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Prisikėlimas Kalba
Iš tikrųjų, mūsų laikais 

daugelis žmonų ieško tik savy 
pasitenkinimo, o dangų ramiai 
palieka angelams ir žvirb
liams. Į kunigus, kurie skelbia 
kitų pasaulį ir dieviškus įsta
tymus, jie žiūri kaip į įkyrias 
naktines pelėdas ir juos per
sekioja. Vieni labai jau paten
kinti, kad diena iš dienos au
ga jų kapitalas, kad puikiai į- 
rengti namai neša tūkstantinį 
pelnų; kiti skelbia, kad žmo- 

Igus, jeigu tik jis sveikas ir 
stipruis, grynos rasės, išsitre- 
niravęs sporto stadijone, ge
rai pažįsta tautos praeitį ir 
mitologijų, gali ir pats laimin
gas ibūti ir tautų vesti į didy
bę ir garbę. Kiti vėl kuria 
naujus, pritaikintus politi
niam momentui dievus ir ko
voja su Kristaus Bažnyčios 
įtaka.

Ir paskui kuomet skaudi 
rykštė ima plakti visų gyveni
mų, kuomet visas civilizuotas 
pasaulis pavirsta šiurpulingu 
Babeliu, kuomet griūva ceza
rių ir milijardierių sostai, o 
vertybės popierai pavirsta 
bereikšmėm' blankom, kuomet 
krizis, infliacija, fabrikai be 
užsakymų, minios bedarbių be 
duonos, straikai, suirutės, pa
gieža... kruvinos revoliucijos... 
ištisų masių sugyvulėjimas.., 
Išsigimimas — tuomet blaivė
ja daugumos sųmonė ir ima
ma suprasti, kai pasauly yra 
nuodėmė, kad daug jame pra
gariškų jėgų, kad žmogus, tik 
savy linkęs, yra silpnas ir var 
gšas, daugeliu atvejų pasigai
lėtinas iškrypęs sutvėrimas.

* * *
Didysis Penktadienis vi

siems kalba, kad pasaulis at
pirktas Dievo malone, Kris
taus auka, ir užtat žmogaus ir 
tautos išganymui neužtenka 
geros valstvl)ės organizacijos, 
ekonominio gerbūvio, gerai 
apginkluotos kariuomenės, iš
vystytos kūno kultūros. Taip 
kalba Didysis Penktadienis ir 
įspėja visus, kurie Kristaus 
atpirkimui skiria tik apeigų 

|reikšmės, kad Velykų dienos 
nėra tik Bažnyčios pamaldų 
dalykas, bet kad tai dienos, 
kuriose turi atgimti ne tik ei-j 
liniai tikintieji, bet ir tautui 
politikai, ir mokslininkai ir 
ekonomistai, ūkio, visuome
nės, biržos organizatorini. Di
dysis Penktadienis moko, kad 
žmonės visi yra paliesti pir
mapradės nuodėmės ir,jei sa
vo viduj neišsilaisvins iš jos 
įtakos, atskiro žmogaus, o tuo 
pačiu ir tautos, visuomenės, 
bei valstybės gyvenimas nebus 
pasekmingas.

* * *
Žmogus laimės pasiekia 

tik viduj atgimdamas, tik šir
dies ir sielos kančios išlaisvin
tas. Ji yra išvidinio, religinio 
— dorinio gyvenimo, tikėjimo 
jėgos, dvasinio karžygiškumo, 
savęs atsižadėjimo vaisius. 
Šitokios katalikybės ir bijo

moderniškas pasaulis. Besi
dangstančių katalikų vardu 
yra daug, bet kovojančių už 
katalikų žmogų savy, už išlai
svintų Kristaus kančia žmogų, 
nedaug. Ne aukštos pareigos, 
ne gero visuomeninė padėtis, 
ir dar ne gražūs idealai daro 
kataliku krikščioniu, bet kova 
savy, savo prigimties palinki
mas Golgotos išlaisvinimui iš 
žmogaus aistrų. Malonės gy
venimas yra kentėjimų ir nuo
latinės kovos su savim gyve
nimas.

Ir Kristaus Bažnyčiai, kaip 
Golgotos aukos vykdytojai, iš
ganymo malonės teikėjai, daž
nai ateina katakombų ir kan
kinių dienos. Bet ar Bažnyčia 
to bijo? Bijo ir nuogąstauja, 
neskelbia kovos melui ir pikto 
jėgai, pakenčia, “pantaplio” 
taktikų tik mažatikiai. Kovo
janti Bažnyčia nežino pralai
mėjimų. Mirtis yra tik pasau
lio išrastas žodis, tai ne krik
ščionies žodis. Krikščionis ži
no tik prisikėlimų.

Lšjuoktas ir paniekintas Nu
kryžiuotasis keliasi Velykų ry
tų, kaip mirties ir pasaulio 
nugalėtojas. Prisikėlimas liu
dija, kad Kristaus tiesa nenu
galima, ji anksčiau ar vėliau 
laimi ir išaukštinama. Šian
dien gali masonai, liberalai 
feavo spauda, savo auksu pa
mušta jėga užrėkti, politiška 
galybė gali pasmerkti, bet ryt 
Golgotos stiprinami Bažny
čios kovotojai vėl jų triumfuo- 
jaučių prikels iš grabo.

Ir kai pasaulio istorijoj 
Kristaus skelbėjams ateina 
Golgotos valandos, katakumbų 
ir kankinių laikai, tai po to 
prašvinta, tik dar džiaugsmin
gesnės, Velykos. Evangelijos 
tiesos yra vienintelė per am
žius pastovi vertybė, kai visa 
kita praėjo ir išnyko. Pasau
lio istorija — tai kapai nuo
lat besikeičiančių srovių ir 
krypčių, karalių, imiperatorhj 
sostų, visuomeninių ekonomi
nių sistemų, o krikščionybė 
amžinai jauna Kur tik ji nuo
širdžiai asmens ar visuomenės 
priimama, ten, kurianti palai
mų ir išganymą. Dingo Romos 
ciesoriai ir jų imperija, Alek
sandras Makedonietis ir jo 
garsūs užkariavimai, karaliai 
ir jų dinastijos — kur šian
dien merovingai, karolingai, 
bobenštaufenai, kur burbonai 
su karalium saule — Liudviku 
XIV, — dingo, išnyko. Napo
leonas, kuris kitados visų Eu- 
ropų parklupdė ant kelių, var
gšu mirė šv. Elenos saloj; jo 
giminė išjungta iš pasaulio is
torijos; vakar stebino visus 
savo turtais ITansos, Veneci
jos ir Genujos pirkliai šian
dien Rotšildas, Morganas, Fo
rdas, ryt vėl... ir taip be pėd
sako.

O Kristus gyvenai
Ir su Kristum gyvena Pet

ras ir Povilas, Benediktas ir 
Pranciškus, Ignacas Loyola ir

. ■ - • EVANGELI JA PARAŠYTA SV. MATO 28, 1—7.
Subatai praėjus, kuomet aušo pirmoji savaitės diena, Marija Magdalena ir kita 

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

Vincentas Paulietis, ir jų pa
vyzdys šiandien veda tūkstan
čius pasiaukojėlių į svetimus 
kraštus artimo meilės žy
giams. Meksikoj, Rusijoj, išti
sa jaunų vyrų eilė miršta šau
kdami “Tegyvuoja Kristus 
Karalius”. Didžiulis Katalikų 
Akcijos frontas žengia į nau
jus Katalikybės laimėjimus.

Daugelį mokslo, meno, filo
sofijos srovių palaidojo istori
jos kapinynas. O išsilaikė ir 
turi reikšmės tos, kurios turė
jo įkvėpimo iš aukščiau, ku
rias per šios žemės kiautų ap
švietė antprigimtinio gyveni
mo šviesa- Ir šiandien su Kris 
tum veikia Antanazas, Augus
tinas, Tomas, Pranciškus Sa
lezietis, visa eilė viduramžių 
ir vėlesnių laikų mokslo vyrų 
ir dvasios genijų.

Velykos yra galutino iš die
vybės kylančio gėrio ir tiesos 
laimėjimo šventė. Kristaus 
prisikėlimas yra nugalėjimo 
laidas kiekvienam Kristaus 
ženklu kovojančiam ir kenčian 
čiam. Buvo ir bus daug tam
sių tikintiesiems valandų, ka
ria matai tik apšviestų Golgo
tos kalnų, o dangus aptrauk
tas tirštų debesų ir aižomas 
žaibų. Buvo ir bus laikų ir va
landų, kada tik šio pasaulio 
galybės, atrodo, turi teisę ir

Jeruzalė. Padangėmis slan
kiojo baugūs ir niaurūs debe
sys.

Kristus kopė į Golgotų. 
Nuo Jo kaktos krito raudoni 
lašai. Lašai buvo dieviški. Jie 
krito ir sunkėsi į rūbų. Bet 
vienas kraujo lašas nusirito 
žemyn... Jo niekas nesutrypė. 
Jis nukrito netoli giovio ir į- 
sisunkė žemėn... Užpakaly 
Kristaus ūžė pikta minia...

Po kiek laiko išdygo graži 
gėlė, raudona kaip tyra auš
ra. Gėlė kvepėjo ir svaigino 
praeivius. Bet niekas nežinojo 
jos vardo.

'kur tylus nusiskundimas “Die 
ve, kodėl mane palikai” plau
kia nuo kankinių lūpų į ap
kurtusį savo aistromis pasau
lį. Bet tai tik perėjimo mome
ntas, tai tik laidas Velykų 
prisikėlimui. Prisikėlusiojo ir 
jo stiprinamų tikinčiųjų tiesa 
ir idėjoR yra vertesnės, negu 
visi jų griovėjai.

Ir sunkiausiais laikais krik
ščionys privalo būti geros vil
ties, niekada neužmiršti krik
ščioniško nugalėjimo šūkio:

— Kristus nugali, Kristus 
valdo, Kristus vadovauja!

J. B.

be vardo
Tokia gėlė visame pasauly

tebuvo viena.
* * *

Nuskubėjo daug dienų.
Vienų vakarų iš kalnų žiū

rėjo paskutinis saulėlydis.
Keliu bėgo mergaitė. Jų pa

žino1 visas priemiestis. Ir jos 
vardas visiems buvo žinomas 
— Rachelė...

Tų vakarų už miesto susi
rinko jaunimas. Jis žaidė, lin
ksminos. Bet jame nežydėjo 
skaistybė... Rachelė suprato, 
kad jaunimas nedoras. Bet tas 
jos negųsdino. Rachelę visi 
gyrė. Vyrai jų vadino gražia 
ir meilia.

Ir ji bėgo...
Namuose Rachelė paliko sa

vo gerų senų motinų. Ji buvo 
net perdaug gera. Jis prašė 
Rachelę nebėgti pas išdykė
lius. Ji tik prašė — motina 
nedrįso jai drausti... Ji be ga
lo mylėjo savo gražutę dukre
lę... Ir Rachelė mylėjo motinų. 
Bet ji nepaklausė senutės...

Rachelė skubėjo ir tik bėrė 
smulkučius žingsnius. Ji norė
jo ten greičiau būti. Ji norėjo, 
kad ją girtų ir vadintų gražia, 
gražiausia...

Jau pasiekė pakalnę.
Sutemo. Pro kalno kraStus

Albinas Dainonis

Pas Mariją
Jei krūtinę skausmai spaus,
Ir žmonės tavęs neužjaus, — 
Skubėki greitai pas Marijų;
Ar tu varge; sunkiuos skausmuos 
Ji suramins tave, paguos,
Suteiks tau džiaugsmo Ji, lelija. 
Ir jei pagundų debesiai

Apsups tave ir siųus baisiai,
Jau tavo valtis skęst pradės,
Tai pas Marijų tu nul>ėk,
Tik nevėluok, pasiskubėk,
Ji išsigelbėt tau padės.

Ar klaidos, vargas ir skausmai, 
Ar dvasios pragaro ūmai 
Užpuls tave žemės keliuos;
Tu vilties niekad nenustok’, 
“Marijų gelbėk”! tik kartok, — 
Jėgų tau pergalei Ji duos.

slinko naktis...
Rachelė staiga sustojo. Jos 

graži galva išsitiesė. Jos akys 
ėmė skraidyti aplink, sustingo. 
Greit Rachelė pasilenkė že
mėn. Pasilenkė ir savo smul
kučiu delnu ėmė braukti per 
žolę. Švelni žolė buvo drėgna 
ir minkšta. Rachelė kažko ieš
kojo ir nieko .nerado. Ji stip
riai ėmė savin traukti malonų 
kvapų. Ji pajuto dangišką 
kvapų, kurio ji ligi šiol neži
nojo...

Buvo ta gėlė iš Kristaus 
kraujo lašo gimusi...

Mergaitė pasitraukė į šalį. 
Ji nedrįso savo pirštais liesti 
žiedo kotelio. Rachelei atrodė, 
kad jos ranka juoda, nešvari... 
Jei liko gėda. — Rachelė ėmė 
rausti. Kažkoks skausmas į- 
krito jos širdin. Rachelė ėmė 
verkti. Ji kūkčiojo kaip kūdi
kis, nes ji kažkų suprato...

Netrukus Rachelė pašoko ir 
apsižvalgė. Ji paliko dieviškų
jų gėlę ir nuskubėjo namo. Ji 
įbėgjo motinos kambarėlin ir 
bučiavo senelės rankas. Rachė 
lė negalėjo ištarti žodžių. Ji 
tik verkė ir prašo motinos at
leidimo.

Mergaitė niekados neužmir
šo dieviškosios gėlės...

Buvo juodas šaltas vidur
naktis. Dangus buvo ūkanotas 
ir turėjo tik kelias nedrųsias 
žvaigždes.

Į pakalnę tyliai slinko jau
nų vyrų būrelis. Vyrai buvo 
pikti ir neramūs. Tokie vyrai 
tegalėjo vaikščioti tik tų vi
durnaktį...

