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TREČIOJI DALIS DRAUGAS PART THREE

^Garsieji žmonės apie Prisikėlimo 
švente

Aleliuja—Vaižgantui tai griausmingas Val’.o!—Mai
ronis apie užkaitusią krūtinę.—Mikuckis ir Prisikėlimor v
varpai.—Vaičiūnienė apdainuoja medingo kryželio kūrybą. 
—Šatrijos Ragana apie Velykas Lietuvoje.—Kitų tautų

^garsenybės: kard. Faulhaberis, amerikietis Sheen, vengras
Toth. '

Ir mūsų mintis, kaip Hosanna, šventa '
Vėlių atpirkimais kvėpuoja—
Ir vėl mum krūtinė gyva ir karšta!

Faustas Kįrša./ \ \ - ». *
^JAUSMO PAGAUTAS VAIŽGANTAS.

“Pragiedrulių” autorius visada buvo jausmingos šir
dies. Velykų džiaugsmas jį pagavo ir jis taip savo" pergy
venimus išlieja:

—Aleliuja—tai džiaugsmo šūktelėiimas. Tasai—valio! 
—-kurs vienas tetesi išreikšti širdies pilnybę.

Aleliuja—nugalėjimo šūktelėjimas. Tasai—urra! — 
kuriuo vienu tepasakysi: jau nebėra jokių priešų.

Aleliuja—tešaukiame per sukaktį Dievo Sūnaus iš 
numirėlių kilimo, kad jis, mirdamas, nugalėjo tai, kas ro
dės nenugalima: pačią mirtį.

Aleliuja per amžius stiprinosi žmonija savo sielas, 
semdamcai iš to pat šaltinio visokeriopos gyvybės...” 

MAIRONIO VELYKŲ MARGUČIO POŲZIJA.

Didysis mūsų dainius, kurio poezija taip susijusi su 
lietuvio siela, savo “Jaunoje Lietuvoje” tr’p rimuoja apie

^didžiąją šventę:
—Velykos! Velykos!... Kas jūsų nelaukė,
Kaip vaikas) margai išrašyto kiaušinio!
Taip jūsų šį metą eilė nusitraukė.
Norėjot atvykti be rūbo žieminio.
Bet štai ir sulaukėm! Giesmė velykinė 
Išbėgo į tolimą dangų šauniai;
Užkaito, iš džiaugsmo, atšalus krūtinė,
Ir laimės ilgėjos nubudę sapnai.”

POETAS MIKUCKIS ŽADINA VILTĮ.

Prisiminęs drebančius, dundančius Velykų varpus, 
savo eilėraščių rinkinyje “Auštant...,” lietuvis poetas J. 
Mikuckis taip savuosius jausmus išpasakoja:

Varpai plačiai Prisikėlimą
Mums skelbia Meilės ir Tiesos!...
Bet... silpnas kenčia nuolatos,

O tvirtas tveria prispaudimą...
Bet nenustokime vilties,
Nes skelbia nū žmonėms išties

Varpai plačiai Prisikėlimą.”

JAUTRUS AUGUSTAITYTES-VAIČICNIENES ŽODIS. 
Nedaug kas mokės taip paprastai, bet kartu taip gi

liai atjausti ir Golgotos sopulį, ir Velykų meilės žodį, kaip 
lietuvė poetė Augustaitytė. Jos eilėraščių rinkinyje “Su 
Baltu Nuometu,” randame šį Velykoms skirtą posmą:

—Iš tūkstančio kryžių pasaulio Golgotoj 
jį tik vienas vienužis išganymu žiba;

ir saulė, ir žvaigždės, ir žydintis džiaugsmas 
tik vieno medinio kryželio kūryba.

Ir priminusi, kad dar tik vakar tą kryžių nešė pečiai 
nukankinti, o šiandien jam žemė paklojo garbę nematytą, 
poetė toliau rimuoja:

—žiedų ankstybųjų vainikų vainikai; 
altoriuose žvakės, ir bokštai pragydo, 
kad jau surūdijo delne kalavijas,
ir meilė sujudino širdis po skydu. ”Ir

ŠATRIJOS RAGANOS BALSAS.

Viena iš pačių tauriausių Lietuvos moterų buvo žino
ma auklėtoja M. Pečkauskaitė, rašiusi Šatrijos Raganos 
slapyvardžiu. Savo dailioje knygelėje “Vincas Stonis” ji 
taip aprašo Velykas Lietuvoje:

* —Skaistus buvo dangus, tarsi ir Viešpats Dievas, kaip
geras šeimininkas, liepė savo angelams jį švariai iššluoti 
prieš Velykas... Grioviuose pakelėje žaliavo jauna, minkš
ta žolelė, po kerais šen ten mėlynavo ir baltavo pirmieji 
žiedai. Ant medžiiį sprogo ,'au pumpurai. Laukai skam- 
bėjo nuo vėversių giesmelių. Visur kvepėjo pavasariu. 
Rodėsi, jog visa žemė kitoniš ca, kaip visados, jog ir ji pri
sirengusi prie tos linksmiau: ios šventės ir duoda garbę 
Viešpačiui už Jo kančias ir 1 ’risikėlimą.

EVANGELIJA PARAŠYTA ŠV. MATO 28, 1—7.

Subatai praėjus, kuomet aušo pirmoji savaitės diena, Marija Magdalena ir kita 
Marija atėjo pažiūrėtų kapo. Ir štai, pasidavė didis žemės drebėjimas, nes Viešpaties 
Angelas m/žengė 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 V™ atsikėlęs; štai jis eina pirm jūsų į 
Galilieją; tenai jį matysite. Štai, aš jums tai is anksto apskelbiau.

»»

GARSUSIS AMERIKOS RA MJO PAMOKSLININKAS.

Savo gilia mintimi ir la' iu, poetišku, jos išreiškimu 
laimėjo pirmą vietą radijo k ilbėtojas Fulton J. Sheen, 
daktaras filosofijos ir teisių kurio puikias kalbas jau ke
linta gavėnia su pamėgimu klauso amerikiečiai. Vienoje 
,i| tų kalbų, kuri išspausdinta, jo knygelėje “The Eternal

Galilean,” jisai Kristaus prisikėlimą lygina su Bažnyčios 
nenugalimu gaivastingumu:

Atėjo diena, kad Roma manė, jog jau nuplovusi pas
kutinę ranką, kuri galėtų daryti kryžiaus ženklą ir—nu- 
tildžiusi paskutinį liežuvį, kuris ištartų vardą prisikėlusio 
Kristaus. O betgi-koksai istorijos sprendimas? Istorijos 
žodis, yra, žodis apie tuščią grabą... Ne krikščionys išmirė, 
o žuvo Roma. Ne Kristus mirė, o mirė pati mirtis.” 

KOVOTOJAS SU NACIAIS DEL AMŽINŲJŲ TIESŲ.

Vienas garsiausių Vokietijos vyrų šiandieną yra kard. 
Faulhaberis, kuris kitados savo raštais, o dabar pamoks
lais sugeba taip gražiai dieviškąsias tiesas ginti prieš žmo
nių pasikėsinimus. Jisai, Velykas prisiminęs, prisimena 
mirusiųjų prisikėlimą: <

—Kristaus prisikėlimas ir mirusiųjų, laiko atžvilgiu, 
yra atskirti, kaip Velykų dienos rytas nuo vakaro/tačiau 
vidujiniai tuodu dalyku yna taip sujungti, kaip dailios ka
tedros kertinis akmuo su jos bokšto viršutiniu akmeniu.”

TOTH—GARSIAUSIS NAUJOSIOS VENGRIJOS 
KALBĖTOJAS.

Gal nei vienas iš naujųjų laikų kalbėtojų nesusnaukė 
tokio susidomėjimo, gal nei vieno veikalai nėra išversti j 
tokią daugybę kalbų, kaip Budapešto profesoriaus Tiha- 
mer Toth. Jisai apie Velykas parašė net ištisą knygą, kuri 
prieš porą metų buvo išversta, ir į anglų kalbą: ‘ ‘The Risen 
Chriat.” Prisimindamas karstą, iš kurio atsikėlė Viešpats, 
prof. Tothas taip rašo:

—O šventasai karste, kuris spinduliuoji skaistų žibė
jimą ant mūsų; o palaimintas tuščiasai Velykų kape, kurs 
skleidi šviesą ant mūsų žemiškos kelionės; o mūsų trium
fuojantis Kristau, kuris po atsikėlimo pergalės" stovi ga
lingai prieš mus ir kurs mūsų padrąsinimui rašai į mūsų 
širdis, kad anapus visų kovų, anapus visų kančių ir ban
dymų, anapus žemiškos kalvarijoa, anapus mirties ir gra
bo, anapus sunaikinimo ir sudūlėjimo mūsų laukia šviesus, 
palaimingas, niekad nevystantis amžinojo gyvenimo tri
umfuojantis vainikas.

O garbingasai prisikėlęs Kristau! Tik tu vienas esi 
laidas (garantija) prieš nepalaužiamus, geležinius keiti
mosi, nykimo įstatymus; tik Tu vienas gali padaryti, kad 
iš vystančių, mirštančių vainikų ant mūsų kapo sužydėtų 
amžinojo gyvenimo viltis.”

(Nuklta į 5 pusi.)

Prisikėlimo Šventei
Velykos, skaisčiosios Vely

kos!
Jūs sielą gaivinat saldžiai; 
Ant lūpų jums žydi lelijos, 
Akyse balti jazminai...

Kas jūsų nelaukia meiliosios 
Tiek nešančių džiaugsmo

saldaus;

Per jus mums Gyvybės 
šaltiniai

Sriuvena iš aukšto dangaus. 
Bokštuos Aleliuja varpeliai 
Mums gaudžia džiaugsmin

gai visi,

Ir šviečia širdužėms beda- 
lėms

Saulutė saldybės (gyvybės) 
skaisti.

O. Jėzau, kuris* prisikėlei! 
Priduok mums stiprybės

jėgU,
Kad verti mes būtume vėliai 
Sulaukti Velykų kitų...

Kl. F. Valys.

f

A. Vaičiulaitis.

TAVO VEIDO ŠVIESA
Kai Teresė pakėlė galvą 

nuo lovos, pirkioje buvo tam 
su. Vėjas šniokštė ąžuolo 
lapuose prie pat stogo. Ne
jaukiai girgždėjo svirtis kie 
me ir mykė šėmoji karvė: 
jos balsas greit duso vėtro
je. 0 čia gaivi ir linksma 
ugnis spragsėjo. Žarija nu
biro pro pūaterį, nuriedėjo 
pelenais žemyn ir žioravo 
asloje. Moteris žiūrėjo į ki
birkštį ir atsiminė, kaip aš
trūs diegliai ir didelis nusil
pimas, nuo kurio akys temo, 
paguldė ją į patalą. Ji dar 
gyva! Ir rodėsi, kad vilnį] 
kuodas ant verpstės, užraug 
tos duonos kubilaitis kertė
je yra. tai kažkas tolima ir 
nauja, lyg vaikystėj regėti 
daiktai.

Nuleido ji kojas ant grin
dų. Trepsėdama nuėjo pas 
židinį. O, galva svaigo! Krū
tinėje buvo tuščia ir sunku. 
Puodas šnypštė, pūkštė ir 
kunkuliuodamas kilnojo dan 
gtį, kuris tyliai tartėjo. Su- 
kiodamosi aplink ugnį, sene 
lė žarstė į krūvą skiedras, 
kurios vis raitėsi ir sklaistė- 
si į šalis. Ramu čia buvo, 
nors vėjas ūžė ir šiurpino 
stogą, toks galingas vėjas, 
lyg norėtų jis perplėšti plu
tą, o sunkius debesis blaš
kyti, it kokias skaras.

Močiutė sąšlavas sumetė 
į liepsną Apšilo jitdabar ir 
buvo patenkinta, kaip žmo
gus, atlikęs naudingą dabbą. 
Prikyšte ji nušluostė stalą 
ir žvelgė į palergonijas.

—Na!—tarė ji garsiai.
Pakrapštė kietą, suspro

gusią žemę vazone ir purtė 
galvą:

—Jos tikrai išdžius.

Kai ji grįžo su puodeliu 
vandens prie gėlių, kieme 
sugirgsėjo žąsys.

Priemenėj trepsėjo irdau 
žė klumpes į slenksty.

