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eca de queiroz

ŠVELNUSIS STEBUKLAS

Jose Maria de Eca de Queiroz, 
vienas iš žymiausių portugalų ra
šytojų ir nepalyginamas portugalų 
romano meisteris, mažai težinomas 
už savo tėvynės ribų gal dėl por
tugalų kalbos menko išplitimo, o 
gal ir dėl jo kūrinių lokalinio, gry
nai portugališko, pobūdžio. E. de 
Q. taip pat yra parašęs ir keletą 
novelių, iš kurių švelnusis Stebuk
las laikoma viena iš geriausių ne 
tik jo, bet ir visoje portugalų lite
ratūroje dėl jausmo gilumo ir ryš
kinamojo tikslo koncentruotumo.

P. G.

Tuo metu Jėzus dar nebuvo 
nutolęs nuo Galilėjos ir nuo ma
lonių, šviesulingų Tiberiados eže 
ro krantų, — tačiau naujiena 
apie jo stebuklus pasiekė En
ganimą, stipriamūrį, turtingą 
miestą, tarp alyvmedžių ir vy
nuogynų. Isačaro šalyje.

Vieną popietę vėsiu slėniu pra 
ėjo žmogus, degančiomis ir nu
stebintomis akimis ir pranešė, 
kad naujas Pranašas, gražus 
mokytojas, vaikštąs po Galilė
jos kaimus ir laukus, skelbda
mas Dievo karalystės atėjimą 
ir gydydamas visas žmonių' li
gas. Ir, atsisėdęs ant šaltinio

tele nubaido nuo javų skėrius, 
išsiperėjusius Egipto dumbluo
se, ar pirštais pastveria medžių 
šešėlius ir juos nuneša ir kaip 
palaimingas uždangas pakabi
na virš kiemų vidudienio metu. 
Jėzus iš Galilėjos, naujausias, 
su aiškiai galingesniais burtais, 
jeigu jis bus gerai apmokėtas, 
sulaikytų gyvulių gaišimą ir at
gaivintų jo vynuogynus. Tad 
Obedas paliepė savo tarnams 
vykti ir visoje Galilėjoje jieško
ti naujojo pranašo ir pinigų bei) 
brangenybių pažadais jį atvi-1 
lioti į Enganimą.

Tarnai susiveržė odinius dir
žus ir leidosi karavanų keliu, 
kuris, besirangydamas paežerių, 
nusitiesia ligi Damasko. Vieną 
popietę saulėleidžio pusėje pa
matė raudonus, kaip labai pri
nokusius granatus, skaisčius 
Hermono kalno sniegus. Paskui, 
švelnaus ryto vėsumoje nušvi
to priešais juos Tiberiados eže
ras, permatomas, tylos supa
mas, žydresnis už padangę, vi
sas išpuoštas žydinčiomis pie-

kranto, ilsėdamasis dar papa- vomis, tankiais sodais, porfyro
šakojo, kad tasai Mokytojas, 
ant Magdalos kelio, pagydė iš 
raupsų vieno romėnų dekurio- 
no tarną vien tik ištiestų ant 
jo savo rankų šešėliu ir kad 
kitą rytą, valtimi plaukdamas 
į geraseniečių žemę, kur buvo 
prasidėjęs balzamo surinkimas, 
prikėlė iš mirusių dukrą Ja- 
jiro, įtakingo ir mokyto vyro, 
kuris sinagogoje aiškino Įsta
tymą. Ir kai aplink jį nustebę 
javų augintojai, skerdžiai ir var 
pų rinkėjos su ąsočiais ant pe
čių klausinėjo, ar iš tikrųjų ta
sai yra Judėjos Mesijas ir ar 
priešais jį švytėjo ugnies kar
das, ir ar jį lydėjo, žengdami 
nelyginant dviejų bokštų šeše

iliai, Gogo ir Magogo šešėliai — 
tasai žmoghs, netgi neatsigėręs 
šaltinio vandens, kurį kadaise 
gėrė Jbsue, pakėlė lazdą, pakra
tė plaukus, ir susimąstęs patrau 
kė vandentiekio linkui ir tuoj 
dingo žydinčių migdolų giraitė
je. Tačiau viltis, maloni, kaip 
•rasa tais mėnesiais, kai čirškia 
žiodai, atgaivino nesudėtingas

uolomis, baltomis terasėmis ir 
skraidančiais turkleliais. Vienas 
žvejas, tingiai atrišinėjęs savo 
valtį nuo vejos, pridengtos alo- 
endrų šešėliu, besišypsodamas, 
klausėsi tarnų. — Nazareto mo
kytojas? O! Jau prieš mėnesį 
jis su savo mokiniais patraukė 
į tą pusę, kur Jordanas neša 
savo vandenis.