Vyrai buvo plėšikai. Jie tų 
naktį ėjo į Jeruzalės priemies
tį ir ketino nužudyti turtingų 
muitinkų. Muitinko dukterys 
buvo dar netekėjusios, ir senio 
rankose dar tebelaikėsi visas 
jų kraitis...

Plėšikai sustojo ir tarėsi; 
Ilgai tarėsi. Jų akys buvo 
kaip pragaras. Jų žvilgsniai 
— kaip piktos liepsnos. Jų 
kumštys buvo kietos ir dide
lės...

Susitarė. Jie antru kartu 
pasiryžo nužudyti muitininkų 
ir jo dukteris... Ir daugiau jie 
nebekalbėjo. Ėjo tylėdami. Jie 
nebesurado žodžių... Plėšikų 
akyse stovėjo muitininko duk
terų kraitis.

Jie palengva slinko pakal

nėn. Jų žingsniai kaskart re
tėjo... Vyrai kažko baiminasi. 
Jie ruošė savo ginklus...

Vyresnysis bematant susto
jo. Niekas nesuprato, ko jis 
sustojo... Jo galva palinko že
myn. Jis kažko stropiai žval
gės. Jis dar žemiau pasilen
kė...

Prie jo pribėgo ir kiti. Jie 
klausinėjo jį. Vyresnysis nie
ko nesakė. Jis tik vaikštinėjo 
ir atsargiai ieškojo... •

Staiga ir kitų galvos palin
ko. Kažkas žemyn traukė jų 
akis. Keli atsiklaupė, ir jų 
žvilgsniai su žole susidūrė...

Plėšikai ieškojo gėlės... Jie 
apsvaigo...

Vienas vyras sušuko ir nu
tilo. Kažkas užgesino jo bal
sų. Prie jo atbėgo ir kiti. Jie 
suklaupė. Jie lyg suakmenė
jo. O prieš jų akis žydėjo rau
dona ir nedidelė gėlė... Gėlės 
niekas nedrįso liesti...

Jie norėjo kažkų tartis. Bet 
lūpos neturėjo žodžių... Gėlė 
paliejo dar daugiau kvapų. 
Plėšikai ėmė baimintis. Jie 
pašoko ir iš tolo žiūrėjo.

Jie ėmė kažkur skubėti. Jie 
bėgti pradėjo. Vyrai bėgo at
gal.-Jie išsisklaidė ir nebesi
rūpino kitais. Jie bėgo kiek
vienas sau... Vyrų nebebuvo— 

Stasius Būdavas

SKAISTI SAULĖ
Pavasario žiedas pirmasise
Pasveikino auštantį rytų,
Kai saulė maloniai jį glostė, 
Iš džiaugsmo jam ašaros kri

to.
Atėjo keleivė nuvargus, 
Beverkiantį žiedų nuraškė, 
Kai glaudės jisai prie krūti

nės —
Girdėjo meliodijų aiškių. 
Giedojo jos siela išsibus...
Ji mynė takėlį siaurutį, 
Pravėrė duris į šventovę,

Kur Jėzaus Širdis meilėj bū 
dL

Lempelei bemirgant suklupo, 
Jam baltųjį žiedų aukojo, 
Aukojo save, savo meilę, 
Kovos ir palaimos rytojų. 
Pakilus išsinešė ugnį 
Ir eina per tamsų pasaulį, 
Tačiau ji nakties nepažįsta, 
Jei Jėzaus Širdis — Skaisti

saulė. 

S.M. Palmira
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Šeštadienis, Balandžio 8, 193S
Kelionė Jeruzalėn

Vieškeliu iš Jeriko į Jeru
zalę slenka didelė žmonių mi
nia. Nors keleiviai nuo žygia
vimo prakaituoti, kelio dul
kėmis aplipę, bet jų nuotaika 
pakilusi. Iš jų veidų matosi 
viltis. Ir kaip kitaip jausiesi, 
jeigu kartu žygiuoja Tas, Ku 
riarne visas pasitikėjimas, vi
sa viltis! Kogi liūdėsi arba 
silpnu jausiesi, jeigu čia Tas, 
Kuris akliems regėjimų, kur
tiems girdėjimų, raišiems 
sveikatų suteikia? Reikia tik 
Jeruzalę pasiekti, apšaukti Jį 
Izraelio karalium, na, ir pa
liks tauta laisva ir galinga. 
Jos ribos išsiplės daug pla
čiau, negu išmintingojo Salia 
mono laikais. Šitokios ir pa
našios mintys žaidė keleivių 
vaidentuvėje, teikdamos 
jiems jėgų, gaivumo, drųsos.

Prie kelio sėdi du akli elge
tos. Girdėdami praeinančių 
minių, teiraujasi, kas čia vy
ksta? Sužinoję Jėzų Nazare- 
tėnų praeinant, prisipldė ti
kėjimu ir viltimi, pakėlę savo 
balsus šaukia; “Viešpatie, 
Dovydo Sūnau, pasigailėk 
mūsų!”

Einantieji pirma pasiruošę 
kiekvienų kliūtelę, nors ma
žiausiai valandėlei sutrukda- 
neių arba prailginančių kelio
nę, pašalinti, draudžia varg
šams elgetoms šaukti. Tildo
mi vargšai atsako1 dar dides
niu šauksmu, kuris pasiekia 
Tų, į Kurį buvo šaukiamasi.

Išgirdęs Jėzus, nepraleido 
jų šauksmo, pasišaukė juodu 
prie Savęs ir rimtu tonu, mei 
linga kalba paklausė; “Kono 
rite, kad jum daryčiau?” 
“Viešpatie! Kad regėtu- 
mėm!” — atsako. Pasigailė
jęs Viešpats, paliečia jų dvie
jų akis ir tuoj aklieji prare
gi-

Pilni tikėjimo ir neapsako
mo džiaugsmo garbina Dievų 
ir, susivieniję su minia seka 
Jėzų. a

Visu keliu besidauginanti 
minia prisiartina Jeruzalės 
priemiestin ir prie Alyvų kal
no apsistoja.

Džiaugsmo pilna minia ne
kantrauja, geisdama ko vei
kiausiai įžygiuoti miestan ir 
atsiekti savo tikslų... Vieš
pats gi, kaip visuomet, taip 
ir šioj valandoj, rimtas, be 
jokio susijaudinimo. Jis vyk
do darbų, kuris seniai supla
nuotas, išpranašautautas, už
rašytas šventose įstatymo 
knygose. Pasišaukia du iš sa
vo mokytinių, įsako atvesti a- 
silę ir asilaitį, kad išsipildytų 
žodžiai: “Sakyki Siono duk
teriai; Štai tavo Karalius tau 
ateina ramus, sėdėdamas ant 
atsilės ir ant pajungiamosio 
asilaičio”.

Viešpaties mokytinių ir su 
Juo esančios minios džiaugs
mas išsiveržė ir virto energi
ngu veikimu; tiesia savo rū
bai, kerta nuo medžių šakas 
ir kloja po Viešpaties kojų 
galingai šaukdami: “Osanna 
sūnui Dovydo... Osanna aukš
tybėje!”

Taip Viešpats, garbingai 
minios lydimas, įkeliauja mie 
stAn. Trankia tiesiai artyn 
šventyklos, kuri yra vaizdu 
būsiančios tikrosios šventyk
los, iš gyvųjų akmenų sukur
tosios, kurios kampiniu ak
meniu yra Jisai pats.

Atvykęs šventyklai! raudo 
nešvarius elgesius — šventy
kloj priekiu imama dėl pelno! 
Išganytojas imasi darbo ap
valyti jų, nes parašyta: “Ala
no namai vadinsis maldos na
mais”, o čia paversta į pelna- 
gaudžių įstaigų — išvaro pre 
kiaujuučius laukan, išvarto 
stalus pinigų keitėjų ir t.p.

Dar ne viskas. Čia daug 
aklų, raišų ir kitokių ligonių 
kurie apspinta Išganytojų su 
maldavimais, nusiskundimais, 
dėl skausmingo savo likimo. 
Visi tikisi sveikatos, paleng
vinimo. Neatsižvelgia į Savo 
tolimos kelionės nuovargį, 
nei alkį, nes pats yra pasa
kęs: “Mano valgis yra dary
ti valių (To, Kuris mane siun
tė, kad ištęsėčiau Jo darbų”. 
Atmindamas pranašystės žo
džius: “Tikrai Jis ėmė ant 
savęs mūsų skausmus ir Jis 
nešė mūsų sopulius”, gydo 
ligonius, grųžindamas pilnon 
sveikatom

DRAUGAS

Velykų švenčių prasmė

Minios šauksmas pereina 
pas mažus kūdikius, kurie vis 
šaukia; “Osanna”. Tautosvy 
resnieji ir Rašto žinovai, ma
tydami stebuklus ir nepakęs- 
danii šauksmo, užsirūstinę 
puodą prie Jėzaus su priekai
štu: “Kas da šauksmas? Ar 
negirdi? Sudrausk juos!” At
sakymas seniai pa ruoštas, ku
rį Jėzus tik pakartoja: “ Ar 
niekuomet neskaitėt; “Iš kū
dikėlių ir žindančių burnos 
parengei sau tobulų šlovę dėl 
savo neprietelių”.

Priminęs jiems šiuos žo
džius, išėjo iš šventyklos ir 
iš miesto, nukeliavo Betani- 
jon, iš kur kasdienų vaikšiojo 

ir

Buvo gražus Velykų rytas. 
Miškas ramiai tūnojo, mųstė... 
Nekurtose trobose spindėjo ži
burėliai. Rengėsi į bažnyčių. 
Prisikėlimas.

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

Jonkienės vyras, Petras, gu 
Įėjo lovoj.

I __  ....... v- w — Petrai, eikime visi į baž
nyčių?

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

v , . - . , _ . v . —’ Petrai, Petrai... Tave nu-sv-entvklon ir mokė viešai, ’
kol feipildė laikas, kai buvO lbaua Diwas' Atsimink k« da- 

rai. Jau trys metai praėjo, 
kaip tu buvai bažnyčioje ir iš
pažinties. Ach, kokia nelaimin 
ga moteris! Viešpatie, padėk 
man mano vyrų pataisyti!

— Neisiu ir gana. Šiandien 
turiu Maušui rugius nuvežti. 

— Rytoj rugius nuveši.
— Šalin nuo manęs!
Žmona, Joūkienė, nutilo, o 

Jonkus nusisuko į sienų. Mo
tina ir sūnus išėjo į bažnyčių. 
Miestelis. Juozukas sušalo. 
Motina nusivedė į arbatinę 
susišildyti. Be galo Jonkienė 
nudžiugo pamačiusi savo senų 
motinų.

— Sveika gyva motinėle, — 
tarė Jonkienė ir pabučiavo 
niotinai 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! Šia-

apie Dievo teisingumų, ir gai
lestingumų.

Yra parapijoj vienas žmo
gus, kuris, sakoma, esųs nerei 
kalingas gyvenantiems, tačiau 
visi galvoja, kad jis reikalin
giausias.

Yra parapijoj vienas žmo
gus, kurio tik vienas buvimas 
sulaiko slinkimų į pagonybę.

Ir kada tas žmogus išnyks
ta, išnyksta daug kas kartu 
su juo, jei toj vietoj jis nebus 
kito, panašaus pavaduotas.

Tai yra kunigas.

išduotas, nuteistas 
ant kryžiaus.

J. Mykolaitis.

ir nu re

Kunigas
Kas jis yra?

Jis kartais yra paliktas 
pats vienas savo klebonijoje 
ar bažnyčioje. Bet jis ten vi
sada yra.

Jis laimina susituokiančius.
— Jis aukoja šv. Mišias. — 

Jis krikštija mažus vaikus. — 
Jis padeda mirštantiems. — 
Jis laimina karstus. — Jis at
lieka kitas savo pareigas. — 
Ten, kur jis yra, skamba var
pai. Bažnyčia yra atdara.

Sekmadienis nepanašus į ki
tas dienas, nes sekmadienį ku
nigas yra vyriausias parapi
jos asmuo.

Yra parapijoj vienas 
gus, kuris vilki kitaip, 
kiti.

žino-
negu

■ ) i
Yra parapijoj vienas žmo

gus, kuris turi kitus rūpes
čius, negu kiti.

Yra parapijoj vienas žmo
gus, kuris atstovauja idėjų, 
kuri valdo visas viso pasaulio 
idėjas.

Yra parapijoj vienas žmo
gus, kuris yra simbolis, kurio 
tik vienas būrimas duoda sie
lai religinį pakilimų.

Yra parapijoj vienas žmo
gus, kuris atstovauja religijų, 
kuris priverčia susimąstyti 
apie dangų, apie amžinybę,

Šv. Velykos
nakt sapnavau keistų sapnų. 
Tur būt kokia nelaimė įvyks.

— Saugok Viešpatie! Ma
myte, papasakok.

— Esu miške. Žiūriu, Pet- 
ras~piauna pušį ir dairosi.: 
Staga pušis sutraškėjo ir virs 
dama nuslėgė Petrą. Atsirado 
angelas. Jie buvo toks gražus, 
kad mano akys net aptemo. 
Nubudau.

Varpai suskambino į bažny 
čių. Visi nusiskubino.

bažnyčių. Pasikinko arklį, ei
na pasakyti tarnaitei kad ark
lius pagirdytų. Einant per kie 
mų suskaudėjo krūtinę. Sėdo 
į vežimų ir išvažiavo.

Atvažiavo į miestų. Visur 
tyku, tuščia. Įvažiavo į Mauše 
kiemų. Pririšio arklį ir eina.

— Petrai, kur eini? — šyp
sodamas paklausė raštinin
kas.