—Gal Vincas,—mąstė mo
teris.

Vanduo šliuksėdamas bė- 
go iš puodelio, slėpėsi grio
veliuose, sproginėjo palšais 
burbuliukais. Taip, Vinco ji 
išsiilgo. Jau savaitė jo nėra 
namie. O, tos girios, girios! 
Ir tik jis supranta ją, gina 
nuo dukters žodžių.

Durys graudžiai cypė. Te
resė iš lėto, šypsodamosi 
gręžė galvą ir, atsisukus, 
vos nespigtelėjo. Ji užkliudė 
vazoną puodeliu, kuris krito 
ant aslos ir sudužo.

Aukšta ir laiba, nieko ne
sakydama stovėjo ten duk
tė. Ji klestėsi skarą. Jos 
plaukai smuko ant smilki
nių. Ji buvo pikta. Dieve tu 
mano! Ji visados pikta ir 
mėgstanti valdžią. Ir kodėl 
tu manęs ntekenti, tu mano 
išnešiotoji!

Agnė stovėjo ten ir žod
žio nesakė.

Senoji išsigandus priklau
pė prie šukių. Akys jai rai
bo. Grabinėjo drebančiais 
pirštais, žarstė skeveldras 
ir nieko negalėjo sučiuopti. 
Ji įtraukė sprandą, lyg bijo
dama, kad nemuštų.

Agnė vis ten stovi.
—Vysta,—prabilo Teresė.
—Be tavęs, mama, tvar

kos čia nebus! Nesykį sa
kiau.

—Agnelel
—Agnele, Agnele! Gulė

tum verčiau lovoj.
. Močiutė klūpodama ir su

sikūprinusi pakėlė akis į dūk 
terį.

—Ko tu manęs taip ne
kenti, dukrele?—tarė ji.

Ir ji atsisėdo ant kulnų ir 
rankogaliu braukė ašarą 1S 
veido raukšlių.

—Čia nėra ko kęsti ar ne
kęsti,—lėtai kalbėjo Agnė,— 
bet painiotis po kojų nesi
painiok.

—Neilgai aš čia būsiu.
—Niekas tavęs, mama, nė 

nelaiko.

Teresė, įsikabinus į stalą, 
atsikėlė silpna ir išvargusi. 
Duktė pavydi jai pastogės. 
Ir dūsaudama, tokia menka 
ir mažytė, ji nuėjo ir atsisė
do priemenėj tarp stdtinių. 
Buvo šalta. Vėjas draskėsi 
dar rūstesnis. Jis šniokštė 
pilnas jėgos ir ėjo nuo že
mės galo ligi galo. Taip, grįš 
Vincas, ras čia ją. Pasiskųs 
jam, taip, ji pasiskųs. Už
tars ją. Pabars tikrą jos 
dukrą. Ant aukšto, brazdė- 
damos ir cypdamos, nubėgo 
žiurkės. Į pirktą sugriuvo 
vaikai, trys berniukai. Jie 
jos nepastebėjo. Bet pirkio
je, valandėlę paklegėję, ėmė 
jie klausinėti:

—Kur močiutė?
—Ar ji kur išėjo?—atsi

liepė Agnės balsas.—Aha!
Ir, pravėrus duris, ji kal

bėjo aštriai, pajuokdama:

—Tau ilgai reikės čiatur- 
soti, kol Vinco sulauksi.

Teresė nieko neatsakė.
Tada duktė prabilo:
—Na, ar tu čia? Ko tyli/

Nesulaukus atsakymo, ji 
brūkštelėjo degtukąNusigan 
dusi šviesa plazdėjo ant sta
tinių, ant storų sijų lubose 
su juoda skyle į aukštą. Išr 
blyškusi, klaikiomis akimis 
prieš save žiūrėdama, senelė 
vis labiau gūžėsi, lyg norė
dama visai išnykti. Liepsna 
kilstelėjo, sužibo skaisčiau 
ir užgeso.

Iš tamsos kalbėjo aitrus 
balsas:

—Sėdėk, jei patinka. Bet 
žinok: Vincas nei šiandien 
nei rytoj negrįš. Davė man 
per Stakniškių Praną žinią 
kad dar turi baigti Didžia
girės biržėse, o paskui turės 
matuoti medžius šikšninės 
miškely. Matai!

Ir ji užtrenkė duris. Pir
kioj; vaikai tylėjo. Gerą dar 
valandą kiūtojo ten senelė, 
paskui tarė sau “Didžiagi- 
lė,” pakilusi nuėjo į kamba
rį, išsitraukė iš kertės gum
buotą lazdą ir apsigaubė 
skara. Tamsoj mažieji žvel
gė į ją, bijodami žodį pra- 
kuždėti. Nuo slenksčio atsi
gręžė ji ir tarė:

—Sudie, vaikučiai. 

(Nukelta į 2 pusi.
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TAVO VEIDO ŠVIESA
(Atkelta iš lepusi.)

Niekas jai neatsakė, tik 
Juozukas ėmė verkti.

Lauke buvo šviesiau. Va
karuose, toli ten prie slėnio 
krašto, buvo praplySęs juo
das debesys: dangus pro jį 
žioravo ir raudonavo taip 
liūdnai ir graudžiai. Viršum 
kiemo lėkė du varnai prieš 
vėją. Skrido juodu jstriži, 
čia pasikeldami į viršų, čia 
vėl siūbuodami žemyn ir 
krankdami. Tarpais vėtra 
blokšdavo juos atgal, ir juo
du yrės lėtai, atkakliai, lyg 
žmogus vandeny.

Valandėlę senelė glūdėjo 
ties sąspara, bijodama įeiti 
į vėją. Paskui ji, ramsčiuo- 
damosi la?da, prakėlė var
tus. Stiprūs įr duslus smū
gis bloškė Jai-į krūtinę. Ji 
vos nepašlijo aukštininka. 
Atstačius priešais save gal
vą, pamažėle ji nusileido 
nuo šlaito. Apačioje juodavo 
upė. Dabar ji buvo plati, iš
siliejusi į lankas. Kaime de
gė jau žiburių. Antys lipo į 
krantą. Jos krypavo į šalis, 
šnekučiavosi ir atrodė lyg

sugėdintos, kad taip vėlai 
grįžta. Praeidamos pro sena 
lę, jos klegėjo, traukė kak
lus ir snapais lingavo že
myn. “Didžiagirė, didžiagi
rė,” kartojo moteris. Miško 
prieš save ji nematė. Jisai 
buvo juodas, išvįen susimai
šęs au debesimis. Tik iš to
lybėj spinka&Lnčio žiburio ji 
numanė, kur turėtų baluoti 
beržynas. Ant kelio telkšojo 
balos, drumstos ir nešva
rios, lyg purvinos paklodės. 
Dumblas tryško jai iš po 
klumpių. Kad nejstotų į pro 
vėžą ar duobę, jinai įsmei
gusi akis į Ifelią, lazda gra
binėjo taką priešais aave 
Taip daro neregiai, kai jie 
vieni eina. Tenai sužibo nau 
ji langai.

Ir ji mąstė apie žmones, 
kurie dabar sėdi pirkiose. 
Jie valgo vakarienę. Vaikai 
krykščia, o lauke vėjas švil
pią pro sąsparas. Ir šunes 
glūdi savo būdose, snukius 
tarp letenų įkišę. Visi jie 
turi savo namą. Ir žvirbliai 
čiauškasi ir minga palėpėse. 
Sustojusi ir susirietusi ji

i

SVEIKINAM IR LINKIM 
LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!' i i Į j • »' •’Pacijentams, Draugams ir Pažįstamiems

DR. AND MRS. ATKOČIŪNAS
n

LINKSMI ŠV. VELYKŲ* š VENCIŲ 
Linkime Visiemį-Jį^rM^^Yitumęriains ir Draugams

JUOZAS ir STANISLAVA KAUPAI
Taverna — Gardūs Gėrimai — Geras Alus

2100 W, 23rd St Tel. Canal 0759

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. J. KELLA
DANTISTAS

■' * Tel. HEMlock 2061

-c.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS IR JULE 
PADZIUVELIAI

GENERALINIS KONTRAKTORIUS —
NAMŲ STATYTOJAS

Užeiga — geras alus, gardus gėrimai
H 2638 W. 69th St. Tel. Prospect 9043

.... -..............
Jr

IIMUMK V4HI-EMS SAVO KOSTI MŪRIAMS IK SMAUGAMS 
LINKSMŲ SV. M'KNttV

%

Jr

JUOZAPAS IR MARCELE
ATKOČIŪNAI, Sav?
BUCERNE IR GROSERNE 

4402 S. Wood St Tel. Laf. 9730
SCHOOJL SUPPLIES and LUNCH ROOM 

3411 W. 65U Mace (hirago, Hlineis
........................... , ............-.................

linksmi; sv. vm.YKV WW!W 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI MEAVIA.MS Ut DRAUGAMS

C. J. GERVILIS, Sav.
CASS - THE TAILOR AND FURRIKB 

2814 West 71st Str. Tel. PROspect 0964

kosėjo pridusdama, kasėjo 
su tokiu baisiu atsižviegi- 
mu, kaip kokliušu susirgę 
kūdikiai. Priepuoliui austi 
pus, ji šluostėsi akis. Ir žiū
rėjo stebėdamosi. Tamsa 
vienam daikte buvo juodes
nė. Ne, ten kažko būta. Bai
mingai ji apsidairė, lyg 
klausiusi: kur aš dabar 
esu? Jį norėjo išvysti ką 
nors pažįstamą: ar medį, ar 
kryžių, ar best žemės klodą 
po kojomis. Ji nerado nieko 
artima. O juk aš čia gimiau 
ir augisu. Aštuoniasdešimt 
metų vaikščiojau ir plušėjau 
čionai. Aštuoniasdešimt me
tų. Ir dabar...

Ji papurtė galvą ir jautė
si kaip paklydusi, lyg tyr
lauky. Jai pasivaideno, tarsi 
visur Aplinkui nieko nebūtų: 
eik į šiaurę, eik į pietus, ir 
nerasi nei vieno laužo, ir ne
sutiksi nei vieno gyvulio nei 
žmogaus. Išskyrus tą, kur 
priešais stovi. Teresė matė, 
kad jisai pasilenkė, atstatė 
švarko atlapus ir braukė 
degtukus, mėgindamas užsi
rūkai. Staigi šviesa plyks
teldavo jam ant smakro, ant 
nosies ir vėl geso.

Jam pasisekė p r i d e g t i 
pypkę

Tada jis prabilo:
—Žiuriu į tave, močiute, 

ir stebiuosi.
Teresė atsiduso. Taip, čia 

būta gero vyro. Jis kalba 
taip iš lėto lyg tavęs gai
lėdamasis. v

—Kur tu šitokioj darga
noj? •

—Pas žentą.
Keleivis •valandėlę tylėjo, 

lyg svarstydamas. Paskui 
jis tarė: ‘ ,

—Bet ir dusulys tavo.
Teresė nežinojo, ką šaky 

ti. Ji sušnabždėjo nedrąsiai
—Jis dar Didžiagirėj ... 

Dirba ten...
—Žinau, žinau. Šią vasa- 

rą ten buvo gaisras. Jis dar 
pridėjo:

Vis dėlto aš tokiam am
žiuj neičiau vienas nakčia ir 
vėtroje. Ar jau taip skubu.

Moteris susigėdo. Taip, 
jos gal būta per ūmios. Ta
čiau jau metai iš metų duk
tė jai kaip peilis. Tik pagal
vok: aš savo kūne ją nešio
jau. Ir gimdydama kenčiau.

—Ir štai kas liko iš mano 
gyvenimo,—skundėsi jinai.- 
Ar aš pamąsčiau apie tai, 
jauna būdama...

—Mudviem tuo tarpu bus 
pakeliui, — nukreipė vyras 
kalbą.

Ir juodu*vėl keliavo. Bu
vo visai sutemę. Iš pypkės 
retkarčiais švysteldavo smul 
kių kibirkščių ir čia pat už
gesdavo. Kai tarpais vėtra 
prikimdavo, apačioje buvo 
girdėti duslus upės ošimas. 
Girgždėjo ir švilpė gluos
niai. Daugiau nieko aplinkui 
čia nebuvo. Ir juodu buvo 
naktyje, laukuose be žolės ir 
be javo. Teresė paaakojo sa
vo vargą, visus savo ilgus 
metus, pilnus darbo ir rū
pesčių. Ir kokia senatvė. Die 
gliai, kosulys, o mirtis vis 
gaišta... Ir pastogės nėra.. 
žmogus klausėsi atydžiai 
Jis kalbėjo moteriai gerus 
ir senus žodžius, kurie smel
kiasi tiesiai į širdį.

