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NE BOMBOS SPRENDŽIA ŽMONIJOS LIKIMĄ
K. MOCKUS, So BOSTON, Maw».

Tik Tu, kuris gyvent pažadini kuri vyravo žmoniją prieš Kris-
v , .... . , taus atėjimą. Tai stagnacijosKuris laukus šilkais, o kalnus , . J ... . ® J

sidabru apdalinai, , būsena. Vienas Amerikos ra-
Kurio alsavime numirę kelias ir šytojas, svarstydamas Romos

m y L’?0"/? T i vaidmenį žmonijos istorijoje,Tik Tu, o Viešpatie, tik Tu tark J -pagrįstai kele klausimą, kas bu-žodį iš Tenai.
Bedaliai šaukiame,
Stebuklo laukiame 
Ateik arčiau, ramink,
Vaikai Tavi.
Tamsoj uždusome 
Bet ne, nežūsime,
Tavy vėl būsime 
Gyvi, gyvi!...

. Bernardas Brazdžionis

Gyvename nepaprastų sukrė
timų laikus. Ne tik technikos 
pažanga pakeitė žmogaus gyve
nimą. Ratas žmogus didele da
limi yra padaręs save menku
čiu rateliu to baisaus rato, ku
ris per pastaruosius dešimtme
čius buvo ir tebėra priežastimi 
daugelio milionų žmonių nepa
prastų kančių, sielvarto, mir
ties. Tame pačiame amžiuje, 
kuris turėjo atnešti žmonėms 
šviesesnį rytojų per ilgus šimt
mečius realizuotų laimėjimų 
kultūroje, civilizacijoje, socia
linėj srityje, su nusistebėjimu 
svarstome, kokiu būdu tie visi 
laimėjimai neatnešė lauktų re
zultatų atskiram individui, at
skiroms didelėms ir mažoms 
tautoms, visai žmonijai. Visa

tų iš mūsų, jeigu Romos nebū
tų buvę, jeigu iš ten spindu
liuojanti šviesa nebūtų apšvie
tusi didelę žmonijos dalį ir pa
žadinusi į kūrybą, veiklą, augš- 
tesnių dalykų siekimą. Staty
damas tą klausimą, tas pats au- 
torius neabejoja, kad turbūt te
bebūtume tokiame lygyje, ko
kiame yra, sakysime, Indija, 
per kelis tūkstančius metų be
veik nieko nepakeitusi savo bū
vio.

Neturime abejoti, kad kri
kščionybė atnešė naują erą, kad 
pakeitė žmogaus gyvenimą. Tas 
pakeitimas vyksta ir toliau. Is
torijos eigoje esama įvairių pe- 
rijodų. Pati žmogaus prigimtis 
nėra tokia pajėgi, kaip dažnai 
norėtume. Paties žmogaus 
klaidos dažnai sunaikina šimt
mečiais pasiektus laimėjimus. 
Ir tik tada, kai žlugimas jau 
yra akivaizdus, kai pasitikėji
mas vien žmogiškomis galiomis 
savaime nebeduoda reikiamos 
išeities, tada vėl ateina dvasi
nis Prisikėlimas, tada vėl krei-

, , . . A . . . i piama žvilgsnis į antgamtinestai matydami, pagrįstai stato-į . . ,.,, . vertybes, įieskoma paties zmo-me klausima, kokiu budu galeio . L.. •» x*. . . .. . .. gaus augstesnes vertes. Ir sistaip atsitikti? Per šimtmečius , , . , , ... . .. 1 ..... . . laikotarpis, atrodo, artėja j to-

despotijoj, sunkiai nuvertęs se- 
nuos’us despotus dėl tuo metu 
buvusių sunkių aplinkybių ne
pajėgė apsiginti nuo naujų žy
miai nuožmesnių despotų, ku
rie įsitvirtinę su vargstančios ir 
kenčiančios rusų tautos pagal
ba neša tąjį vargą jos artimes- 
n'ems ir net tolimesniems kai
mynams. Todėl kai galvoja
me apie dvasinį prisikėlimą, tu
rime pajėgti krikščioniškomis 
akimis pažvelgti į tą didįjį mū
sų rytų kaimyną ir prašyti 
Augšč'ausiąjį, kad ten praeitų 
despotijos dienos, kad laisvė 
ateitų į Rytų Europą, kad viso
keriopas atginsimas suartintų 
krikščioniškas didžiąsias tau
tas ir užtikrintų ateič'ai jų gra. 
žų ir būtiną bendradarbiavimą. 
Tik tokiu atveju mes galėsime 
sulaukti ir savo mielam mažam 
kraštui tok'o rytojaus, kokio 
laukiame. Kova vyksta visa s 
frontais ir nemanykime, kad tik 
bombos sprendžia žmonijos li
kimą. Yra tiesos ir tųjų pusė
je, kurie sako, kad bombų pa
galba sunaikinus Rytų imperi
ją, dar nebūtų išspręstas žmo
nijos s ekimas pastovesnės ir 
žmoniškesnės tvarkos. Daug 
tikresnis būtų laimėjimas, jei 
galėtume dvasinių ginklų pa
galba padėti bombas į šalį, pa
naikinti uždangas, jau kelis de
šimtmečius trukdančias natūra
lų tautų bendravimą ir įstačiu-

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

ŠEIMA TAUTOS PAGRINDAS
JONAS MIŠKINIS, Amstcrdam, N. J.

atsakymo į

PROCESIJA Į KRISTŲ
JONAS KUZMICKIS, D’dž’oji Britanija

žmogus jieškojo 
šiuos klausimus, 
čius jieškota kančios ir vargo 
prasmės, per šimtmeč’us jieško
ta kelių pačiai kančiai suma
žinti, palengvinti. Po ilgų kla
jojimų ir jieškojimų žmogui 
vėl tenka pažvelgti į save Amži
nosios Tiesos nurodytu būdu ir 
įsitikinti, kad tik tada gyveni-

per šimtme- kią būseną.

Nemirštamos vertybės
Svarstydami tos situacijos 

akimis savo tautos likimą, ge
rai žinome, jog esame bedaliai, 
ka'p teisingai sakoma cituota
me poezijos posme. Esame

Seniausia ir tvirčiausia žmo- kia, kokią matome šiandien, 
nių draugija yra šeima. Joje turėjo patirti aibes atmainų ko- 
vyras ir moteris, drauge gy- voje dėl geresnio būvio. Isto- 
vendami, randa pilną žmogaus rija byloja, kad šeimos raida, 
paskirtį. Ir jis ir ji, kol vieni ėjusi skirtingais pavidalais, kol 

sias didelę žmonijos dalį į ne- tebėra., ilgisi, sielojasi. O kai pasiekė šių laikų gyvenimą,
pakeliamas sąlygas. Tegul tai v'enas kitą susijieško, tuokiasi šiaip ar taip, šeimos vaidmuo 
atrodys svajonė, nepasiekia- jr suciaro pastovų vienetą, į- civilizacjos pažangoje yra vi- 

gimtos meilės pagrįstą širdies sų didžiausias. Jos dėka tega- 
pasižadėjimu susietą. Ir kai ii- Įėjo rastis platesnių bendravi- 
gesys pasibaigia, tai prasideda mo santykių, kurtis įvairių drau

mas idealas. Į to idealo įkūni
jimą mus įpareigoja Velykų 
Prisikėlimo varpai, kurie skam-1
bina mums išbarstytiems po 
pasaulio plotus ir kurie negali 
deramai skambėti ten, kur mi-

„....., „„„ v.„ ... netekę labai daug ko, bet nei Uonai žmonių tiki į jų galią ir
mas bet kokiose aplinkybėse Vlsk,°’./!1.gu .gven.lm* .v®rtlįsl?| laukia Prisikėlimo aušros. Sy-

A ** \ mn Irr»i l/oomn’tib’Amia ol/lTYlia K Q1 I .... ...me krikščioniškomis akimis. Kai 
skaitome spaudoje dažnai dabar 
gaunamus pranešimus, kad mū
sų broliai ne t'k savo krašte, 
bet ir tolimoje tremtyje, naujų- 

Praeina šimtmečiai su savo jų laikų katakombose, kur nors 
vis naujomis sistemomis, iz- kasyklų dugne ar miško kerte- 
mais, imperijomis, karais, griu- Įėję pasislėpę renkasi susikaup- 
vėsiais ir žmogus atkreip'a vėb ti, nusilenkti Augščiausiajam ir 
savo žvilgį į Tą, kuris, pagal paprašyti jėgų tolimesnei kovai, 
poetą, laukus šilkais, o kalnus tada pajuntame tikrą krikščio- 
sidabru apdalina, ir kuris įga- nybės galią ir jos vaidmenį da
lina mus vis iš naujo keltis ir bartinėj mūsų tautos situaci- 
vėl ryžtis gyventi, kovoti, kur- joje. Pajuntame tada taip pat, 
ti, siekti vardan Didžiojo Prisi- kad mūsų laisvėn iškeliavusių 
kėlimo, kuris atnešė žmonijai vargai bei rūpesčiai yra tik še- 
naują erą aną Prisikėlimo Die- šėlis to, ką tenka patirti ana- 
ną, kurią kasmet min'me Ve- pus bet—kokios laisvės ir žmo- 
lykų Rytą. niškumo ribos.

Didžiųjų švenčių proga svar
stome dabartinį ir tolimesnį sa

įgyja prasmę, kai einama keliu 
To, kuris dieviškąja galia pasa
kė, kad Jis yra Kelias, Tiesa 
ir Gyvenimas.

kiu su pradžioj cituotu poetu ti' 
kime, kad ne, nežūsime ir gyvi 
būsime tik tikėdami į tai, kad 
Jame vėl būsime gyvi, gyvi.

Šilti žodžiai
Vakarų Vokietijos parlamen

to vicepirmininkas dr. Jaeger 
savo laiške Vyriausiajam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės — Vasario 16 — proga tarp 
kitko taip rašo: “Mielai naudo-

Palyginkime

Dažnai statome sau klausimą, 
kodėl per tiek šimtų metų Išga
nytojo paskelbtasis mokslas ne
pajėgė grąžinti žmonių gyveni-

vo tautos likimą, jos išsilaiky
mo ir tolimesnio augimo gali
mybes. Kartais tikrai gaunasi 
įspūdis, kad perspektyvos labai

mo į reikiamas vėžes. Ne mūsų liūdnos, kad ateitis netikra. Ir 
galioje gauti pilną atsakymą į tą nuotaiką dažniausiai susiku- 
tą klausimą. Tačiau kiek pa- riamc gyvendami palyginant to- 
jėgiame, stengiamės jį atsakyti, i ii nuo Tėvynės ir nuo tos rea-
Tose pastangose mūsų akys ir 
mintys tekrypsta į šios dienos 
situaciją. Mėginkime palygin
ti, kokiomis nuotaikomis ir ko
koje padėtyje yra šiandien tos 
tautos bei valstybės, kurios 
daugiau ar mažiau dar stengia
si laikytis dieviškojo žodžio su 
tomis, kuriose tas Žodis yra pa
mintas, kur neapykanta, kova 
žmogaus prieš žmogų sociali
niais, rasiniais ar nacionali
niais apskaičiavimais dedama 
visko pagrindam Ten atskiras 
žmogus netenka paprasčiausių 
savo teisių, ten vyrauja bruta
li, visa naikinanti, su jokia mo
rale nesiskaitanti jėga, pasi
reiškianti įvairiausiais pavida
lais. O gi ir tas materialinis 
gėris, vardan kurio visa tai da
roma, toli gražu nebūna įkūny
tas. Gi tautose, kurios laikosi 
prieškrikščioniškųjų laikų pa
žiūrų, kurių nepajėgė pasiekti 
Kristaus mokslo šviesa, tebe
gyvena laikotarpį, kuris visais 
atžvilgiais primena situaciją,

abiejų bendras gyvenimas ir gijų, telktis giminės kiltimis ir 
bendras tikslas, kurio siekiant, tautomis. Taigi šeima ir yra 
jiems tenka visokiais rūpės- kertinis akmuo visuomenės 
čiais sielotis. Jie ne tik vyras , santvarkai. Antrą vertus, stip- 
ir žmona, bet jie yra tėvas ir ,rėjant tautai bei valstybei, 
motina, kai sulaukia vaikų. Su;ėjo stipryn ir šeimos pamatai.

