T to » P M 
Sunday by Appointment

nvnv’re T \ B Ir CTTTT>TTT>r: » O 

1891 eorrn HAT.RTFD 8TRFFT 
Rcridendts OOOO So trtecinn S .-n

Valandos- 11 rvto tki 3 rvoniet 
8 iki 8 v. vakaro

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

raiengvlns akių Įtempimų., kurta 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšt). atitaiso 
trumparegystę ir toliregrstę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atslti-1 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO..ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHTRTTRGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos-

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1030

Tel. BOUIevard 704v

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

T TTTTUANT A V RTTTT DTNU i akių. Ekspertas tyrimo a- LllHUANlAN BUILDINU kįų ir pritaikvmo akinių 

& LOAN ASSOCTATTON
fSigned)

By, Jos, Spakowski,
President

A*

Tel. CAW«1 8129

DR. G. I. BLOŽIS
dfnttst ė n

2201 W. Cermak Road
(Kempns Leavltt St T 

Valandos: Nuo 9 iki 12 rvto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Rerędof pagal sutarti

Office Tol HFMlnck 4848 
Ros. Tel GBOvehiil 0017

•nt7 r ršTurmn avf

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAROUETTE ROM) 
nvPVTn.TAS TR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak 
Ketv lr NedSliomis susitarus

Dienomis Tei. 
Naktim*- To’

T.AFnvctte 571)3 
CANn) o,n»

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
2500 W. 63rd St

Ofiso vai.; 2 Iki 4 ir 6:30 Iki 8:30 
Seredomis Ir nedeilomls pagal sutartj 
Rez. 2515 W. «9th St. Pagal sutartj.

Tel. CANal «12»

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CRTRTtnn»9

2201 W. Cermak Road
Vnlnndos 1—« ir 7—8Ir AHrvrnla r»Abtp ?

PF7TU>T?NY',T.T A

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnblIc 78*«

DR. T. DDNDDLIS
nvTvy’rDTAS i- CHTPCT>r> «<-

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnln Ortse 

Ofl«o vsl.: 2—4 Ir 8—8 n m 
Nedėliomis nngai sutar*1

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartj

Te» T.AFayette 7S3O

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHTRTTRGAS

4140 Archer Avenue
V?»? • 2— 4 7—0 vni voh-nre

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Ofiso Tel. CTCF.RO 49
Rez. Tel. CICERO 3«5fl

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svel- 

katoe KomisIJonlerlus. Yra gerai Cl- 
eeriečiams žinomas. Praktikuoja Jau 
$8 metus. Specializavo užsieny. Pa- 
■ekmlngal gydo Rhenmatlz.ma, Plau
čių lr Širdies ligas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo 3 Iki 4 

vai. popiet lr 7 iki 8 vai. vakare; 
šventadleniala pagal susitarimą

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 R. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0523

Tel. Ofiso BOUIevard'501S—14 
Re*. VICtory 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1: nuo 8;8n-8:80

756 West 35th Street

Ofiso Tel.; LAFayett* 8850
Re*. Tel : VTRsrlnls 0589

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A S X - R A V
4148 ARCHER A VENŲ F 
Kampas Franriecn Avė

TVATIC fl DAKTABAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, TLL. 
i OFT8O VALANDOS:

Nuo l6 iki 12 vai. ryt*, nuo 2 tkl 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 1:10 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 14 iki 18

valandai diena 
Telefone* MUHray MM

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds OiM»I 

Re*.: Tel PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 18-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v. 
tf*d«ldienlai* nuo 19 Iki 18 dlana

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HFMlnelr

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHTRTTRGAP

4142 ARCHER AVĖ.
Ofise valandos: 2-4 ir 8-8 vai. vak 

RezldenelJoa Oflees: 2«5« W. 8»1h 81 
Valandos: 10-12 ir 8-9 uil. vak. 

Sercdomla Ir Nedėliomis pagal sutarti 

Tel. LAFayetle 8057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

T Prie Archer Avė netoli Ked«,e) 
Valandos* nuo t iki 8 vai vakare 

Seredomls ir nedėltemfs ners*
, sutarti

gražus, kad mano akys net 
aptemo. Nubudau.

Varpai suskambino į baž
nyčių. Visi nusiskubino.