Priešais šniokštimas didė
jo

—Štai ir giria,—tarė ke

leivis.—Tu, močiute, eisi lig 
ąžuolo su nutrenkta viršū
ne... Ar žinai jį?

Kur ji nežinos. Tik pirma? 
buvo susiarkus jai galva 
kad jautėsi lyg paklydus.

—O iš ten keliu į kairę...
—-Žinau, aš čia viską ži

nau... t » *
—-Sudie. Man reikia pa

miške.
L* juodu išsiskyrė,
Girioje Teresė atsiduso.

Jautėsi ji čia lyg kokiam pušų ir liepų šniokštimo, 
asine. Vėjas šniokštė ir dras kuris yra nuo amžių ir nie- 
kėsi viršūnėmis. O apačioje kados neišblės. Ir paukčiai
nebuvo tų smarkių smūgių, 
viso to šėlimo. Tik retkar
čiais įsiverždavo sūkurys, 
griebdavo tave lyg skiedrą 
ir vėl dingdavo. Medžiai ošė 
ir gaudė taip didžiai, kad 
senelei darėsi nyku ir šiur
pu. Ji mąstė, kad visi plačių 
girių žvėrys snūduriuo j a dar 
bar savo urvuose ir klausos:

tupi savo gūžtose, pakišę

snapus po sparnu, susiglau
dę ir per miegus čipsėdami 
tarpais.

(Nukelta į 3 pusi.)
—s

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

s
ANTANAS DAMASKA IR SŪNŪS

DEALER IN COAL, COKE, WOOD 
UOVtNG — EXPRESSING 

4426 «. Artesien A«e. Virginia 2339
r

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

VALGYKITE .
PIETŲ LAIKO 

10:30 iki 3

UŽKANDIS 
33c ir aukščiau

Šį Vakarą ... CHILETTI’S. 
KESTAKANE... ir Gėrė
kitės West Siilės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GĖRIMU PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE
—Spagetti ir Ravioli Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . : . atsiveskite jį į puikų 
CHILETTI’S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose. 1

C h i I e 11 i* s Re*staurant
2435 S. WESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

►

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
‘Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MAPLEWOOO INN
ALEXAS IR EMIUA LAPENAS, Prop.

UQ(JGR$ — HINĘS — BEER ON DRAUGUI’ 

2539 West «9tib St. Tel. Hemlock 4111

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

■■

Mid-West Mij anl Masic
■ Antanas P. ir Bronislava 

Ir Sūnus Antanas Liakai, Sav.
2049 W, 35th St. Tel. Lafayette 0332

CHICAGO, ILLINOIS

Jr

f

Jr

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Precin Photo Studio
PHOTOGRAPHS OF HIGH QUALITY *
— Wedding Photographs a Specialty 

4668 Archer Avė. Virginia 2481

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
ROYAL BLUE Groseme ir Bučernč

CHARLES BELL (BALČIŪNAS;, Sav.
IŠVEŽIOSIMAI DYKAI

5022 West 16th Street
Telefonas CICERO 6895

J?

LiNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

THE WEST SIDE TAVERN"
Hali to Rent for Ali Occasions 

- Danees - Parties - Banąuets - Weddings 
Good Beer, Choice Wines and Liquors 

2244 W. 23rd Place Chicago, Illinois
J1M ir ADELE BUDO, Sav. Phone Seeley 9083

<1

14NKNMŲ *V. VELVKV ftVKNCtŲ 
LINKIU VINIRMS SAVO KGK1I MJRIAMS IR DRAUGAMS

MATAS BLUDGEN
TAUX>lt A I I KRIKK — OuMMy /Hmnlrijf nud l»v.ln-;

4540 So. Calllomia Avė. Tel. LAF. 1.113 We I'all Ji DeUver

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

%

Edward's Jewelry
EDWARD LAPINSKAS, Sav.

1901 So. Halsted St. Canal 2655

Jr-------- " ..........................-
LINKSMŲ ŠV: VELYKŲ ŠVENČIŲ - 

.Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PIVARUNAS BROS., Ine. >1
Pirmos Rūšies Kepvkla — Kepėjai WINNER BREAD

4620-22 So. Marshfield Avė. Tel. Boul. 5576
CHICAGO, ILLINOIS

________________ #
J/ =

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

URŠULE LAURINIENE IR ŠEIMA
BUCERNE IR GROSERNE 

4601 So. Paulina St. Phoae: Yards 7176
J?

Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Kazimieras Pansirna
FOTOGRAFAS

1901 So. Halsted St. Tel. Canal 2655

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GEDMIN'S TAVERN
FELIX IR MORTA GEDMINAI, Sav.

38 East 108th SL Pullman 7231

LINKSMŲ šV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

m

JONAS IR ADELE DULKINIAI
BUCERNE Ut GROSERNE 

2641 West 44th St. Phirne: Virginia 2758

>
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šeštadienis, baland. 24, 1043

Tovo veido šviesa
(Atkelta nuo 2 pusi.)

Tik ji viena Vari eiti. Ir 
_ sustojus mąstė: tokia silpna 

dar niekad nebuvau. Lazda 
rankoje drebėjo, lyg keno 
purtoma. Jau norėjo Tere
sė šlietis prie medžio. Pri
glaudusi galvą prie tos kup
lios liepos ir rymoti. Ilgai 
rymoti, kol nutils audrotis. 
kol liausis pušys šiūravę ir 

X patekės aušra, tokia rami ir
gera.

—Ne, tau reikia Vincą 
rasti,—kalbėjo garsiai. *— 0 
čia ilsėdamos, tu amžinai 
nenueisi.

Jos balsas buvo toks ma- 
žas, toks drebantis tarp pu
šų ir skroblų gaudimo. Mo
teris atsikosėjo, lyg drąsin- 
damosi. Pakėlusi lazdą, gra
binėjo kelią. Priešais būta 
išsikišusios šaknies, vienam 
gale nuvažinėtos.

—Būčiau puolus, — tarė 
sau močiutė ir tarsi apsi
džiaugė, nelaimės išvengusi.

Ji krutėjo, kiek bepajėg
dama. Taip sunku, taip sun
ku vilkti kojas. O, kokia 
eikli, kokia greita buvo ji 
mažumėje. Ir išaugus ji lak
stė kaip zylė. Ji bėgtynėse 
aplenkdavo Jurgį, savo vy- 
rą, kai tasai mergindamas 
atjodavo. Kokius šviesius 
garbinius jis turėjo. Ir žo
džiai jo. Teresėle tu mana 
Stirnele... Jei dabar nebūtų 
debesų, aukštam danguj mir 
getų žvaigždės. Ir sietynas 
šviestų... O paskui gimė 

Ą jiems vaikai. Mirė jie, visi 
mirė. Tik ši viena liko. Kaip 
angis. Dievulėliau, visi ma-(i

Jf

te.
• t 1

r:

f

mėnraštis draugas, chicago, ielinois
n

no sūnūs ir dukterys žemėj 
guli, tik toji viena gyvena. 
Ar aš regėsiu kada savo ma 
žulėlius, aš, nusidėjėlė... Ir 
vyrą?

Viršum galvos sukliko 
paukštis. Teresė abiem ran
kom įsikibo į lazdą.

—Tai bus kėkštas,—ilgą 
valandą lūkuriavo, ji tarė.

Eiti ji taip nenorėjo. Šir
dis plakė vis lėtyn. štai ji 
plastelėjo taip nuvargusi, 
tarsi paskutinį kartą.

—Bet greit turėtų būti 
kryžkelė,—mąstė senelė.

Ji kraipė galvą stebėda
mosi, drauge ir lazdą svy
ruodama į šonus:

—Juk tiek laiko jau plun
kiu...

Pažvelgė aukštyn. Dangus 
buvo juodas.

—Kuri dabar būtų valan 
da?

v ' _
Ne, aukštai nei žvaigždės 

nemirksėjo, nei mėnulis ne
keliavo. Gal dar anksti, c 
gal jau vidunaktis, kada pik 
tosios dvasios...

Nusijuokė jinai:
—Joms tokios senos ma

nęs tikriausiai nereikia. Na, 
Terese, judinkis. Negi stūk
sos!, lyg stuobrys.

Priešais telkšojo bala. Ją 
reikėjo pakrūme aplenkti. 
Erškėtis strigo prie sijono 
Spyglis pradrėskė ranką, ir 
truputį perštelėjo. Iš medžių 
švokštimo moteris suprato, 
kad dabar patekusi į egly
ną. Eglės, nukarusios ligi 
žemės, visados ją baugino 
Rodos, po jų šakomis taip ir 
glūdi ar žvėris, ar žmogus 
ar kokia dvasia.

Teresė skubėjo. Lazda ba-

-V 'V?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių Linkiu 
Dienraščiui "Draugui"/ Jo Visam 
Štabui, Rėmėjams, Savo Parapijo-Ir-*.
nams. Draugams' Prieteliams ir 
"Draugo" Skaitytojams.

Kun. Ign. Albavičius
4*

LINKSMU SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

LULIO SERVICE SIATION
PHILLIPS PRODUCTS 

WE SELL THE FINEST MOTOR OILS 
HI-PRESSURE GREASING

4601 Archer Avė. 6800 S. Western A v.
Virginia 9012 Oro. 2004 ,

LINKSMU 8V. VĖLYBU iVENMU 
I, INK IMF, VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

I. GLOBIS
TAILOR — CLEANER — DYER

Atliekame Visus Darbus
3961 S. Campbell Avenue Telefonas VIRginia 3286

dydama taką, ji žengė kiek 
begalėdama greičiau. Jautė, 
kaip plaukai lenda iš po ske 
petos ir sklaistos ant akių. 
Ak, jos ir kasos nesupintos 
gražiai... Buvo šilta, kaip įė
jus į pirkią, , kurioj duona 
kepama. Smilkiniuose kaž
kas švito, lyg ryškėjo kaž
kas neaiškaus—tai, kas pro 
miglas turėtų patekėti. Ir 
pasivaideno senei, kad ji plu 
ša dabar į dieną, kuri tuoj 
prasiskleis už šios tamsy 
bes, prasiskleis tokia saulė 
ta ir rami. Tik dar žingsnį 
dar antrą... Ir ji treplena ii 
linksi, kaip tas genys, kuris 
stuksi medžio žievę. Tarsi 
šauktų ją kas, taip tyliai ir 
sykiu galingai vadintų ją į 
save. Jos skara nusmunka 
ant kaklo?

Ji mąsto, kad turi atvykti 
laiku. ~

—Netinka man vėluotis ir 
nakčia bastytis, — kalba ji 
greitai.

Valandėlę tyli.
—Aš gi iš gerų namų esu 

—taria moteris.— Tegu že
mės nedaug, bet šitaip val
kiotis...

i Ir ji sustojo ir apsižvalgė 
Jos akyse buvo šviesiau.

Ji suprato:
—Štai jau ir beržynas.
Teresė dairėsi ir stebėjos:
—Viešpatie, koki balti ka

mienai.
Ne, ji tų kamienų nematė 

Bet ties savim regėjo šėmą 
sieną.

Medžiai ošė savo giesmę 
didžią ir amžiną giesmę. Se
noji klausėsi, . jr jai buvo 
taip gera čia rymoti ir gir 
dėti tą iš tolybių, iš mariu 
ir vandenų atsklidusį švokš
timą. štai ji prisilytės ber
žui prie liemens.

—Kokia švelni jo žievė 
Lyg vaiko delnukas.—kužda 
Teresė.

Jos keliai linksta, o galva 
svyra prie pilkosios žemės 
Ir akys merkiasi. Tačiau 
tarp balkšvos beržų eilės, 
visai čia pat, ji regi dunk- 
sant kažką juoda. Teresė 
priėjo. Būta šakų kupetos 
tokios didelės, kaip . klėtis 
Moteris atrėmė lazdą, try
nėsi rankas ir iš lėto glau
dėsi prie šio kūgio.