Tarnai nuskubėjo upės pa
kraščiu, ligi pasiekė brastą, kur 
ji pavirsta ilga bala ir ilsisi, ir 
akimirką užmiega, nejudanti ir 
žalia, tamarindų pavėsyje. Vie
nas vyras iš eseniečių genties, 
vilkįs linine drobe, lėtais .jude
siais rinko vaistažoles upės pa
krantėje su baltu avinėliu ant 
kaklo. Tarnai nužemintai pas
veikino jį, nes liaudis myli tuos' 
žmones, tokius tyraširdžius, pap 
rastus ir šviesius, kaip ir jų rū
bas, kiekvieną rytą skalbiamas 
švarinamuose tvenkiniuose. Ar 
jis žinąs apie praėjimą naujojo 
Galilėjos mokytojo, kuris, pa
našiai eseniečiams, mokė švelnu 
mo ir ?ydė žmones bei gyvu-

sielas. Po to visuose laukuose,, liūs ? Esenietis prašnabždėjo.
žaliuojančiuose ligi pat Askalo- 
no, arklas atrodė lengviau smen
gąs į žemę, lengviau buvo suk
ti girnas; vaikai, prisidengę ane 
monų šakomis, tykojo kelius ir 
skersgatvius ir stebėjo, ar iš po 
sikomoro medžio nekyla šviesa, 
o ant akmeninių suolų, prie mies 
to vartų, seniai, pirštais vadžio
dami po barzdų siūlus, jau ne
beaiškino su tokiu žinovišku 
tiarumu senųjų nuostatų.

Tuo metu Enganime gyveno 
senis vardu Obedas. iš Sumari- 
jos didžiųjų kunigų šeimos, dė
jęs aukas ant Ebalo kalno al
toriaus, skaitlingų kaimenių ir 
gausių vynuogynų savininkas, 
ir tokia pilna išdidumo širdimi, 
kaip jo klojimas buvo pilnas 
kviečių. Tačiau sausas ir svili-

kad Mokytojas perėjęs Engadi 
tyrus ir pasukęs ten... — Bet, 
kur “ten”? — Mojuodamas nu
skintos raudonos gėlės stiebu, 
esenietis parodė į žemę už Jor
dano, Moabo lygumų. Tarnai 
perbrido per upę ir veltui sten
gėsi .surasti Jėzų, kėpšindami 
vos išeinamais keliais ligi kalvų, 
kur iškyla nelemtoji Makauro 
tvirtovė... Jokūbo miestelyje il
sėjosi ilga vilkstinė, nešanti į 
Egiptą mirrą, prieskonius ir bai 
zamus, ir kupranugarių varovai, 
odiniais kibirais semdami van
denį, papasakojo Obedo tar

nams, kad Gudaroje, per jau
ną mėnesį, stebuklingas moky
tojas, didesnis už feovydą ir Iza- 
jų, išvaręs septynis demonus 
iš vienos audėjos, ir kad jam

nantis vėjas, tasai nevilties vė- 1 paliepus, plėšiko Barabo nukirs 
jas. kuris, Viešpačiui paliepus, tas žmogus atsikėlė iš kapo ir
pučia iš nelemtos Assuro žemės, 
nugaišino riebiausius jo kaime
nių gyvulius, ir pašlaitės, kur 
jo vynuogienojai vyniojosi ant 
guobų ar tiesėsi ant plonų kar
telių, paliko vien tik nuogi me
džiai ir kartelės. Ir Obedas, pri
sišliejęs prie savo namų durų. 
apsiautalo galu pridengęs veidą, 
trynė dulkes, skundėsi senatve 
ir atrajojo priekaištus žiauria
jam Dievui.