Šv. Velykų Sveikinimas
Linksma Viešpaties Prisikėlimo Švente svei

kiname gerbiamus Dvasininkus, mūsų Rėmėjas, 
Geradarius ir Prietelius. Linkime ir meldžiame 
Pergalės Karalių suteikti Jums ramybės ir tikrų 
Velykų džiaugsmų.

Priimkite iš mūsų dėkingų širdžių didelį AČIŪ, 
už prisiųstas aukas Vajaus metu.

Melšime, kad Aukščiausiojo palaima visuomet 
būtų su Jumis. Ta intencija Velykų antradienį 
bus atlaikytos šv. Mišios mūsų koplyčioje.

SV. KAZIMIERO SESERYS

J

Įvarių turime bažnytinių 
švenčių. Jos visos įneša į mū
sų kasdieninį ir pilkųjį gyve
nimą daug įvairumo, džiaugs
mo ir prasmės. Bet Velykos 
ypač yra laukiamos ir visus 
linksmai nuteikia. Visi, prade
dant vaikučiais ir baigiant ži- 

| lagalviais seneliai, džiaugia
si sulaukę Velykų ryto.

Velykų džiaugsmo priežas
ties .negalima įžiūrėti išvirši
niame žmonių pasiruošime tas 
šventes paminėti. Ji rišasi su 

kuris
— Taip sau...
— Na, tai eiva pas Maušų. nepaprastu atsitikimu,

Jonkus jaunas būdamas ve
dė dorų, pavyzdingų gyveni
mų. Paklusnus tėvams ir pir
mininkavo vietos blaivybės 
draugijoje. Apsivedęs susid
raugavo su nedoriu, girtuok
liu valsčiaus raštininku. Jon
kus persimainė. Prisigėręs, iš
blyškęs vaikščiodavo po mies
telį. Galų gale pametė ir tikė
jimų. Moters prašymų, vaito
jimų neklausė. Įklimpo į skur
dų, vargų.

Jonkus namie miega. Saulu
tė pakilo aukštai. Atsibudo ir 
tarė: — Laikas jau keltis.

Atsikėlė, apsirengė ir ėjo 
pusryčiu.
— Nieko neturiu, — atsakė 
tarnaitė.
— Sakau, kad duok pusry
čių.
Jonkus nuėjo į sandėlį. Ir 

ten nieko nerado. Atsisėdo už 
stalo ir susimųsfe.

— Pasiuto. Nieko nėra ko 
valgyti. Kas kaltas? Aš?!.

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

Viduje girdėjo balsų;
— Kaip tu gyveni! Kodėl tu 

vargini namiškius? Kodėl tu 
ištrauki žmonos ašaras? Ko
dėl pametei tikėjimų, bažny
čių.

Jonkaus akyse pasirodė 
ašaros.

— Turiu pasitaisyti. Eisiu 
į bažnyčių.

Bažnyčioje šv. Mišios. Pri- 
sikėlinias. Jonkienė su sūne
liu karštai meldžiasi. Eina 
prie šv. Komunijos.

Jonkus apsiašarojęs išėjo 
laukan. Oras tykus. Vėjelio 
nebuvo. Jis girdi bažnyčios 
varpus. Jonkui smarkiai pla
kė širdis ir jis norėjo eiti

Išgersime.
— Ačiū, aš nenoriu. Turiu 
skubintis.
— Kur?!
— Į bažnyčių..,...;Tu, Jonai, 
man ne draugas.
Raštininkas nusijuokė.
— Ir tu pradėsi davatkauti. kleidė 

Tau rūpi bažnyčių. Geriau iš
gerkime ir bus ramiau. Eiva,
Petrai, eiva.

— Atsitrauk, šunie. Tu man 
ne draugas.

Bažnyčioj suma. Įėjo ir Jon 
kus. Jis ieškojo žmonos su sū
neliu. Niekur jų nematė.

Krūtinėje skausmas didėjo 
ir jautėsi lyg apsvaigęs. Nie
ko nelaukdamas ėjo prie klau
syklos. Žmonių buvo maža.
Priėjo išpažinties. Po išpažin
ties Jonkų apėmė smarkus 
skausmas. Išbalo. Sunkiai at
sistojo.

— Argi aš mirsiu. Ne!
Sukaupė visas jėgas. Var

pelis suskambino prie šv. Ko
munijos. Artinasi prie alto
riaus. Pradėjo silpti. Veide 
pasirodė šaltas prakaitas.
Akys aptemo. Laukia ateinan
čio Jėzaus, kurs jį atgaivins, 
suramins, paguos. Priėmė šv. 
Komunijų.

— Jeigu ir mirti reiktų — 
nebijau. Dievas man nuodė
mes atleido.

Jonkienė karštai meldžiasi.
Staiga pamato savo vyrą.

— Viešpatie, ar aš nesap
nuoju? Ar mano vyras bebū
tų. Juozelis, pasilik čia. Aš 
eisiu arčiau altoriaus. Tai ma
no Petrelis 1...

Ji puolė prie savo vyro.
Jonkus pakėlė akis ir tarė:
— Neverk- Aš geras žmogus. 

Dievas mano nuodėmes atlei
do. Onute, atleisk man!

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

įvyko prieš 19 šimtmečių Je- 
ruzolimos apylinkėje, būtent, 
su Kristaus prisikėlimu iš nu
mirusių.

Senas istorinis dokumentas, 
šv. Morkaus Evangelija, nusa
ko, kaip šių linksmų žinių pas- 

trys moters: Marija
Magdalena, Marija Jokūbo 
motina ir Salome. Jos trečių 
po Kristaus mirties dienų atė
jo prie jo kapo, kad pagal bu
vusį paprotį, išteptų Kristaus 
kūnų nupirktais kvepalais. 
Akmuo, kuriuos Kristaus ka
pas buvo pridengtas, jau bu
vo pašalintas; viduje kapo jos 
pamatė baltais rūbais pasirė
džiusį jaunikaitį, kuris joms 
tarė: “Nenusigąskite, jūs ieš
kote Jėzaus Nazarėno kurs bu
vo prikaltas ant kryžiaus; jis 
atsikėlė, jo nėra čionai; štai 
vieta, kame jį buvo padėję. 
Bet eikite ir pasakykite jo mo
kytiniams ir Petrui, kad jis 
eina pirm jūsų į Galilėjų”.

kasmet per Velykas mini ste
buklingų Kristaus prisikėlimų 
ir kupina džiaugsmo širdimi 
gieda Velykų rytų; “Linksma 
diena mums nušvito”.

Kodėl Kristaus prisikėli
mas yra nuoširdaus džiaugs

imo priežastimi? Šv. Povilas 
savo laiške, rašytame Korinto 
krikščionims, sakė: “Jei Kris
tus neatsikėlė, tai mūsų apsa- 
kojimas yra tuščias, tuščias ir 
jūsų tikėjimas”

Kristaus prisikėlimas todėl 
krikščionims turi nepaprastų 
reikšmę, nes jis yra Kristaus 
dievytės ir mesianiškumo iš
kalbingiausias įrodymas.

Nors žmonijos istorija yra 
ir labai sena, bet ji nežino to
kio atsitikimo, kad žmogus ti
krai numiręs būtų atsikėlęs. 
Kristus buvo tikrai miręs ir 
Jis atsikėlė, todėl Jis yra tik
ras Dievas. O jei Kristus yra 
tikras Dievas, tai verta auko
tis, vykdant Jo Įsakymus ir 
patarimus. Įsitikinimas, kad 
Kristus yra Dievas, padaro 
tai, kad ir šiais laikais Ispani
joj, Meksikoj, Rusijoj tūkstan 
čiai aukoja savo gyvybę ui 
Kristų.

Yra ir kita mūsų velykinio 
džiaugsmo priežastis.

Minėtas šv. Povilas yra pa
sakęs; “Kaip per žmogų atė
jo mirtis, taip per žmogų ir 
mirusiųjų atsikėlimas. Ir kaip 
Adome visi miršta, taip Kris
tuje visi bus atgaivinti” (Kor.

Nudžiugusios moters sku-Į^, 20)« Taigi, taip sako Ajm- 
biai grįžo į miestų ir pranešė 
Petrui ir kitiems apaštalams, 
kų buvo girdėjusios iš angelo 
lūpų.

Ai žinia xailx> greitumu pas
klido plačiai ir pripildė didžiu 
džiaugsmu Kristaus sekėjų 
širdis. Vėliau prisikėlęs Kris 
tus skaitlingais savo pasiro
dymais apaštalams ir moki
niams įtikino prisikėlimo tie
sų.

Nors nuo Kristaus prisikė
limo praslinko 19 šimtmečių,
Kristaus mokslo išpažinėjai

Stalas, Kristaus prisikėlimas 
yra patikrinimu, kad mes visi 
numirę Dievo visagalybe bū
sime prikelti naujam gyveni
mui. Kaip galingiausiojo Die
vo ranka iš įmesto į žemę grū
do išaugina didelį medį, taip 
jis prikels mos iš numirusių, 
kad per amžius su Kristumi 
gyventume. Velykų Šventės, 
kaip matome, atsiskleidžia 
prieš mūsų akis gilių mūsų 
žemiškojo gyvenimo prasmę. 
Jos pasako, kad žmogaus sie
los gyvenimas nesibaigia mir
timi, bet yra amžinas.

Po pietų visas miestelis kai Tikras džiaugsmas yra ga
ilėjo apie Jonkaus mirtį. Viso- Urnas, kai žmogus turi rainių 
kių kalbų. Bedievis mirė. Jis sąžinę, todėl Bažnyčia Gavė- 
prakeiktas. Nereikia į kapus nios metų per rekolekcijos ar
laidoti.

Žinia pasklido po visų apy
linkę. Išgirdo ir valsčiaus raš
tininkas. Susiniųstė, Atsižadė
jo blogų darbų ir pasitaisė.

kitokias pratybas ruošia mus 
prie sųžinės nuskaidrinirno, 
kad išaušus Velykų rytui, ga
lėtume džiaugsmingai giedoti: 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!
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Jis kėlėsi, mirtis krito■■■ Aušros Žvaigždė
Laukais ir padangėmis aidi 

Velykų varpai. Jie skelbia kė- 
lusį Kristų ir kritusių mirtį. 
Mirtis — jaudinantis kiekvie
nų žodis. Ji tapo nebaisi.

liktų tada bereikšmis. Tuomet 
daugelis pakeltų galvas ir sa
kytų panašiai, kaip tam pa
čiam Kristui, prikaltam ant 

^kryžiaus, sakė: “Kitus išgel
“Mirtie, kur yra tavo nuga- l>ėjo save teišgelbi, jei jisai
Įėjimas?” (Šv. Povilas). Ve
lykos — krikščionies prisikė
limo laidas, jo paguoda. 
“Kam ieškote gyvojo tarp 
numirusių? Jo čia nėra. Jisai 
prisikėlė (Lūki. 24. 5—6), kad 
visi žmonės amžinai gyventų 
danguje.

Taip. Jisai prisikėlė. Prisi
kėlė... Koks suraminantis ka-

Kristus, Dievo išrinktasis 
(Luk. 23. 35). “Kitus prikė
lei iš numirusių, pats savęs 
negali prikelti”.

Su Kristaus mirtimi atrodėI
baigėsi visi jo planai. Juk ir 
tada, kaip ir šiais laikais buvo 
žmonių, kurie nenorėjo nei- 
Dievo, nei jo mokslo, kad ga
lėtų gyventi nevaržomi jokių 
dėsnių. Deja, jų norai neišsi- 

r.iekuo-
talikui žodis. Tikintysis gerai
žino, kad pirmame žmoguj vi-i pildė ir neišsipildys 
si žmonės miršta, o Dievažmo-Į met.
gy — keliasi. Jisai yra prisi- Velykų šventė — pavasario
kėlimo pirmtakas, nes pats 
pirmas prisikėlė. Vartai ati
daryti, tik reikia per juos eiti. 
Laimingas tas žmogus, kurs 
eina per tuos vartus — Kris
tų. Jisai prisikels, kaip Kris
tus, amžinam Taboro džiaugs
mui.

Velykos — galutinis ants
paudas Kristaus mokslui. Sa
vo darbus, mokslų, Kristus pa 
lydėdavo stebuklais. Bet žmo
gus vis palieka žmogumi. Tuo 
momentu, kai mato vandenį 
virtus vynu, stebuklingų Ta- 
lx>ro šviesą, jisai sušunka: 
“Viešpatie, mums čia gera”... 
— “Aš guldysiu savo gyvy

bę už tave” (šv. Petras). Bet 
už valandėlės... “Aš nepažįs
tu to žmogaus ((Kristaus), 
apie kurį kalbate”. Kristus 
gerai matė šį žmogaus nepas
tovumų... Matė, kaip daugelis 
jo užsigins, net negarbingai.

Be to, Kristus, dar gyven
damas šioj žemėj, pranašavo 
savo iš numirusių prisikėlimų. 
“Po trijų dienų aš prisikel
siu” (Mat. 27. 63). “Aš sug
riausiu šitų ranki) darbo šven
tyklų ir per tris dienas pasta
tysiu kitų np rankų darbo” 
(Mork. 14. 58). Kristaus pra
našavimai įvyko. Jisai trečių 
dienų kėlėsi iš numirusių. Tuo 
jo prisikėlimu ir remiasi visas 
jo mokslas.