—Kas gi čia?—nustebo ji
Rado ji ten skylę, tokią 

erdvią ir gilią, kad visas 
žmogus galėjai ten sulįsti. 
Ir šilta joje ir jauku močiu
tei. Ji atlošia galvą į stam
bią šaką, pasitaiso žagarus 
po savimi ir šnabžda sau, 
taip tyliai, tarsi bijotų ką 
prižadinti:

—Pagaliau ir aš namie.
Ji mąsto, nori kažką pri

siminti, bet negali. Lauke, 
aplink kupetą, švilpia vėjas, 
čia garsiai, čia vėl toks ap- 
silpęs cypauja. O toliau me
džiai ošia ir ošia.

Ir ji mąsto ilgai, labai ilr

—Kas tai? — kužda ji ir 
stebisi.

Jos galva svyra ant pe
ties. Rankos sunertos ant 
krūtinės, kaip meldžiantis.

—Aš... aš, Vinculi... Mano 
vaikeliai... visi mes čia,—ji 
dar sumurmėjo ir užmigo.

Ir daugiau ji nepabudo.

%

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOSEPH MISEVICH
UŽEIGA

Vynas, Degtinė, Geras Alus, Cigarai

2200 W. Cermak Rd. Tel. Canal 2238
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir KostumeriamsJ*

Kajetonas Ir Domicėlė Kavalčikai
BUCERNS IR GROSERNĖ

4404 S<5. Wood Str. Tel. LAFayette 1734
------- ...... 1 11 . ' ■■ ' -------

_______
4------

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

O. C. VONDRAK
VENETLAN BLINDS — WINDOW SHADES 

DRĄPERY CRANES IR CORNICES
!•’ Dykai Apkainuojame

5203 S. Kedzie Avė. Chicago, III.
PROSPECT 5133

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

COMPANY
1526 S. Wabash Avė.

CALUMET 6884
Taisome Boilerius Visokios Rūšies 

Licensuota Įstaiga. Visas darbas
pilnai gvarantuojamas su apdrauda

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

HIGGIE and CONDON
Licensed & Insnred Ėst. 40 years

GENERAL BOILER REPAIRS 
ELECTRIC & ACETYLENE WELDING 

2290-92 BLUE ISLAND AVĖ.
CANal 0097 
CANal 0040

Night Tel.:
MERrimac 7876

j

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Bavo Kostumeriams ir Draugams

A. ANDREWS
HARDWARE TOOLS & CUTLERY 

1904 Lake St. Tel.: Melrose Park 745
Melrose Park, Illinois

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

> • ' 'f. *

DARIUS-GIRENAS 
American Legion

‘ I

4416-20 So. Westem Avė.
POST No. 271

f.
Tel. Lafayette 8484 

JOSEPH A. KIBORT, COMMANDER

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Lietuviams!

ED. PRIGNANO
FUNERAL HOME

Suteikia Mandagų ir Simpatišką 
Laidotuvėms Patarnavimą

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
1810 Lake Street Melrose Park, III.

Ofiso Tel.: Melrose Park 635 
Resid. Tel.: Melrose Park 6074

Privatinis Ambulansas 
Karai Renduojami Visokiems Reikalams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

t '

CONWAY BIRD
THE "VILLA" RESTAURANT■ •‘T f

MARQUETTE RD. & S. WESTERN

Dine and Dance at the "Vilią"
Prospect 9390 Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugamst

, ART AMBROZ
Auto Clinic ir Gos Station

Mandagus, Greitas 
ir

Geriausias Patarnavimas

4948 S. Western Avė. Chicago, III.
HEMLOCK 0183
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DIDŽIOJI ALELIUJA
(Velykinis apsakymas)

1. JIS UŽGŲSO...

Nedidučiais kalneliais pa- 
sibėrusiam žemės plote, stuk 
80 j o senoji Jeruzalė, širdis 
Izraeliaus sūnų. Centras žy
diško šventumo. Lengvas 
pietų vėjelis judino apdulkė 
jusias palmių šakas. Pasike
lia staiga baltutėlio smėlio 
sūkurys. Išsiskiria. Ir nuo
gais savo aštrumais sviedžia 
praeiviui veidan, kilnoja il
gus apsiausto skvernus. Gra 
žuolės saulės paskutiniai 
spinduliai pasislėpė neseniai 
už tolumoj stūksoj ančių ki
parisų. Kiparisuose tupėjo 
paukščiai. Užtat kiparisai ir 
paukščiai alsavo paliegusiu 
sutemos kvapu. Toli, toli pa
sigirdo baimingi šakalų kau 
kimai.

žos jį lyg sulaikyti. Tik ki
tas perspėjo. Šimtininkas 
įsibrovė į minią baimės ir 
įtūžimo perimtas.

—Jėzus, kurį jūs nukry
žiavote, tikrai buvo Dievo 
sūn/is. Mirė ne kaip žmogus, 
bet kaip Dievas. Ką jūs pa 
darėte ?!

—Nekalbėk mums taip— 
pykčio ir išgąsčio perimti 
šaukė žydai — mes žinome, 
ką padarėme. Mes turime 
įstatymą. Ir pasielgėme su- 
lyg juo. Ne tokio mes lau
kėme. Jam taip ir reikėjo. 
VĖL—25
Jis liepė ciesoriui mokesnį 
mokėti.

Gyvybės dvasią dangaus žy
drynėms atidavęs, o žemėj 
paskleidęs tikros ir nevys- 
tančios gyvybės kvapą.

2. BET JIS PRISIKĖLĖ.
Jau aušo. Rytuose raudo 

ružavieji spinduliai. Varga
vo gražų Palestinos dangų 
Žėrinčios žvaigždės nublan
ko. Buvo šalta ir sausa. Gan, 
toj viešpatavo mistiška rim
tis. Dvelkė kažkokia, perga
lės aistra. Dėžučių formos 
trobose, dažniausiai iš kietų 
uolų sulipdytose, ilsėjos že
mės varguoliai - juodabarz
džiai. Ilsėjos dvasios tufttu 
mo kupini pariziejai.

Kiek toliau matėsi uolota 
tuštuma. Aukštumoje iškal
tas kriptas laidoti numirė 
liui. Bet kriptas buvo užris
tas sunkiu ir storu akmeniu.

LAI SIOS ŠVENTOS VELYKOS SUTINKA 
SVEIKUS, LINKSMUS IR LAIMINGUS

VISUS MUSŲ KOSTUMERIUS, 
PAŽĮSTAMUS IR VISUS LIETUVIUS,

VILIJA ANGLIŲ KOMPANIJA
★

3700 So. Spaulding Avė.
LAFAYETTE 2584

J. S. VITKUS* IR L. J. PETRULIS, 
Savininkai

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams Ir Draugams

JOE VILIMAS
C0NTRA0T0R & BUILDER 
Home Repairs — Real Estate

Tel. HEMlock 2323
6753 So. Rockwell St. Chicago, III.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
• /

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Liguistiška šiurpa ir kaž 
kokia išorinė baimė dengė 
senosios Jeruzalės aplinku
mą. Siauromis miesto gatvė
mis skubėjo susikūprinusios 
figūros—barzdoti izraeliai. 
Su ilgais apsiaustais. Juos
tomis apsijuosę. Kai kurių 
veidai itin buvo neramūs. Jų 
elgesius ir šnektas parali- 
žavo reta baimė ir susikrim
timas. Vienas kitą sutikęs 
gatvėje sustodavo. Protar
piais klausinėdayos, . stebė
davos, ginčydavos... Įrodinė
davo. Nevienas susinervinęs, 
rodos, nesusikalbėjęs persi- 
skirdavo. Ir taip bemurmė- 
datni skubiai nužingsniuoda 
vo kiekvienas sau. Šventyk
los link skubėjo rabinai ir 
rašto žinovai. Mokyti su 
knygomis. Matyt turėjo po-

—Vis vien Jis ne žmogus
o Dievas. Gi Dievo užmušti |Rel3kLa - kriPte bu™ Pa 

jūs negalite.
Barzdoti žydai sujudo. JP 

keikė. Piktažodžiavo. Barė
si.

—Ką kalbi mums apie 
Mesiją? Jis dar ateis. Ginr 
iš 99 metų moteriškės. Taip 
rašo įstatymas. Jis atstatys 
Izraeli-b valstybę, kuri dabar 
išgriuvus, paniekinta. Iš to
limųjų Palestinos kampų 
kietasprandžiai pagonys neš 
Izraelio sūnus į brangiąją 
Jeruzalę. Visi mums tarnaus 
ir vergaus: Mes tokio Mesi
jo laukiame — sakė vienas 
rašto žinovų.

—Jūs nukryžiavotOk/Mesi- 
ją ir save įamžinai nukryžia
vote — ištarė .šimtininkas, 
išsiveržęs iš įtužusios mi
nios. x

Ginčas ir negalėjimas iš
sispręsti netikėtai susidariu

sėdį, pasitarimą, kurį neti- sios Pneža8ties valau-
ketai iššaukė būtinai skubus 
įvykis,—nepaprastas įvykis.

Po pietų, antros valandos 
įvykis atkreipė visų dėmesį. 
Staiga sudrebėjo žemė. Su- 
sipurtė masyvo granito uo
los. Uolos gi buvo tamsios ir 
kietos. Kažkokia šiurpių 
šmėklų skraistė pridengė 
ružavuosiu8 saulėleid ž i u s. 
Sudrebėjo senoji Jeruzalė, 
sudrebėjo jos apylinkės. Už- 
dangala, skirianti švenčiau
siąją šventyklos dalį nuo %
šventosios, plyšo pusiau. 
Švenčiausioji šventyklos da
lis, į kurią vyriausias kuni
gas vos kartą metuose su 
neapsakoma pagarba ir bai
me įžengti galėjo, kad kru
viną auką aukotų, liko ap
nuoginta. Be vertės. Be savo 
pirmykštės pagarbos. Nusi-

das. Nei mokslas, nei įgudi
mas nieko negelbėjo.

—Bet jis žadėjo trečioj 
dienoj keltis — pratarė vie
nas iš kiek toliau stovinčių 
žydų.

—Teisingai pastebėjai —- 
pridūrė kitas — Nikodemas 
su kuo tai nuėjo pas vyriau
sybę gauti leidimą palaido
jimui jo kūno.

—Nikodemas? — nustebn 
šiai klausiančiu tonu atkar
tojo keli ilgabarzdžiai žydai.

—Juk jis Mozės įstatymui 
taip klusnus buvo. Mesijo 
laukė. Taip apie jį interesa- 
vos. Mes nesuprantame.
• Ir nuėjo žydai vyriausy-1 
bėn prašyti sargybos. Sar
gyba privalėjo sergėti Nu
kryžiuotojo kūną. O meilės

laidota.
Smėlio takeliu, iškalto kri 

pto link, skubėjo būreli? 
moterų. Jas dengė ilgi Rytu 
papročio apdarai. Pk,ūkai 
palaidi. Iš po ilgų apsiaustų 
matėsi pilkos avių vilnų ju- 
pos surištos juostomis. Juo
stose kabojo tepalai, kurie 
buvo brangus ir reti. Juos 
pirko Morta, Marija ir Mag
dalena. Ta nusidėjėlė, kūne 
prekininke, nedorėlė, minios 
tarpe paskutinė, pariziejų 
pagauta ir pas tą ramų mo
kytoją atvesta.

Dabar jau nebe ta. Atsi- 
vert^ė^-didžh^^tgmlol^ia. 
nuskaistintos širdies mote
ris, kilni ir dora

Tai buvo tikrojo idealo 
meilės ir sūniškų pasiryžt 
mų moterys. Tepalais norė- 
jo patepti kripte gulinčio 
kūną. Ne žmogaus kūną.