Vos tik išgirdo kalbant apie 
tą naująjį Mokytdją iš Galilė
jos, kuris maitino minias, tram
dė velnius, atitaisinėjo visas 
skriaudas, — Obedas, prityręs 
vyras, keliavęs po Fenikiją, — 
tuojau pagalvojo, kad Jėzus 
bus vienas tų burtininkų, taip 
įprastų Palestinoje, kaip Apolo
nijus ar Rabi Ben Dossa, ar 
Simonas Išmoningasis. Jie, net
gi tamsiomis naktimis, kalbasi 
su žvaigždėmis, jiems visados 
matomomis ir lengvai atsklei-

nuėjo į savo sodą. Vilties pa
drąsinti, tarnai paskubomis lei
dosi Maldininkų keliu ligi Gu- 
daros, augštabokščio miesto ir 
netgi dar toliau, ligi Amaljos 
ištakų... Tačiau Jėzus tą rytą. 
lydimas minios, kuri giedojo ir 
mojavo mimozos šakomis, žvejo 
buriniu laivu išplaukė į Magda- 
lą. Nusiminę Obedo tarnai vėl 
perėjo į aną Jordano krantą.

Vieną dieną, nuo ilgų kelio
nių suplėšytomis sandalijomis, 
jau mindydami romėniškosios 
Judėjos žemę, susitiko niūrų fa
riziejų, jojusį į Efraimą. Su pa
maldžiu nusižeminimu sulaikė 
Įstatymo vyrą. Ar kartais jis 
nesutikęs to naujojo Galilėjos 
pranašo, kuris, nelyginant Die
vas, praeidamas žeme, sėjo ste
buklus? Gumbėtas farizėjaus 
veidas aptemo ir jo pyktis pra
trūko, kaip išdidus būgnas.

— Jūs stabmeldžių vergai! 
Pi k tžod žiau to jai! Kur girdėjote

skyrus Jeruzalę? Tik Jehova 
turi galią savo Šventovėje. Iš 
Galilėjos išeina tik niekšai ir 
apsimetėliai...

Ir, tarnams besitraukiant nuo 
jo iškelto kumščio, viso apvy
nioto šventaisiais dvieiliais, —j 
įsiutęs daktaras nušoko nuo mu 
lo ir, graibstydamas kelio ak
menis, jais apmėtė Obedo tar
nus, šaukdamas: “Raka! Ra
ka!” ir kitus ritualinius prakei
kimus.

Tarnai pasuko tiesiai į Enga
nimą. Ir didelė buvo Obedo šird
gėla, nes jo galvijai gaišo, vy
nuogės džiūvo, — ir vistik, švie
si kaip aušra už kalnų, sklido 
raminanti ir dieviškų pažadų pil 
na Jėzaus iš Galilėjaus garbė.

Tuo metu romėnų centurionas 
Publijus Septimus buvo virši
ninkas tvirtovės, kuri gynė Ce- 
zarėjos slėnį ligi pat miesto ir 
jūros. Publijus buvo šiurkštus 
žmogus, Tiberijaus kovų su par 
tais veteranas, pralobęs iš Sama 
rijos maišto belaisviais ir gro
biu, turėjo kasyklas Atikoje ir 
kaip augščiausia dievų malone 
džiaugėsi draugyste Flako, im
peratoriaus legato Sirijoje. Ta
čiau vienas skausmas graužė jo 
galingą gerbūvį, kaip kirminas 
graužia labai sultingą vaisių. 
Jo vienintelė duktė, jam bran
gesnė už gyvenimą ir turtus, 
kentėjo nuo kažkokios lėtos ir 
subtilios ligos, keistos netgi pa
tiems gydeivoms ir magams, ku 
riuos jis buvo iškviesdinęs iš 
Sidono ir Tyro. Balta ir liūdna, 
kaip mėnesiena kapuose, be ma
žiausio skundo, blankiai besi
šypsodama tėvui, geso sėdėda
ma augšto je tvirtovės aikštėje, 
po baldakimu, ilgesingai nukrei 
pusi juodas, liūdnas akis į žyd
rį jūros, kuria ji plaukė iš Ita
lijos prabangioje galeroje. Kar
tais, šalia jos, koks legionie
rius stipriai tempė strėlę ir per- 
verdavo didelį erelį, ramiai be- 
plasnojantį sparnais švytinčio
je padangėje. Septimo dukra a- 
kimirką sekdavo paukštį, stai
giais posūkiais bekrentantį ir 
negyvą atsitrenkiantį į uolas, 
— paskui, atsidususi, dar liūd
nesnė ir blankesnė, vėl nukreip
davo žvilgsnį į jūrą.