Jei šiandie, kai Kristaus 
prisikėlimas yra istorijos fak
tas, tiek žmonių netiki, nenori 
pripažinti jo mokslo, Bažny
čių puola kaip kultūros truk
dytojų, nematydami, kad Baž- 
nyčios prieglobsty užgimė pa
sauliui nauja kultūra, kai ji
nai, pasislėpus po Bažnyčios 
sparnu, išliko gyva, tai kų rei
kėtų kalinti tada, jei Jisai bū
tų neprisikėlęs. Jo mokslas

džiaugsmas. Žmogus, kurs nė
ra miręs, gali džiaugtis tuo 
atgimstančios pavasario džiau 
gsmu. Nėra miręs... Mirtis 
yra ne vien fizinė, bet taip 
pat ir dvasinė. Dvasinė mirti
mi Bažnyčia vadina nuodėmę. 
Jinai galutinai sutrauko ry
šius, jungiančius žmogų su 
Gyvybe. Taigi, kad šis džiaug
smas būtų galimas, reikia tų 
dvasinę mirtį pašalinti iš savo 
širdies. Šv. Povilas sako: 
“Broliai: Išvalykite senųji 
raugų, kad būtumėte naujas į- 
maišymas, taip kaip jūs ir esą 
te nerauginti. Juk mūsų vely
kinis avinėlis, Kristus, jau pa
aukotas. Taigi, švęskime šven
tes ne spnu raugu,' ne pikteny
bės ir nedorybės raugu,' liet 
nerauginta tikrybės ir tiesos 
duona”.

Kai mes taip paruošim savo 
1 širdį prisikėlusiam Kristui, 
jisai tikrai ateis pas mus ir 
suteiks mums dvasinio džiau
gsmo. Tas džiaugsmas bus ty
ros sielos džiaugsmas Kristu
je. Tada, kai bažnyčioj lin
guos iškilminga Velykų šven
tė, galėsim su vargonų atodū
siais bei varpų aidais garbin
ti gražiausiais akordais užgi
musių ryto saulę. Bet svarbu, 
kad Velykų džiaugsmas nie
kuomet nesibaigtų. Tai parei
na nuo paties žmogaus, kiek 
jame bus gyvo tikėjimo į atsi
kėlus), Jėzų Kristų, kiek bus 
skaidrus ir geros valios 
P. Andriulis — Andriulevuius 

“Š”.

— Šveicarijos gyventojai y- 
ra didžiausi pasaulyje sūrio 
mėgėjai. Per metus, vidutiniš
kai imant, kiekvienas gyven
tojas suvalgo bent 13 kilogra
mų sūrio.

Kai danguje užteka ramiai 
spindinti lialta žvaigždė, šve- 
sesnė už visas kitas, jų išvydęs 
žmogus taria: jau tuoj bus ry
tas, Aušrinė patekėjo.

Ir tikrai, rytuose jau prade
da blankti dangus, nubunda 
paukščiai, sušvilena vėjelis ir 
visa gamta tarsi pakyla iš mie 
go pasveikinti tekančių saulę. 
Visi kas gyvas džiaugiasi, kad Į 
baigsis gūdi naktis, kad išauš1 
gyvybės pilna diena.

Pamėgo visi žmonės Aušri
nę žvaigždę, švelniai žiburiuo
jančių ryto skelbėjų.

Kitados Romėnai tikėjo 
meilės deivę Venerų. Ir aušri
nei jie nesurado vardo gražes
nio', kaip tos meilės dievaitės: 
jie tų žvaigždę jos vardu, Ve
nera, pavadino.

Tačiau Romėnams tyra mei 
lė buvo svetima. Jų meilė bu
vo... ištvirkimas. Tat ir Vene
ra buvo ne kas kita, kaip išt
virkimo deivė.

Dabar dievaitei Venerai 
nieks nebetiki; jos vardu mok
slo vadovėliai tik Aušros žvai
gždę bevadina. Liūdnas dievės 
likimas: jų pragyveno jos var
du pramintoji žvaigždė-plane- 
ta... Užmiršo žmonės deivę Ve 
nerų, o Aušros žvaigždė visais 
laikais juos žavi savo skaistu
mu.r

Gyveno kadaise kukli Mer
gaitė. Nerūpėjo ji niekam, ma
žai kas jų žinojo. Bet ar Jinai 
žiūrėdama rytais j Aušros 
žvaigždę, kada nors pasvajo
jo, kad ateity šituo vardu jų 
visas pasaulis vadins? Ar Ji 
atspėjo, kad ne Jos vardų su
teiks tai žvaigždei, — tai būtų 
neverta, — bet tos žvaigždės 
vardų Jai pačiai paskolins? — 
Pasiklauskim Jos pačios, Dan
gaus ir žemės Valdovės, Auš
ros Žvaigždės — Marijos...

Nuostabus dalykas! Ta pa
ti žvaigždė, kurių pamatę Ro
mėnai garbindavo savo nuodė
mingosios meilės deivę, dabar 
viso pasaulio katalikų širdyse 
žadina tyrų meilę Rkaiseiau- 
siajai iš moterų...

Visi mes Ievos ainiai esame 
skaudžiai paliesti jos nusidė
jimo. Mes gerai žinome, kas 
yra nuodėmė, nes... patys tiek

sykių esam nusidėję. Jau gim
dami turėjome sieloje nuodė
mės žymę.

Tik viena Marija, dėka ypa
tingai Dievo malonei, buvo iš 
pat pradžių apsaugota nuo 
nuodėmės šalnos. Tik Ji viena 
nepažinojo,, kas yra nuodėmė. 
Iš kur jai tokia privilegija?

.Ii buvo skirta tapti Dievo,

mūsų Išganytojo, Motina. Aiš
ku, kad toji Moteris, iš kurios 
pats šventumas panorėjo pri
imti žmogystę, negalėjo būtį 
nuodėme sutepta.

Todėl Marijos Nekaltas Pra 
aidėjimas mums būtinai primi
na ir Įsikūnijimo paslaptį ir 
Jėzaus gimimų. Štai kodėl Ne
kalto Prasidėjimo Šventę Kat. 
Bažnyčia yra įglaudusi į Ad

vento pradžia, štai kodėl Ne- tasis Marijos Prasidėjimas bu 
kaltai Pradėtajai Marijai taip vo pasauliui ženklas, kad jau 
tinka Aušros Žvaigždės pava- aušta žmonijai išganymo ry- 
dinimas. į tas, kad jau netrukus patekės

Kaip patekėjusi Aušrinė 
skelbia arti esantį rytų ir gy
vybės nešėjų saulę, taip Nekal 

<?=======

dvasinės gyvybės Saulė — Iš
ganytojas Jėzus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

W E S T SIDE

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

ONLY HIGH GRADE LUBRICANTS 
USED

MIDWEST SERVICE 
STATION

2335 S. Westem Avė. Cor. 23rd PI.
Phone CANal 3764

Aleliuja, Aleliuja, 
Aleliuja!

Visiems mūsų Rėmėjams ir 
Bendradarbiams Nuoširdžiai 
linkime džiaugsmingų ir ma
lonių Šventų Velykų Šven
čių, reikšdami gilų dėkingu
mų už paramą. Velykų ry
tą, Marijonų koplyčioje bus 
atlaikytos Jūsų intencija šv. 
Mišios.I«

MARIJONŲ KONGREGACIJA

JUST KIOS__ »««■*.

į orrcHĮ j

ir M cm

PTITTJJPS “66” PRODUCTS — ALEM1TE 
H1G1I PRESSURE LUBRICATTNG 

QUAKER STATE Cities Service & KOOLMOTOR 
MOTOR 01LS W E S T S I D E

J

V. YUKNIS, Mgr.
f

EASTER GREETINGS TO ALL MY CUSTOMERS 
AND FRIENDS 

JULIUS J. STORGUL
Plumbing & Heating Contractor 
Estimates Furnished on Reųuest

LINKSMŲ ČU. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III.

Telephone Canal 5233

S. T. FABIONAS, Savininkas

2240 W. Cermak Rd. Tel. CANal 4124
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

M. TRINKO and SON
PLASTERING CONTRACTOR

linksmi; sv. velykų švenčiu 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

J. L. TELSER, Ine.
Rakandai, Karpetai, Pečiai ir Frigidaires

2107-11 West Cermak Road Tel. CANal 6138
Įsteigta 1912

2114 West 23rd Place Tek CANal 1090
CHICAGO, ILLINOIS

J

LINKSMU «V. VELYKŲ ŠVENČIU 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

STANISLOVAS ir ONA BUDAIČIAI
Bučemė ir Grosernė

2316 So. Hoyne Avė. Chicago, Illinois

TitsiogM Ekskursija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS LAIVU

“GRI PSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvę, 
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių 
agentūra išrūpin? jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijai kuogreičiausia.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

G AR Y, INDIANA

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!
LINKIME VISIEMS SAVO PAŽYSTAMIEMS IR DRAUGAMS

KELNER-PRUZI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
620 W. 15th Avenue Gary, Indiana

Telefonas 9000
4*

I
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Prie Kristaus Karsto
Kud Krk4u» Uuudit* 
lt«ir»tų tU<*lluj« #l».
JImU prU* mini* n. u teuikuci* 
rru.kri.tt, kmitį* kurčiu.

Maironis
l’er tainaą naktį žiūri aukš

tasai dangaus savo deimanti
nėmis aikimis. Aušta laukia
mas pavasario linksmas rytas 

s— nemirtingų sielų išganymo 
' simbolis. Bažnyčioje tylu, ra

mu ir iškilminga, prie Dievo 
> —Žmogaus karsto liūdnai de- 
I ga žvakės, žmonės draug su 

visa gamta beveik sulaikę al
savimų laukia stebuklo. Nak
ties tyloje bažnyčios sienose 
suskamba pilna ilgesio ir skau 
smo giesmė: “Verkit Ange
lai!... Nes jūsų Karalių įdėjo 
į grabą...”

uktiminira įige8įo prislėgtų krūtinių išsi
veržė galingas ir iškilmingas 
garsas; “Kristus kėlės!” 
Žmonės, tarytum nuklydę į 
neturinčių galo jūrų platybę, 
baisių luuigų daužomi, netikė
tai pamatę saulės spindulių 
apšviestus žalius krantus, — 
kupini vilties džiaugsmingai 
šaukia:

“Kristus kėlės! Aleliuja!” 
Amžinos meilės Šaltini —

Kristaus! Tu pats sakei; 
“Ateis laikas, žmonių šir

dyse uždegsiu naujų ugnį: pa
siųsiu žemei taiką ir ramybę; 
kardus perkalsiu į arklus”. 
Būk gailestingas! pasigailėk 
(suvargusių žmonių, prisiųsk

Našlaičio pergaEe
Spindulius žėrė saulė į žemę, 
baigės našliaičiu dienos aptemę.
To, ką jis siekė, už ką kentėjo, 
šiandieiną viską tą jis laimėjo.

Daug jis išvargo ir iškentėjo,
bet iąją kovą jisai laimėjo.
Ir nugalėjęs jąją apleido,
žengdamas aukštyn, prie Ganytojo veido.

Daug jis jaunuolių matė kaip žūna, 
jaunystėj žudo sielą ir kūną.
Tad jis kovoja daug prieš pagundą, 
nugulė dvasią, tą kurį gundo.

Tad jisai šaukia brangius jaunuolius,
kad jie pasektų jojo pėdomis.
ir su skaistybės gėlėms baltomis
žengtų pas Dievą kaip kad krikščionys.
.. . .Št. ZnaiKenskas.

pu grįžo įsigėręs vyras ir Pa- — Siriečiai ir armėnai ge-
grieliė tuos pinigus, kurie bu
vo skirti Elviros baltai sukne
lei.

dulo drabužius dėvi iš mėly
nos spalvos — jie pasirenka 
dangaus spalvos drabužius, ti
kėdamies, kad jų mylimas mi-

Žmogaus darbo rūšių ek-!1 ’VS pateko į dangų...
sportai teigia, kad pasaulyje 
šiandien jau yru 25,(XX) rūšių 
įvairių darbų, kuriais žmogus 
gali pelnyti sau duonos kąsnį.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI

Tcl. Pul'.man 7235 
Res. Pullman 0263

i

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI

Taip, tverkite! Nes ir jūsų jai žadėtus laikus, nes ji var
gsta, kankinasi ir svajoja 
apie Tavo didžiausią Meilę.

Kristus kėlės! Garsas, kaip 
galingais sparnais, lekioja 
per neribotą dangaus erdvę. 
Prisikėlusiojo galingos jėgos 
žadina žemę. Gal vargšai žmo
nės pamatys elgetavimą savo 
žemės dievų ir stos po Kris
taus vėliava.

Karalius verkia, žiūrėdamas 
j minią. Jo krauju atpirktų 
dvasios elgetų, kurių visas gy
venimas — vien tik pasityčio
jimas iš Jo didžiausios Meilės, 
kurių širdys pilnos neapykan
tos nuodų Jo krauju pašven
tintiems, kentėjimais vaini
kuotiems Meilės žodžiams.

Verkite angelai! Jūs mato
te minias vyrų — jaunuolių, 
kurie turėtų po Kristaus vė
liava kovoti prieš nedorylię ir 
tamsą, bet jie, pasinėrę girta
vimo ir paleistuvavimo bango
se, kankinasi nedorybių tink
luose.

Verkite angelai! Jūs mato
te minias mergaičių, kurios 
paniekino nekaltybės ir dory- 
l)ė8 vainiką, kurios pokyliuose 
švaistosi, kaip tamsybės dva
sios blizgučiais žiba, kurios, 
paniekinusios Dievą ir tėvynę, 
rūpinasi savo apnuogintai#, 
štvirkimui paaukuotais, kū

jais.
Verkite angelai! Jūs mato

te minias veidmainingų vyrų 
r moterų, kurie išniekino sei
lių židinius, kuriems nieko 
nėra švento ir kilnaus, kurie 
paskandino paleistuvavimo ir 

r girtavimo balose savo šeimų 
laimę, kurie baigia pūti gyvu
liškuose instinktuose, kurie 
nekaltų vaikelių sielosie sėja 
nedorybių sėklas.

(Verkite angelai! Jūs mato
me, kad ir dabar jūsų Kara
liaus karstą supa Judai, pari- 
::iejai, Pilotai ir kiti tamsybių 
sargai, kurių sielos pilnos me
lo ir juodos neapykantos, ku
riose netarpsta nė lašelis arti
mo meilės, kurie fariziejiško- 
mis maldomis niekina jūsų 
Karalių.