—Tik kas atris akmenį. 
Akmuo toks didelis, sunkus 
—taip laužė galvas tauria 
širdęs moterys. Taip ieškoji 
būdų tikrosios pagarbos jau 
amams pareikšti, nors garbė 
Jam buvo nereikalinga. Jui 
Jis ir taip didis, galinga? 
Dangus ir žemė Jo klauso

Prisiartino jos prie iškal
to uoloje kripto. Bet kriptas 
buvo tuščias, atdaras, lygiai 
kaip vakar uždaras ir ne
tuščias. Dar didesnis išgąs
tis, dar didesnė nuostaba 
suplesdeno susirūpinusių 
moterų skruostuose. Metė 
skubius akių žvilgsnius į ša* 
lia besirandantį didelį irsun 
kų akmenį, jau dabar atriš
tą nuo angos, šis buvo nepa
baltintas, kaip Rytuose prak 
Ūkuojama. Ten baltinama 
kad kapo kas nereikalingai 
nepaliestų, nesuteptų. Neti
kėto šiurpo įaudrintos mo-

BRUNO SHUKIS/
GENERALIS KONTRAKTORIUS

Stato namus ir pertaiso senus namus

4131 S. Frtuicisco Avė. Chicago, III.
Phone LAFayette 5824

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems* Savo Kostumeriams ir Draugams

SIMONAS BALICKAS
Kriaučius Vyriškų ir Moteriškų Drabužių 

2305 So. Leavitt St. Chicago, Illinois 
Telefonas Canal 4532

LINKSMŲ £F. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo 'Kostumeriams ir Draugams
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

r

1UCERNE IR GROSERNĖ

4069 S. Sacramento Avė. Chicago, III.
Tel. LAFayette 5563

* . » 1 , ,

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Padieniams ir Draugams

DR. A. W. JACOBS
DENTIST ,

10758 S. Michigan Avė. Chicago, III.
Phone Pullman 7235 

Bes. Pullman 0263

FRANK MICKAS
FINE CUSTOM TAILORING

Suits Made To Order

4146 Archer Avė. Chicago, III.
Phone Lafayette 9832

LINKSMU ŠV. VKIAhV ŠVENČIU 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTIMF.RIAMS IR DRAUGAMS

FERDINANDAS IR BARBORA 
URBELIAI,

SŪNUS JONAS IR DUKTĖ 
BARBORA

Aukštos Rūšies Kepykla: Keksai Vestuvėms ir Baliams 
Mūsų Specialybė

1800 West 46th St. Telefonas LAFayette 1510

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

Ignas ir Ona Pikeliai, sav.
ČEVERYKŲ IR VYRIOKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

1818 S. Halsted St. Chicago, Illinois
Tel. CANal 4763

žmogus prieš tai dar turėjo
mme Izraelio sūnūs. Baimės ’ttoo“ ant kryžtas-medi- 
ir nusistebėjimo perimti,1 n’° kieto, Pats apnuogia-, 
mėtė motinižko eaiiesėio ta8’ paniekintas. Tarp dviejų terys dar kartą pažvelgusios 
žvilgsnius į brangųjį žven- galvažudžių. Galvą nuleidę., g? ~...

J =...............................................tovės židinį.
Jie verkė ir gedėjo kaip 

iš Babilono vergijos grįžę 
ir senąją Jeruzalę prisiminę. 
Įžūliais pykčio žvilgsniais 
jie varstė užsispyrėlių pan- 
ziejų veidus. Nevienas ir jų 
buvo pariziej’is. Ir vėl jie 
kalbėjosi, barėsi, ginčijos ir 
neišsiaiškino, lygiai kaip 
gatvėje.

Šventyklos duryse pasiro
dė šimtininkas. Uniformuo
tas viršininkas. Romietis ne 
žydas — Romos pilietybę ne 
paveldėjęs, bet už denarus 
nusipirkęs. Įaudrintų širdžių 
žydai dar labiau sukrato, su 
judo. Švąntnamio prieangy 
jie pamatė stabmeldį. Vienas 
šventyklos prižiūrėtoji^ ry-

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WELCOME INN
SCHLITZ BEER ON TAP 

Ladies Invited
2213 W. Cermak Road Chicago, Illinois

Tel. CANAL 8678
ED. and MARIE BERGIS, Prop.
. I II... ..III Į Į , , i, y , , į Z

............’......................... ' ■’ —---------------- =5,
LINKSMŲ ar. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETRAS P. IR VALERIJA MANKAI
ir

SŪNUS EDVARDAS 
Fotografas

Siūtai Daromi ant Užsakymo — Cleaning - Preasing 
2230 West Cermak Road Tel. CANal 3114

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BRIDGEPORT TAVERN
ANTON CHURAS, Sav,

3253 South Halsted St Chicago. Illinois
Budweiser Exclusively — Fine Wines and laųuors 

Phone
7

r?
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MOZART TAVERN
U. S. A. Pilsen Beer On Tap 

Imported and Domestic Liųuor

4356 S. Mozart Street
Tel. Lafayette 7555

ALBERT YAK1MAUSKAS PETER RYMKIEW1CZ

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Chicago Savings and Loan Ass'n.
JONAS PAKEL 

Ofiso Vedėjas ir Iždininkas

Paskolos lengvais termais 
3*/3% dividentai mokama ant padėtų pinigų

6816 So. Western Avė. Grovehill 0306
Padėti pinigai iki $5,000.00 apdrausti 

Federalės Valdžios Agentūros

___

LINKSMU SV. V KLYK V ŠVENČIU 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

PETRAS ir ELENA VENGELIAUSKAI
UŽEIGA, SVETAINE, IŠNUOMAVIMUI 

VESTUVĖMS IR KITIEMS PARENGIMAMS

4500 S. Talman Avė. Tel. LAFayette 4112



šeštadieni?, baland. 24 1fH3 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Garsieji žmonės apie Prisikėlimo 
šventę

(Atkelta nuo 1 pusl.į .

kalbėtojas kurio žodžius spausdino
3,600 LAIKRAŠČIŲ.

Atskleiskite ‘‘The Encyclopedia Americana” ir r&~i 
te, kad Talmage buvo toks kalbėtojas ir p? mokslininkas 
kad per 30 metų Amerikoje jo kalbos kas savaitę buvc 
spausdinamos ir jos tilpo net 3,600 įvairių kalbų laikraš
čiuose. Prisiminkime jo žodžius apie Prisikėlimą:

—Nei Sanhedrino antspaudas, nei miesto kareivių bū
rys, nei akmens stogas, lubos ar sienos negalėjo kriptoje 
sulaikyti Kristaus. Taip, nors ant mūsų užgriautumėte 
kalnų mases, negalėtumėte išlaikyti prislėgtais. Kapo du 
rys bus nuverstos ir mus ąpdengusios sunkenybės išblaš
kytos į dulkes.”

IR NUO MUSŲ KAPO NURIS AKMENIS.

Spurgeon buvo kalbėtojas, kuris minias sutraukdavo 
Verta yra pasiklausyti jo balso:

—Jei Jūs neturite dalininkystės gyvajame Viešpaty
je, tegu Dievas pasigaili jūsų! Jei Jūs neturite dalininkys
tės prisikėlusiame iš mirties Kristuje, tai nebūsite prikel
ti, kaip Jo išaukštintas kūnas. Jei Jūs nepasieksite šio 
prisikėlimo iš mirusių, Jūs turėsite pasilikti mirtyje.”

Atmintini jo reikšmingi žodžiai:
—Mes krikščionys netikime, kad tik Kristus buvo 

vienintelis iš tų, ką kėlėsi ar kelsis iš numirusių. Mes tiki
me, kad kiekviena mirties lova yra ir prisikėlimo primini
mas,—kad nuo kiekvieno karsto akmuo bus nuristas.”

K. J. Prunskis.

LIETUVIS RAŠYTOJAS NACIŲ OKUPUOTOJ 
PRANCŪZIJOJ.

(LKPSB) Ne tik lietuviuose žinomas, bet ir tarp kitų 
tautų pagarsėjęs rašytojas ir diplomatas Jurgis BaL ra
žaitis balandžio mėn. 20 d. švenčia 70 m. savo amžiaus su
kaktį. Jisai gimęs netoli Jurbarko. Paremtas kun. žekevi- 
čiaus jisai stojo į Kauno gimnaziją, vėliau į Maskvos uni
versitetą, kur studijavo matematikos gamtos skyriuje ir 
daug gilinosi į svetimas kalbas. Universitetą baigė 1899 
m. Nuo 1920 m. huvo Lietuvos atstovu Rusijoje, vėliau 
Nepaprastu Pasiuntiniu, ir Įgaliotu Ministeriu Turkijai ir 
Persijai, o nuo 1939 m.—Lietuvos pasiuntinybės patarėja.'
Paryžiuje su Įg. Ministerio titulu, čia jį ir užklupo nacių 
okupacija.

Rašyti Baltrušaitis pradėjo dar būdamas universite-1 gįyįįg'™" 
te. Daugiausia bendradarbiavo rusų žurnaluose ir net buvo 
vienas iš knygų leidyklos steigėjų. 1911 m. išėjo vienas jo 
eilėraščių rinkinys, o sekančiais metais kitas. Drauge jis*’i 
į rusų kalbą vertė garsiųjų pasaulinių autorių veika’us 
kaip Byrono, Ibseno, Hauptmano, Hamsuno, Wilde, Strin
dbergo ir kitų. Dar prieš Didįjį karą pradėjo rašyti eilė
raščius ir lietuviškai, kai kuriuos gi jo kūrinius į lietuvių 
kalbą išvertė B. Sruoga. Jo eilėršščių yra verstų į italų ir 
bulgarų kalbas. Jis 1926 m. dalyvavo pasirašant nepuoli
mo sutartį su Rusija. 1932 m. Lietuvos universitetas su
teikė jam garbės daktaro titulą.

Baltrušaitis yra poetas ir drauge filosofas. Jo poezijo
je apdainuojamas “Mūsų šviesus Dievas—didis troškimo 
Dievas/’ Jis gražiai nusako santykį tarp sielos ir pasau
lio:

—Artinasi sutemos, viską pasauly jungdamos—didį 
ir mažą į vieną... Ir vien tik tau, gimtoji mano siela, su
tapti su bekraščiu pasauliu nėra leista...

Vieniša, smulkinimo prakeikime, tu vidudieny šešėlis, 
o vidurnakty kaip žvaigždė, visa išsiskyrimo kankynės 
ugny, tu ramybės neturi niekados.

Mūsų Dievo pasaulis—kaip svetima būstinė, niūri se
nų samanotų plytų šventovė, kurioj žmogus, lyg koks ny 
kris žiūrovas, daiktų tekmėn kankindamasis veizdi.”

Jis vaizdžiai nusako apie Kūrėjo žmogui paliktas ga
limybes progresuoti, įnešti ką naujo į Š* pasaulį. M. C.’ > 
taičio vertime taip skamba tie Baltrušaičio žodžiai:

—Mesk bakūžę savo menką;
Sapną ilstančioj krūtinėj:
Krauk krūvon uolų grandinę 
Į padangę tylią.
Dar pasaulis negynėtas.
Dievo rūmai nebaigti;
Vien akmuo duobas kietas 
Ir galybė rankoms.

A. Vaičiulaitis taip atsiliepia apie Baltrušaičio kūrybą:
—Jo poezija gili, sutelktos ir aukštos minties, meis

triško? fermos. Jis yra tylių susimąstymų, amžinųjų klau
simų poetas, didžiąrias problemas (klausimus) puikiai mo
kąs supinti su lietuviškais vaiadais, su kasdieniniais bui
ties reiškiniais, iš kurių Ji? sugeba išgauti giliąją prasmę.”

Baikime Baltrušaičio žodžiais:
—Mums žemė—tik paskutinis laiptas.
Naktinėj jūroj ji iškyla uola.
Kur žmogus, kaip virpąs šešėlis,
Sukniubo vienas au maldingu klausimu."

Didžioji Aleliuja
(Atkelta iš 4 pusi.) 

į tuščią uolos angą, rūpes
tingai apsidairė ir tarėsi.

Staiga nežemiška šviesa 
pridengė jų veidus. Jos išsi
gando ir pabalo. Mat aplink 
buvo šviesu, kaip niekuo 
met. Taip netikėtai ištikto 
išgąsčio dvarioj delsti joms 
ilgū neteko. Ištuštinto kar
sto gale jos pamatė baltu
tėlę žmogystą sparnais.

—Ko ieškote? paklausė 
sparnuotoji žmogysta.

—Mes ieškome Jėzaus. 
Nikodemas su Juozapu Jį 
čia vakar palaidojo. D?,bar 
Jo nebėra. Pavogė kas—kai 
bėjo nustebusios moterys— 
kur Jis yra. Pasakyk mums. 
Mes atėjome Jam patarnau
ti—vėl klausė užsispyrusios. 
Atviros kaip moterys, tik 
neramios ir baugios.