Tada Septimas, girdėdamas 
kalbant Chorazino pirklius apie 
tą nuostabų Mokytoją, tokį ga
lingą dvasių tramdytoją, gydan 
tį paslaptingas sielos ligas, pa
rinko trisdešimtį kareivių ir 
jiems liepė jo jieškoti Galilėjo
je ir visuose miestuose ligi pat 
Askalono kraštų. Kareiviai su
kišo skydus į drobinius maišus, 
šalmus užmovė ant alyvmedžio 
šakų, pasirišo pakaustytas san- 
dalijas ir p3skubomis išžygiavo, 
kaukšėdami bazaltinėmis plyto
mis romėniško kelio, kuris nuo 
Cezare jos ligi ežero kerta visą 
Herodo karaliją. Naktimis jų 
ginklai žvilgėjo kalvų augštu- 
mose, tarp vilnijančių iškeltų 
deglų liepsnų. Dienomis užplūs
davo kaimus, išlandžiodavo so
dų tankmes, jiečių smaigaliais 
perverdavo šiaudų gubas, ir per 
sigandusios moterys, norėdamos 
juos sušvelninti, vaišindavo me 
'dumi, šviežiomis fygomis ir du
benimis vyno, kuriuos jie iš
maukdavo vienu ypu. Taip jie 
perėjo žemąją Galilėją — ir Mo
kytoją terado tik kaip šviesu- 
lingą vagą žmonių širdyse. Pa- 
sibodėję bergždžiais jioškoji-

Pieta Sodoma

mais, bijodami, kad žydai ne
paslėptų savo burtininko, neno
rėdami leisti romėnams pasi
naudoti jo apžavais, triukšmin
gai liejo savo apmaudą pamal
džioje, nukariautoje šalyje. Prie 
tilčiuose sulaikydavo maldinin
kus. šaukdami Mokytojo vardą, 
draskydami mergaičių šydus, ir 
tą valandą, kai ąsočiai pripildo
mi šuliniuose, užplūsdavo siau
ras miestelių gatveles, įsiverž
davo į sinagogas ir šventvagiš
kai kardų rankenomis daužė 
Thebahs, šventas kedro skry
nias, kuriose laikomos Įstatymo 
knygos.

• t
Netoliese Hėbrono, pagriebę 

už barzdų, išvilkdavo iš uolų 
atsiskyrėlius, norėdami iš jų iš
gauti vardą dykumos ar palmy- 
no, kur slapstėsi Mokytojas. Ir 
du fenikiečiai pirkliai, vykę iš 
Zopes sų brangiu kroviniu ir 
kuriuos niekad nebuvo pasiekęs 
Jėzaus vardas, už Šį nusikalti
mą sumokėjo po šimtą drach
mų kiekvienam dešimtininkui. 
Jau laukininkai ir netgi narsie
ji Idumėjos piemenys, auginą 
baltus gyvulius šventyklai, išsi
gandę bėgdavo į kalnus, vos tik 
pamatę švytint kuriam kelio po
sūkyje smurtingojo būrio gink
lus. Ir kiemuose senės, nelygi
nant maišus, kratė S3vo sutar
šytus plaukus ir sviedė ant jų 
talismanus, šaukdamos Elijo 
keršto. Taip betriukšmaudami 
atsibaladojo ligi Askalono: ne
surado Jėzaus, ir pasitraukė pa
kraščiu, jų sandalijoms skęs
tant karštam smėlyje.

Vieną rytmetį, netoli nuo Ce
zare jos, žygiuodami slėniu, pa
matė ant kalvos tamsiai žalių 
laurų giraitę, kur bolavo elegan 
tiškas ir vaiskus šventyklos por
tikas. Vienas senis, ilga balta 
barzda, vainikuotas lauro lapų 
vainiku, vilkįs šafrano spalvos 
tunika, derino trumpą, tristy- 
gę lyrą ir ant marmurinių laip
tų rimtai laukė saulės užtekė
jimo. Apačioje, mojuodami alyv 
medžip šaka, kareiviai šaukė ku 
nigą. Ar jis negirdėjęs apie nau 
jąjį pranašą, pasirodžiusį Ga
lilėjoje, ir tokį miklų stebuk
ladarį, prikeliantį mirusius ir 
vandenį paverčiantį į vyną?