Bažnyčioje — ramybės šven 
tovėje — auštančio ryto prie
blandoje, ramu ir tylu, minia, 
ilgesio apimta, laukia stebuk
lo. Štai sugraudė vargonai, 
sugaudė varpai, ir iš žmonių

Velykų suknelė
Mažoji Elvira turėjo labai, Juo toliau juo labiau sunkė- 

gerą, dievobaimingą mamytę, jo jų gyvenimas. Pirmiau ture 
Juodvi gyveno viename baž- jo visko užtektinai, o dabar — 
nytkaimy. Elvira buvo gera, dažnai pritrūksta ir duonos 
linksma ir greita visiems pa- kąsnio. Kenčia mažoji Elvira 
tarnauti. Bet nelaimė... jos
džiugsmą drumstė tėvelio ne
geras gyvenimas. Jis pradėjo kartu su savo motute, išsiren- 
labai girtauti: pardavinėjo į bažnyčią.
daiktus, gyvulius ir visus pi- Elvira, pamačiusi prie Kris 
nigus pragerdavo. Beveik jau taus grabo klūpančias nier- 
batgė pragerti visą turtą. Bet gaitee baltomis suknelėmis, 
to dar negana. Parėjus gir
tam, dažnai tekdavo sunkūs 
smūgiai jos mamytei ir jai.

ir meldžias už tėvelį...
Didįjį Penktadienį Elvira,

WEST SIDE

nustebusi klausė:
— Mamyte, ar tai čia ange

lai! Žiūrėk, kaip jos rankutes 
gražiai sudėjusios...

Motina maloniai paaiškino, 
kad čia esančios jaunos mer-

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS 

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko

3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street 
Tel. CANal 0402

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPI.
Sl’KCIALlSTAS 

OFTOMETR1CALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlrš M metų praktikavimo 
Mano (iaraiiLivimas

Palengvina akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaud&jimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-

gąitės, kurios budi prie Vieš- SpeclalC atyda atkreipiama į
1 mokyklos vaikus. Kreivos akys ati

taisomos.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 

Nedėlioj pagal sutartį.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BĘN. J. KAZANAUSKAS
REAL ĖST ATE — LOANS — 

INSURANCE

2202 West Cermak Rd. Tel. CANal 8887

CHICAGO, ILLINOIS

j?

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Autradicuiais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. AI.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-tros labos 

CHICAGO, 1LL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. P. J. BEINAR
(BEINAKAUSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 jmpiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

l»agal sutartį

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linki Visiems Savo Kostumeriams ir 

» Rėmėjams

SUDANO DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSN. OF CHICAGO

paties grabo. Elvira susimąs
tė. Po valandėlės sako:

— Mamyte, ar aš negalė
čiau, kaip kad jos, budėti, juk 
aš jau gražiai moku melstis? 

Motina susijaudinusi tarė: 
— Ne, vaikeli, tu neturi bal

tos suknelės...
Elvira nieko nesakė, tik žiū

rėjo j klūpančias mergaites. 
Ji prašė Dievo, mamytė 
galėtų jai nupirkti silknelę ir 
kad ir ji galėtų 'klūpėti prie 
grabo. O, koks jai tada būtų 
džiaugsmas!

Parėjusi namo, Elvira visą 
laiką mąstė apie baltą suknelę 
ir nenustojo meldusis. Jos'mo 
tutė dar turėjo kiek pinigų ir 
žadėjo nupirkti.

Rytojaus dieną motina, pa
siėmus dar likusius pinigus 
kažkur skubėjo ir netyčiomis 
paliko juos ant stalo. Tno tar-

Daugely atsitikiu,ų akys atitaiso
mo,. be akinių. Kiinues pigios kaip | VIRginia 1116 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Telefonas YARds 1373

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone YARds 1001

JOSEPH1GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Soredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA - CASH ARBA

LENGVAIS I&MOKfUIMAIS
Barskis Furniture House, Ine.

“THE HOME OF FINE FURNITURE” S1NCE 1904

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredą 

Seredoinis ir Nedėk pagal sutartį

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

Rez. TeL PLAza 2400
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Ncdėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marahfield Avė.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS;

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. lel. GROvehdl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Kctv. ir Nedčliomis susitarus 

Subatomis Ciceroj
1446 So. 49th Court

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

TeL YARds 5921 
Res.: KENvrood 5107

1 DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oiiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar o
ir pagal sutartĮ

DR. STRIK0L1S
PHYSiCIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedčliomis pagal sutartį.

Office TeL YARdz 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

. Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. .

2202 West Cermak Road

Phone CANai 8887

VALDYBA IR DIREKTORIAI

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Simonas ir Petronėlė 
Balickas

Kriaučiai Vyriškų ir Moteriškų Drabužių

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviai ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina <1.00

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLI8HINO CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

Tel CANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA
6631 S. CaHfornia Avė.

1 Telefonas REPublic 7868

Ofliee Phone Ree and Office
PROzpect 1028 2368 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadicuiais 

pagal sutartį.

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Ncdėliomis pagal sutartį.

Tel OANal 0257
Res. TeL PROspsct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

T e L YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

JEdward J. Engei, naujas 
Sante Fe geležinkelio kompa
nijos prezidentas. Prieš 40 me 
tų jis šioj kompanijoj pradė
jo dirbti stenografu.

2305 So. Leavitt St. Chicago, Illinois

Telefonas Canal 4532

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Ariu 
norėdami Ką Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Glauified 8kyr 

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
w——————— ■■ ■ - -■■■»■

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Drwgaav Ufaipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

TeL LAPayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. FaJrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

. . Pagal SnUrtp _ .

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Yards 8994

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
... . _.
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Prisikėlė
Kistus, prikultas prie kry- mirtis, Atpirkimo mirtis, kuri 

žiaus, miršta ant Kalvarijos Juoda pasauliui žmonių kalcių 
kalno. Paskelbtas tautos išda- atleidimų, ir amžinau gyveni- 
viku, nužudomas tik vergams nian prisikėlimų.
skiriama mirties bausme. Įvy-j Todėl tikintiems supranta* 
ko. Žydų tautos sanhedrinas, tua Kristaus kančia ir mirtis 
vyriausioji kunigų taryba sa- suprantamas ir džiuginantis 
vo tikslų pasiekė. Jėzus iš Na- Jo prisikėlimas. Linksmas 
zareto, anot jų, tariamas. Pra-1 “Aleliuja”, kuris Velykose 
našas ir Mesijas, iš gyvųjų skamba visame krikščioniška- 
tarpo pašalintas. Rodėsi, Kri- me pasaulyje, pasiekia katali- 
staus misija jau žemėje baig- kų širdžių gelmes. Aišku daro- 
ta... ir baigta taip negarbin- si tikintiems žmonėms, kad gy 
gai. Visi Jį apleido, net arti- venimas, nors vargingas ir 
mieji mokiniai pasislėpė. Po
kruvini) įvykių ramiai užmigo 
kerštinga Jeruzalė, pamiršusi 
Kristaus žodžius: “Jeruzale,
Jeruzale, kuri žudai pranašius 
ir užmuši tuos, kurie pas tave 
siųsti, kiek kartų aš norėjau 
surinkti tavo vaikus... ir tu ne 
norėjai” (Mat. 23, 37).

Bet... trečių dienų rytų Kris 
tus visoje garbėje kėlėsi iš nu
mirusių, mirtimi mirtį nuga
lėdamas, prisikėlimu savo Die 
vytę įrodydamas. “Jam su- 
rrecsit!” pradžioje slaptai, o 
toliau vis garsiau ir plačiau 
pasklido po Jeruzalę gandai 
apie Kristaus prisikėlimų. Bet 
tai ne negandai, o tikra tiesa, 
tikėjimo dogmatinė tiesa, ku
ria remiasi krikščionybė ir 
mūsų tikėjimas. “Jei Kristus 
neprisikėlė, tuščias yra mūsų 
apsakojimas, tuščias jūsų ti
kėjimas”, sako šv. Povilas (1 
Kor. 15, 14).

Kristaus iš numirusiųjų pri 
sikėlimas pradeda naujų žmo
nijos istorijos erų. Antikinis 
pasaulis stabmeldybės prislėg
tas buvo tikrai religijai ir do
rovei miręs, buvo priėjęs prie 
negirdėto istorijose visose gy
venimo srityse sužvėrėjimo.
Šeimyninė, visuomeninė ir so
cialinė tvarka buvo iširusi.

Kristus, ant savo prisikėli
mo vėliavos užrašęs aukso rai
dėmis žodžius: “Aš esmu pri- 
sikėlims, Aš kelias, tiesa ir gy 
venimas”, žmoni jų grųžina į 
pusiausvyrų. Daugiau, pas
kelbė naujų gyvenimą, amžinų 
gyvenimų dangaus karalystė
je.

Mirtis nugalėta, mirtis yra 
tik peržengimas į pomirtinį 
gyvenimų. Kristaus prisikėli
mas guodžia kapinių ašaras, 
guodžia moraliai numirusius 
šeimai ir visuomenei žmones, 
nes kas tik turi tikėjimų ir ge
rų valių, gali prisikelti iš mo
ralinės mirties.

Modernusis pasaulis žaidžia 
su mirtimi. Jo supratimu žmo
gaus .gyvenimas yra trumpas 
biologinis reiškinys. Savižudy
bės, žudymai ir karai įrašyti 
į mūsų laikų programų.

Bet kaip keistai, kaip neteį- 
s ingai moderniojo pasaulio 
yra suprantama mirties pro
blema. Mirštama iš nuohodu- 
mo, iš nusiminimo, žudoma 
žmones plėšimo, grobimo ir 
savinaudos tikslu, dėl tautinių 
egoizmų ir neteisingo ekspan- 
sisijos noro rengiamos masi
nės karo metu žmonių skerdy
nės. Mirštama su keiksmais 
lūpose.

Visai kito pobūdžio yra 
Kristaus mirtis; tai įnirtis už 
žmonių kaltes, pasiaukojimo

skurdus, yra tik prisirengimas 
prie geresnio gyvenimo.

Kristaus iš numirusių pri
sikėlimas duoda tvirtų įsitiki
nimų, kad tiesa ir teisingumas 
laimės, kad amžina laime 
džiaugsis tik tie, kurie tiki į 
Kalvarijos Jėzų ir j Jo prisi
kėlimų.

Aušta pavasaris. .Viskas 
pradeda iš žiemos miego at
gauti. Linksmas Velykų “Ale
liuja” teprikėlia iš stagnaci
jos, iš apsileidimo, iš morali
nės mirties visus į naujų gy
venimų, Kristaus nurodytų ir 
Jo Bažnyčios įkurtos skelbia-

B RIG HTON—P A RK

mų paskiro* žmogaus, šeimų, 
tautų ir žmonijos laikinai ir 
amžinai, laimei. Kristaus pri
sikėlimas testiprina mus kas
dieninio gyvenimo kovoje už 
tiesos ir teisingumo idealus.

Malad

kun

Tėvų Marijonų 
Vedamų Misijų
Tvarkraštis

BItOCKTON. MASS.,
J. Svagždžio klebonaujamo j* 
bažnyčioje, kovo 27—9 balau 
džio, kun. Adomas Morkūną*. 
MIC.

MONTREAL, CANADA, 
kun. Bobino klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 3—9 
kun. J. Jaučius, MIC.

SPIUNGFIELD, ILL., kun. 
S. Yunkerio klebonaujamoje 

■ inžiįvAioįe. 7 })
Kitu I*. Malinauskas. MIC.

PITTSBtJRGll, PA., kun 
l Vaišnoro klebonaujamo/ 

Imžnyčiojc balandžio 3—9 — 
kun. V. Andriuška, MIC.

PITTSBURGH, PA., kun. J 
Misiaus klebonaujamoje „až 
nyčioj, bal. 10—16 — kun. V 
Andriuška, M.I.C.

THOMPSON, CONN., M a- 
rianapolio Kolegijos studen
tams rekolekcijos, balandžio 
2—5 — kun. j. Mačiulionis, 
MIC.

Pittsburgh, Pa., kun. J. Vai
šnoro klebonaujamoje bažny 
čioje balandžio 9—11, 40 va 
landų atlaidai — kun. J. M a 
čiulionis, M.T.C.

<?
MARQUETTE PARK

Meilė veržias į aukštų, bet 
visuomet pasirengus nužengt) 
lig apačios.

Kiekvienas amžis turėjo sa
vuosius didvyrius, ir juo sun
kesnės buvo valandos, tuo nar 
sesni kovon ėjo karžygiai.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAgŪIUS

M A R Q U E T TE P A R K

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BILL’S TAVERN
WM. ir ONA POPELL, Sav.

Miller’s lligh Life on Draught hnported and 
Domestic Liąuors

4358 So. Maplewood Avė. Tel. Laf. 2649
CHICAGO, ILLINOIS

%

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KAZ HEAT INTENSIFIER CO.
ANTANAS KAZLAUSKAS, išradėjae 

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

J

4 -------
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
NIKODEMAS ABARAVIČIUS 

ir sūnus Leonardas
Bučernė ir Grosernė

4600 So. Fairfield Avė. Tel. LAFayette 1340

J ----- ~
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Tony The Cleaner & Furrier
ANTANAS IR ONA LUKOSIAI, Sav.