—Taip Jo čia nėra. Jis 
prisikėlė. Anoje dienoje pa 
sirodys Jis žemės takuos. 
Tik ne toks bejėgis, kaip 
dabar. Bet su garbe. Ir tri
mitais teisti, nuo keturių 
vėjų sušauks angelai žemės 
vaikus, dorus ir nedorus 
Eikite, papasakokite Petrui 
ir Jonui. Jis prisikėlė... — 
baltoji žmogysta pranyko, 
gi žėrinti šviesa kartu su 
juo. Grįžo moterys ir skelbė 
Petrui, Jonui... O Petras, Jo 
nas ir k. plačiajam pasauliui 
skelbė tą didžiąją naujieną. 
Naujiena buvo gera. Jos sė
kla, nešė rožių piūtį. Kristus 
prisikėlė. Bet ir žemę pakė
lė, iš demono nagų nedorąjį 
sūnų išplėšė jr pavedė dan
gaus Tėvo globai.

3. SUKRIKŠČIONINTI

Taip metai ateina ir pra
eina. Iš jų šimtmečiai susi 
daro. Krikščioniškos šeimos 
sūnūs mini kasmet tą brau 
'gią paslaptį, alsuoja jos oru. 
Didingų bazilikų, , katedrų 
sienose skamba ir aidi ta 
lento sukurti himnai. Vis tai 
Amžinojo Karaliaus garbei 
Garbei, kuri skelbia rimtį ir 
pergalę. Sukrikščioninti sū
nūs tą pergalę supranta ii 
pasisavina. Jų širdyse ples- 
dena amžinųjų meilių kibirk 
štys. Jie džiaugiasi pergale, 
kad Aukštybėse džiaugtųsi 
su Kristumi, Kurs prisikėlė 

VI. Balnionis

Darbas ir pasišventimas 
nežino, kas tai yra — nega
lima. ■
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Throughoitt NorVty the “Jm- 

sings” know who will be shot next 
by the Nazl firuig suuodė. They 
do not know why they will be ahot 
būt they knuw that narnės of all 
loyal Nonreglana, or 'UbseingR,” 
are contained in lista of future vic- 
tims compiled'by the Nažf terror- 
ists and their quisling jackals.

All of them know that the dąy of 
liberatiort ii not fer them. They

know that qul»Un< and Ha stonu 
troopers wilf shoot etery man and 
every woman on the lįst when the 
United Nations invade Nonray.

Compare the deeda of theae Nor- 
wegian patriote with your own war 
efforts and iae tf you can afford not 
to buy more War Bonds.
WM 74U V. I. Tntnm
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Linkiu Visiems'Savo Kostumeriams ir Draugams

CHAS. STASIUKAITIS
Išvežiotojas Šviežios, Rūkytos Mėsos

6720 So. Campbell Avė.
Tek Hemlock 2330

LINKSMŲ 8V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTCSf KRIAMs IK ORAI GAM*

J. & J. PHARMACY
TOSEPH AZUKAS, R. Ph.

Aukštos Klasės Vaistinė
2557 W. 69th Str. -Tel. PfcOspeęt 4363

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostu'meriams ir Draugams

PAUL PUTRIM’S
BUČERNE 'iR GROSERNE

1436 South 49th Court 
Phone CICERO 6845 WE DELIVER

LINKSMŲ ŠT. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

' • /" AL. MATTAS
Užlaiko pirmos rūšies gėrimus.
Taipgi mandagus patarnavimas 

4909»/2 W. 14th St. Tel. Cicero 3706 Cicero, UI.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Z '

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Antanas ir Uršulė Grisiai
BUČERNE IR GROSERNE ,

1827 S. Union Avė. Chicago, Illinois

Tel. Can. 5213

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

%

M. TRINKO and SON 
PLASTI!RING CORTRACTOR

2114 West 23rd Place TeL CANal 1090
CHICAGO, ILLINOIS

• LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

P. ir P. KALNIAI
DRAUGIŠKA DARBININKŲ UŽEIGA

1858 W. 14th St. Tek Canal 9632

f

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

I
Užlaikau geriausios rūšies laikrodžius, 

žiedus, muzikalios instrumentus ir vi
sokių brangmenų. (

JOHN A. KASS
4216 Archer Avė. Cbicago, Ilk

Tel. LATayette 8617

% st

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

Anastazija Tebelskienė ir Šeima
UŽEIGA

4018 So. Bockuell St. Chicago, Illinois
V

==s

Tel. Lafayette 2820

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

jors meat market
A. PLIENIS Mgr.

1814 W. 47ti St.

K

LINKSMŲ SV VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Kazimieras ir Ona Karanauskai
BUČERNE IR GROSERNE

3901 W. 38th PI. Tel. Lafayette 4641 Chicago, III.- -... *
LINKSMŲ <SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Sa>'o Kostumeriams ir Draugams

J. RODIS UŽEIGA
2622 West 69th St. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 6629
— *

LINKSMŲ ST. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JURGIS IR ELENA 

KWAINAUSKAI
Itoyal Blue Grosernės ir Bučernės

2500 W. 45th St. Chicago. III.
Tel. LATayette 2361

J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

■ PRANAS S. KUZMARSKIS
Orkestrą visokiems parengimams

Tek LAFayette 4151

LINKSMU SV. VELYKŲ *VF.XCIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTI MFIUAMS IR ORAUGAMS .

BRUNO IR STELLA BELUNSKIAI
BUČERNE IR GROSERNE

4336 So. Honore St. Tel. I^AFayette 3525
2635 W. 39th Place Tek Lafayette 2358

Chicago, Illinois

ir
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VELYKŲ RYTĄ
—Rytoj bus Velykos, ry

toj bus Velykos! — šūkavo 
vaikai, linksmai- šokinėdami 
gatvėse, čia tik moterys vis 
ką valė, šveitė, šlavė, tarsi 
norėtų ir paskutinę dulkelę 
išvyti į gatvę. Kepyklos du
rys neturėjo ramybės: jas 
nuolat varstė, nuolat girgž
dino vis nauji pirkėjai, temp 
darni į namus velykinį pyra
gą. Kurpiai, siuvėjai—ir tie 
neturėjo ramybės: vis atei
davo nauji žmonės atsiimt: 
naujų batų ir naujų drabu
žių eilučių. O bažnyčioj kas? 
Ten tyliame, gražiai papuoš 
tame kampelyje buvo išsta
tytas švč. Sakramentas. 
Prieš jį klūpojo būrys vai
kučių. Jie, įsmeigę akis į 
baltąją ostiją, garbino ge
rąjį Jėzų.

Kiek nuošaliau daugybė 
susikaupusių spraudėsi ap
link tris klausyklas, čia bu
vo tie, kurie norėjo rytojaus 
dieną švęstti Velykas su at
sikėlusiu Išganytoju širdy
je.

Netaip ruošėsi sutikti Ve 
lykas darbininkas Garmys. 
žmona, stovėdama prie sta
lo, rytojaus dienai lygino 
vyro marškinius. Prie jos 
stovėjo žiūrėdamos dvi ma
žos dukrytės. Motinai ret
karčiais nukrisdavo karšta 
ašara ant stalo. Jaunas ir

stiprus vyras paniuręs žiū 
rėjo per langą į gatvę.

Tai buvo skurdi šeima; u 
tai—dėl savo kaltės. Jei vie 
nas iš jų nutverdavo kui 
nors kokį centą, tada nežiū
rėdavo, ar jiems kas reika 
linga, ar ne. Taip dėl save 
lengvapėdiškumo, jie viską 
praleisdavo. Prieš metus jie 
iš vieno lupiko pasiskolinę 
100 litų. Tas už mėnesį ėmė 
daug palūkanų. Be to, jie dai 
ir kitur prasiskolino. Gyve 
nimas buvo tikrai nemalo
nus.

Visi draugai nuo jų pasi
šalinę. Ir jie patys jautė to 
palaido gyvenimo žalą ir 
Dievo palaimos trūkumą.

Blogiausia, kad Dievas iš 
namų buvo pasišalinęs. Nors 
abu tėvai jautė gyvenimo 
blogumą, bet nė vienas nesi
ryžo pasitaisyti, šventadie
nį — o ką bekalbėti apie 
paprastą dieną — nueiti į 
bažnyčią būtų laiko gaišini
mas. Apie maldą ir gerų 
knygų skaitymą nebuvo nė 
kalbos. Jeigu seniai pamir
šo maldas prie stalo. Kas
dieniškai apsirengusi liūd
nai žiūrėjo motina per langą 
į šventadieniškai pasipuošu
sius žmones, einančius pasi
vaikščioti. Kas šventą dieną 
nesimeldžia, neturi poilsio

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

A. P E T K U S
Užlaikau deimantų, laikrodžių ir 
kitokių brangmenų.
Laikrodžių taisymas, tai mano 
specialybė.

2502 W. 69th St. Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SS

Liūdnas jos darbas, nes nė
ra dangaus palaimos.
, Šiandien jiems tikrai pik
ta. Lupikas pareikalavo sko
los, kiti žmonės jais skundė
si, giminės apleido: užtekti
nai padėjo, o kiti bijo sko
linti, nes žino neatgausią.

Tiesa, turėjo dar keletą 
litų, bet ir tie jau ne jiems 
priklausė. Ką daryti! Gresia 
areštas ir turto aprašymas 

—Nusišauti! — sako vie
nas paslaptingas balsas varg 
šui darbininkui, stovinčiam 
prie lango ir pirštu į jį be
barškinančiam. f

—Eik pas komunistus! — 
ragino kitas.

—Nesirūpink! Ateis diena 
ir praeis: ką ji atneš, tas ir 
bus!—kuždėjo vėl kitas. '

Ketvirtas tyliai kalbėjo:
—Gelbėkis pats, tada gel

bės tave ir Dievas!
—Tai tiesa,—ištarė sau 

panosėje darbininkas.
—Kas tiesa? — paklausė 

žmona, laikydama rankose 
laidynę (prosą).

—Aa, nieko, — atsakė vy
ras.

—Pačiam gelbėtis! Bet 
nuo ko pradėti? — galvojo 
toliau.

Nenoromis jo žvilgsnis kri 
to į bažnyčios duris, per ku
rias įeidavo vis nauji žmo
nės, kurie skubėdavo išpa
žinties.

—Tai turi būti pirmas 
dalykas, — sušnabždėjo jis, 
—paskui eis ir kiti.

Jis atsisėdo, begalvoda
mas.

—Jei aš dabar eisiu išpa
žinties, — o per Velykas, 
rodos, reikia eiti, — tai ga
lėčiau virsti visai kitu žmo
gumi, ir Dievo palaima vėl 
sugrįžtų...

—Taip!—Jis tuoj ryžtin
gai atsikėlė, užsimetė švar
ką ir norėjo eiti.

—Kur taip velkiesi?—pa
klausė žmona.

—Grįžęs pasakysiu! — ir 
po kelių minučių jis jau klū
pojo tamsiame bažnyčios 
kampelyje. Kad • prieš ištpa- 
žintį reikia šauktis šv. Dva
sios, jis dar žinojo; tai ir 
priašė pagalbos. Paskui pa
mažu ėmė galvoti apie lig
šiolinį gyvenimą, apie savo 
lengvapėdiškumą, apie šei
mą, apie užsitrauktas sko
las, apie savo keiksmus ir 
ėmė gailėtis.

—Nuo dabar turi būti ki
taip, — tvirtai pasiryžo ir 
atsistojęs artinosi prie klau
syklos langelio. Aplinkui sto 
vintieji stebėjosi, išvydę to
kį retą švečią, bet, pamatę 
Garnio rimtą veidą, tylomis 
džiaugėsi.

Tyliai ir susikaupęs jis 
stovėjo eilėje. Net nepažįs
tamieji galėjo spręsti apie 
jo rimtumą.

Kitoje klausyklos pusėje 
stovėjo kitas žmogus, kuris 
beveik negalėjo pažvelgti į 
pažįstamą darbininką.

Tai buvo tas pats lupikas. 
Žmona jam nedavė ramybės, 
todėl dabar, norėdamas jos 
atsikratyti, atbėgo į bažny
čią paskubomis išpažinties 
atlikti.

—Iš tikrųjų, to nė nerei
kėtų, nes aš didelių nuodė
mių nepadariau, o mažų juk 
negalima išvengti, —* galvo
jo ji*-

Tik dėl Šeimos ramybės 
(Nukelta f 7 pusi.)