Ramiai, ištiesdamas rankas, 
romusis senis, virš rasotos slė

nio žalumos sušuko:
— O romėnai! Vadinasi, jūs 

tikite, kad Galilėjoje ir Judėjo
je atsiranda pranašų, darančių, 
stebuklus? Kaip gali koks bar-1 
baras keisti Zeuso nustatytą' 
tvarką.?.. Magai ir burtininkai' 
tai parsidavėliai, šnabždą tuš
čius žodžius, kad išviliotų pini
gą iš lengvatikių... Be Nemir
tingųjų leidimo nei sausa šaka 
negali nukristi nuo medžio, nei 
sausas lapas negali būti nukrės-j 
tas nuo medžio. Nėra pranašų, 
nėra stebuklų... Vien tik Delfų 
Apolonas težino daiktų paslap
tį!

Tada iš lėto, nuleidę galvas, 
tarsi pralaimėję kautynes, ka
reiviai pasuko į Cezarėjos tvir
tovę. Ir didelis buvo Septimo 
nusiminimas, nes jo duktė buvo 
bebaigianti gesti, neištarusi nė 
vieno skundo, bežiūrėdama į jū
rą — ir vistik garsas apie Jė
zų, kaip kankinančių ligų gydy
toją, augo, vis labiau paguo
džiantis ir šviežias, kaip vaka
rinis vėjelis, pučiąs nuo Hermo
no, ir, slinkdamas per sodus, 
atgaivinąs ir pakeliąs palinku
sias lelijas.

Tuo metu tarp Enganimo ir 
[Cezarėjos, vienoje apgriuvusioje 
lūšnoje, riogsančioje kalvos 
raukšlėje, gyveno našlė, nelai
mingiausia moteris iš visų Izrae
lio dukterų. Josios vienintelis sū 
nelis, visas par?ližuotas, perėjo 
nuo jos išdžiūvusių krūtų, ku
riomis maitino, į pūvančio guo
lio skudurus, kur gulėjo septy- 
neris metus, nykdamas ir aima 
nuodamas. Taip pat ir ją sugrie 
bė liga niekad nekeičiamuose 
skuduruose, tamsesnė ir raiz
gesnė už išrautą šaknį. Ir ant 
jųdviejų suklestėjo skurdas, 
kaip kad pelėsiai ant šiukšlyne 
išmestų šukių. Netgi jų raudo
no molio lempojfe seniai jau iš
seko aliejus. Išpaišytoje skry
nioje nebeliko nė vieno grūdo 
ar plutelės. Vasarą, neturint 
ganyklos, nugaišo ožka. Pas
kui d’rže išdžiūvo fygos medis. 
Jie gyveno taip toli nuo kaimo, 
kad niekados duonos ar medaus 

! išmalda neperžengė jų slenks
čio. Ir tik uolų plyšiuose suran
kiotos žolės ir be druskos iš
virtos maitino tuos Dievo pada
rus išrinktoje žemėje, kur net-

džiančiomis savo paslaptis: vy- esant pranašų ar stebuklų, iš-

ALELIUJA
JONAS MIŠKINIS

Kova dėl tiesos ir teisingumo 
bei dėl gėrio ir grožio yra am
žių kova. Nors gėrio -ir pikto 
mokytojų supratimas nėra vie
nodas, bet žmonija kovos tiks
lą supranta. Vadinasi, žmoni
jos troškimas yra ne kas hitą, 
Kaip gerovės siekimas. Vir**, 
kas kuria vienokią ar kitokią 
gerovę, kas patenkina kūno ir 
dvasios potroškius, yra gerovė.

Todėl Velykos yra džiaugsmo 
ir ryžtumo šventė visiems tiems, 
Kurie kovoja dėl tiesos, artima 
meilės, žmonijos ir tautos gero
vės. Tos kovos ir aukos vėliau 
ar anksčiau turi sulaukti rezu- 
rekcijos.