Jonukas jaunas būdamas 
vedė dorų, pavyzdingų gyve
nimų. Paklusnus tėvams ir 
pirmininkavo vietos blaivybės 
draugijai. Apsivedęs susi
draugavo su nedoru, girtuok
liu valsčiaus raštininku. Jo
nkus persimainė. Prisigėręs, 
išblyškęs vaikščiodavo po mie 
stelį. Gah} gale pametė ir ti
kėjimų. Moters prašymų, vai
tojimų neklausė. Įklimpo Į 
skurdų, vargų.

(Tęsinys 7 pusi.)

REIKALINGA
DARBININKAI

Reikia prityrusio pardavėjo 
(salesmano). Commission ir al
ga.

B0X 19 "DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Avė. Chicago

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 AUTOMORTLFS

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai-

DODfiE — 1932. 5 pasaž. Coupe, Tan, 
6 mediniai ratai. Išvaizda, stovis 
ir tajerai visi Keri. Puikus karas, 
gerui prižiūrėtas ir žemai apkai
nuotas ................ .. ............................... $395

OT.PS 9 — 1933. 4 durų Sedan. Rlųe 
su gold trim. 5 Steel ratai. T.aha* 
er-ušim vėliausio •modelio kara.= au
kštai tobulam stovv ..........

CHEVROLET — 1933. Snort coune 
su rumble seat. Maroon. R drat.. 
ratai bot wnter bpater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... 8395

’3 3 2 pasaž. Con-
vertible Coune. .Tupdąs. 5 raudoni 

drat ratai, rlimbte sent. Vė’lfturlo 
modelio coune Švelniai bėgun^'u 
motoru .................................................. $415

PT/VMnPTH

POnOE — 1933. Snort coune su ru
mble seat. Juodas 5 mediniai ra
tai numaliavotl' Tvorv Išrodo gc—l 
ir tobulam mekaniškam stovv $4*’5

PHEVROT.ET — 1933. 2 pasaž. Rus- 
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta- 
jerni. žema milenyc. Nerasite go
resni business coupe ............. $131)5

BIUGK — 1932, Victoria Coune. 5 
pasaž. Maroon, 5 drat. ratai. Flnisb 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Buicku mūsų dideliam stake $445

BUICK ’SI — Model 91. R Sedan 
Juodas, R drat ratai, geri taie-al 
mohair trim. Didelis, erdvus, oma
rus Buick reram stovy . .. 837"

LA SALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan 
Juodas. K drat. ratai. Sis La Sal’e 
puikiai iSrodo lr yra pirmos rūšies 
visame ................................................. $375

BTTTCK -— 1929, Model 48 Coune 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai 
Gražus coupe, geram stovy . . 8225

BUICK — 1931. Model 8« Victoria 
Coune, 5 nnRaž. Juodas. 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy ....................................... $375

BTTTCK -30 — Model 4«S. 2 pa.oa" 
cnnnn su rumble seat. French b’u* 
R drat. ratai, labai gražus re 
tobulam stovy ..........................

CADILLAC — '31 — V-12. R pasaž 
Town Sedan, with rear trunk. e 
drat. ratai wlth,wblte side wa’ls 
ISrodo kaip naujas iŠ vidaus ir i? 
lauko Maroon paint .................. $««5

BTTTCK — 1935, kaip Jums patiktu 
sutaupyti ke'is šimtus doleri” aut 
kuone naujo 1 935 Ruick? Čionai 
v-a du — vienas 1 935 5 pa°až.
Club Sedan "U trunk. juodas, vnr. 
totas tik 3000 mvltut taipgi 1935 | 
R nasaž. Sedan, dar mažiau Išva
žinėtas. Abu garaufnola>”1 kaln 
nauti Ir apkainuotl mažiau ne- • 
gu $900.

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan Mė 
ivnag. « drat. ratai, trunk rao,< 
wbincord trim Puikus kara» ’ ” 
ris dar ilgai tarnaus.............