2555 West 43rd Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. LAFAYETTE 1310

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIA’S RESTAURANT

4656 S. Westem Avė. Tel. LAF. 2879
CHICAGO, ILLINOIS

J "" ------------- =^i
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CHAS. WERTELKA 
PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RUSIES 

SALDAINIŲ

4558 S. Washtenaw Avė. Tel. LAFayette 3713

LINKSMI, M. VELYKŲ UVENCIŲJ 
IJNKIU VISIEMS .SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

M. Eženlds
2649 W. 47th St. Lietuviška Taverna TeL Vir. 2447

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CHAS. STASIUKAITIS
Išvežiotojas Šviežios, Rūkytos Mėsos

6720 So. Campbell Avė.
Tel. Hemlock 2330

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. J. KELLA
DANTISTAS

6558 So. Westem Avenue
Tel. HEMlock 2061

J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOKŪBAS POCZULPAS
DEALER IN SMOKED MEATS AND 

SAUSAGES

6924 S. Fairfield Avė. Tel. HEMlock 9688
CHICAGO, ILLINOIS

t? - ..-x......... ................
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ANTANAS ir ONA PROSEVIČIAI
GROSERNĖ IR MĖSOS KRAUTUVĖ

Aukštos Rūšies Maistai
2659 W. 71st St. Tel. PROspect 6288

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J. KODIS UŽEIGA

2622 West 69th St.
Tel. Prospect 6629.

Chicago, III.

4*

-- “ LINKSMŲ AV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

G. BENOŠIUS, R. Ph.
VAISTINĖ

2612 W. 71st St. Tel. Rep. 1025 Chicago

LINKSMU AV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

George’s Meat Market
JURGIS BRAZAUSKAS, Sav. — Pristatome I namim 

274» W(*t &MK M. Tel. Hrailock M52

VISIEMS SAVO DRAUGAMS, PACIJENTAMS IR 
VISUOMENES VEIKĖJAMS LINKIU 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Tek Hemlock 6286

J
f

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Užlaikau deimantų, laikrodžių 
kitokių brangmenų.

ir

Laikrodžių taisymas, tai mano spe
cialybė.

A. PETKUS
2456 W. 69th St. Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Liukime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

STANISLOVAS ir ONA 
ŠAMBARAI

IR SŪNUS

Aukštos Rūšies Mėsos Krautuvė ir Grosernė

2639 W. 65th St. Tel. PROspect 3096

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Ąavo Kostumeriams ir Draugams

JONAS IR JULE 
PUDŽIUVELIAI

GENERALINIS KONTRAKTORIUS — 
NAMŲ STATYTOJAS

Užeiga — geras alus, gardūs gėrimai

2638 W. 69th St. TeL Hemlock 4576

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MARQUETTE P ARK REALTY CO.
Generaliai Kontraktoriai ir Namų Statytojai

SS

6909 S. Rockweil St.
John G. Mezlaiskis,

Tel. Grovehill 0036
Pirmininkas

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BALAND2TO-APRIL 30 D„ VYTAUTO DARŽE, 115tt IR SOUTH PULASKIROAD
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T. Tharsiciaus, O.F.M.

“Viešpatie, pasilik su mumis, nes jau 
artinasi vakaras”...

Stebėtinai graži ir jauki 
pavasario diena! Pirmosios 
Velykų dienos skaisčioji sau
lutė palengva sviro iš tamsiai 
mėlynos padangės ir lenkės 
prie žiedais pasipuošusios že
mės. Bet dar, toli horizonte, 
karščio miglos judriais tink
lais raizgė melsvas kedrų vir
šūnes. Aplinkui oras mirgėjo 
auksinės šviesos bangomis, 
pynės, žėrėjo... Iš žalių figų

savęs ir esatę nuliūdę!” pa
klausė slaptingasis keleivis.

“... Ir kodėl esate nuliū
dę?” skaudžiai tai atsiliepė 
jų kenkiančioji sieloj ir skau
smas vėl pervėrė jų širdį. Bet 
argi šis nepažįstamasis nieko 
nežino apie įvykusias baise
nybės!...

— “Tur būt tu vienas esi 
svetimas Jeruzalėj, kari nepa
tyrei, kas joje atsitiko šio-

karas ir diena jau baigiasi!”
Ir kai Jis prie stalo atsisė

do ir laužė duonų, kaipo jų
Viešpats ir Mokytojas dary
davo... tada nuslinko šydas 
nūn jų akių ir... jie jį pažino. 
“Bet Jis išnyko iš jų akių!”.

Apsvaigę netikėtu džiaugs
mu jiedu kartojo:

“Argi nedegė mūsų širdys, 
kai Jis su mumis kalbėjo?!”.

krūmų, iš sidabru blizgančių rajg dienomis?” stebėjosi jie- 
alyvmedžių girių dar aidėjo du.
linksmi paukščių 'balsai. Nar
cizų ir hijacintų žiedai, nekal
tomis, džiaugsmu šviečiančio
mis akimis, žiūrėjo iš po tam
siai žalių lapų. Prie kelio, 
apsvaigę gardžiu rožių kvap
sniu, nuleidę kudlotas savo 
šakas, snaudė migdolų med
žiai. Visur dvelkė gaivi pava-

Jų sieloj kyla ilgesys pa
guodos, noras pasidalinti liū
desiu, nusiskųsti. Jie jautėsi 
kaip apleisti, bevilčiai vaikai, 
todėl jie stebėtinai prisirišo 
prie to malonaus vyro ir ga
lėjo jam visame pasitikėti. 
Pamažu įsidrųsinę, pradėjo 
jam savo širdį išlieti. Pasa-

sario jegia, viskas klestėjo apįe sav0 Mokytojų ir 
pilniausiame gražume. Tai viešpatį, kurs buvęs taip die

viškai geras malonus. Kaipbuvo džiagpmo ir pergalės 
šventė gamtoje... jis meilingai gydė ligonius,

Keliu į Emaus ėjo du pa- dovanojo nusidėjėliams...
vargę, susirūpinę keleiviai. 
Tai buvo Kristaus mokiniai. 
Sulinkę tarsi po sunkia naš
ta, nuleidę galvas jie kažkų 
liūdnai, nedrąsiai šnekučiavo. 
Netraukė jų žavintis pavasa
rio grožis, nepakėlė jie savo 
akių, nes jų sieloj dar tebes
tovi kruvina, skausminga mir 
tis Golgotos kalne... Nedžiu
gina jų saldūs paukščių bal
sai... jų ausyse tebesigirdi ai
dai šiurpulingojo “Trokštu”, 
skausmingasis šauksmas: 

“Mano Dieve, mano Dieve, 
kam mane apleidai!”...

Jie keliavo ir keliavo. Štai

Kaip kilnus jo mokslas ir 
skaistus gyvenimas... kaip jis 
savuosius numylėjo iki galo... 
Pagaliau, taip Jo neapkentė 
presai — kaip piktybė neap
kenčia gėrio... nukankinę Ji 
prikalė prie gėdos medžio... 
Kodėl, ach kodėl, turėjo Vie
špats ir Mokytojas tokias 
baisybes iškentėti?...

Vėl jiems kylo abejonės a- 
pie Jo pasiuntinybę, paikos 
mintys apie politinę karalys
tę, žemiški norai, kurie su 
laukiamuoju Mesiju rišosi.

— Ach, ir mes tikėjome, 
kad Jis Izraeliu išliuosuos!...

jėga, taip kilnus Išmanymas, 
aiškus žinojimas, taip gili iš
mintis?!... Sumišę žiūri jiedu 
viens į kitų... žiūri į kalban
čiojo išvaizdų... Ne, tai yra j 
koks nors šventkeleivis!... .Jie! 
negali išrišti to galvosūkio, j 
Jis kalba jiems apie kentėji
mų galių apie Kristaus Krau-i 
jo išganingumų, kurs tikrai 
buvo Mesijas, tačiau buvo 
atėjęs ne puikybės trokštan
čių tautų į politinės galybės 
viršūnes iškelti, bet sielas gel 
bėti ir meilės viešpatijų įkur
ti. Jis leido jiems įžvelgti į 
paslaptingus išganymo pla
nus, išdėstė šv. Raštų, iššaiš- 
kino1 visas Pranašų vietas, i 
kurios apie Mesijų kalba ir

šalyje kelio tęsiasi puikus slė dabar?!... Bevilčiai nulei
džia vėl galvas.

Bet štai, kaip užkerėti pake 
lia jie galvas ir klauso švel
nios kalbos, kuri jiems prime
na Tų, kurs vienas taip tekal
bėdavo... O Jehova!... Argi 
būtų ant svieto kita panaši 
paslaptingai veikianti kalbos

nis, kur žydi lelijos, tos ne
kaltosios lauko lelijos, kurias 
taip mylėjo Jų Mokytojas, ku 
rių skaistumų Jis gyrė. Bet 
nė lelijos neatitraukė jų nuo 
paniurusių, tamsų minčių... 
Jų širdys buvo pripildytos 
kartaus liūdesio, kurs taip 
negailestingai juos kamavo. 
Jie kalbėjo vien apie Jį — 
apie Jį... Kiekvienas žodis 
kurį Jis ištarė, visos Jo neap
sakomos kančios... jų pasikei
tusios viltys, bailūs abejoji
mai, tai visa skambėjo iš jų 
kalbos.

Taip įsigilinę, užsimąstę 
jie nė nepastebėjo, kaip jau 
gerų valandėlę, greta kelio 
ringuojančiu takeliu kaži kas 
ėjo. Ant žolėto takelio nesi
girdėjo jokių žingsnių. Jų 
liūdna kalba, aimanavimai 
pasiekė nuošalų keleivį ir, 
kai takelis į kelių suėjo, stai
ga jis prisiartino prie jų ir 
maloniai pasveikino.

Sumišę, persigandę sužiuro 
jie į nepažįstamąjį. Iš kur jis 
taip staiga atsirado?... Žiūri 
ir stebisi... Kaži koks keistas 
jausmas kuteno jų širdį, žiū
rint į tas gilias, blizgančias 
akis... Ot, kas tai?... tarsi pri
mena kažin ką pažįstamų, jų 
sielai mylim;... dvelkia kaž
kokiu šventu mumul... Jie 
liovėsi krap, .ę pakaušius, 
sukę galvas... tačiau jie Jo 
nepažino. “Jų akys buvo su
laikytos, kad Jo nepažintų”.

— “Kokie tai dalykai, apie 
kuriuos eidami kalbatės tarp

- ---- - - ■ ■

Vargstantis broli ir ken- ta kartumo ir liūdesio gelmė- 
čianti sesute, Ir tau, kaip a- 
niems apaštalams užeina liū
dnų ir skaudžių valandų. Da
žnai ir ant tavo sielos kančia 
išskečia juodus savo sparnus 
ir tavo širdį sužeidžia skau
dus kalavijas. Dažnai skaus
mų ir rūpesčių parblokštas 
aimanuoji, ašaros plauja nu
liūdusį tavo veidų, siela skęs-

Tau 

tamsus

se gerai
nusiminimo

pažįstamas 
rūkas,

kurs kiekvienų vilties spindu
lėlį užstoja, skaisčiųjų laimės

(Tęsinys 8 pusi.)

TO WN O F LAKE

BRIGHTON PARK

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Šat o Kostumeriams ir Draugams

FERDINANDAS IR BARBORA 
URBELIAI,

SŪNUS JONAS IR DUKTĖ 
BARBORA

Aukštos Rūšies Kepykla
1800 West 46th St. Chicago, Illinois

Telefonas LAFayette 1510
J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

A. F. CZESNA BATHS
1657 West 45th St.

corner So. Paulina St.
Ladies Tuesday 

Tet Boulevard 4552

pabrėžė kad jos visos jųVic-/^ 
špatyje ir Mokytojuje raidę 
išsipildė. Ir šitoji gėdinga 
mirties rūšis ir baisios kan
čios neturi jiems kelti abejo
nės apie Jo pasiuntinybę! 
“Ar neturėjo Kristus tai vi
są kentėti ir taip į savo gar
bę įeiti?”...

Kaip sapne keliauje jie go
džiai klausydami Jo žodžių. 
Aplinkui jau temo...

Užmiršo jie viską. Visi abe 
jojimai, sunkumai nuslinko 
nuo jų širdies... Išnyko ir iki 
šiol kamavęs kartus liūdesys. 
Taip lengva, jauku sieloje...

Nė nepajuto, kaip atėjo į 
mažų Emaus miestelį. Ir kai 
nepažįstamasis norėjo atsis
veikinęs toliau keliauti, pra
šė jiedu jį:

— “Viešpatie, pasilik su 
mumis, nes jau artinasi va-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PIVARONAS BROS., Ine.
Pirmos Rūšies Kepykla — Kepėjai AVINNER BREAD

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

NEW CITY FURNITURE 
MART

WM. KASMAUSKAS ir W. BAZAB, Savininkai

1654—56 West 47th St. Tel. YARds 4882

i?
• LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ZIGMAS IR ONA SEREIKAI ir SŪNUS
BUCERNE IR GROSERNE

4549 S. Paulina St. Tel. Boul. 1988

Geriausias rūšies valgomieji daiktai, teisingos kainos. 
Didelis pasirinkimas Velykoms. — Esame biznyje 27 m.

Overlingio4620-22 So. Marshfield Avė. Tel. Blvd. 5576
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ftV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

VALYMO, FROSINIMO IR TAISYMO SAPA 
4602 South W(xm1 Street Chicago, Illinois

g Kunigai turėtų įsigyti b 
j Vyskupo Petro Pranciš-J 
J kaus Bučio, M.I.C. para-b 
hytą

1 PAMOKSLŲ S
5 Kaina £1.75
S “DRAUGAS”
b 2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, IH.
| 400 puslapių knygą.

SVEIKINU VISUS LIETUVIUS

su

VELYKŲ ŠVENTĖMIS!