Mūsų daugelis žmonių yra liu 
dininkais tų kraujo sėklos vai
sių, kurią pasėjo mūsų kariai 
savanoriai ir partizanai, kovo
dami dėl laisvės, gerovės ir tė
vynės nepriklausomybės. Jie mi 
rė, kad mes gyventume, o mes 
turime be pertraukos rūpintis, 
kad anų dienų didvyrių dvasia 
amžinai gyventų mumyse ir mū 
sų polikuonyse.

Taigi religines Velykas jung- 
kime su tautos Velykomis ir ne 
sigailėkime nieko, k3d jos am
žinai kartotųsi. Bet tam reikalin 
ga didi dvasia, lietuvio meilė 
lietuviui, pasiaukojimas tiesiog 
iki tragiškiausios mirties. Mie
gantiems neateina nei laisvė, 
nei laimė. Tarp savęs kovojanti 
ir aukų bijanti tauta neišsilai
ko. Tik nuoširdžiausioje vieny
bėje glūdi galia ir tautos atspa
rumas.

Nebūkime surambėję

Žmogus, kuris išsižada idė
jos dėl aukos baimės, jos netu
ri arba ta idėja yra netikra.

vydo, intrigų, neapykantos ir 
surambėjimo artimo atžvilgiu 
rūdžių. Idealizmo ir pasiaukoji- 
mb ne tik iš kitų reikalaukime, 
bet šiek tiek reikalaukime ir iš 
savęs. Kas daugiau gali, turi 
daugiau aukotis, kad būtų iš
laikytas bent proporcijos dės
nis. Vadovaujantieji veiksniai 
visada turi daugiau veikti bei 
aukotis negu vedamieji, — prie 
šingai — veikla bus demorali
zuota. Juk yra žinomas posa
kis: “Kiekvienas, kuris vado
vauja, yra paskutinis jūreivis, 
siekiąs išsigelbėjimo tik tuomet,

1 kai visi kiti jau išgelbėti”.

Šv. Velykų proga tenka pri
siminti neteisingas, bet kartu 
simboliškas išsireiškimas tų, ku 
rie Kristų smerkė: geriau, kad 

i vienas žmogus žūtų už tautą. Ir 
iTas Žmogus nesipriešino, kad 
tik tauta būtų sveika. Laimin
ga ta tauta, kurių sūnūs apie 
save taip galvoja — ji nežus.

Mūsų tėvynė neseniai turėjo 
tokių sūnų. Beabejo, tokių yra 
ir dabar; tik tokių žmonių skai
čių reikia nuolat didinti, nors 
ir būtume pasaulyje išsibarstę.

Didžias misijas paprastai at
lieka ne skaičiai, o pasišventė
liai, ryžtingieji, nebijantieji pa
siaukojimo dėl tėvynės laisvės. 
Ir ši religinė prisikėlimo šventė 
tesužadina mūsų sielose geriau
sį nusiteikimą mūsų artimo bei 
mūsų tautos atžvilgiu. Ugdyki
me idealą: “Vienas už visus ir 
visi už vieną”. Pagerbkime vie
nas kitą meile, pagarba, susi
klausymu.

Mūsų tautos vienybės Aleliu
ja tesujungia mus su didinguo
ju Kristaus prisikėlimo džiaugs
mu!

Todėl nepamirškime šveisti' Išvaryk Dievą — tai išvarysi 
savo dvasią nuo savimeilės, pa- teisingumą. Pijus X

dicjaniftojo

Įnotja, i.v sakiname. v i i. u i. Lf\iii.taui. 

Lf\aiaL iaui. Jlaivo ikaitytojui., ^Us- 

vų ^llaiijonų kzndtadatkiui. ii įsms- 

jui., Linkėdami įlinkimą šventų 

(IdsLykų. - .

Jdai ^Piiiiki-Lįi. diLįanijtojai. Laimina {dui. ii dai

gui, ii lutsikia yauiių. maLonių.

*3ivai ^V[aiijonai

gi plėšrieji paukščiai turėjo mais 
to perteklių.