Italų Giovanni Papini “Laiš
kuose žmonėms” šitokiais žo
džiai ragina praturtinti religi
nes žinias, pas’semtas iš storų 
mokslo knygų: “Išeikite kart
kartėmis į gryną orą, paklau
sykite kylančių iš tiesos pažini
mo išalkusių sielų balsų, nepa- 
nekinkite išmokti kai ko net ir 
iš ne teologų. Pirmiau aš minė- 
iau poetus; būsite dideli teo
logai, jeigu nepaniekinsite ir 
kaikurlų poetinių privalumų. 
Neužtenka dialektikos stiliaus, 
kai reikia augštyn pakilti” 
'55 psl.).

Kiek toliau jis priduria: 
“Jūs nusigąsite prieš drąsą, 
•’rožį, minties muziką”.

Švęsdami Kristaus Prisikėli
mo šventę, ir norime atsiversti 
ne dogmatikos ar asketikos 
knygą, bet mūsų poetų eilėraš- 
čų rinkinius. Ar jie, po kelis 
kartus liesdami tas pačias il- 
Tėsio, nusivybmo ir lietuviškos 
žemės temas, susimąsto ir prie 
orisikeliančio Kristaus vizijos? 
Ar jie daro kokių išvadų ir, jei 
daro, kok:os jos? Ar jie, kal
bant G. Papini žodžiais, dainuo
ja apie tai gražia minties mu
zika, ar jie drąsiai veržiasi į 
antgamtės platumas?

Prie atskleistų knygų

Vysk. Fulton J. Sheen “Sū
naus palaidūno” knygoje taip 
samprotauja: “Atpirkimas tai 
nėra išimtinai kiekvieno asme
ninis dalykas tarp Dievo ir sie
los. . Kad išreikštų savo socia
linį tikslą, Kristus atėjo pas 
savuosius, bet kai savieji Jo 
nepriėmė, Jis pasta+ydino savo 
kryžių ne kurioje atskiroje sie-

tiems arenose žudynių amži
nų... arba Jis sėdi liūdesiu už
dengęs veidą” (A. Nyka-Nil'ū- 
nas). Poetas pradeda suprasti, 
kodėl toks nuotolis tarp žmo
gaus ir Kristaus:

nes tarp manęs ir dvylikos 
/apaštalų

visi keliai supjaustyti, ir nuo
dėmės

lyg surūd'ję peiliai žiūri.
(VI. šlaito “13 apaštalas”).

Ir tada “susės už stalo dvy
lika apaštalų... ir lauks, kol Tu 
nužengsi, Viešpatie nuo kry
žiaus”. Jis paglostys “kiekvie
ną skyriumi už stalo”, tik nie
kad nepaglostys "paskut'nio, 
tryliktojo apaštalo” (VI. šlai
tas).

Kristaus Prisikėlimo triumfo 
akivaizdoje nevienas pasijaučia 
menkas ir gyvenimo apiplėštas. 
Džiaugsminga Pr’s'kėlimo Šven
tė iššaukia nykų kontrastą, ir 
poetas nebe reikalo skundžiasi:

Ir ką turiu aš tam svečiam 
/šaltam kalne?

Tik judu du — gražiausią 
/savo viltį — 

tik judu du — godojamus 
/saldžiauš ame sapne...

(St. Santvaro “Velykų do
vana”).

Ka:p nyku, kaip nešventiška: 
lauko obelėlė tėviškės laukuose 
ir svetimų palaidota motulė — 
tai ir viskas “svečiam šaltam 
kalne” — tremtyje.

Nedaug ką Velykų varpai pa
sako ir mūsų pesimistui M. Ba- 
varskui, nors “stebuklingai taip 
š:andien miestely saulė šviečia 
nauja, nepaprasta, retai atei

toje, bet pasaulyje; jis buvo nančia šviesa”. Tačiau tada, kai 
pastatydintas prieš žmonių žmogus Prisikėlimo Šventės atei 
akis, atvirame ore, vidurdienio j nančioje šviesoje nenušvinta ir

prieaugliu darosi jaukesnis 
šeimog židinys, aiškesnis ir pil
nesnis gyvenimo siekimas. Kai 
nebe vienudu, tai daugiau lai-

Ką pradžioje tik religija ir pa
pročiai tvarkė, tai ilgainiui 
tvirtino ir derino įstatymai.

Taip žengus priekin, šiandie-
mės, daugiau sunkumų, rūpės- ninė šeima labai skiriasi nuo 
č'o, vargo dėl kasdieninės duo- pirmuonės. Be to, yra teisės 
nos. Vad'nasi, meilės vaisius nustatyti tėvų santykius su vai- 
deda visokių pareigų ir duoda kais, tiksliai apibrėžtos vienų
teisių santykyje tėvų su vai
kais, šeimų su šeimomis, gimi
nėmis, artimaisiais ir su visa 
aplinkuma. Taip tad šeima

pareigos k'tiems, nurodytos jų 
pareigos tautai, visuomenei, 
valstybei ir t.t. Galiausiai, šei
ma dabar turi žymiausią vietą 
civilizacijoje, teisėje, šeimosvirsta žmonių kultūros židiniu, . ..... ......J_J,, ___ _________

juosi proga jus iš naujo užtik- kurs šviečia ne tik savybėje, ne svoris visuomenėje didžiausias; 
rinti mano gilių jausmų lie- saviesiems, bet ir tolimie- jpja rūpinasi bažnyčia ir vals- 
tuvių tautai nuoširdumu ir siun- gį?ms • tybė Saugodama tg pagrindinį
{iu geriausius linkėjimus, mi- visuomenės santvarkos narvelį

Kertinis akmuo ir, be to, valstybė deda joms
Šeima kol pasiekė dabartinės ncmaaa tr.vbok'U pareigų. _

r Seimo-, irimas žalingas tautaiįvihzacijos laipsnį, kol tapo to-

nint Lietuvos Neprkilausomybės 
šventę. Tikime, kad tikrai ateis 
diena, kada lietuviai šią šventę i 
švęg laisvoje tėvynėje”.

saulėje ir kiekvienam civiliza
cijos kryžkelyje, kad primintų, 
iog mūsų kelionės tikslas yra 
Dievo karalystė” (132—3 psl.).

Taip, “Jis atėjo pas save, ta- 
Vau savieji Jo nepriėmė... buvo 
tikroji šviesa... Jis buvo pasau
lyje” (Jono 1,9—11). Deja, 
kaip Bern. Brazdžionis Kristaus 
žodžiais sako —

Darau stebuklus požemiuose, 
/danguj ir aikštėse 

ir nepažįstamas, nežinomas 
/esu...

Kai Kristus nepažįstamas 
žmogui, šis “klaikiam pasauly, 
tarp klaikių žmonių" pasijaučia 
vienas "kaip lauko obelėlė” 
(St. Santvarai). Tačiau ramy-

nebepajėgia išeiti iš savo vie
natvės, — visai kitaip sušiure
na net mažiausios žolės:

Žinau, žinau, nauja diena tik 
žodžiuos,

o širdyje tas pats: ir praga
ras, ir vienuma.

Bet vis dar keliasi pas mus 
/mažiausios žolės 

ir skambina varpai: nauja 
/diena, nauja, diena!

(“Prisikėlimas”)
O po to viduje vyksta tylus, 

bet rezignuojantis meditacijos 
procesas: “Tegu ir aš, kaip ta 
žolė tebusiu, kada neliko nieko, 
ką prarast”...

Tačiau nevisiems Prisikėlimo 
triumfas iššaukia nykios buities

Jr

lios kovos, kurią mūsų tautai I 
tenka pakelti. Jeigu mus kas 
atgaivina, tai pirmoj eilėj tos 
nuostabios žinios, kurias mums 
atneša į šią pusę dažniausiai 
visai ne mūsų tautos žmones, iš
keldami mūsų tautos nemiršta
mas vertybes, mūsų brolių nuo
stabų elgesį, jų prisir'šimą prie 
amžinųjų vertybių, jų gyvą ti
kėjimą į neabejotiną tautos 
prisikėlimą laisvam gyven'mui. j

Vėl būrime gyvi

Dvasinės laisvės niekas ne-! 
gali atimti. O fizinė nelaisvė 
įsigali ten, kur žmonių daugu- j 
mas nebeparodo reik'amo pasi
ryžimo laisvei ginti arba kur 
išnaudojant konjunktūrą suda
romos klastingos aplinkybės ta
riamos kovos už laisvę ir tuo 
pasinaudojant pajungiama tau- 
tos bei valstybės. Mūsų maža 
tauta turi kentėti ir sunkiai ko
voti pirmoj eilėj dėl to, kad jos 
didysis kaimynas rytuose šimt
mečius gyvenęs atsilikime ir

Aleliuja, Aleliuja, 
Aleliuja!

Visiems musų Rėmėjams ir 
Bendradarbiams Nuoširdžiai 
linkime džiaugsmingų ir ma
lonių šventų Velykų šven
čių, reikšdami gilų dėkingu
mų už paramų. Velykų ry
tų, Marijonų koplyčioje bus 
atlaikytos Jūsų intencija šv. 
Mišios.

MARIJONŲ KONGREGACIJA

Žinoma, kad kaikuriuose kra- 
” štuose buvo pavojaus šeimai iš 

- vi kraštutinės liberalizmo srovės, 
skelbiančios neribotą asmens 
la'svę, beveik vedančią į anar
chizmą.

Jei šeimos pagrindas vyro ir 
[moters meilė, tai, kai tos mei
lės nebesą, nebelieka ir santuo
kos ryš'o. Vadinasi, viena ir 
antra jos pusė turinti teisės 
i eškoti meilės, kur širdis trau
kianti. Ar tokiame patarime
yra nuosaikumo? Ne.

Lietuviška patarlė sako: Mei
lė, kai scilė: greit ateina ir 
praeina. Bet tai nė išmintis, tai 
l'etuviu sąmojus pajuokti len- 
gvabūdžiam3. Meilė, kuri veda 
į šeimos sudarymą, turi būti 
rimta ir kilni. Juk vyras ir 
žmona pasižada gyventi ne tik 
sau, bet ir savo prieaugliui. 
Taigi, jei meilė jų dviejų su
mažėtų arba išnyktų, pareigos 
ir meilė vaikams vis tiek palie
ka. Pradėjus meile, reikia 
haigti pareigomis. Tokia san
tuokos prasmė. Tėvai nebelaisvi 
ir todėl neturi teisės, palikę 
va’kus. iicškoti naujos meilės, 
kaip įieško bitės medaus. Vai
kų teisė morališkai draudžia 
nuo jų pabėgti tėvams, dar gi 
tuomet, kada šie nebesimyli.