BUTCKS — Visu modeliu — Mes ”1 
suomei turime ant vietos nuiku 
ataka garantuotų vartotu Bu<ck ka 
ru. Negalima geriau pirkti neg” 
gera vartota Buick. kuris buvo tiu 
karnai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

Cravvford 41 OO
fJETTTVTTT ADVOKATAI
LIETUVIAI ADVOKATAI

mHN R. RflRRFN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(Mest 22nd St.)

tMotronolltan S»nte Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki R 
Panedfllio Seredos ir Pėfnvdlos

vakarais e Iki 9 
Yo,egos.ss CiVsl 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
■ Telefone* RFPuMIc OOOO

Rpz. 1460 No? Paulina St.
Pbono ARMitavo 0590

FERniNtNn PETRAITIS
i LTETTTVTS ADVOKATAS 
'.Suite 1009 — FRAnklin 6990

188 W Randolph St.
i Chicago

KONTRAKTORIAI

Telephone RDUIevard 28on

Joseoh J- Grish
ADVOKATAS ir PšTAPPtšP 

4(tS1 S. 5SHUAND AVF
nes «81R S Poekn’el' St

T».-re PtcDubile rn rHTCACO

REAL ESTATE
Skolinsm nin’eus ant mnrei-

ėių. bonu. algos i,r namu Tnlnnsri ne. 
rkam, parduodam — ma'nom mo-gi- 
dlus. bonu" nomu» flkes ir blrn'ns. 
Turim andraudos departamentų. Vie-

J NAMON 00MPANY
6755 South Western Avenue

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos; Nuo 9 iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 iki S:80 vakare. 
Nadėllomi* nuo 11 ryto iki 1 p.p.

8ELVTS BTTLDING OO. 
Kontrak toriai

f Statom natrius lr talaom senti* na
re us. Mflro. cemento, medžio Ir stog- 

' dengystės. Lengvi Išmokeaėlal arba 
i cash. Gai«ro apkalnavlmas ant namu 

Ir rakandu.'
3358 8. T1TUANICA AVĖ.

Tel. ROI'lrvard 4887

BRUNO SHUKTR A CO. 
KONTRAKTORIAI

j Statome nnuins namus. Apdengtam 
! gonkas (porėtus arba viaa medin) na- 
; ma popiera arba cementiniu nebestos.
Taip pat parūpinant paskolas namų 
pataisymui. Imame darbas visoj Chi
cagoj. kolonija nesvarbi.

4181 So. Franclsco Avenue 
Telefonai LAEayette 5894 — 8351

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVI8KUS 
BONUS

REAL ESTATE - SHTNČIAM
PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
eash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marųuette Park.
2608 WEST 47th STREET 

TeL LAFayette 1083

CTCF.RO
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Šeštadienis, baland. 20, 1935

sodamas paklausė raštininkas. Balys Serevičius

Z pas Muu- MAŽA BELIKO
šų. Išgersime.

ŠV. VELYKOS

| o • , ®Turiu Apie buitį aš tau neįiuluėsiu, 
Nes gyvenimas toks įstabus, 
Tik paklausiu nusvirusio uosiu

Jonai, Kiek pavasarių žemėj dar nu ,.

— Ačiū, aš nenoriu 
skubintis.

— Kur?!
— J bažnyčių... Tu, 

man ne draugas.
Raštininkas nusijuokė. Tik paklausiu saulėlydž ų g».i-
— Ir tu pradėsi davatkai!-i sr<>,

ti. Tau rūpi bažnyčia. Geriau Lai už sodžių sutems vakarai, 
išgersime ir bus ramiau. Ei- Kada laimė skrajos su ereliais, 

Kurių naktį pakils pažarai. 
Tu i

Kada nors pasilenksiu pasenęs
Bažnyčioj suma. Įėjo ir Pr*e smuikelio pailsęs visai, 

Jonkus. Jis ieškojo žmonos Kai gyvenimo g esmę pabaigę 
su sūneliu. Niekur jų nematė. Dar ai(1('s nenuįlsę garsai. 

Krūtinėje skausmas didėjo

va, Petrai, eiva.
— Atsitrauk, šunie

man ne draugas.

Ir tada samanotajam uosi i I, 
Kaip klajūnui ant vieškelio 

pliko,
Pasakysiu tyliai: “Tau pava

sarių,
. Išbalo. Sunkiai at-1 KaiP tam vargšui jau maža 

beliko”...

ir jautėsi lyg apsvaigęs. Nie
ko nelaukdamas ėjo prie klau 
syklos. Žmonių buvo maža.