Vieną dieną elgeta įėjo į lūš
ną ir. atidavęs gautos išmaldos 
dali nusiminusiai motinai, atsi
sėdo ant židinio akmens aptvar 
styti kojų žaizdų ir papasakojo 
apie tą didžią ią nuliūdusiųjų vii 
tį, apie ta Mokytoją, kuris pa
sirodė Galilėjoje, ir iš vieno ke
palo padarydavo septynis, ir my 
Įėjo visus vaikus, ir nušluosty- 
davo visas ašaras, ir žadėjo vi
siems vargšams didelę ir skais
čią karaliją, apstesnę už Salia
mono dvarą. Išbadėjusiomis a- 
kimis moteriškė klausėsi. Ir ta
sai malonusis Mokytojas, nusi
minusiųjų viltis, kur jis buvo? 
Elgeta atsiduso. Ai, tasai mei
lusis Mokytojas! Daugelis no
rėjo jį pamatyti, bet veltui. Gar 
sas apie jį sklido po visąt Judė
ją, kaip kad saulė prasiskver
bia per seną mūrą ir ja džiaugia 
masi. tačiau pamatyti jo veido 
šviesą tegali tik laimingieji, ku
riuos jis pats pasirenka. Štai 
Obedas, toks turtingas, išsiun
tė savo tarnus po visą Galilėją 
jieškoti Jėzaus ir pažadais pri
vilioti į Enganimą, arba vėl Sep 
timas, toksai valdovas, išsky
rė būrį kareivių ir liepė vykti 
ligi jūros pakraščio, surasti Jė
zų ir jį atsivesti į Cezarėją. Klai 
džiodamas ir elgetaudamas vi
somis pakelėmis jis susidūrė su 
Obedo tarnais, o paskui su Sep
timo legionieriais. Ir visi grįžo 
kaip pralaimėjusieji, nunešioto
mis sandalijomis, nesuradę miš 
ko ar miesto, olos ar rūmo, kur 
slapstosi Jėzus.

Diena ėjo vakarop. Elgeta 
pakėlė lazdą, šiurkščiu taku per 
brūzgynus ir uolas nusileido že
myn. Motina vėl atsisėdo į sa
vo kertę, dar labiau susikūpri
nusi. dar labiau nusiminusi. Ir 
tada josios sūnelis, šnabždesiu, 
silpnesniu už sparno mostelėji
mą, paprašė motiną jam atvesti 
Mokytoją, kuris mylėjo vaikus, 
nors ir didžiausius skurdžius, 
gydė ligas, nors ir pačias seniau 
sias. Motina atsuko iškreivin
tą veidą: »

— Sūneli! Kaip tu gali norė
ti, kad aš tave palikčiau ir leis
čiau keliais Galilėjos Mokytojo 
jieškotų? Obedas turtingas ir 
turi tarnus, ir veltui jieškojo 
Jėzų po smiltynus ir slėnius, 
nuo Chorazino ligi Moabo šalies. 
Septimas galingas, turi karei
vių, ir veltui jie žygiavo bejieš- 
kodami Jėzaus nuo Hebrono li
gi pat jūros! Kaip gali norėti, 
kad tave palikčiau? Jėzus vaikš
to labai toli nuo čia, o mūsų 
likausmas gyvena su mumis, 
tarp šitų sienų, ir tarp jų mus 
kankina. Ir netgi jį suradus, 
kaip įtikinčiau, kad taip visų 
pageidaujamas Mokytojas, dėl 
kurio dūsauja turtingi ir galin
gi, nusileistų iš miestų į šitą lū
šną pagydyti tokį skurdžių ligo- 
niuką, tokiame vargingame guo- 

I lyje?
Vaikas, su dviem ašaromis 

(ant sulysusiu’ veiduko. prašnabž 
1 dėjo:

— O motin! Jėzus myli visus 
mažuosius. O aš tebesu dar to 
kis mažas ir sergu tokia sunkia 
liga, ir taip noriu pasveikti!

Ir motina, verkdama, tarė:

— Mano sūnau, kaip galiu ta 
ve palikti? Ilgi Galilėjos keliai, 
o žmonių gailestingumas trum
pas. Tokią nuskurusią, tokią 
šlubą, tokią nuliūdusią, netgi 
šunys puls prie namų durų. Nie 
kas neišklausys mano prašymo 
ir neparodys malonaus Mokyto 
jo gyvenvietės. Sūnau! Gal Jė
zus jau mirė... Netgi turčiai ir 
galiūnai jo nesuranda. Dangus 
jį atsiuntė, dangus ir atsiėmė. 
O kartu su juo mirė ir nuliūdu
siųjų viltis.