—

m

JOKANTAS BROS.
KONTRAKTORIAI

4138 Archer Avė. Tel. Lafayette 3052

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ SF. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Saro Draugams ir Kostumeriams

2
r

Town of Lake Garadžius
DIENĄ IR NAKTĮ PATARNAVIMAS

4553-59 So. Marshfield Avė.
Tel. Yards 0748-0740

ALBERT IR MARCELE IR SŪNŪS PRANAS 
JACOBS, Sav.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Barbora Pankauskas, sav.'
Ir Antanas ir Sofija Lorancai

GROSERNB 
2021 Canalport Avė. Te!. Canal 6574

r? J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

S. M. SKUDAS
LAIDOTUVIŲ GRABORIUS 

718 West 18th St. Chicago, III.
TELEFONAS MONROE 3377

, LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

- M. KAMINSKAS
BUČERNĖ IR OROSERNĖ

2300 W. 23rd St. kampas Oakley Avė. 

Tel. Canal 7178
-P

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MIDWEST SERVICE 
STATION

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

PHILLIPS “66” PRODUCTS
MOTOR OTLS, RANGE & FUEL OILS

V. YUKNIS, Sav.

rr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams, 

Mūsų Gausingiems Kostumeriams 
Ir Draugams!

The

iuHALSTED EXCHANGE

NATIONAL BANK
OF CHICAGO

Narys Federal Reserve System ir Federal Depsit 
Insurance Corporation

Linkime Visiems S ro K ostumeriams ir Di augama 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

ARCHER HARDWARE
MALIAVA, STIKLAS — PLUMBENG SUPPLIES

), 3990 Archer Avė. Tel. Lafayette 4756
JOS. IR MARIJONA IR SŪNUS RICHARDAS MIKAIS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

' ' z'*z ' ***
BLUE ISLAND NURSERY

7103 So. Western Avė. Tel. Prospect 4736 
Pilnas Pasirinkimas Visokių Gėlių, 

Medelių ir Augmenų.

LINKSMŲ «V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
IJNKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

M. Ežerskis Užeiga
2649 W. 47th St. Tel. Lafayette 4615

Valdyba ir Direktoriai Linki
VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

METROPOLITAN 

STATE BANK
. NARYS FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 

CORPORATION
IR

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM

2201 West Cermak Rd.
CHICAGO, ILLINOIS

Pirkit Karo Bonus ir Štampas

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
JOE KAZIK, Sav.

PARLOR SUITE MANUFACTURERS
★

4140 ARCHER AVĖ. CHICAGO, ILL.
Tel. LAFayette 3516

Linksmų šv. Velykų švenčių
Linkiu Savo Kostumeriams 

Ir Draugams

B. R.
Pietkiewicz 

and Co.
MORTGAGE BANKERS 

REAL ESTATE 
Building Construction

2555 West 47th Street 
Phone LAFayette 1083 
B. R. PIETKIEWICZ

f
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS

Teofilius Vežis
ŠIAUČIUS

4605 S. Washtenaw Avė. Chicago, Illinois
V- --------------------------- 6

1 . ■■J I

■

1

LINKSMŲ HV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

WALTER’S TAVERN
GERAS ALUS — VYNAS — DEGTINE

4358 South Maplewood Avenue 
Telefonas VIRginia 0903 

VLADAS IR MARGELĖ KOWALAUSKAI,
SAVININKAI
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LEISKITE MAŽUTĖLIUS i mybės ir džiaugsmo šventė. 
Tiesa, pirmoj eilėj ji yra. 

Vaiky Šventė
i’ ?> '/ t' * .

Žinomas vokiečių poetas, 
su pasiilgimu rašo apie pir 
aaųjų mūsų tėvų prarastąjį 
rojų. Mintimis jis apkeliavo 
žemę, aukštai sklandė erd
vėse, ir niekur nerado pra
rastojo rojaus ir prarasto
sios ramybės pėdsakų. . Tik 
vėliau jis nustebęs ga vo įsi
tikinti, kad rojaus ramybės 
liekanų dar esama visur mū
sų žemėje. Tai , ramiosios 
dangaus žvaigždės, tos pa
čios, kurios ir rojuje spindė
jo; tai skaistus lelijos žie
das ir ypač kūdikis, jo gi
lius, šviesios iakys, kurių ne
sudrumstė gyvenimo aud-

O tačiau mes galime jį -iš
saugoti. Ne, mes ne tik ga
lime, bet mes ir turime iš
saugoti jį, tą kūdikio sielos 
žavėsį, jeigu norime patekti 
į dangų, į kurį nieko sutep
to įeiti negali.

Pirmiausia mes turime jį 
užtikrinti mūsų maliesiems, 
kurių akutės dar neprigeso 
nuo žemės dulkių. O tai pa
darysime, nuvesdaml juos 
prie eucharistinio Jėzaus, 
kuris ir mums pasiakė (Mt. 
19, 14):

—Leiskite mažutėlius eiti.. . —' • - %
pas mane ir nedrauskite 
jiems!
> Birželio ir liepos mėne
siais tūkstančiai vaikų eipa

prie pirmos šv. Komunijos (ma pagarbia 
Visų pareiga yra prisidėti 
kuo nors, kad šitą reikšmin 
giausiąją gyvenimo dieną 
mūsų mažieji broliukai ii 
sesulės galėtų švęsti tikru 
iškilmingai. Parūpi n k i m e 
jiems kaip galima grąžės 
nius drabužėlius, papuoški- 
me tą dieną visus namus įr 
patys pasip’ioškime. Švęski 
me tą vienintelę žmogaus 
gyvenimo dieną ko iškilmių 
giausiai ir kasmet suruoški 
me jos minėjimą.

Taip išoriniai ir vidiniai 
paruošę kūdikius gerbti ši
tos didžios dienos atmiųi 
mą, mes juos įpratinsime 
teisingai, t. y. su visa gąji-

Garsiojo konvertito kuni- Ežerai kraujo ir jūros kar 
go W. Faberio jaunystė bų- čios tulžies mūsų žemėje 
vo kabai audringa.. Jo kilni Neramūs laikai, neramios 
širdis nerimo krūtinėje, jis visų—-ir mūsų+širdys. Šias 
Ueškėsi, kolei pagaliau at- dien daugiau. negu kada 
klydo prie katalikų bažay- nors, mes ilgimės ramybės: 
čios durų. Kai 1845 m- va- išorinės ir išvidinės mmy- 
saiio 8 d. jis šitas duris per- boa, tautų ir mūsų pačių są- 
žengė ir apsikrikštinąs pri- žinės ramybės. Nėra ramy- 
Martino prie pilnavidurio bes žemėje, ir mūsų akyj 
džiaugsmo versmės—šv. Ėu- krypsta jos j dangų. Kaip 
charistijos, jo krūtinę užlie- savi yra šiandien mūsų lū- 
jo neapsakomas džiaugs- pose šie Goetbše žodžiai; 
mąs. Jam išreikšti jis nesu- Tu, kuri ėst dangaus rasa, 
rado žodžių. Spausdamas Skausmą mums ir kančią 
savo draugo ranką, jaunasis , tildai,
Faberis virpėjo laime ir su- Tą, kurio širdy sausra, 
sijia.udinęs kartojo tą patį Atgaivinančia vėsa pripilda: 
reikšmingą žodį: —Vai,'pavargau gyvenimo

—Ramybė, ramybė, ramy kelyje:
bė!... Visi flkaimmst visi džiaugs

Šiandien pasauliui trūksta soai apkarto: 
ne tik sąžinės, bet ir išori- Saldi ramybe, 
nes ramybės. Moderniškas | mano širdį, V»L ateik 
karas yjž labiau gaisrais se- > bent kartą, 
mia Europos ir viso pasaulio Taip, garsusis Faberis juo 
dangų. Tautos verkia ant suklydo: pirmoji šv. Komu 
savo buvusių namų griuvę- nija yra ramybės šventi 
šių. Kiek motinų blaškosi mūsų gyvenime. Nįekuomei 
skausmuos kaip paukštės, taip nuoširdžiai mes negalė 
kuriu inažyčius sudraikė va- sime dakauoti savo dainos 
nagas! Kiek sesių laužo ran- “Mano sieloj šiandien šven 
kas, kiek kūkčioja sužadėti- tė!” kaip ją galėjome dai 
nių! Ligoniai ir globos nete- nuoti pirmosios šv. Komuni 
kę seneliai aimanuoja, aik- jos dieną. Pirmoji šv. Komu 
čioja benamiai kūdikiai. sija y» visos Bažnyčios ra-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime. Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

THE AMERICAN HOME — SAFEGUARD
OF AMERICAN UBERTIES!

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ ' 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

¥IWIL\
SAVINGS

FABTtV 
A LOANNiekas tai© nemato šitc 

kūdikio sielos tvaskesio 
kaip tas, kurio širdis skais
ti. Kai vieną kartą nekaltas 
kūdikis šv. kun. Jonui Vian- 
ney įteikė gražią gėlių puok 
štę, šventasis pažvelgė į gė
les, pažvelgė į kūdikį ir su 
si jaudinęs pasakė: '

—Kūdiki, tavo. siela yra 
kur kas gražesnė už šitas 
gėles: pagajvok apie tai!

Koki mes būtume laimin
gi, jeigu mums pasisektų iš
saugoti kūdikišką sielos gro 

I žį!

A HOME OF YOLK OWK

RINKTINŲ VYNŲ, LIKERIŲ IR ALŲ 
A. ir S. SHIMKLNAI, Sav. , CMCAGO RAVIMOS & LOAN ASSOCIATION

6816 S. WESTEKN AYE. tEL. GROVEHIUL 0306

GEDIMINĄ? BLIUMNG & LOAN ASSOCIATION
4425 S. FAIRFIEUD A VE. TEL, LAUAYETTE 8248

KEISTCTO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
3236 SO. HALSTED ST. TEL. CALUMET 4118

ST. ANTHONY SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49TM COURT TEL. CICERO 412

UNIVERSAL SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
1739 S. HAL8TBD STREET TEL. CANAL 8500

Prospect 5951

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ * 
Linkime Visiems Savp Kostumeriams ir Draugams

a- - J 265& W. 48rd St. Tel. Laf. 4116

KRIAUČIŲ ŠAPAtįKĮĮEa«a .. T ■ ’
Pranas Ir Ieva Navakauskai, Sav.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

(Atkelta iš 6 pusi.) 
jis būtų atlikęs išpažintį i* ‘ 
vėl taip pat, kaip ankščiau 
praleistų vienerius meteliu? 
Bet, pamatęs nedrąsiai jei 
nantį į bažnyčiąXJarroį. pa
matęs jo apneŠM^^iMu^Tf'j 
liesą, išblyškusį Ir nusįmi 
nusį veidą, pamątęscji nusi 
žemiausiai meldžiantis, su
drebėjo. Jo širdis dar nebu 
vo visškai užkietėjusi.
- —Juk ir tu turi sąžinę,-— : 
jam sakė vidinis balsas. — 
Jei jis toks nuskurdęs, ir tu 
esi kaltas.

Ir jis negalėjo atitraukti 
savo akių nuo Garinio. Taip 
jis vis užleisdavo savo eilę 
kitiems, kol liko paskutinis

Garmys, priėjęs įirie klau 
įsyklos, nuoširdžiai išpažino 
į savo gyvenimą be Dievo; 
kiekvienas jo žodis rodė gai 

i leatį. Po ilgoko laiko jis

Žžiaugsmu spindėdamas, ty 
ai pasitraukė nuo langelio. 
Dar ilgai jis meldėsi ir kar

tojo savo pasiryžimus. Ga
lų gale sukalbėję? užduotą 
atgailą, tarė sau:

—Ačiū Dievui, pradžia pa 
daryta. Jei viską stengsiuo
si išpildyti, Dievas padės iš 
lįsti iš viso vargo ir iš visų 
skolų.

Ir jis apgalvojo, ką, kur 
ir kaip jis dabar darys.

Tuo tarpu atėjo ir lupiko 
eilė. Jis ilgai buvo prie lan
gelio. Pagaliau malonė lai 
mejo: viską išoažino. Su dvs 
sios tėvu susitarė per aštrio 
nias dienas grąžinti visą 
prisiplėštą turtą, o tada gnu 
siąs išrišimą. '

Tai didelis stebuklas, nes 
ratai kada šykštuolis alsi 
verčia.