Wm. A. 
LEWIS

4716 So. Ashland Avenue

------ ------- ----------- --- 1-^*-**^

Chicago, Illinois

SVEIKINAME VISUS SAVO DRAU
GUS IR PAŽYSTAMUS SU 

LINKSMOM VELYKŲ ŠVENTĖM

LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

Nariai:

S. P. MAŽEIKA 
A. M. PHILLIPS 

ANTHONY B. PETKUS 

J. LIULEVIČIUS

LACHAWICZ IR 
ŠONAI 
I. J. ZOLP 
P. J. RIDIKAS 
ALBERT V. PETKUS

i- ---------
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VILKAI AVIŲ KAILYJE
Gražiausiais vaidais prisi

dengę visokius rūšies bedie
viai juodina, šmeiždami Baž
nyčios pryšakyje stovinčias 
Kristaus apaštalus — vysku
pus, kunigus. Tam tikslui jie 
panaudoja įvairiausius prasi- 
mauymus, surištus su praeiti
mi, su istorija. Šitas darbas 
yra varomas ne tik tiesiog at
virai, bet ir iš pasalų, apgau
lės būdu.

Panašiai, pavyzdžiui, elgia
si ir neseniai Lietuvoje papli
tusi sekta, biblistai.

Kas gi yra tie biblistai? Bib 
listai, kitaip vadinami “rim
tieji švento Rašto tyrinėtojai” 
(šv. Raštas iš graikų kalbos 
dar vadinamas Biblija), yra 
atsiradę Amerikoj XIX šimt- 
lečio pabaigoj. Jų vadas, Ka

volius T. Russelis, buvo tur
tingo pirklio kalvinisto sūnus. 
Russelis nepatenkintas kalvini 
stų tikyba, ėmė manyti, kad 
ligi šiol niekas teisingai nesup 
ratęs šv. Rašto. Jis pats pra
deda sau aiškintis šv. Raštų, 
savotiškai ji iškraipydamas. 
Kaip pirklio sūnus, jis buvo 
praktiškas žmogus, bet mažo 
mokslo. Savo išsvajotus šv. 
Rašto aiškinimus jis pradėjo 
skelbti kitų sektantų tarpe, 
būtent, independentams. Jam 
mirus, jo jrasekėjai varo to
liau Russelio pradėtų darbų.

Kadangi biblistai Amerikoj 
turi didelius turtus, tai jie už 
pinigus varo smarkių agitaci
jų visame pasauly. Užtat ne
nuostabu, kad ir Lietuvoje net 
kaimuose randasi jaunų vyru
kų, kurie, gaudami gerų atly
ginimų, važinėja po kaimus ir, 
sutelkę apie save būrį smal
suolių, pasakoja jiems būtus 
ir nebūtus daiktus. Pavyz
džiui, jie skelbė, kad 1914 m. 
Kristus atėjęs ant žemės, bet, 
pamatę kad niekas toms pasa
koms netiki, pradėjo sakyti, 
kad tas atėjimas esųs “nemato 
mas”. Savo susirinkimuose 
biblistai kai lėtėjai dažnai 
šmežia katalikų tikėjimų, bia- 
uriai išjuokdami Švenčiausį 
Sakramentų, ir kursto žmones 
neklausyti katalikų kunigų, y- 
pač jei žino', kad tokiame susi
rinkime yra vienas kitas nesu
sipratėlis katalikas. Tos jų 
agitacijos pasidarė tiek įki
rtos, kad vienas mokslininkas 
bildistus stačiai vadina užkre
čiama liga. Todėl visai ne
nuostabu, kad kokius penkis
metus atgal Klaipėdos krašte,
Šilutės apskrity, vienas 22-jų 
metų vyras, prisiklausęs bib
listų susirinkime visokių pra
našysčių, gTįžęs namon, išėjo 
iš proto. Tada Šilutės Apsk
rities viršininkas uždraudė 
biblistų susirinkimus visame 
apskrity. Panašini buvo pasi

elgta su biblistais ir Šveicari
joj. Būtų gera, kad ir pas mus 
būtų kreipiama dėmesio į bib
listų agitacijų.

{Svarbiausias dalykas, kuo 
biblistai klaidina kutulikus, y- 
ra įvairios tikybinio turinio 
knygelės, kurių daugybes jie 
platina Lietuvoje. Kas blogia
usia, kad iš pavadinimo nega
lima atskirti, ar tos knygelės 
yra katalikiškos ar biblistiš- 
kos. Pavyzdžiui, jie jus pava
dina: “Kristus ir jo Bažny
čia”, ir panašiais vardais. Be 
to, knygelėse būna pridėta'į- 
vairių paveikslėlių iš Kristaus 
gyvenimo. Paėmęs į rankas to 
kių knygelę, žmogus iš karto 
manai, kad tai yra šventa kny
ga, bet truputį paskaitęs, tuoj 
pajunti . begėdiškų apgaulę. 
Čia dažniausiai būna biauriai 
šmeižiamas ir niekinamas Šv. 
Tėvas įvairiais prasimany
mais o, žinoma, giriami biblis
tai. Ir vis tai daroma Kristaus 
vardu!

Kiekvienas priešas, kuris už 
puola klastingu būdu, yra 
daug pavojingesnis. Taigi, ir 
šiuo atveju, kai Kristaus var
du yra purvais drabstomas 
katalikų tikėjimas, katalikams 
reiktų labiau apsižiūrėti ir ap
gaulingų knygų bei laikraščiij

f

iš tolo saugotis.
Daugelis katalikų, ypač mo

terėlės, nesuprasdami biblis 
tiškų pinklių, perka tas jų kn\ j via, jei kas abejoja ir nesup-
geles, manydami, kad jos yra rauta, pasiklausti i>us tų, kurs

rastai deda knygelės pradžio
je ir pasirašo tik vardų, prieš 
kurį stovi kryželis. Geriausia

labai dievobaimingai parašy
tos. Gerai, jei kuris susipran
ta pasiklausti pus klebonų ar 
šiaip nusimanantį gerų žmogų, 
tai tas atidaro akis ir išgelbi 
nuo pavojaus. Skaityti biblis
tų ar panašiais knygas, kur 
šmeižiamas popiežius ir aps
kritai visa katalikų dvasiškija, 
yra labai pavojinga. Viena, 
kad Kristaus mokslų išnieki-1 
nancios knygos yra katalikams 
uždraustos skaityti, o antra, 
jau seniai yra patirta, kad ko

tuos dalykus žino.
Kad bihlistams geriau sek

tųsi platinti savo raštus, jų 
pasamdyti pardavėjai biblistų 
knygeles sumaišo su katalikiš
komis ir tokiu būdu jas leng
vai parduoda, kaip geras.

Biblistai visokio šlamšto 
prieš katalikų Bažnyčių plati
na daug, o išleidžia dar dau
giau. Mat, juos pinigais remia 
masonai ir bolševikai, kurie 
tiek yra įnirtę prieš katalikus, 
jog kų tik gali, tų siundo am

dūme masonams ir bolševi
kams kovoti prieš katalikų 
Bažnyčių.

Tad atsargiau su biblistais, 
kurie, kaip vilkai avių kailyje, 
stengiasi įpainioti ir kataliku.- 
į savo pinkles. J. K-tis

garbingo
mina

kias knygas skaitai, su kuo i jų.
draugauji, tai tokiu ir pats' Taigi, jei mes perkame bib-
tampi.

Kyla klausimas, kaip ats
kirti katalikiškas religinio 
(tikybinio) turinio knygeles 
ar šiaip raštus nuo nekatali
kiškų. Tai yra labai lengva. 
Kiekviena katalikiška religi
nio turinio knygelė turi turėti 
katalikų vyskupo aprobatų 
(patvi rtinimų). Pat vi rtinimas 
turi būti būtinai žinomo kata
likų vyskupo, nes biblistai, 
kad lengviau suklaidintų žmo
nes, ant savo knygelių dažnai 
užrašo kokio nors tariamo bib 
listų vyskupo pavardę. Kata
likų vyskupai aprobatas pap

listų knygeles, tai patys to ne
žinodami, savo pinigais pade-'

%

mų ir brangaus laiko pašven
timų ne žodžiais stengsimės 
atsilyginti, bet atshnindamos 
maldose savo brangias Gera

dares dapildysim mūsų dėki
ngumo trūkumus.

Dėkingos,
Sv. Kazimiero Seserys

TOWN OF LAKE

Padėka
OMAHA, NEBRASKA. — 

Švento Kazimiero šventė, mū
sų seselėms Omalioje dvigu
bai maloni ir reikšminga. Jų 

Olobėjo šventė mi-
y pati ilgai gražiu būdu. 

Parapijos geros širdies mote
rys surengė seselių naudai 
“Arbatėlę”. Čia draugiškai 
pavaišino atsilankusias, ku
rios paskui su didžiu duosnu- 
mu paliko kiekviena po aukų.

Už tokį kilnų pasidarbavi-

TOWN OF LAKE

LINKSMŲ fiV. VELYKŲ SVI'.NČIŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSTVMEKIAMS IR DRAUGAMS

G. IR STELLA BURBAI
TAILOR & FURRIER

Furs Cleaned, Remodeled & Stored — Bstimates Free 
1857 West 47th St. Chicago

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Antanas Kalikas
Moterų ir Vyrų Kriaučius

4564 So. Paulina St., Chicago, m. Telefonas Yards 5025

f

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

~l LAFAVGT'TB MM
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LIETUVIAI, GARSINKITE ‘DRAUGĄ’
Kasdien skaitydami mūsų dienraštį “DRAUGĄ”, kar

tu patėmijate mūsų Lietuvių ir kitataučių biznierių pa
garsinimus. Reikalui esant, jūs tuos biznierius, kurie 
mūsų dienraštyje garsinasi, atlankote.

Būnant jų ofisuose ar krautuvėse neužmirškite pakar
toti, kad skaitėte jo biznio pagarsinimų “DRAUGE”. 
Jam bus begalo įdomu tai žinoti, ir jis tokių žinučių pa^ 
geidauja. Tuom, kartu jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “DRAUGĄ”.

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį “DRAUGĄ”.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Gust ir Morta Stakauskai
UŽEIGA — Užlaiko Fabst Alų

4600 So. Marslifleld Avė. Telefonas Yards 0170

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIU 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Jurgis ir Juzefą Kaminskai

DRAUGAS PUBLISHING 
2334 South Oaklev Avenue

COMPANY
Chicago, Illinois

■4*

TBto. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Plione 9000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

4 ...............
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BRON. ir STANISLAVA 
SAMAVICIAI
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

4551 S. Hermitage Avė. Tel. Yards 5474
CHICAGO, ILLINOIS

:....................------------------ T-- ................==

J

HARDtVARE
4537 So. Wood St. Chicago, Uitomis

----------------r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Sairfleld Avenue______________ Tel. LAFAYETTE 0727____________

pV V 1Y A T k°PlyC‘°s visose ** * Chicagos dalyse
Klausykite mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais, 

7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. ŠALTIMTERAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR

1

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Western Avė.

Telefonas SEELEY 6103
Chicago, Illinois

Skyriui randui ekenai nuo Holy 8apulchra Kapinių. 6900 Weat llltS Stredl

f

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Town of Lake Garadžius
Dienų ir Naktį Patarnavimas

4553-59 So. Marshfield Avė.
Tel. Yards 0748-0749.

• ALBERT JACOBS, Sav.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Juozapas ir Uršulė Laurinai
UŽEIGA — Alus, Degtinėj Užkandžiai

4601 &Mitli Paulina St. Telefonus Yards 7176

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GERAI IR PIGIAI

Spausdiname.*
Serijas
TikietttB
Plakatus
Posterius
Programius
Įvairius Atsišaukimus

b

Bilas
Laiškus
Konvertus 
Konstitucijas 
Kvitų Knygeles 
Draugijoms Blankas

Ir kitokius Spaudos darbus.
Visais spaudos reikalais kreipkitės:

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P P patarnavimas HmDULHnbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

LiZolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

fllbert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St 

Telefonas YARds 1419

Antkeny B. Petkus
lackanricz ir Senai
I. liileeiėies
S. P. Mažeika

6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109 
2314 We8t 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PGLknan 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litu&nica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Altanas M. Pkillips 3307 Titnanica Avė. 
Phone YARda 4908

. __ _ _ ___—_____ ________ _______ ______ __ ___ _ __ —--------- a--- —____ _ » K
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PRISIKĖLIMO RYTAS “Viešpatie, pasilik su linksmutė ««»•«. "«• *ypsnn-

Saulėtekis raudonais spin
duliais suaižė rytų dangų ir 
menkose trol>elėsei užgesino ži
burius, prie kurių sėdėjo na
mie pasilikę žmonės ir iš semi 
maldaknygių skaitė.

— Viešpatie, Kuris savo 
galybe prisikėlei iš numiru
sių, padaryk, kad ir mūsų šir
dys prisikeltų...

O žemėje buvo tylu. Lyg 
laukiant kokio nepaprasto į- 
vykio, kuris tuoj, tuoj turės 
įvykti.

Keliais dar skubėjo žmonės. 
Jie buvo pavargę ir ėjo sun
kiai, bet jų veidai švietė džiau 
gsmu, dideliu, nekasdienišku.

Jie atrodė, kaip keleiviai, 
kurie keliauja per tyrumas, 
tuščias, be vandens lašo. Jie 
skuba su viltimi, kad ten, ten 
kur už netolimo kelio, yra gra
ži oazė, apaugusi aukštomis 
palmėmis, kurių viršūnės re
mia mėlynų dangų, o paukš
čiai jų šakose dainuoja apie 
amžinų laimę. Toje oazėje yra 
šaltinis tyro ir skaidraus gai
vinančio vandens, kuris nura
mins jų troškulį, atgaivins vil
tį tolimesnei kelionei.

Iš tolimų kaimų, iš surūku
sių, pilnų vargo pirkių skuba 
žmonės pasitikti prisikėlimo. 
Su skambančiais bažnytkai
mių varpų balsais pakilti, pa
likti nors valandėlei šitų žemę 
ir pagyventi džiaugsmu.

Eina šypsodamies kūdikiai, 
eina seni, kuriems gyvenimas 
jau išvagojo veidus. Bet visi 
nešasi savyje tų patį didelį 
džiaugsmų.