Tiesa, tam tikrais atsitiki- 
//* ma:s leidžia įstatymai vyrui

bes jis neranda, nes jo vidus kontrastą: kitiems jis sukelia 
sudrumstas kaip potvynio pa- analogišką triumfą ir suklupu- 
skalsintas kūdros vanduo. Tik sios Lietuvos ateityje. — 
jis su savo sopuliu eina ne ten,
kur pr'sikėlęs Kristus nurodė,; 
bet kur jo vidus tempia:, jis 
jieško “intymaus ir suraminan- Kristų sąmoningai vadina “Pri- 
čio išpažinimo” ir “išpažįsta gįkėlimo Viešpačiu”. Nors ap- 
savo nuodėmę laukams ir krū- linkui dar neatstatyti griuvi
mams” (VI. šlaitas). , sia.i, nors tebejuoduoja atvėsęs

Tačiau, kai mnties ir žodžic ! karo ugniakuras, poetės tikėji- 
meistras jieško, jis pastebi, kad : mag neblėsta su ataušusių lau- 
“kaikada į žemės ringą grįžta žų pelenais:

Prisikėlimo Viešpats 

O. B. Audronė prisikėlusį

Kristus: Jis pasirodo mirštan-

skirtig su žmona arba žmonai 
su vyru ir kurti naują šeimą. 
Turbūt niekur taip plačiai nėra 
vartojamas skyrimo pradas, 
kaip Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse. Šia liga daugelis ir mū
sų tautiečių — lietuvių yra 
užsikrėtę. Toks šeimos irimas

Tikiu prisikėlimo Viešpatį 
griuvėsiuose

ir ugnį Tau savoj širdy nešu. 
/(“Prisikėlimo Viešpats”)

Ji tiki, nes negali netikėti, 
ne8 kam tada “vilt's... kam tie 
pavasariai žali.,, kam laša 
skausmas motinų po kryžiumi 
parpuolusioj šaly”... Ir po to ji

yra labai žalingas tautai, o patosil(kai ir viešai išpažįsta 
ypač išeivijoje. Todėl kiekvie- savo credo: 
nas padorus lietuvis turi žiūrėti
šeimos gėrio, šalinti pasireiš- Regiu 
kusius šeimoje negerumus mei
le ir nuoširdumu. Juk šeimos 
irimas silpnina mūsų tautos at
sparumą, blogai nuteikdamas 
priaugančias kartas. Meg lietu- 
v'ai tik'me ir dažnai sakome, 
tik sveika, pastovi ir tvirta 
šeima tegali sukurti stiprią ir 
vieningą lietuvių tautą. Tą pa
rodykime ‘ne žodž ais, bet pa
vyzdingomis šeimomis.

Prisikėlimo Viešpatį 
/nušvitusį 

ir mūsų šalį bundanč:ą re- 
/giu —

Jis lainrrna, Jis kelia ją par
kritusią

ir vedasi lauku benokstančių 
/rugių...

Ta pati, tik žymiai giliau ap
mastyta ir plačiau analizuota

(Nukelta J * p'XJ •
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
PROGA SVEIKINAME

visus parapijiečius, parapijos rėmėjus ir geradarius. 
Nuoširdžiai linkiu visiems gausios Kristaus palaimos, 
visuose jų darbuose, “Draugui ’’ ir visam jo štabui kuo- 
geriausio pasisekimo.

Kun. V. Černauskas
Šv. Juozapo Parapijos 
Klebonas

Kun. P. Paurazas
vikaras

dr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. ANTHONV IUKASZEK
DANTISTAS

2158 W. Cermak Rd. Chicago, III.

Telefonas Vlrginia 7-6485
Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

VERSME
ALOYZAS BARONAS

Kalvarijos kalne dar buvo šventėms į Jeruzalę būiys žy-Į nerimu, siaubu ir smalsumu, 
giedra ii- šv esu. Žemė sukosi mių vyrų. Saulė buvo pradėjus Abenadaro arklio pirmutinės 
įprastu savo taku, šlamėjo me- temti. Pasirodė žvaigždės. Jie kojos buvo beveik ant kryžiaus 
dž:ai ir vėjas praskrendančių stebėjo besikeičiančią gamtą ir
paukščių sparnuose, blizgėjo garsiai šaukė: 
ža'svi stogai, kareivių sagtys ir _ Vargas. Jei ne ta Dievo 
šalmai. Šimtas Rymo kareivių šventovė, reikėtų ugnimi sunai- 
stoviniavo Kalvarijos kalne ir kinti tsį šlykštųjį mestą, kurį 
žiūrėjo į triukšmaujančius žy- prįalėgė toks nusižengimas.
dUSL Gelbėkis iei esi žvdu ka-1 Kristaus artimieji nebebuvo ras sėdėdamas ant arklio gal- 

u ’ 3 y ų į vieni. Žmonės pasidalino pusiau vojo: "Tikrai kažkas nepapras-
Kareiviams buvo nuobodu. > abi PU8®S barėsi' Abenada‘ t0’ GalbŪt jis DieV° SŪnUS? 

Jie buvo daug kartų matę ras- kad nebūtl* daugiau erzim- 
kryžiavimo sceną, tačiau keis- mosi> uždraudė tyčiotis is Kns- 
tas žydų triukšmas dėl vidury t®118- Mlrua lr dangus uvo 
nukryžiuoto trečiojo, juos tru- Pritvinkę nesuprantamos jlant- 
putį erzino. Šimtinės vadas P°s- Mėnulis dengęs sau ę pe- 
sėdėjo ant arklio ir žiūrėjo į r®J° i vakarų pusę, nusirito kaz- 
Jeruzalės blizgančius bokštus kur už horizonto ir tartum kie- 
arba atsigrįžęs į priešingą pu- no pasuktas lėkė erdvėmis ne
šę stebėjo vedančią į Egiptą įprastu keliu. Po kiek laiko pa- 
siaurą kelio juostą. Pilką su ne- sirodžiusi saulė buvo aptraukta 
dideliais judančiais vorais, asi- rūku. Ji atrodė kruvina, jos 
lėliais. Šimtininkas laukė pa- spinduliai sklydo pamažu, švie- 
mainos žydams vis šūkaujant, sa buvo nyki ir silpna. Pasi- 

— Jo velnias pasitraukė nuo rodžiusios žvaigždės ėmė gesti. 
j°- Fariziejai, grįžtant šviesai, vėl

Šimtininkui buvo vistiek ar £mg džiaugtis ir vėl iš naujo 
vienu žydu daugiau ar mažiau, į tyčiotis.
ir kryžiuojamais jis nesirūpi-' 
no, tačiau tas nuolatinis žydų

kalvelės, š.mtininkas iš arti I 
žiūrėjo į erškėčiuotą galvą. Tuo 
laiku Kristus ištarė paskutinius 
savo žodžius. Sudrebėjo žemė, 
skilo uola, vieni keikė, kiti klau
pėsi žemėn. Išdidus Abenada-

'S
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETRAS ir ELENA VENGELIAUSKAI
UŽEIGA, SVETAINE, IŠNUOMAVIMUI 

VESTUVĖMS IK KITIEMS PARENGIMAMS

4500 So. Talman Avė. Tel. Vlrginia 7-0465
J

c?
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems.Savo Kostumeriams Ir Draugams

Grant Works Coal & Oil Co.
ADOMAS ir IEVA BERNADIŠIUS, Prop.

WE SELL FUEL OIL
16th St. and 49th Court, Cicero, III.
Res.: 1601 S. 49th Court Res. Phone Olympic 2-9311 

Office Phone Olympic 2-9311

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

erzelis jį pykdė vien todėl, kad 
vidurinysis kryžiuojamas kėlė 
nerimo ir nusistebėjimo. Šimti
ninkas vėl pasuko galvą į kry
žius, aplink bestovį žydai tru
putį aptilo viduriniam nukry
žiuotajam tariant:

— Tėve, atleisk jiems, nes 
jie nežino ką daro.

— Kitus prikeldavo 
miršta.

o pats

Abenadaras pradėjo žydu: 
drausti pats nesuprasdamas 
kodėl dabar gynė tą gilaus žvil
gsnio žmogų. Šimtininkas buvo 
matęs daugybę mirčių, bet da 
bar Kristaus mirtis jį užkrėtė

Bet argi dievai šitaip niekingai 
miršta? Dievai kovoja, griu- 
miasi, žudo, naikina ir laimi. 
Net ir Rymo dieviškasis impe
ratorius parodo savo galią. Ne, 
dievai šitaip nemiršta”. Bet 
Kristaus žvilgsnis tebebuvo 
Abenadaro akyse. "Bet jo akys, 
jo nesuprantamas pažvelgimas. 
Tai paguoda, saldumas, vilio
janti ramuma ir geismas kažko 
nežemiško. Galbūt jis Dievo 
sūnus. Nežinai kodėl dievai 
kenčia ir miršta.” Išdidus Abe
nadaras nušoko nuo arklio ir 
neišlaikydamas šitų susitvenku
sių minčių, metė jietį žemėn ir 
šūktelėjo:

— Mirė Teisingasis. Tikiu, 
kad. jis buvo Dievo sūnus.

Paskui Abenadaras atsistojo 
ir minutę žiūrėjo į savo karius. 
Su jais jis malšino žydus, su 
jais jis jojo pavergtos! Jeruzalės 

(Nukelta į 3 pusi.)

Šv. Velykų Proga Nuoširdžiai 
sveikinu Šv. Mykolo parapijiečius, 
visuomenės veikėjus, draugus ir pa
žįstamus. Linkiu visiems sutartinai 
darbuotis, kaip parapijos darbuose, 
taip ir visuomeniniam veikime.

Kun. A. Valančius
Šv. Mykolo Parapijos 
Klebonas

J
čir

dr

Šimtininkas vėl atsisuko į ke
lią. Į kalną lipo Abendaras su 
penkiasdešimt kareivių pakai- j 
tu. Trys nukryžiuotieji greit 
turėjo mirti, nebebuvo laukia
ma išsišokimų, todėl sargyba 
Piloto buvo sumažinta pusiau.

Po keletos keitimosi akimir 
kų, šimtininkas lygias gretas 
vedė namo, o į triukšmaujančių 
žydų minią nuo arklio žiūrėjo 
Abenadaras. Jis kartais ap
žvelgdavo žalias pakalnes, ply
tų kelią ir mėlynas dangaus po
pe nšas.

Pasikeitus sargybai, Jonas, 
Salome ir Marija Kleofa priėjo 
visai arti kryžiaus. Abenadaras 
nieko jiems nesakė. Jis jautė 
kažkokią širdy tuštumą, kaž
koks keistas graudulys daužėsi 
širdy lyg akmenis verčiami į 
pakalnę, kurie laužydami mažus 
daigus tratėjo žemyn. Visa tai

įĘ" prasidėjo nuo Kristaus pažvel- 
gimo Piloto kieme. Tuo laiku 
iš Judėjos ir Joppes atvyko

ALEKSANDROS GYLIENĖS 
RESTAURANAS

3236 S. Halsted St Tel. DAnube 6-9837
CHICAGO, ILLINOIS

dr
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIA’S RESTAURANT
STANLEY, JULIA IR SENUS BENEDIKTAS, Sav.

4656 S. Western Avė. Tel. VI. 7-9400
CHICAGO, ILLINOIS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JULIUS J. STORGUL
PLUMBING — HEATING — SEWERAGE 

CONTRACTOR

Estimates Furnished on Request

2218 W. Cermak Rd. Chicago, III.
Phone Vlrginia 7-0300
................................ ■ - #

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
VISIEMS SKOLINTOJAMS 

* — IR —
TAUPYTOJAMS!

UJJJIVERSAL
Savings and Loan Ass'n

1800 So. Halsted St.
Telef. HAymarket 1-2028

HAROLD E. NELSON, Sav.

Si. Casimir Monument Co.
3914 W. lllth St. Chicago. III.

Viena* Blokas nuo šv. Kazimiero Kapinių
Tiesiog Ten, Kur Bušai Sustoja

Dėl Gražesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne 
Kaina—Kreipkitės Prie MR. NELSON_______

Telefonas — CEdarcrest 3-6335
Bet kuris klIJrntuM, kuris atneS ftltų skelbtina Iki Ge- 

guž$s mėn. 1 d. — gaus $5.00 kredito ant bet kurio 
antkapio (marker) Ir >20.— kredito ant bet kokio pa

minklo.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

PACIJENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

DR. and MRS. P. 
ATKOČIŪNAS

3147 So. Halsted St., Chicago, Illinois
-įr-

1446 So. 49th Court, 
Susitarti tel.

Cicero, Illinois 
OLympic 2-4276

------------------------------— --------dr
.... ................................. ---------------------——

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MIDWEST SERVICE STATION
2335 S. Westem Avė. Chicago, Ilk

Phone Vlrginia 7-6681
m

PHILLIPS “66” PRODUCTS — MOTOR OILS, 
RANGE and FUEL OILS

dr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

LEADER LAIMIKY
DRY CLEANER

1633 W. 43rd St. Chicago, III.
Tel. YArds 7-4800

Kooperuoja ir remia Sophie Barčus radio programas

Perskaitę dienr. “Dranįjį” duokite jį kitiem;
r?