Garmya atsistojo ir dar 
kartą sau tarė: ■»..

—Gelbėkis, tai gelbės ta 
ve ir Dievas,—tai bus mano 
šūkis.

Ir jau norėjo eiti, tik stai
ga jį kažkas nalietė už pe- 

| čių. Tai o<*yo tas lupikas.

' VALUCKAS ir GUD2JURJ Sav- 
Parduoda geriausios rūšies G«soser»6s produktus, 

Mėsas, Vaisius ir Daržoves.
1418 No. 18th Avė,- > - u -: ’ Melrose Park, III. 

>. Tet Melrose Park 3346 .. . , Cleaning, Pressing. and Repairing 
Spite J^lade To ęrder

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ ,' ■ . ■ ■ -■ ■ «. ' '
Linkiu Visiems Savo Kdslumeriams ir Draugams

LINKSMŲ SV. VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

* ‘‘ '■' ’ M
Linkiu Visiems Savo 

Kostumeriams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ -
linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems!

Draugams! ’•>

ADOMAS
DULSK1S,
^sportiška,

INTELIGENTIŠKA
UŽEIGA

1859 VVest Hasttngs St.
Tel. SEEley 9110

BLAISE STUDIO
Portrait & Commercial Photography 

BLAISE KAZLAUSKAS, Sav.

ISO Broadway Melrose Park,
IcL Melrose Perti 2811

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ IMREKTOKILS

2 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Cteern 2W9
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LIBERTY TAILORS
k T. Brazis, Prop.

. Cleaners, Dyers and Furriers 
[03 So. 49th Ct. Cicero, UI. Tel. Cicero 6841

tO 12 So. Western Avė., Chicago, Iii 
Tel. Grovefaill 0142

Linksmų Šv, Velykų Šven
Linkime Visiems Lietuviams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

AL'S 1401 CLUB
Algirdai Brazis, Sav.

L401 So. 49th Ct.' Cicero, IlUaoto

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI• • • k -K- . . -. . .. , • .... ė, - r . x
115 Broadw<rr Melrose Park, III

— AMBULANCE SERVICE

Melrose Park 714-^15

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams DR. & MBS. A. J. GUSSEN

DANTISTASPhone Cicero 311 
Office Phone Ciecro 311

Res.: 1601 S. 49th Court

Grant Works Coal & Oil CoLINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Saiuf Kostumeriams ir Draugams
IZABELE A. VAIŠVILAITĖ, R. Ph. G., B. S. C. 

Registruota Vaiatininkė ir Savininkė
FAMILY PHARMACY

1446 So. 49th Court Cicero, Illinois
Tol. Cioero 6913

ADAM BERNADIMt S, Prop,
WE SELL FUEL OIL ■ 1410 So. 49th Court Cicero, Illinoif

Phone Cicero 4854—W 
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Treėiadieatais ir Aventadiemaiu pagal sutarti.16th St. and 49th Court,

-— HEBE --------—
Safety-ofVout Investmants a*e—Insored 4 
up to .............. .... .$5,OO?j0O!

BUY WAR BONUS AND STAMPS HERE.
f . ' ’ .4 t11 i r t i • ‘

-------—fr— — ----- . ■■ --------------
--- - ■ ....... .. ■ . i . ■ ■ -------------------
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sieji — visi lygiai yra vai
kai. Kaip silpni kūdikiai, 
antgamtiniame gyv e n i m e 
mes gyvename tik Dievo 
malone: patys nieko negali
me, nes antgamtinis gyveni
mas yra dalyvavimas dieviš 
k.ajame gyvenime. Kaip kū
dikiai, taip, kaip tikri kūdi
kiai mes čia nė kiek negalim

Leiskite 
Mažutėlius...

(Atkelta iš 7 pusi.)
ir nuves juos prie gyvybės 
vandens šaltinių?’ (Apr. 7,
47)..

Pirmosios Komunijos die
gia daugeliui užsienio katali
kų, yra bendra mažųjų ir su į pasitikėti savimi ir savo jė- 
augusiųjų šventė. Visas kai-Į gomis, o viso turime nuolan- 
m,as -švenčia drauge. Tai ben' kiai prašyti iš gerojo Tėvo 
dro džiaugsmo ir ramybės Ragindamas mus įsigyti kū- 
šventė: “štai diena, kurią, dikiško savimi nepasltikėji-
Viešpats padarė: džiauki
mės ir linksminkimės!” (Iš 
Velykų mišių).

Iš tikrųjų: antgamtiniu 
atžvilgiu mažieji ir suaugu-

mo ir visiško Dievu pasiti
kėjimo dorybes, Kristus 
mums rūpestingai pagraso:

—Iš tikrųjų, sakau jums,

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams 

Ir Draugams
t “

Ben. J. Kazanauskas
4*

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams 

Ir Draugams!

. V ’ ; -
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Pa

kas nepriima Dievo karalys
tės, kaip kūdikis, tas neįeis 
į ją (Mork. 10, 15),

Taip: jeigu nebūsime kaip 
kūdikiai, neįeisime į dan
gaus karalystę. Pirmosios 
mažųjų Komunijos diena te
gul primena mums šitą tie
są, apie kurią, deja, taip 
mažai galvojame.

Paryžiuje viena mergytė 
ruošėsi prie pirmosios šv 
Komunijos. Kartą, begfrįžda 
ma namo, ji pametė savo 
katekizmą. Nuliūdusi mer 
gaitė nuėjo į kleboniją pasi 
tarti. Tačiau kaip ji maste 
bo, kai po kelių dienų klebo
nas jai sugrąžino jos kate 
kizmą, kurį buvo atnešęs ’ 
kleboniją nepažįstamas po 
nas. Pirmajame puslapyje, 
po mergytės parašu, buvo 
įrašyta:

‘ ‘šitas katekizmas radu
siam jį inžinieriui ' priminė 
gražiausią jo gyvenimo die
ną, jo pirmosios šv. Komu
nijos dieną. Jis nepažįsta 
mažosios šitos knygelės sa
vininkės, tačiau jis linki jai. 
kad ir ji visą savo gyvenimą 
neužmirštų šitos dienos. (Pa 
si rašo): Nepažįstamasis?’

Bet dar viena pastabėlė.—
Yra vaikučių, kuriais nie

kas nesirūpina. Niekam ne 
nyri, ar jie prisirengs šiai 
gražiai šventei, ar jų rūbe
liai bus galimai puošnūs, ar 
džiaugsis kas su jais tą die
ną? Mes pasirūpinkime to
kiais. Tegul jie nesijaučia 
nuskriausti. Pirmosios šv. 
Komunijos diena tegul ir 
jiems būna kūdikiško džiaug 
smo diena.

Garsus žmogžudys Kūrte- 
nas buvo paskutinį kartą 
teisiamas, žmonių buvo pri
sirinkusi pilnutėlė teismo 
salė. Pasmerktasis miriop 
gavo paskutinį žodį. Liūd
nai, pro ašaras jis kalbėjo:

—Savo jaunystėje tyliai 
ilgėjausi gyventi tokioje šei
moje, kaip mano religingi 
kaimynai. -Apie savo jauny
stę aš maža jums tepasa
kiau. Tai tik atskiros nuo
trupos. žinau, kad visi čia 
susirinkusieji, kurie yra ma

diena!” Apie tai aš esu tik 
kitus kalbant girdėjęs, šitos 
dienos dar aš nesu pergyve
nęs Apie šią dieną mano at- 
o.intyje teliko šiurpulinga 
čcena. Geradaris klebonas 
man buvo padovanojęs gra
žius drabužėlius. Tačiau gir-

sus pagražinimus, visus me- kelį aplankys ir pridengs, 
dalikėlius nutraukė. Tai bu-1 tai tikrai galės jaustis patį
vo mano pirmosios Komuni
jos diena, kurią žmonės va
dina gražiausiąja gyvenimo 
diena. Metams praslinkus 
prie pirmosios Komunijos 
priėjo mano sesuo. Ir jos at-

no amžiaus ar senesni, ture-' cuoklis tėvas, parėjęs gir- mintyje liko dar šiurpesnis 
jo savo gyvenime dieną, apie! tas, mane iš tolo pasitiko, Į pirmosios Komunijos ^arisi- 
kurią sakoma: “Tai buvo sumušė mane, sudraskė ma-
gražiausioji mano gyvenimo no drabužius ir nuplėšė vi-

mimmas...
Kas^tokį nelaimingą kūdi-

Kristų aplankęs, aprūpinęs, 
pridengęs.

Tada tai mes išpildysime 
Kristaus žodį:

—Leiskite mažutei i a m s 
eiti pas mane ir nedrauskite 
jiems!

Leiskime mažutėlius ir 
patys eikime!

Pr. Brazys, MIC.

Jr

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia and .Nectar
B E E R S

2259 W. Cermak Rd. T ei. Monroe 0808

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Seimą kare, 16 metiį 
vyrukas valdo farmą

Fairmount, Ind. — A. D. 
Thornburg šeima išvyko į 
armija. Paliko 160 akerių 
farmą, kurią dabar valdo 
Jack Thornburg, 16 metų 
amžiaus vyrukas.

Atėjo pavasaris. Reikia 
ruoštis arimui. Traktoriaus• - t
viena dalis buvo sugedus. 
Vyrukas sėdo ant dviračio, 
nuvažiavo 32 mailes į Fair- 
mount ir parsivežė naują da

Jack’s trys senesni broliai 
tarnauja armijoje, jo sesuo 
mokosi nurse, o tėvas dirba 
karo fabrike, Hartford City.

A. A. DARGIS
VAISTINĖ , . •

2425 W. Marąuette Rd. Tel. HEMlock 6050

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKI 
Savo Kostumeriams, Draugams Ir Pažįstamiems

ADOLPH'S TAVERN
ADOLFAS KRAUJALIS I •

, Savininkas

2014 Canalport Avė. Tel. Canal 1703

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
VALDYBA IR DIREKTORIAI

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS SAVO KOSTUMERIUS IR DRAUGUS IR LINKI VISIEMS SULAUKTI 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

DIREKTORIAI

JUSTIN MACKIEWICH

MICHAEL JASNAUSKAS

ADAM BARTKUS

JUSTIN MACKIEWICH, Jr

HELEN KUCHINSKAS

DIREKTORIAI:

LEON GINIOTIS

DIONIZAS JANKEWICZ

ZENON POCIUS

BRUNO SHUKIS

JUSTIN MACKIEWICH, Direktorių Pirmininkas

4192 Archer Avė.
Telefonas: VIRGINIA 1141

Jr

Sulaikytas įtartas 
vyras ■

Claude Deaton, 25 metų 
amžiaus, 3824 Rutherford 
avė., Racine avė policijos 
yra kaltinamas, jog jis kė- 
sinos viešbutyje užpulti mo
terį.

Capt. Patrick O’Connor 
pasakė, jog Deaton bandė 
užpulti moterį viešbutyje, ne 
toli West Side. Moteris bu
vo nugabenta į St. Mary’s 
ligoninę.

Didžiausioji laimė yra mei 
lė. — M. Pečkauskaitė.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

%

JOHN PAKEL
NAMŲ STATYTOJAS 

6816 S. Westem Avė. Chicago, III.
Telefonas Grovehill 0306

JŠ
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

FREE DELIVERY PUMPS LOANED FREEFINE WINES AND WHISKEYS
FRANKS’ LIQUOR STORE

4012 Archer Avenue 
Half* Block off California 

ICE OOLD BEER
BOTTLES AND % BBLS. .

Y AKA S & SON Phone LAFayette 2040

5 '

Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

YOUR NEAREST UNIVERSAL 
FOOD STORE

JOS. JANUŠAUSKAS, Savininkas 
4601’ So. Washtenaw Avė. Tel. LAFayette 6095

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. J. A. PAUKŠTYS

4204 Archer Avė. Tel. Lafayette 4949
Res. LAFayette 8297

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Kostumeriams ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. 
Linkiu Visiems Savo

CHAS. WERTELKA
PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RŪŠIES 

SALDAINIŲ
4558 S. Washfcenaw Avė. , Tel. LAFayette 3713

U-
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

REAL RYE BREAD BAKERY
JOHN IR MARIJONA BALNIAI, Sav.

2910 West 40th St. Chicago, Illinois
Tel. Lafayette 6927

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