Iš lėto, iškilmingai skamba 
varpai. Jų balsas atsimuša j 
baltas bažnyčios sienas ir pa
kyla, išsisklaido erdvėse. Seni 
šventoriaus medžiai nulenkia 
sultingi) pumpurų slegiamas 
šakas, lyg pavargusias ran
kas, ir tyli.

Šventorius pilnas žmonių. 
Kaip jūra siūbuoja ir laukia. 
Traukia pasirodant duryse to 
Stebuklingojo Karaliaus, Ku
ris šių naktį prisikėlė.

Iš bažnyčios kylo galingp 
džiaugsmo giesmė.

Dar valandėlė — ir visi nu
lenkia galvas. Nulenkia maži 
kūdikiai ir žili seniai, nulen
kia jaunieji, nulenkia ir tie, 
kurie gal jau daug metų, kaip 
nelenkė savo galvų prieš šitų 
Karalių.

Susiūbuoja minia, o iš krū
tinių galingai išsiveržia džiau 
gsmo šauksmai:

— Aleliuja!...
Ir valandėlę gyvena visi tų 

didelį diaugsmų ir laimę, kaip 
tie tyrumos keleiviai pasiekę 
oazę — tyro vandens šalti
nius ir amžinai žaliuojančias 
palmes.

J. Povilonis

mumis, nes jau artinasi 
vakaras”...

(Tęsinys iš 6 pusi.)

saulę uždengia. Tu tikrai su
pranti kodėl anie apaštalai 
nesigėrėjo žydinčiomis pievo
mis, skaisčiomis lauko lelijo
mis... Ir tavęs jau nedžiugina

tis pavasario groZIs, nei tru- 
kšmingi šios žemės juokai... 
Tau liūdna, nejauku... aplin
kui piliau tamsu... Tavo dva
siojo artinas vakaras..,

“Viešpatie, pašilk su mu
mis, nes jau artinas vaka
ras!”... Su skaudančia širdi
mi tark!

WEST SIDE

Štai tyliai, tyliai į tave 
kreipias tau artimas, švelnus 
balsas. Tu girdi širdžiai ma
lonų, užjaučiantį klausimų:

Ir kodėl esate nuliūdę?”...
Oi, kaip raminančiai, pa

guodžiančiai skamba šie žo
džiai; juos tikrai supranta 
tavo širdis... štai tu pajunti 
nežemiškų dvelkimų, girdi už
jaučiantį suraminimų... Nyks
ta kartus nuliūdimas, nusib- 
laivo bevilties rūkai, tavo

skausmas virsta džiaugsmu, abejoji savo išganymu... Tavo
nes tu pažįsti drauge keliau
jantį Viešpatį. '•

Štai tavo siela prabyla sku
ndais. Piktasis apipina jų pa
gundų miglomis, jai stato ža-

sieloj leidžiasi skaisčioji ra
mybės saulutė... Iš širdies 
gelmių maldauk:

“Viešpatie, pašilk su mu
mis, nes jau artinasi vaka-

CLASSIFIED
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bangas, traukia i nuodėmę...ras • —
karčiai prabilęs sųžinės bal- Kai artinasi tavo gyvenimo
sas skaudžiai prikaišioja, 
graužia, kamuoja... Pradeda 
skųstis, murmėti prieš Dievo 
Apveizdų ir Valių, išnyksta 
pasitikėjimas Jėzaus gerumu.

PARDAVIMU'I LOTAI 
Parsiduoda S lotai; ant Pranclsco 
gatvšs, arti 98th St.; 10 mlnutų Iki 
Western Avė. Verti >1500.00; ati
duosiu už >300.00; Verta apiiūtfil 
ftltj. vietą. Čia statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite: 1741 WeW Cut- 
Icrton St. ■ ,

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETRAS KALNIS
IR

ADOMAS DULSKIS

DRAUGIŠKA DARBININKŲ UŽEIGA

1858 W. 14th St. Tel. Canal 9632

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MIDWEST STORE
PETER BURDULIS, sav.

Pirmos Rūšies Bučemė ir Grosernė

2210 W. 23rd PI. Tel. CANal 5194
CHICAGO

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

NIKODEMAS IR EMILIJA 
KARLAVIČIAI 

IR SŪNUS EDVARDAS

2201 West 21st Place
BUČERNĖ

Tel. Canal 2687

JT

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GEORGE’S METROPOLITAN HDW. 
& ELECTRIC SHOP

Palnta — Keys Made To Order — Electrlcal Flztures and Supplles

JURGIS IR ROZALIJA NBVBDOMSKIAI, Sav.

2215 W. Oermak Rd. Tel. Canal 2591

f

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MYK. ir MARIJONA JASNAUSKAI
Smagi, Lietuviška Užeiga

2259 West Oermak Rd. Tel Canal 1295
J

r?
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
STANLEY CLEANERS

S. ŠIMULIS, sav. — CLEANING & DYEING

W E S T SIDE

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

MiM Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikadja, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pėdams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

gle Jakui*.

vakaras, kai tavo jėgos pra
deda silpti, nyksta jaunystės 
galia: kai tavo šilkiniai plau
kai pražyla, nusmunka, skais
čiosios akys užgęsta, nusilps
ta, ir jau drebėdamas arti- 
nies prie karšto... giliai atsi
dusęs nors silpnu balsu, bet 
širdingai kartok;

“Viešpatie, pasilik su mu
mis, nes jau artinas vaka
ras!”...

O kartok tankiai tuos išga
ningus žodžius ir pilkoj savo 
mirties valandoj išvysi Vieš
patį tavo tikrų paguodų... 
Visada ir amžinai:

“Viešpatie, pasilik su mu-
mis!’ VI. B.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

REIKALE ATSIMINKITE 
NAUJĄ EXPRESININKĄ

J
VLADAS

PALIKEVIČIUS
(Vadinamas Wilaonu)

Naujas Hoyne Avė Ezpre- 
sininkas, angįjų ir Įniro bis- 
nierius. Reikale kreipkitės, 
o mano patarnavimu- visi 
būsite patenkinti.

2248 S. Hoyne Avė. 
Tel. Seely 7895

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MRS. TEODORA MAROZAS
DŪKTA ONA IR SŪNUS STEPONAS

RESTORANO Sav.
Skanūs lietuviški valgiai gerai pagaminti 

2343 So. Leavitt St. Tel. CANal 4873
J

PARDAVIMUI
6-kambarlų mūrinis cottage. Dideli 
kambariai; furnacu apšildomi; arti 
mokyklų, parkų, krautuvų. 5704 
South Artesian Avenue, Chlcngu, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tavernas turi būti greitai parduo
tas, Didelė salė su asla taverna. 
Renda >25.00. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas tarp vyro Ir žmo
nos. 4501 R. nermitage Avė., Chl
cago, Illinois.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai.

Šiltu vandeniu Šildomas, po 5 kam
barius. viskas naujausios mados, 
ings R. 47th Conrt, Cicero. Dllnols.

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pienina Ir groser- 
n6. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lle'tuvlų kolonijoje, Clceroje, arti lie
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 ir 
4 gražius kambarius. Groeernėje )- 
rengtl visi fik8čerial, yra Ir naujas 
elektrinis šaldytuvas Ir pilnas pir
mos rūšies atakas. Gera priežastis 
pardavimui. Atsišaukite pas savinin
ką: W. Stankus, 1325 South 50th 
Oourt. Cicero. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS
Apartment bulldlng; 4 5-kambarlij 
fletai; garo šiluma; lotas 60x125;' 
(eigos >190.00 J menes). Marųuette 
Parke. Parduosiu už vidutiniška pa- 
slulljtmą. Atsišaukite: 0622 So. Palr- 
flelu A’e.. tel. Prospcct 4201.

— Amerikos Harvardo uni
versitete įtaisytas naujas mi
kroskopas. Jis yra įstiprintas 
rūsyje cementiniame pastate, 
kurs sveria 15 tonų. Toks pa
statas reikalingas apsaugoti 
mikroskopų nuo virpėjimo.

SKAITYKITE VIEN KATA- 
ŪKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

CLASSIFIED
PARDAVIMUINAMAS 

Du fletai po 4 kambarius. Mūrinis 
namas, Brlghton Parke. Parduosiu 
ar mainysiu ant senesnio namo. 
John P. Stnnkowlcz, 0912 So. Wes- 
tern Avenue. Tel. Lafayette 1150.

PARDAVIMUI ŪKIS 
160 akerų ūkis. 90 akerlų dirbama 
žemė; 70 akerlų miškas. 11 budi- 
nlnkų. Nėra mortgage; neapgyventa. 
Galite užimti kad Ir rytoj. Biznio 
vieta.; didelis vasarinis rezortaa 
Kaina buvo >18,000. Dabar >10,000

— cash kaina, {mokėkit >6,000 ar 
£7,000, likusius ant morgičlo. 
John Schultz, Ronte No. 1, Bos 
40, Irons, Mlchigan.

RENDON FLETAS 
Keturi dideliai, šviesūs kambariai; 
naujai ištaisyti. Atsišaukite: 5703 8. 
Ma«on Avenue. 

PARDAVIMUI BUNGALOW 
6-kambarlų bungalow. Priežastis 
pardavimo — liga. Neatmesime pro
tingo paslultjtmo. Atsišaukite; 0537 
South Artesian Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS 
2-aukštu medinis namas. 4 — 4-kam- 
bariu fletai. Skliautuotos tarpdu.rys. 
Įtaisytos vanlos. lelgos per metus — 
>1.104.00. Atsišaukite; 1433 Wol- 
frsm Street. Chlcago. Dllnols. 

PARDAVIMUI
Parsiduoda grosernė Ir pieninė. Vieta 
gera. Visi Įrengimai nauji. Parduosiu 
nebrangiai. 8) mėnesi turiu parduoti. 
Jeigu kas norite narna mainyti ant 
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero. Park Holme arba 
Marnuette Park. Atsišaukite: 1538 
Routh 50th Avenue. Cicero. Dllnols.

KAM REIKALINGI vėliausios Išdlr- 
bystės, pilno Įrengimo bučemės flk- 
čerial. lntmant reglsterj. svarstykles 
Ir skaičiavimo (adding) mašiną. 
Viskas gryno ąžuolo Ir kuogerlauslam 

ovy. Parduodama pigiai. Kreiptis
2900 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI
Nuosavybė — Rooming House. 14 
kambarių. Karštu vandeniu apšildo
ma. trvs vanlos: 2-karų garadžlus: 
lotas 86x190: lelgos >200 00 i me
nes). Parsiduoda pigiai. Savininkas: 
48 North T.otus Avenue. Tel. Co- 
nmbus 4951.

PARDUODA PIGIAI IR MAINO
2 fl. po 5 kambarius, mūrinis namas 
apie 11 metų senumo; apšildomas: 
parduos pigiai arba mainys ant far- 
mos ar keltų akerų žemės netoli 
Cblcagos.

16 Dėtu po 4 ir 3 kambarius; mū
rinis namas; Marrjuette Parke netoli 
68rd St. Kaina pigi; Rendos >8000.00 
Į metus.

Krautuvė ir 4 kambarių fletas, prie 
8tock Yards. Tinkamas sallunul. Mai
nys ant lotų ar cottage ar ko kito.

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

JUOZAS IR MARGARETA 
DOBROWALSKIAI

IR
ŠONAI JUOZAS IR VINCENTAS

Aukštos Rūšies Bučernė ir Grosernė

2325 So. Oakley Avė. Tel. CANal 1712
Užlaiko vien geriausios rūšies mėsos ir grosernė 

dalykus. Pristatome į namus.
J

• kambarių bungalow, prie 64th St. 
ir Roekwe11. Mainys ant lotų arba 
ūkies Lietuvoje.

70 akerlų ūkis netoli Chlcagos. 
Parduosim pigiai su mašinom ir ata
kų; gera žemė prie molio.

4%
Taipgi turime gerų Ir pigių lotų ne
toli Marquette Park tr kitur. Kas 
manot pirkti ar mainyti kreipkitės 
tuojau, asmeniškai ar per laišką;

J. VILIMAS,
0800 8o. Maplcwood Avenue.

JT

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North Eaat Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
Ižmokėjom 
Už padėtus 

pinigas
Duodam Paskolas ant 1-mn 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Parirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Snbatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAR ASSOCIATIOH

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHIN8KA8, Seo.

Kam Kankintis?

GAUKITE 

MORŲ 

T HERMIO 

PERMANENT 

WAVE

2150 So. Hoyne Avė. Tel. CANal 5474
J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ fcVENMŲ 
LINKIME VISIEMS RAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Mr. & Mrs. Tannenbaum,
MILLINERY A 8PECIALTY SHOP 

>141 We*t Cermak Road Chloago, Illinois

I.INKRMŲ IV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VIRIEMR RAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Max The Hatter

>148

f

VYRIŠKI DRARUCIAI 
Pirkite Kalėdų Dovanas Pas Mus

CWcago Tet Canal 7*75

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VIRIEMR RAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Pranas ir Marijona Siminas
Olgaretal, Tabakas, Saldainis, Mokykloms Daiktai 

>300 So. Oakley Avė. Chlcago, Dllnols

KLAUSYKITE

New City Mr Mart
RADIO PROORAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycies.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Whole0*le Only

5031-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai Lla- 
tuvlšką Importą Valstybiną Deg

tiną.
Mes Ir Visi Mūsų Darblnlnkalį 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dslmldas|

Ravlnlnkal

Mes nevartojam nei mašinos, 
nei elektrlkoa. Garantuojame su- 
garbtntuotl blle kokios rūšies 
plaukus. >5.50 vertyM — šia sa- 
valtą tiktai >4.50.

BEBNICE’S BEAUTY 
SHOP

1725 WE8T 47TH STREET 
Kamp. Harmitege. Tol. Yards 2771 

10 metų patylimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Modernifkiaiula ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street

A. JL NORKUS, savininkas
Tek Victory 9670

4
t