Vi t
Ketvirtadienis, kovo 29, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

3

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu

visiems savo parapijiečiams, veikė
jams, draugijoms ir pažįstamiems. 
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir vi
sus katalikiškos spaudos platintojus 
linkėdamas jiems kogeriausio pasise
kimo.

Kun. J. Šaulinskas
Visų Šventų Parapijos 
Klebonas

VERSMĖ

(Atkelta iš 2 psl.) toj. Kasijus staiga tapęs vir-
gatvėm, su jais jis žygiavo pro įninku išskirstė sargybas ir 
Piloto forumą. Jie ir jis bu- PaLs su penkiais kareivis.s pa-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JULIUS KUZAS
WHOLESALE MEAT

DISTRIBUTOR

6840 S. Artesian

Avenue

Chicago, Illinois

Telephone WAlbrook 5-8744

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PIVARŪNAS KEPYKLA
Kepa Ruginę Lietuvišką Duoną ir kitus kepsnius 

4622 S. Marshfield Avenue 

Tel. FRontier 6-4622

vo nenugalimos Romos kariai. 
Bet išdidumas lūžo nuo ano ty
laus ir nesuprantamo Žydo 
žvilgsnio. Ir staiga Abcnada- 
ras pakėlė nuo žemės jietį ir, 
ja parodęs į dvidešimt penkia
metį savo pavaduotoją Kasijų, 
sušuko:

— Aš nebe vadas. Aš tikiu 
šitam nukryžiuotam Dievui. 
Jūsų vadas Kasijus.

Valandėlę jis žiūrėjo į ka
rius ir šie į jį. Nustebę žydai 
valandėlę nukreipė akis nuo 
kryžių. Paskui Abenadaras lė
tai ir neatsigrįždamas nuėjo per 
žal!ą Gibono slėnį į Himmono 
uolas pasakyti Kristaus moki
niams kas atsitiko. Vakare jis 
jau liudijo besistebinčiam Pilo
tui, ir šis, su savo buvusiu šim
tininku, valandėlę stovėjo prieš 
sav0 dievus susimąstęs ir ne
kalbus. Jo žmona Proklė jį 
buvo palikusi ir dabar paliko 
vienas vadų.

liko pačioj Kalvarijos kalno 
viršūnėj. Žydai ginčydamiesi li
po pakalnėm, tik artimieji Kris
taus giminės vis, dar stovėjo 
po kryžium. Kartais bailiai pri
sunkdavo artyn bet kuris iš 
Kristaus mokinių ir vėl skubė
davo atgal. O diena vėl švie
sėjo, vėl stiepėsi saulėn daigai 
ir palmės mojavo saulei, tik 
Jordano vanduo nebebėgo nuo
sekliai savo vaga, o veržėsi į 
pievas. Per žemės drebėjimą 
prie Tarichejos ilgas, juodas 
akmeninis pylimas, reguliuojąs 
Jordano vandenis, visiškai į- 
grimzdo. Sugriuvo Gergezoje, 
Gcrazijoj ir visame Chorazino 
apskrity namai. Kalnas, ant ku
rio Kristus padaug:no duoną, 
pajuto didelį drebėjimą ir ak
muo, ant kurio Kristus dalin
damas duoną sėdėjo, perskilo 
pusiau.

Kasijus jodinėjo po visą aikš- 
i tę, kareiviai sėdėjo netoli kry-

O ant Kalvarijos kalno dalis žiu subedę savo jietis į žemę ir 
minios plėšė žemėn drabužius, kalbėjosi su kitais stovinčiais 
pylėsi pelenais galvas ir nuže- pakalnėj. Tuo laiku atėjo že
mintai mušėsi į krūtines Virpė- ši budeliai ir geležinėm lazdom 
jo medžiai ir olos, klaikiai, Padėjo daužyti žmogžudžiams 
skambėio verkiančiu balsai ir, blauzdas. Kristaus artimieji 
skubančių namo žvilgsniai. Ant pasitraukė į salį, gi budeliai pa- 
kryžiaus kabėjo Kristus pravi- bpę Pr*e Kristaus pradėjo jį 
ra burna, krauju pasruvusiom, purtinti šaukdami:
ligi pusės primerktom akim. — nemirė, jis tik apsi- 
Nugara Jo buvo prisišliejusi metęs.

Blauzdikaulių laužymo mirš-prie Kryžiaus, keliai sulinkę, 
kojos pasisukę apie jas prika
lusį vinį.

Atsipeikėję nuo baimės kai

tantieji bijojo, todėl budeliai ne
norėjo tikėti Kristaus mirtimi. 
Trumpareg's Kasijus, visada

kurie prisiartino prie skylusiosi uolus tarnybai, stovėjo visai 
uolos tarp Kristaus ir kairiojoj arti ir žiūrėjo į budelių darbą, 
pusėj nukryžiuoto žmogžudžio klausydamas sunkaus kankina-
ir mėtė į pasidariusią bedugnę 
akmenis. Vėliau leido į gelmę 
surištas virves ir, negalėdami 
pasiekti dugno, jautė keistą

mų žmogžudžių dejavimo. Jis 
uoliai vykdė visus jam paves
tus uždavinius, kiekvienam sa
vo veiksmui priduodavo daug

baimę. Vieni vis bandė nugalė- reikšmės ir dabar galvojo, kad 
ti siaubą, buvo užkietėję, o ki- su netikėtu pakilimu tarnyboj
ti jautė, kad įvyko kažkas ne
paprasto jų sielose kaip ir garn

yrą laimėjęs kažką nepaprasto. 
Ir staiga panoro tam neaišku

me pasitarnauti. Jis pasiėmė , J/ 
jietį, ligi šiol kabėjusią sudės
tytą ant arklio, sumaustė ją ir 
uždėjo smailgalį, kuris buvo pa
plokščias, su kraušės pavidalo, 
galva. Jietis atrodė, kaip vidu
tinio ilgumo lazda.

į perskilusios uolos bedugnę 
bailiai prieidami žmonės vis dar 
mėtė uolos nuotiupas ir akme
nis. Ats'mušdami į nelygias 
sienas akmenys ritosi į prara
ją be pertraukos dundėdami. 
Staiga Kasijus suragino arklį, 
kuris pabėgęs keletą šuolių su
stojo prie bedugnės, ir stipriai 
iš įs’bėgėjimo smeigė jietį į de
šinį Kristaus šoną. Jietis per
vėrė krūtinę padarydama ir 
kairia iam šone mažą žaizdelę.

— O, o, — sudejavo Kleofa, 
Marija. Jonas ir kiti Kristaus 
artimieji. Tuo tarpu Kasijus 
patraukė jietį atgal. Su jieties 
ištraukimu iš žaizdos pliūptelė
jo kraujo ir vandens srovė tie
siai į Kasijaus veidą. Ir stai
ga Kasijus pajuto, kad jis ma- j J 
to daug geriau nei pirma. Se-j j- 
kundę prieš jo akis atsistojo 
nuostabaus žalumo slėniai, uo
los, palmės ir spindintys Jeru
zalės stogai ir vandenys. Kasi
jus nušoko nuo arklio ir beveik 
kriste sukrito ant žemės. Iš 
Kristaus žaizdos lašėjo krau
jas ir rinkosi į mažą duobutę 
po kryžiumi. Ir prie to su 
krauiumi maišyto vandens su
klaupė visi ištikimieji Kristui 
ir sėmė jį stiklais ir šluostė 
skepetom. Kasijus klūpėjo 
garsiai šaukdamas:

— Stebuklas. Aš regiu, 
buvo Dievo sūnus.

Tač!au nors Kasiius matė to
luma ir pati Dievą, geismas 
aiirštesn’o posto naliko jo šir- 
dvie. Jis kruopščiai ėio Abe- 
nadaro veltas pareigas ir 
nemėlo įsakinėti.

Pmė-'n d'P”!). Pilna nvkčio, 
baimes. r»a«»'e?oc <ra,ileslo. keiks 
n-m ir maldo Kristus buvo r»a- 
la’drtas. Pvkda»ni farizieiai ■ 
užantspaudavo Kristau^ vapn i** 

(Nukelta į 8 nsl.)
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Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOHN'S FOOD MART
JONAS ir STELLA BUTVILAI, Sav.

1501 S. 49th Avė.—Cicero, III-—Olympio 2-3722

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

%

J

STATE BANK
Indeliai apdrausti iki $10,000.00 per 

Federal Deposit Insurance Corporation

Per 42 metus išsilaikė kaip uola nepajudinama 
jokių depresijų. Yra stipri apsauga lietuviams 

po priežiūra geros Banko Valdybos

2201 West Cermak Road
CHICAGO 8, ILLINOIS

=

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu

VISIEMS LIETUVIAMS

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

-f

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKI

Savo Draugams, Pažįstamiems ir Klientams

NEVVSPAPER SERVICE CO.
180 Horth Wacker Drive Tel. ANdover 3 6089

Gaminame įvairių rūšių klišes (cuts) ir matricas
% 

Jis Jr

—

Valdyba Ir Direktoriai Linki

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Savo Kostumeriams 

Ir Rėmėjams

METROPOLITAN

J

J

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems savo pacientams ir pažįstamiems

DR. JOSEPH KELLA
DEMTIST

6558 So. Western Avė. Chicago, Ilb

HEm — 4-2061

Linksmų Velykų
IJnkiu Visiems Savo 

Kostumeriams ir Draugams

WEST SIDE 
EXPRESS

Moving, Pečiams Alyva, 
Anglys ir Malkos

2146 S. Hoyne Av.
Chicago, III.

Tel. VIrginia 7-7097 
S. T. FABIONAS, sav.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

RAKASPHARMACY
F. A. RAKAS, R. PH.

3201 South Halsted Street

VIctory 2-8989 Chicago, Illinois

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Klijentams ir Draugams

R. VADOPALAS
MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVE

★
4359 S. Maplewood Avė. Chicago

Phone VIrginia 7-2149
J

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi. 
Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą

f
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SS

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

Kun. A. Marcinkus
Dievo Apvaizdos 
Parapijos Klebonas

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Knygų Leidėjus ir Spaudos Darbininkus 

— Sveikina —

BUTVILAS PRESS
MR. & MRS. GEORGE BUTVILAS

911 West 19th Place Chicago 8, 111. 
Phone: CAnal 6-1041

Spausdiname knygas, brošiūras, programas ir kitus 
prekybinius raštus

SS
%

Procesija į Kristų

(Atkelta iš 1 psl.)
mintis vyrauja ir Prisikėlimą] 
skelbiančiuose Bern. Brazdžio
nio eilėraščiuose. Jis jaučia, kad 
“po žiemos ledu nemiega upės”, 
kad “pumpurai po šiaurinio šal
čio luoba ledine vėl pabus”, kad 
“dangaus juodo skausmo vėlia
va juoda švies ir bers j švento
rius, giedančius linksmai “Ale
liuja! Aleliuja!”, žiedus ir gė
les,” — tik reikia artimiau su
sigyventi su Viešpaties Apvaiz
da, su Jo valia:

Į namus
iš pasaulio vieškelių visų roit, kalbas 

grįš visi
ėję Viešpaties valia ištiki- 

/mai,
kam širdy,

kai aplinkui buvo juoda ir 
/tamsu,

tartum saulė
švietė Tėviškės Namai.