(Tęsinys G pusi.)
.lunkus namie miega. Sau

lutė pakilo aukštai. Atsibudo 
ir tarė;

Laikas jau keltis.
Atsikėlė, apsirengė ir ėjo 

pusryčių.
— Marce, duok pusryčių.
— Nieko neturiu, — atsa

kė tarnaitė.
— Sakau, kad duok pusry

čių.
Jonkus nuėjo i sandeli. Ir 

ten nieko nerado. Atsisėdo už 
stalo ir susimąstė.

— Pasiuto. Nieko nėra val
gyti. Kas kaltas? Aš?!.

Atsiminė dabar savo žmo
nos žodžius; Jeigu Dievų ap
leisi ir Dievas tave apleis.

Viduje girdėjo balsų;
— Kaip tu gyveni! Kodėl J’™''0 ^pažinties. Po Špa

tu vargini namiškius! Kodė. žinti,‘8 J<,nk« aP5mė smarkus 
tu ištrauki žmonos ašaras! gausmas
Kodėl pametei tikėjimą, baž- į

v- I — Argi aš mirsiu. Ne!nyeų,. i
Jonkaus akyse pasirodė a- Sukaupė visas jėgas. Var- 

palis suskambino prie šv.-Ko-fedl OS. |
— Turiu pasitaisyti. Eisiu i umnijos. Artinasi prie alto- 

riaus. Pradėjo silpti. Veide
s virine v.-i pasirodė šaltas prakaitas. A-r V . AI 1 fel O fe o I 1 1 ~ |

sūneliu al)teni°- Laukia ateinan-

į bažnyčių.
Bažnyčioje

sikėlimas. Jonkienė su .... i - ~
karštai meldžiasi. Eina prie fi" J&aus’ k,,rs » a^aivi'.,s- kalbė 

Priėmė šv.šv. Komunijos.
Jonkus apsiašarojęs išėjo

laukan. Oras tykus. Vėjelio 
nebuvo. Jis girdi bažnyčios 
varpus. Jonkui smarkiai pla-i

suramins, paguos,
Komunijų.

— Jeigu ir mirti reikėtų — 
nebijau. Dievas man nuodė
mės atleido.

Jonkienė karštai meldžias:.
,linkę. Išgirdo ir valščiaus raš
tininkas. Susimųstė. Atsižadė-kė širdis ir jis norėjo eiti į 1

bažnyčių. Pasikinko arklį, ei- StaiSa pamato savo vyrų. , - |,Įogų darbų ir pasitaisė, 
na pasakyti tarnaitei, kad ar- j — Viešpatie, ar aš nesap- Liūdnos Velykos buvo Jon-
klius pagirdytų. Einant per nuoju? Ar mano vyras bebū-
kiemų suskaudėjo krūtinę. Sė-Įtų. Juoneli, pasilik čia. Aš ei-
do į vežimų ir išvažiavo. siu arčiau altoriaus. Tai ma-

. , TT. no Petrelis!..Atvažiavo į miestų. Visur
tyku, tuščia. Įvažiavo į Man Ji puolė prie savo vyro.
šo kiemų. Pririšo arklį ir eina. Jonkus pakėlė akis ir tarė: 

Petrai, kur eini? — švp- — Neverk! Aš geras žmo-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems 'Savo Draugams ir Kostumeriarns

S. D. TELSER
JENVELElR — CASH or TERMS

2205 W. Cermak Road Tel. CANal 5496
J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

jiaąjLrcher Avė. Tel. LAFayette 3122

v?

J
zrv . tikslo.

Visa krikščionija ilgisi, lau 
kia Velykų. Laukiame ir mes 
Velykų. Mūsų Išganytojas pri 
sikels iš numirusių, pergalė
jęs velnių, pasaulio nuodėmes, 
mirtį. Šv. Velykų rytų, pasau
lio priešas, išvydęs prisikė
lusio Kristaus veidų, kaip 
nuo žaibo kris negyvas.