(“Prisikėlimas”)

Poetas pabrėžia einančius 
“Viešpaties valia ištikimai”, nes

SS
ss

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

WESTWOOD LIQUOR 
STORE

Rinktinių Vynų, Likerių ir Alų
ALEX SHIMKCNAS, Savininkas

2441 West 69th St. PRospect 6-5951

SS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Draugams 

Ir Pažįstamiems !

i

John S. Coleman, 58 metų, iš I)ct- 
AVasIiingtonr su spau

dos žmonėmis, po to, kai jis buvo 
išrinktas United States Chamber of 
Commcrce prezidentu. (INS)

na Kristus keliu apiplyšęs, ba- \SS 
sas... žemėn pažiūrėjo ir nusi- j 
šluostė ašaras”...

Praėjo Jis, lyg rytmečio dvel
kimas,

pro dideles ir neramias mi
nias.

(“Prisikėlimas”)

Tartum poetas norėtų pasa
kyti, kad ir pro lietuvių tautą

jis tiki dangaus paguoda , tiki; praėjo tylėdamas Kristus... Ta 
“sunkiųjų metų Dievo žodžiais! čiau jo vaizduojamai miniai
— pranašais”. Logiškai galvo
damas, jis tiki ir “dangaus ga-Į nio “įmaus” eilėraščiu: 
lybių siųsta sielai kenčiančiai 
išganymo žinią”, kuri

reiktų atsakyti Bern. Brazdžio-

bus balta kaip Užgimimo 
/snaigė

vidury mirties žiemos, 
ir jis bus Prisikėlimo varpas

tam, kurs taigoj 
meilės maldoje rymos.

(“Dangaus paguoda”) I
Bern. Brazdžionis Kristaus ir 

Tautos prisikėlimo analogija 
pralenkia net gal perdažnai liū
dintį M. Vaitkų, kuris, girdė- i 
damas, kaip “gieda žemė, dan
gūs saulių giesmę —J Aleliu
ja”, staiga pastebi nuliūdusį 
žmogų lietuvį ir klausia: “ko gi 
vien nuliūdęs tu jei?” Šis gi, jau 
1945 m. surezignavęs, atsako:

Aš klausausi: iš tėvynės
negirdėti mielo varpo — 
ir todėl aš nusiminęs 
vienas iš to linksmo tarpo.

(“Prisikėlimas svetur”)
Prie M. Vaitkaus priartėja ir 

I’r. Koztilis. Jis atsimena prisi-l 
kėlusį Kristų, kurį “pasitiko mi
nios neregėtos” ir, supynęs į 
vieną pynę Jo priešmirtinį ir 
pomirtinį gyvenimą, sielvartin
gai skundžiasi:

Dar niekados aš nebuvau taip 
/nusiminęs: — 

praėjo Jis — nė nepažvelgęs 
/į mane..

SS

Kodėl gavėnioje gyvename, 
o mirštame aleliujos maldose, 
ko nenumirus nerandi išga

nymo
žmogaus bedievio dieviška

TRIKRYL'S DEPU STORE
2110-14 W. Cermak Rd. Chicago, III.

Phone VIrginia 7-8267

LINKSMŲ SU. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Mr. Michael Kiras
KKAL fcNTATB

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

S

Perskaitę dienr. ‘Draugi”, duokite jį kitiems.

Taigi kokios mūsų poetų vizi
jos? Ar jie daro kokių išvadų? 
Ar drąsiai veržiasi j antgamtės 
platumas?

Visdėlto reikia pripažinti, 
Kristaus Gimimo motyvai gau
sesni mūsų poezijoje. Galbūt I 
dėl to, kad Kalėdose daugiau 
snaigių ir romantikos, nors Ve- 
lykose kur kas daugiau min
ties ir triumfo.

Nevisi Prisikėlimo fakte įžiū
ri analogiją tiesos ir teisingu
mo triumfui. Kai kas pasilieka 
savo mažame pasaulėlyje, ne- 
prasiverždami į žmonių buities 
pilnatvę — tautos gyvenimą ir 
jos kelius.

Daugiausia drąsos matome 
pas Bern. Brazdžionį, O. B. 
Audronę, tačiau tokia Papinio 
vadinama drąsa kiti vadina iš
sisėmimu, net kūrybos štampu.

Jei reiktų sudaryti mūsų po
ezijos antologiją, pašvęstą Kris
taus prisikėlimui, — ji būtų 
skurdi ir neįvairi.

Arbitras darbininkų 
ginčuose

Loyolos kolegijos dėstytojas 
Baltimorėje, kun. J. Wise, jė
zuitas, yra valdžios paskirtas 
arbitrų nariu; drauge su kitais

/dvasia. jam teks SpręStį darbininkų ir 
Žiūrėkime, ir šiandien “atei-į darbdavių ginčus.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

LINKIME SAVO LIETUVIAMS KOSTUMERIAMS 
.*IR PAŽĮSTAMIEMS

. i.

SS

v.

McMAHON & HOBAN, Ine.
KATALIKĖJ ĮSTAIGA “SECU RITIES”

105 So. LaSalle St.
Tel. CEntraI 6-3088

Oro Vedintuvai
Kambariai keleiviams

Privačios prausyklos
PRIEINAMOS KAINOS

Pietūs patiekiami pagal užsakymus

Velykų Sveikinimai 
CORONADO LODGE

BERTHA LICKUS, sav.
Ant US — 20 kęlio — 13 mailių į rytus nuo Gary 12 mailių 

i vakarus nuo Michigan City 

Telefonas Chesterton 9212
Adresas: Route 3, Chesterton, Indiana

ašaa^

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
PROGA

sveikinu savo parapijiečius, visuome

nes veikėjus, draugus ir pažįstamus. 

Linkiu visiems sutartinai darbuotis, 

kaip parapijos darbuose, taip ir visuo

meniniam veikime.

Kun. P. A. Gasiunas
šv. Petro ir Povilo 
Parapijos Klebonas

S

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

3&C

%

AMBROSIA PHARMACY
R. R. AMBROSIA, R. Ph. C.

Mes pristatome užsakymus į namus 
2258 W. 24th ST. CHICAGO, ILLINOIS 
Cor. Oakley Avė. VIrginia 7-8851-2

SS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ALFRED J. FANTOZZI
REAL ESTATE

AUTO LOANS and INSURANCE

2414 So. Oakley Avė.
NOTARY PUBLIC Phone VIrginia 7-7768

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

TOWN OF LAKE GARAŽAS
DIENĄ IR NAKTĮ PATARNAVIMAS

4553-59 So. Marshfield Avė.
Tel. YArds 7-0748-7-0749

ALBERT IR SŪNŪS PRANAS JACOBS, Sav.

SS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
PROGA SVEIKINA

visus savo kostumerius, buvusius, 
ir būsimus

JONAS IR ONA ŠLITERIAI
2624 W. 69th St. . Chicago, Illinois

GRo 6-9361
ss

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
proga sveikinu savo klijontus, visus pažįstamus ir draugus

i*

ALEKSAS BRINAS
Tavernos Savininkas ir General Kontraktorius

Taiso ir atlieka visokius namų remontus 

4339 S. Hermitage Avė. Chicago, III.

LAfayette 3-9719
sS
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MAY THE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR 

CLIENTS AND FRIENDS

THE RELIGIOUS 
GREETINGS CO., INC.

Phane Nlles 7-9392

6035 GROSS POINT ROAD

NILES, ILLINOIS

Blessings and Easter 

Greetings to all

t ,

TEMPEL
MANUFACTURING

COMPANY

PHONE ARDMORE 1-8100

1925 Wost Bryn Mawr

Chicago, Illinois

* *—t rf A * Y • MM

(Atkelta iš 3 psl.)
pastatė savo dvylika sargybi
nių. Kaifo vyresnieji paprašė 
ir P.loto, kad šis duotų dar ke
lis sargybinius, nes antraip, 
pavogę mokiniai kūną, skleis 
mieste paskalas, kad Kristus 
prisikėlė. Pilotas Vėl paskyrė 
Kasi jų. Šis turėjo stebėti ir 
apie viską pranešinėti Pilotui, 
prietaringai besmilkančiam au
kas rymietiškam dievam. Kasi- 
jus tebebuvo drausmingas. Jis 
ir septyni kareiviai stovėjo prie 
uolos su Kristaus kūnu. Dabar 
Kasijus turėjo daug laiko ir 
galvojo apie visą tai kas buvo 
įvykę.

Ėjo naktis šaltoka ir giedri. 
Vėl danguje spindėjo žvaigždės, 
kaip dieną per Kristaus mirtį,

Į nebijoti.” Ir Kasijus prisimi-' Jjr 
i nė visus pasakojimus apie ežero 
nutildymą, apie duonos padau
ginimą, aklųjų regėjimą ir luo
šųjų vaikščiojimą. Pirmą iš tu 
viso jis juokėsi, dabar tie visi 
atsiminimai grįžo smulkmeniš 
kai, ligi kiekvieno girdėto pa
sakojimo detalaus atkūrimo.

Kai Kasijus apsidairė, Kaifo 
kareiviai vis dar -tebegulėjo 
žemėj. Drebėj'mas buvo toks 
stipris, kad ir po minutės sar
gybų žibintai siūbavo ir lieps
na virpėjo lyg norėdama iššok
ti iš juos laikiusių indų.

Kristus atsikėlė. Tai jautė 
Kasijus, bet nematė. Ant uo
los tebebuvo visi antspaudai.
Prie uolos klūpėdamas Kasijus 
regėjo kaip iš Kristaus šono te
kėjo šviesių spindulių srovė.
Ir milijonai žmonių gėrė tą sro
vę ir jie ėjo giedodami. Kartais 
žmonių minios eidavo kaip ax-

May The Risen Saviour Bless Ali Our 

Clients and Friends

TENINGA BROS.
INSURANCE AGENCY

“INSURANCE IS OUR BUSINESS”
Phone INterocean 8-7400 f

10842 South Michigan Avenue
---------------------- SS

.............
May The Risen Saviour Bless All Our 

Clients and Friends

ACITELLI HEATING 
AND PIPING CO. 

CONTRACTORS — ENGINEERS 
Phone TE 4-2674 & 2-4645, 746 So. CornoN Avė. 

VILLA PARK, ILLINOIS
Y

MAY THE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR 
CLIENTS AND FRIENDS

GITS BROTHERS
MANUFACTURING CO.

Phone LAwndale 1-3554
1846 South Kilbourn

CHICAGO, ILLINOIS
----------SS

-----------------------

MAY THE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR 
CLIENTS AND FRIENDS

FRANK L. LUZNICKY
PRESIDENT

VILLAGE OF FOREST VIEVY, ILLINOIS
% SS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

visiems savo kostumeriams ir bičiuliams

K W AIN'S (INTREI1A STORE
2509 W. 45th St. Oiicago, Illinois

LA 3-2561
---------------------- --------- --------

Blessings and Easter Greetings 
to all

WARREN H.
W E LL S

SERVICE STATION
PHONE EDISON 1-9556 

14701 HALSTED ST. 
HARVEY, ILL,

Blessings and Easter Greetings 
to all

ir mėnulis ėjo įprastu savo ke- * ‘ kai kurie buv0
liu. Vėl Kristaus priešininkai' b'krent*- me“m
. , , f . , - ; akmenys, bet iš Kristaus šonobuvo ramus ir Jordanas teke- , ...... .. . tekėlo sviesi versme ir jos uz-jo, paplatėjusiais krantais, ir,
Genezereto ežeras plakėsi siū-

ROOSEVELT FLRNITURE 
BENDROVE

2310 W. Roosevelt Rd. SEeley 3-4711
Sveikina Visus Savo Kostumerius, Esančius ir 

Būsiančius, su

VELYKŲ ŠVENTĖMIS
Ir Linki Visiems Jas Laimingai Ir Linksmai Praleisti

Roosevelt Furniture Bendrovės Direktoriai:
MRS. NELLIE BERTULIS, FELIX A. RAUDONIS, 

Tarnautojai:

FRANK LANGVIS ir kiti.

NEW PARKWAY 
RIDING ACADEMY

PHONE DIVERSEY 8-6140

2155 North Clark St.

buodamas pakrantėse žvejų lai
vus. Kvepėjo apkarpyti krū
mai, lingavo palmėc, toli uolose 
vis dar tebesislapstė Kristaus 
mokiniai.

Iš Betanijos atvyko su Lozo
riumi, Morta, Marone, Dina ir 
Mara. Jos verkė klausydamos 

t pasakojimų apie Kristaus kan
čias ir stebėjosi visa tuo kas 

i buvo įvykę. Prie Kristaus kar
sto vis tebemąstė Kasijus.

Aušo aušra. Rausva, lyg pil
na kraujo. Ir lyg jog raudonu
mo išsigandusi sudrebėjo uola.

nę. Jie žengė šypsodamies, spin
dinčiais veidais ir pakėlę gal
vas, per ilgas, ugnis, vergiją ir 
kalėjimus. Nemokytos suvargę 
tautos tiesė į tą versmę ran
kas ir džiaugėsi. Giedodamos 
minios ėjo į liepsnas, mirė ma
siniuose kapuose, o iš Kristaus 
šono einanti versmė' juos gai
vino. Sulaužytuose kūnuose, 
beformiuose žmonių gabaluose, 
spindėjo nepaprastas giedru
mas.

Kasijus atsikėlė pilnas švie- i 
sos ir nuvyko pasakyti Pilotui 
kas atsitiko. Po kiek laiko tas 
praregėjęs šimtininkas buvo

Sr

S?

MAY THE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR 
CLIENTS AND FRIENDS

SHANE CONSTRUCTION
AND

REMODELING COMPANY
SPECIALIZING IN

HOME AND STORE IMPROVEMENTS
Phone YArds 7-1515, 1811 W. 35th Street

CHICAGO, ILLINOIS
SS

■f

MAY THE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR 
CLIENTS AND FRIENDS

Blessings and Easter Greetings 
to all

S A I N T 
ADALBERTS ,> 
CEMETERY

6800 N. Milwaukee Avė.

RESURRECTION
CEMETERY
lustice, Illinois

HOLY *CROSS

CEMETERY
MICHIGAN CITY, ROAD 

Calumet City, Ilinois

Iš septynių kareivių, keturis, pakrikštytas Longinu.
Kasijus buvo leidęs išeiti į mies- Aušra blyško, uolos link ėjo 
tą Ir t k trys bestovėjo prie 'skarotos moterys, spurdėjo 
karsto. Siūbavimas parbloškė į busdami paukščiai, supėsi pal- 
juos žemėn. Valandėlę jie gu- mės, po jomį8 meidėsi * moki- 
16jo apsvaigę. Po to nesupras- nįaį jr metė pirmus spindulius1 
darni kas atsitiko kalbėjosi apie saulė, pradėdama naują nepa 
naują žemės drebėjimą. Tik Ka- baigiamą diero.
si jus stovėjo nuošaliai. ir žiū- •________ ‘_____________

F I O RITO
SEWER CONSTRUCTION CO.

Phone GLadstone 5-0705, 2155 Ruby Street
MELROSE PARK, ILL.

(F

Blessings and Easter Greetings 
to all

RAFFIN 
CONSTRUCTION 

CO., Not Ine.
CONTRACTORS and BUILDERS 

PHONE PULLMAN 5-3055

382 East 116th St.
Blessings and Easter Greetings 

to all

MARIO’S PIZZA
AND

NEOPOLITAN
CUISINE

ROOSEVELT ROAD >
WINFIELD, ILL.

Blessings and Easter Greetings 
to all.

THE GRUNWALD 
PLATING CO. 

Phone BI 7-6262

2569 Weet 2 Ist. Street
CHICAGO, ILL.

Blessings and Easter Greetings 
to all.

K A I N E R 
4 C O.

763 LEXINGTON 

MO 6-2845 •

rėdamas pro rytmečio prie
blandą i žemai gulintį miestą 
galvojo: “Mano akys tikrai
nuo jo kraujo pasidarė švie
sios”. Rodos dabar matė per 
tamsą ir uolas. “Ne, jis tikrai 
Dievp sūnus. Reikia eiti pas
kui AbenadarąĮ Reikia eiti. šis 
miręs žydas tikrai buvo Die
vas. Reikia palikti viską ir eiti 
pas mokinius. Kas turi tokį 
galingą Dievą, tas gali nieko

Blessings and Easter Greetings 
to all.

SLOMKA’S
POCKET
BILLIARDS

EUGENE SUOMKA, owncr 
PHONE BISHOP 7-6454 

2454 SO. CALIFORNIA AVĖ.

MAY THE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR
CLIENTS AND FRIENDS

QUALITY MOLDING CO.
PLASTIC PRODUCTS 

Phone HU 9-1491 
4541-49 West Diversey Avenue

CHICAGO, ILLINOIS
sS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

Šukys - Doody - Antonisen
INC.

3252 So. Halsted Street CAlumet 5-2520

Sr

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

SS

Ss

MR. ir MRS. PAUL PUTRIM
BUOiANB IR GROS ERNE

1446 South 49th Ct. Cicero, Illinois• * .S 7
Phone. OLYMPIC 2-7K9

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

e

PETE'S FOOD STORE
ir "DRAUGO'' stotis

PETRAS SMITAS, sav. prieš Sv. Jurgio bažnyčią
901 Wcst 33rd St. Tel. YArds 7-0087

Chicago 8, Illinois
■■»n,Tr-4i V^nrrylTtr^

MAY THE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR 
CLIENTS AND FRIENDS

TOP CRAFT, INC,
FOR

FORMICA SINKS OR COUNTER TOPS 
Phone SPring 7-3066 

6117 We«t Montrose Avenue
SS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

it

Harry’s Drug Store
PRESCRIPTION DRUGGI8T8

IIARRY BEII.IN, R. Ph. G.
2325 S. Leavitt St. Chicago, 1H.

Phone ULiffside 4-6857
SS

SS
MAY THE RISEN SAVIOUR BLESS ALL OUR 

CLIENTS AND FRIENDS

ZAMBETTA BROTHERS• ■ »
Licensed and Bonded

PLUMBING CONTRACTORS
PHONE TERRACE 4-6760

281 Lake Street
ELMHVRST, ILLINOIS

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. 'Drauge'.
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ŠVIESUS ATEITIES VAIZDAS,
11 » k

Kada Marianapolis būtų nuopelningas
PETRAS JURGAI. A, UniontUle, N. Y.

u, J. JM

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BONNIE BEE SUPER 
FOOD MART

JOHN GUSTAINIS, Sav.

1800 Main St. Tel. Fllmore 3-3033

MELROSE PARK, ILLINOIS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
savo draugams ir lankytojams linki

ROCKWELL CLUB
ONA ir BALYS MULIOLIAI, sav.

VIETINIAI IR UŽSIENINIAI GĖRIMAI, 
pradedant šampanu ir baigiant konjakais

bei miduoliu
3957 So. Rockwell St. VIrginia 7-8413

Linksmų šv. Velykų
ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo 
Kostumeriams 
ir Draugams!

J. ir P. Rachunai

2525 W. 7lst St.

SAVININKAI GARSIOS

GOLD COASTINN
kur užlaikoma Importuotų 

Ir Naminių Geriausių 
Vynų Ir Gėrimų

Tel. PRospect 8-9785

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Kostumeriams ir Draugams

TAMALUNAS A. & A. TAVERN
ALEX and ANTHONY, Props.

Television, Shuifle Alley and Pool

1447 So. 49th Avė. Cicero, Illinois
TOvvnhali 3-9571

Susipažinus su čia pateiktais 
sumanymais paversti Mariana- 
polį lietuvių jaunuolių auklėji* 
mo, mokymo bei lavinimo cen
tru, dabar būtų pravartu aptar
ti šios, panašiai reformuotos, 
įstaigos naudą, šių pasiūlymų 
davėjas įžvelgia tokias galimy
bes.

Lietuviai jaunuoliai, besimo
kydami Marianapoly, kur būtų 
naudojama praktiška auklėjimo 
sistema ir įvesta prievolė reikš
tis chore, orkestre, ansambly, 
dramos ir sporto rateliuose, gal 
net ateitininkų ir skautų drau
govėse ir t.t., ištisus mokslo 
metus gyventų lietuviškoje ap
linkoje ir pedagoginių veiksnių 
įtakoje. Mokytojai ir profeso
riai dėstytų visuotinio ir litu
anistikos mokslo dalykus, o 
taip pat skaitytų paskaitas lie
tuviškos kultūros, jos apraiš
kų bei uždavinių klausimais ir 
pan. Dvasios vadovai rūpintų
si religinio ir dorinio auklėjimo 
reikalais: greta religijos bei 
etikos pamokų, rengtų tais 
klausimais pašnekesius — po
kalbius su moksleiviais, nagri
nėtų krikščioniškąsias dorybes, į 
skatintų jų praktikavimą, puo
selėtų veiksmingą meilę Dievui. I 
Tėvynei, gyvenamajam kraštui 
bei artimui ir t. t. Vidaus tvar
kai mokykliniam gyvenime, ri
kiuotės pratyboms, grupinei 
mankštai, gimnastikai, sporti
nėms varžyboms, eismui į vaka
rines vėliavų nuleidimo ir miru
siųjų didvyrių bei žuvusiųjų 
karžygių pagerbimo apeigas, 
švenčių iškilmėms ir t. t. vado
vautų mokyklos kuopų vadai — 
mokytojai (taip pat uniformuo
ti). O kiekvienoje kuopoje bū
rių ir skyrių vadovais būtų pa
skirti moksleiviai. Jie rikiuotus 
moksleivius vestų į klases, val
gyklą, aikštę, bendrabutį ir bū
tų atsakingi už nustatytą tvar
ką, drausmę ir pareigingumą 
jų vadovaujamam padaliny. Pa
sišventę mokslui ir saviauklai 
šioje “pilyje”, kurioje būtų tiek 
daug galimybių gyvai reikštis 
teologijos, filosofijos, lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos mėgė

jų ir kitose lavinimosi kuopelė
se, chore, orkestre, kanklininkų 
ir skudutininkų būreliuose, 
sporto rateliuose ir kurioje ne
trūktų įvairių padorių pramogų, 
visokių viešesnių ar draugiškų 
varžybų ir t. t., — Marianapolio 
moksleiviai būtų saugūs nuo vi
sų žalingų miesto poveikių. Čia 
augštam laipsny bręstų tarpu
savinis draugiškumas, solidaru
mas, tikra lietuviškoji brolava.

Tokiose sąlygose bei aplinko
je mūsų jaunimas būtų ugdo
mas krikščioniškai lietuviškoje 
ideologijoje, pratinamas gyven
ti pagal šios ideologijos princi
pus bei tradicijas ir parengia
mas kovoti su įvairiomis gyve
nimo pagundomis, žalingomis 
svetimybėmis kalboje ar papro
čiuose ir nutautimo pavojais. 
Įdiegtas dvasines vertybes jau
ni idealistai iš čia išsineštų į 
tolimesnį savo gyvenimą ir 
stengtųsi jas perteikti lietuvių 
visuomenei bei aplinkumai Kad 
čia nebūtų tiktai skambūs šū
kiai, auklėjimas tikslu siekti 
tokio augšto idealo turėtų būti 
metodiškas ir labai rūpestingai 
organizuotas. Tokio dorinio 
auklėjimo mokykloje mes lietu
viai dar nebuvome • suorganiza
vę, nors ir turime prof. Stasio 
Šalkauskio sukurtą pilnutinio 
ugdymo sistemą. Reiktų paga
liau praktiniam reikalui panau
doti šio didžio mūsų filosofo ir 
pedagogo kūrybą, o taip pat 
praktiškus lietuviškosios skau- 
tybės metodus ideologiniam 
auklėjime, mokyme bei saviauk
loje. Taip būtų ugdomi aktyvūs 
idealistai.