Krikščioniškasis pasaulis, 
šv. Velykų rytų, savo džiaug-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Drftųgartis

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

3261 So. Halsted St. Tel. VICtory 5048

Sveikinu Savo Bučerius ir Visus 
Kcstumerius, Mėgėjus Mano 

Rūkytų Dešrų ir Įvairios Mėsos

JACOB POCZULP
Dealer in smoked meats and Sausages

6924 30. FA1RFIELD AVĖ. TEL. HEMlock 9688

n K A TT o A S

EMILE IE! IAIR KiNL

sus.

gus. Dietas mano nuodėmės *,a’ 
atleido. Onute, atleisk man! bintas.”

Bažnyčioje kilo didžiausias 
triukštnas. Jonkus mirė. Žmo
nės veržėsi prie lavono. Jon
kienė baisiai verkė, aimanavo 

Po pietų visas miestelis 
jo apie Jonkaus mirtį.

\ isokių kalbų. Bedievis mirė.
Jis prakeitas. Nereikia į ka
pus laidoti.

smingu balsu giedos Aleliu- darbų ir įeiti į tobulesnį, šven v° ^irangius parapijomis, bre
• Hocnt trvvoTiitnn bus lietuvius, kad Dievas et !“Tebūnie Dievas oaaar- 'l l venim^’ ....... . . i1 1 Laukdami šv. Velykų, Kri- kvintų ir laimintų mus -.t,

staus iš numirusių prisikėli
mo, kelkimės mes iš savo

nančiųjų krikščionijų, eiles. 
Bet su visa krikščioniškąją 
žmonija giedosime pergalės 
giesmę; Aleliuja, “Tebūnie 
Dievas pagarbintas.”

Dievas suteiks mums reika-
Ž nia pasklido po visų apy- bngų malonių, sustiprins mū

Mes, lietuviai, nestosime 
į Kristaus priešininkų, griau- nuodėmių; gaukime nuodėmių 

atleidimų per Atgailos Sakra 
mentų; susivienykime su Die
vu, per šv. Komunija, kad 
Viešpats rastų mumvse, mū
sų širdyse, sau gerų, tinka
mų buveinę.

Sveikinu visus su Velykų 
šventėmis; Visagalio Dievo 
prašau palaimos. Velykų ry
tų laikysiu šv. Mišias už sa-

sų tikėjimų, mūsų jėgas; pa
darys mus galinčiais prisikel
ti iš savo nuodėmių, iš blogų

kienei. Visi linksminęsi, gle- 
dojo linksmų Aleliujų. Jon- j 
kienė su Juozuku klūpodami 
verkė prie šalto savo vyro la
vono... -

Taip bėga žmogaus dienos. 
Šiandien sveikas, linksmas, 
rytoj lavonas.

Antanas Žiebus. (“V-lis”)

KLEBONO VELYKĮį LAIŠ
KAS PARAPIJONAMS

_______
Brangūs parapijų n.ai! Vely

kos jau čia pat. Visa gamta 
keliasi. Gyvybė, apmimsi žie
mos metu, bunda; laukia pa va 
sario skaisčios saulutės, kuri 
savo gaivinančiais spinduliais 
atgaivins gyvūnijų ir augme
nijų.

Mažiausias gyvūnėlis, die
gas, mažiausia sėklelė sulauks 

' laimės ir vėl savo akimis iš- 
! vysti gyvenimą, siekti savo

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

r
NEW PROCESS BAKING CO., Ine.,

3401 So. Morgan Street,

Chicago, 111.

J

VENETIAN MONUMENICU, INC.
išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Obicagoj

—o-
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

LAIDOTUVIŲ . 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
h*

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 80. KRDZIE AVĖ aifrea

■prrtaliMUU ttkattmr tr Hbltrn. 
w vlMtkto HIMu o*m»nlto •»

MAaq .pedalttnoi*
me darbe wim karau

VeHkite paminklų reikalu- tk 
4al m pa<Haia išdirbėjau.

MOUNJ CARMEl 
UPINĖSE

nlnka | rytiu KkiMuiia rami
-ULLSIOE. ILLINOIS

Prv, •i^fonal
**• PENHACOLA MII 

hki.moMt MM 
rirrice: nrujinnE mm
Tlneeat Smaili. aeor.

av

Kun. Juozas J Pužauskas,
WauKecran, I1’

LhyANJ/U £F. TALKA’(/ ŠTL’AC/U 

Linkiu Visiems .‘avo Draugams ir Kostumeriams

JULO J. STORGUL
PLUMBING — HEATING - SEWERAGE 

CGNTRACTOR
Estimates Fūrnishėd on Reųuest

2240 W. Cermak Rd. Tel. CANal 4124
------------------- -------------- -■ ................................................-................ t

Visi Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių

Direktorių Asociacijos Nariai Linki 

Visiems Pažįstamiems, Draugams ir 

Prieteliams

Linksmi) Šventų 
Velykų Švenčių

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis
A. Petkas
1. F. Radzius
S. M. Skirias

J. F. Eiriehis

Ui

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

ambulance patarnavimas dieną ir naktį 
YARds 1741-1742

I
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

(Acme Photo.)
PO SVEČIŲ PRIĖMIMO

Po Anglijos karaliaus svečių priėmimo, gusarai maršuoja 
Karaliaus sveeių-vyrų priėmimas būna anksti popiet.

iš St. James rūmų.

ton, Humbolt, Garfield ir kitų — šiltadaržiai dabar 
atidaryti žmonėms pasižiūipti, pasigrožėti pražydu
siomis gėlėmis, lelijomis. Vž įžangą nereikia mokėti.

DIDELĖ AUDRA ATLANTO PAKRAŠČIAIS
Šiomis dienomis Atlanto pakraščiais siautė didelė audra. Milžiniški vilnių kal

nai vietomis užliejo pakraštyje stovim'-.us namus. Šis atvaizdas nuimtas audros 
metu Sea Bright, N. J.

PO KONFERENCIJOS — NAMO
Br tų užsienio reikalų ministeris Sir John 

Simon po konferencijos su Hitleriu grįžęs namo, 
Londonan. .Jį pasitiko ponia Simon ir vokiečių 
ambasadorius D. Britanijai buronas von Hesch.

(Acme Photo.)
IR PREZIDENTIENĖ PASIPUOŠĖ VELYKOMS

Per Velykas kiekviena moteriškų Amerikoj nori pasirodyti «u nauju 
“autfitu”. Mūsų prezidentienė, kaip motame, irgi pasipuošus velykiniai.

(Acme. Photo.)

; ASIVAŽINĖJO BURLINGTON KELIO ZEFYRU
tšaujagadyniškag Burlington geležinkeli'* traukinys Zephvr, kuris praėjusį 

šeštadienį atliko pirmą kelionę. Išsigars'nimo tik :’u traukio u buvo vežta 44 Do
ros dvynukų. Vidury Steve 0wens, gen ralis agentas su dviem porom dvynukų. 
Žemiau — traukinio modelis.

I "hotn.)
MIESTO ŽMONIŲ STIPRUMAS

Praėjusį šeštadienį ant Chicago buvo užėjęs smarkesnis vėjas. Vidurmiesty, 
kai kam buvo skanaus juoko, kaip daugelis motorų negalėjo atsilaikyti prieš vė
ją. Policmonai turėjo pervesti per gatves. Vietomis palei namus buvo nutiestos 
virvės laikymuisi, kad vėjas nenuneštų.

POSTERIŲ VALYMO SAVAITEI 
KONTESTAS

Kas met pavasarį Chicago aukštesnių mo
kyklos studentai suruošia Chicago valymo sa
vaitę. Atvaizde dvi studentės kontestantės su 
savo posteriais tai savaitei. Konteste dalyva
vo virš 200 stud. — artistų.

(Acme Photo.)

TAIP GABENAMAS GLOUCESTERIO DUK’IS
Anglijos — Gloucesterio duk’is po kelionės į Australiją, karališkos šei

mos sutiktas Victoria stoty, Londone, ir gabenamas Į Buckingham rumus.

C4N Pl/r

WW.a

(Acnie Photo.)
RADIKALINIS ELEMENTAS CHICAGO UNIVERSITETE

Chicago universiteto radikalinis elementas (studentai) maršuoja sąryšy su 
vienos valandos streiku prieš karą. Kuo-met vieni studentai protestavo prieš ka
rą, kiti tarp savęs norėjo sukelti karą. Maršuotojai apmesti kiaušiniais. Vieto
mis įvyko tikros riaušės.

f