Stambus indėlis
Marianapolio augštesniąją 

mokyklą ir kolegiją ar un-tą 
baigusieji lietuviai, be abejo, 
duotų labai reikšmingų indėlių 
į įvairias lietuvių tautos gyve
nimo sritis.

(1) Vieni, klausydami savo 
širdies balso, įstotų į Marijonų • 
Vienuoliją ir, baigę Marijonų 
Kunigų Seminariją bei universi
tetą ir įšventinti kunigais, bū
tų įjungti į pedagoginį darbą 
tam pačiam Marianapoly ir ki
tur. Jaunatvėje specialiai auk
lėtu ir sistemingai parengtų lie
tuvių apaštalų bei pedagogų 
taip laitai reikia- ne tik Žiemių 
Amerikos, bet ir Pietų Ameri
kos ar net kitų kraštų lietu
viams!

(2) Antri, pagilinę pasirink- 
tos srities žinyną kituose uni
versitetuose arba tuojau grįžę 
į lietuviškąją bendruomenę, įsi
jungtų į mokytojo darbą litu
anistinėse mokyklose ir šiaip į 
kultūrinę bei visuomeninę lietu
vių veiklą, nežiūrint pagrindi
nės profesijos ar verslo kaip sa
vo gyvenimo šaltinio. Šie jau
nieji kultūrininkai ir visuomeni
ninkai, kaip išėję vertingą lie
tuviškąją mokyklą, kurioje 
jiems buvo įkvėpta dvasiais bei 
fizinis aktyvumas, ga-rbės pa
jautimas, riteriškumas ir kitos 
krikščionio, lietuvio, doro žmo
gaus savybės, į visuomeninį lie
tuvių gyvenimą įneštų naujos, 
taurios dvasios tiek veikloje, 
tiek tarpusavio santykiuose ir 
t. t.

(3) Treti, pamėgę pedagogiką
(Nukelta į 7 psl.)

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Saro Kostumcriams ir Dranyams

BRUNO KEPYKLA
Sav. B. MACINSKAS

Šližikai, lietuviška duona, vestuvėms tortai ir įvairūs 
pyragai.

3339-41 Lituanica Avė. Tel. CLiffside 4-6376

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linki Taupytojams ir Skolintojams

%

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”. 
Pasinaudokite “Draugo" (lassified skyriumi.

Linksmų Šventų Velykų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

Paulina liiissian — Turkish Bathes
ELEKTROS TRITMENTAI 

Ultra Violet Sunshine and Infra Red Light Radiations 
Swedish Massage

CH. LAURINAVIČIUS IR SŪNUS Sav.
1657 West 45th St. Tel. VIrginia 7-9493

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Lietuviams!

NELAUKITE -
Rytoj gali būt petvelu!
Jei norite užtikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per MŪSŲ kompaniją. Nelaimei ištikus, 
neturėsite jokių nemalonumų.

“MES ESAME PIRMAKLASIAI NARIAI CHICAGO BOARD 
OF UNDERWRITERS”

OMalley&McKay
INCORPOR ATED

222 West Adams St. Kambarys 1043
Phone CEntral 6-5206

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ KOMPANIJŲ:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

CRANE SAVINGS & LOAN ASS'N.
2555 W. 47th St. B. R. PIETKIEWICZ, President

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

rytafl ja ■

TOURIST NASH SALES
COMPANY

5932-50 South Western Avenue

Telef. HEmlock 4-2110
Savininkai NAVICKŲ ŠEIMA 

Aptarnauja šią apylinkę jau 35 metai

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

DARGIS DRUG STORE
2425 W. Marąuette Rd., Chicago, III. Hemlock 4-6050
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS

MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

ANTHONY PETKUS
IR

DONALD PETKUS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MARIANAFOLIO NUOPELNINGUMAS - i1-'"' fvu uvu žaidimais, vakarinio laužo pro-
(Atkelta iš 6 psl.)

ir išėję atitinkamus mokslus 
kitose kolegijose bei un-se, įsi
jungtų į mokytojo darbą ame
rikiečių mokyklose ir kartu be- 
Bireikštų lituanistinėse mokyk
lose ar kitokioje lietuviškoje 
veikloje. Amerikiečių kolegijos 
bei un-tai, be abejo, kredituotų 
nevieną mokslo dalyką, išeitą 
Marianapolio kolegijoje ar un- 
te. Iš šių lietuvių tarpo ir bū-

• č ai, kurią kasdien lankytų gau- 
i si jaunimo minia. Čia labai tik
tų pastatyti istoringos bažny
čios (Aušros Vartų, Trakų bei 
Šiluvos Marijos, Vytauto ar pa
minklinės Kristaus Atsikėlimo

grama ir kt. Mūsų skautai šią 
vietovę aplenkia (taip jau va
dovaujami) ir savo stovyklas 
rengia svetimtaučių ūkiuose ar 
parkuose. Kuomet Marianapoly 
bus įkurtas lietuviškas mokslo 
centras su auditorijomis, gim
nastikos sale, lietuviško stiliausbažnyčios) repliką. Tokia Lietu

vos bažnyčia, palangiškė grota,i .... . .. . ... _
paminklas Tėvynei pasiaukoja-, baa"\c‘\. L.tuamsUkOs Muze- 
s’ems, Lituanistikos Mažėjus ir! Jum, Maruos grota, Birutes kal- 
Letuvių jaunuolių mokymo bei, "e1^ betju™kala kryžiau, ir 
auklėjimo įstaiga Marianapoly' Llet“voa . bei kaT7‘
sudarytų didingą ir popularią f™ at“n“"° apeigomis - taip, 

almoj! Nepr. Lietuvos BespubH- Amerikos lietuvių ^„tovę. Per ka,P Nepriklausomoje Iaetavo- 
ka susilauktų naujo vertingų ir, did Sventes čion pakviesti >’ ~ ,abcJ0' tokl°3, 6ve"‘°- 
------------------- I vyskupai, augštes- ves Paūksmėje ne tik ate.tl-patyrusių mokytojų prieauglio.

(4) Kiti, pasiryžę tapti teisi- njejj ^nai, ameri-l ninkai,ir skautai savo

/

WISHING EVERYONE 
A

HAPPY AND JOYFUL 
EASTER

HENRY J. SANDUSKY Town President
JERRY JUSTIN...............Town Clerk
JOSEPH S. KRAL .... Town Collector 
TED J. ZAREMBA .. Town Supervisor 
JOHN F. KIMBARK .... Town Assessor
JERRY HOLECEK........ Town Trustee
STANLEY PARA........ Town Trustee
FRANK I. KRAL........... Town Trustee
JOHN B. BERNARO, Police Magistrate

ELECTED OFFICIALS
OF THE

TOWN OF CICERO

ninkais, ekonomistais, gydyto
jais, inžinieriais, architektais, 
chemikais, prekybininkais ir t.t. 
ir išėję specialius mokslus, būtų 
labai naudingi ir uolūs lietu
viškų organizacijų bei Lietuvių 
Bendruomenės nariai, tautinių 
darbų rėmėjai, visuomeninių 
sąjūdžių dalyviai ar net vadovai. 
Ir šiapjau savo gyvenime ar 
betkurioje veikloje jie reikštų
si kaip garbingi, dor,i taurūs 
žmonės, nes bus išėję gerą lie
tuviškąją auklėjimo mokyklą.

Tokią mokyklą išėję ir joje 
subrandinę idealistinę savo dva
sią, Marianapolio auklėtiniai sie- 
lotųsi savo tautos ateitimi, ge
rove, Lietuvos išlaisvinimu ir 
įsijungtų į kovą dėl ši0 idealo. 
Jie savo darbais patikslintų, jog 
neveltui buvo lituanistinių mo
kslų mokomi ir sistemingai auk
lėjami, neveltui kasdien daly
vaudavo mirusiųjų Lietuvos di
dvyrių bei žuvusiųjų karžygių 
atminimo apeigose ir neveltui 
giedamu Tautos Himnu karto
davo savo įsipareigojimą eiti jų 
įmintu keliu. Be to, šie vyrai 
pasiliktų dėkingi ir jaustųsi 
skolingi Marianapoliui už su
teiktą dvasinę stiprybę, vispu
sišką išlavinimą — užgrūdini- 
mą ir parengimą prasmingam 
gyvenimui. Užtat jie būtų šir
dingiausi ir uoliausi šios įstai
gos rėmėjai, t. y. įvairiais bū
dais rūpintųsi, kad Marianapo
lio mokyklos augtų, tobulėtų ir 
ko daugiau lietuvių jaunuolių 
jas išeitų.

Paminklinė bažnyčia
Neseniai kan. F. Kapočius 

(lietuviškos sielos ganytojas ir 
romantikas) buvo iškėlęs suma- 

| nymą — prie plataus vieškelio 
ar kryžkelės pastatyti pamink
linę lietuviško stiliaus bažny
čią. Pats sumanymas buvo kil
nus, bet sunkiai įvykdomas ir, 

į antra, paskirtis būtų apribota. 
Marianapolis būtų tinkamiausia 
vieta tokia: paminklinei bažny

kiečių rašytojai bei laikrašti 
ninkai galėtų gėrėtis lietuvių 
vienybės išdava — Marianapo- 
liu: augštu jo mokyklų lygiu, 
tvarka, lietuviškąja romantika. 
Lituanistikos Muzėjuje jie susi
pažintų su mūsų tautos kultū
ros ypatybėm5s ir patirtų, kaip 
ši tauta, amžius budėdama, bu
vo savo pasišventimu bei auko
mis laisvę laimėjusi ir kaip bei 
kodėl ji dabar yra pavergta ir 
net naikinama. Garbingi sve
čiai įsitikintų, jog tokia taikin
ga krikščioniškoji tauta, taip 
mylinti savo kryžių kraštą ir 
atkakliai tebekovojanti dėl ne
priklausomybės, yra verta pa
garbos, užtarimo ir pagalbos 
išsilaisvinimui

Ikšiol
Visų centras 
Marianapoliu

stovyklas, kursus bei sąskry
džius, bet ir kitos letuvių or
ganizacijos norės čia šaukti sa
vo suvažiavimus ir surengti iš
vykas (ekskursijas). Aišku, tik 
per kalėdines atostogas ir va
sarą, kada mokyklų rūmai bū
tų apytušti, švenčių metu čia 
suplauktų gausios lietuvių mi- 

j nios. Marianapolis, kaip vienin
telė tokios rūšies tautinė šven
tovė Amerikoje ir iš viso lais
vam pasauly, atliktų tokį vaid
menį, kokį Nepr- Lietuvoje at 
likdavo Karo Muzėjus su savo 
tautiniu lobiu bei Romuva Kry
žiaus ženkle. Be to, čion daž
nai užsuktų mūsų visuomeni
ninkai, mokytojai, rašytojai, 
menininkai, laikraštininkai, in
žinieriai, polit'kai, dplomatai,

! kariai, karo veteranai, jaunimo 
vasarą būriai ir kiti Lietuvoje, Ameri-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS

MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Mr. and Mrs. Stanley P. Mažeika
IR

Mr. and Mrs. John G. Evans
(EVANAUSKAS)

J

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

visiems savo kostumeriams ir pažįstamiems
ROYAL BLUE STORE

«. VAUVItHIS 
A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS,

4359 S. Campbell Avė. Chicago 32, Ilk
BĮ 7-0475

I

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime VisiemM Savo Kostumeriams ir Draugams

Peoples Hardware and Paini Co.
GREGORAVICIAI, Savininkai

1901 W. 47ch St. LAfayette 3-4139

f
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naudojasi tik ateitininkai, kurie, koje ar kituose kraštuose gi- 
ten surengia vasarines stovyk-į (Nukelta į 8 psl.) •

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

visiems savo kostumeriams ir pažįstamiems
ROSE ROOM RESTAURANT

savininkai
10758 So. Michigan CO 4-9811

Chicago 28, M.
Patarnavimas mandagus

Lietuviškų ir amerikoniškų valgių su skanumynais.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS

MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

JOHN F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius
— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

4605-07 So. Hermitage Avenue
Telephone YArds 7-1741—7-1742

★
4330-34 So. California Avenue

Telephone LAfayette 3-0727

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Lietuviams

ED. PRIGNANO
FANERAI. HOME

Suteikia Mandagų ir Simpatišką Laidotuvėms Patarnavimą
MODERNIŠKA KOPLYČIA

1810 Lake Street Melrost Park, Iii.
Ofiso Tel.: Flhnore 4-0635 
Resid. Tek: Fllmore 4-8074

Privatinis Ambulansas. Karai Rcnduojami Visokiems Reikalams

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Linkime Visiems Savo Pažįstamiems Ir Draugams

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA
Nariai:

A. M. PHILLIPS
L. F. BUKAUSKAS

J. F. RUDMIN 
P. BIELIŪNAS 
S. C. LACKAWICZ

P. P. GURSKIS 
AL VASAITIS-VANCE 
P. J. RIDIKAS 
V AS AITIS-BUTKUS 
Z. (ŽUDYK) ZUDYCKI

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

’ ★

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

Tell. VIrginia 7-1250

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams^

JONAS IR ANELE KINCINAI
BUCERNE IR GROSERNE 

4441 So. Honore St. Tel. YArds 7-1066 Chicago, UI.
■■ ■ ■ . ---------------------■—...................................... ...................

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems

m
SAVININKAI

MAISTO PRODUKTŲ! KRAUTUVfib

BRONE IK EDVARDAS S1ANGENKERGAI
1447 So. 50tk Avė. Tol. OLympic 6-1095

CICKRO 50, ILLINOIS

OMU



DŽIAUGSMINGIAUSIŲ
VELYKŲ VISIEMS!

Šioje garbingoje Kristaus Prisikėlimo šventė
je, nuoširdžiausiai sveikiname Šv. Kazimiero Se
serų Rėmėjų Draugijos narius bei nares; taip pat 
sveikiname mūsų brangius geradarius ir prietelius, 
širdingiausiai linkėdamos tikro Velykų džiaugsmo.

Didingai prisikėlusio Kristaus dosni širdis te
suteikia Jums savo meilės bei dangaus ramybės. 
Viešpaties palaima teatspindi Jūsų darbuose ir te- 
nuskaidrina visas Jūsų gyvenimo dienas.

Išreikšdamos Jums gilią padėką už Jūsų viso
keriopą paramą mūsų vienuolijai, antrąją Velykų 
dieną šventas Mišias ir visų Seselių maldas skir
sime Jūsų intencijoms.

švento Kazimiero Seserys 
Motina M. Teofilė

1956 metai.

7V<

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOT3

MARIANAPOLIS
Ketvirtadienis, kovo 29, 19^6
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(Atkelta iš 7-to psl.)

mę lietuviai,-ės. Ta proga jie 
keliautų per šį lietuvybės židi
nį, susimastytų Lituanistikos 
Muzėjuje, atsilankytų į pamal 
das Lietuvos bažnyčioje, nuo
taikingai giedotų lietuviškųjų 
Marijos giesmę ir dalyvautų 
prasmingose vėliavų nuleidimo 
apeigose — taip, kaip Tėvynė
je... Tai visa sukeltų tokias 
nuotaikas, kokias sukeldavo iš
kilmės prie Karo Muzėjaus 

i anuomet — Lietuvos laimės 
metu. Lankytojai savo dvasia 
nuskristų ten ir valandėlę pa
gyventų mieloje, brangioje Tė
vynėje... Dvasia — skrajūnė, 
pritrenkta tragingo vaizdo L'e- 
tuvos ašarų ir kraujo pakalnė
je, savo ruožtu sukrėsti! lais
vėje gyvenančių lietuvių sąži
nę ir sukeltų tvirtesnį ryžtą 
paklusti Galybių Viešpačiui ir 
tuo nusipelnyti Jo malonių, se- 

>i seriškai — broliškai sugyventi, 
_ alkaną bei nudriskusį tautietį 

tremtinį pasotinti ir aprengti, 
tyromis širdimis bei reikšmin
gesniais žygiais kurti Lietuvos 
laisvės aušrinę.

kaskart vis kitam mieste ir ta 
proga suruošia bendrą vakarie
nę, keri bei salė nemokamai ne
duodama Jei lietusių pranciš-

Enciklikos ir JAV Jr 
darbininkija v

JAV suvienytos AFL-CIO 
konų vasarviete mielai naudo- darbin nkų unijos nrezidentat.
jasi karinei vis d ilesnis Ritai- George Meany, kalbėdamas 
čiufi lietuvių kultūrininkų, vi- Nevvarke, N. J. iškėlė sociali- 
suomenininkų ir kt., tuo labiau nių popiežių enciklikų reikšmę, 
Marianapolis turėtu būti atida- tardamas:
rytas ir j asaulieėių lietuvių or- — Popiežių enciklikos, nuo 
jų suvažiavimams, šioms or- pat Leono XIII išleistos 1891 
joms b."tų didesnis malonumas m davė gaires Amerikos darbi- 
kaip tik čia šaukti savo atsto- ninkijos sąjūdžiui per visą tą 
vų suvažiav.mus ir atsilyginti la ką, nes jos tobulai der.nas. 
už patalpų naudojimą, nakvynę su amerikieč.ų galvosena. —• 
ir maistą, o ne svetimose salė- Meany kalbėjo vaišėse, s~- 
se ar viešbučiuose. Be to, kiek- modose jam suteikiant “Re 
vienas toks suvažiavimas ar iš-j rum Novarum” medalį šv. F'et- 
kyla paliktų ii auką Maiiana- ro koiegijoje. Kalboje jis piure- 
polio Fondui (mokyklų islaiky- svarbią popiežiaus m'nlj,
mui, naujiems pastatams ar ne- Rad darbdaviai su dai.>-n nRa.g 
turtingiems moksleiviams šelp- tUfi sugyventi| ka , darUav.a.
t1)- i turi gerbti darbininkų asmeny-

Tad Marianapolis tapdamas bę, Q darb;ninkai atl kti savo 
lietuviškuoju mokslo švyturiu djenos darbą sąžiningai. Paga- 
ir lietuvių sueigos centru, teik- ,iau Meany pabrėžė> Rad nory 
tų dvasinio peno Platesniems ameriRiečių si8tema gra y._
lietuvių jaunuomenes bei vi- s.§Rai tobuk
suomenės s uogsmams, o is to u. fcetR r;
gautų ir reikalingų pajamų, kad . .. . ... .L,A*. iv civilizacijos istorijoje žmogaus

sukurtą.

Linksmų Velykų Visiems!
Suaidėję Velykų varpai teatneša Jums, brangūs 

Rėmėjai, Geradariai ir Prieteliai, mūsų širdingiausius 
sveikinimus ir linkėjimus

Aleliuja! Aleliuja! teskamba džiaugsmingai per 
visą Jūsų gyvenimą. Linkime, kad dosni Aukščiausio
jo ranka nubarstytų Jūsų darbo dirvas gausia palai
mos rasa. šia intencija ir Jūsų ypatingomis intencijo
mis dėkingai melšime Meilingąjį Atpirkėją.

Nek. Pr. Švč. P. Marijos Seserys

Visiems Mano 
Draugam - Draugėm 

ir
Prieteliam linkiu 

LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

Juozas A. Krukas

%

The Chicago 
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SVEIKINA CHICAGOS 

LIETUVIUS

Linksmų Velykų
PROGA

Stasys Pieža
1

Ne tik paskiriems lietu
viams,-ėms būtų labai miela 
aplankyti tokį tautinį židinį. 
Paprastai JAV lietuvių sąjun
gos savo suvažiavimus šaukia

galėtų lengviau verstis ir to 
bulėti. Pagaliau lietuvis,-ė su 
didesniu noru ir dosniai remtų 
šią įstaigą, kurią pats pama 
tytų, pasistiprintų jos pertei 
kiamu dvasiniu penu ir įsitik 
rintų jos reikalingumu bei nuo 
pelningumu sumažėjusiai Lietu 
vių Tautai.

(Bus daugiau)

Atsivertęs raudonasis
Buvęs aktyvus raudonųjų 

simpatikas, vėliau atsivertęs į 
katalikybę ir tapęs kunigu — 
Joseph Vadakan — darbuojasi 
Indijoje, Malabare. Jau besiruoš 
damas kunigystei jisai Indijoje 
suorganizavo prieškomunistinj 
frontą su 2,000 organizacinį 
branduolių visoje Malabaro vals

4538 So. California Avė. 
Chicago 32, Illinois 

Tel. YA 7-7691
J

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

LINKI VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Visiems Savo Kostiumeriams 

ir Draugams

LINKI

MATAS ZIZAS
STATYBOS KONTRAKTORIUS 

6929 S. California Avė. WAlbrook 5-7744

JONAS KAZANAUSKAS 
Mutual Federal Bendrovės — Prezidentas

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JOE VILIMAS
KONTRAKTORIUS IR STATYTOJAS 
Namu Pataisytojas Real Estate

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

LINKSMŲ SF. VELYKŲ ŠVENČIŲ .
linkime visiems savo kostumeriams ir bičiuliams

RŪTA FOOD MARKET
B. ŠILIUNAS, sav.

4600 S. Fairfield Avė. Chicago, Illinois
LA 3-3698

tybėje. Jis nugalėjo komunistus 
municipaliniuose rinkimuose, su 
telkdamas darbininkų unijas, 
kaimiečių kooperatyvus, tarny 
tų biurus, suaugusių mokyklas, 
kaimų pramonės organizacijas.
Jis sėkmingai organizavo pasi 
priešinimą komunistų propagan 
dai tarp mokytojų. Komunis 
tai grasė jį nužudyti ir ėmė l 
skleisti melagingus gandus, kad 
jis esąs JAV apmokamas agen
tas.

Nuostabusis atomas
Atomas yra sustatytas pa

našiai kaip ir mūsų saulės sis
tema. Tai yra beveik visiškai 
tuščia erdvė. Branduolys yra £ 
vienintelis masyvus gabalas 
medžiagos. Mokslininkai sa
ko, kad panaikinus visą tuštu
mą kiekviename atome, iš 200 
svarų žmogaus kūno liktų tik
tai maža dulkė. Žemė be ato
mų erdvės būtų apskritas gaba
las pusės mylios skersmens.

Atome elektronai sukasi

Linksmų šv. Velykų Švenčių
PROGA

Sveikiname

Visus Savo Letuvius Kostumerius 

Bei Pažįstamus ’

JOHN W. PACHANKIS
6819-21 S. Western Avė. Chicago, 29, III.

Lietuvis — Paminklų Dirbėjas

LINKSMŲ SF. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugam?

ONA BERŽANSKIENE
TAVERNAS

Turime Gero Alaus, Vyno ir Degtinės •

2334 So. Hoyne Avė. Tel. FRontier 6-0670

apie branduolį keletą milionų 
kartų per sekundę. Kiekvienas 
elektronag turi tiek vietos ju
dėti atome kaip bitė turėtų 
vietos judėti didžioje bažnyčio
je.

898 vaikų apaštalai
Detroito arkidiecezijoje 898 

pasauliečiai, drauge su 1,165 se
selėmis ir 324 kunigais, tikybos 
moko 64,284 vaikus. Arkivys
kupas augštai įvertino jų dar
bą.

/» •
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!
I

Linkime Visiems Lietuviams, Kostumeriams ir Draugams

BORCHERT and SON, Ine.
BUILDING CONTRACTORS

ATSAKOMINGAS STATYBOS IR REMONTĄ VIMO DARBAS

2312 W. 109th St. Chicago 43, Illinois

Telef. BEverly 8-7366

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Savo Klientams ir Draugams

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FlIRNITOE am, INC.
3222-24-26 S. Halsted St. Chicago, III.

VIctory 2-4226

JUSTAS LIEPONIS, įmonės vedėjas