Iš savo pajuodusių skudurų 
iškėlęs išdžiūvusias ir dreban
čias rankutes, vaikas šnabždė
jo:

— Mama, aš norėčiau matyti 
Jėzų... '

Ir staiga, iš lėto atidarydamas 
duris ir šypsodamasis, Jėzus 
vaikui tarė:

— Aš čia.

Išvertė P. Gaučys
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

MUSŲ GERADARIAMS, RĖMĖJAMS, o ypatingai pa- 
rėmusiems mūsų šių metų bankietą, kad sukelti 
pakankamai lėšų pastatyti prie Šv. Šeimynos prie
glaudos ir taip reikalingą ligoninę (Inlirmary).

LABDARIŲ ORGANIZACIJOS VALDYBA
KUN. A. LINKUS 
KUN. ST. ADOMINAS 

ORLftND PARK. ILL.

If
i? J*

■’il

ROOSEVELT FURNITURE 
BENDROVE

2310 W. Roosevelt Rd. SEeley 3-4711

Sveikina Visus Savo Kostumerius, Esančius ir 
Būsiančius,

LINKĖDAMI

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Ir Linki Visiems Jas Laimingai Ir Linksmai Praleisti

Roosevelt Furniture Bendrovės Direktoriai;
MBS. NELLIE BERTULIS, FELK A. RAUDONIS, 

Tarnautojai:
FRANK LANGVIS ir kiti.

J

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

PRECIN PHOTO STUDIG 
Inc.

PHOTOGRAPHS OP HIGH QUALITY 
—Wedding Photographa a Specialty 

4068 Archer Ave. Virginia 7-2481

EDWARD J. ULIS, President-Treasurer

Neretas mūsų gyvenime reiš
kinys, kad, sutikęs neseniai šia 
pus Atlanto atsiradusios šeimos 
atžalą, nebegali susikalbėti su 
ja lietuviškai. Kaikur net ir tė
vai bando su vaikais angliškai 
besikalbėti. Tokia* jau mada, 
taip veikia gyvenimas...

Tačiau ar ne keista? Kaikur 
pastebima visai priešingų reiš
kinių — lietuviškos kilmės tė
vai, jau lietuviškai nebekalbą, 
rūpinasi, kad jų vaikai pramok
tų lietuviškai!

Atsitiko, jog ir aš, bebūda
mas JAV-se, patekau pas lie
tuviškosios knygos mecentą 
prel. Pr. M. Jurą, Lawrence, 
Mass., šv. Pranciškaus parapi
jos kleboną. Daug kam šis gerb. 
prelatas žinomas, kurio parapi
jos gyvenimas aprašytas puikia 
me prof. S. Sužiedėlio veikale;( 
ne vienas yra buvęs Lawrence 
ir pats savo akimis matęs tą 
nedidelį, bet plačiai žinomą lie
tuvišką kampelį. Rodos, nieko 
jau ir nebebūtų galima pridėti 
ar ką nors naujo pasakyti.

Bet štai pereitais metais skai 
tėme laikraščiuose, kad prelatui 
pasisekė įsigyti parapinę mo
kyklą. Kaikas pagalvojo ar net 
pasakė: “Ar ne pervėlu parapi
jai įsigyti mokyklą po penkias
dešimt gyvavimo metų? Kiek 
gi ji bepasitamaus lietuviška
jam reikalui?” Gal ir aš pana
šiai galvojau ir todėl norėjau pa 
matyti šį naują lietuvišką ži
dinį.

Taigi besisvečiuodamas pas 
prelatą klebonijoje, jau teira
vausi, kaip sekasi darbas mo
kykloje, kas ten dirba, kaip dir
ba? Nedaug ką iš prelato teiš- 
girdau, ko nebūčiau jau anks» 
čiau skaitęs laikraščiuose. Dir
ba trys Nukryžiuotojo Jėzaus 
vienuolyno seselės. Šiais metais 
veikia tik vaikų darželis ir pir
masis skyrius; jau registruoja
mi vaikučiai ateinantiems mok
slo metams... Tačiau mane nu
stebino, kai prelatas prasitarė 
apie “lituanistinę mokyklą”, ku
ri jau veikianti ir birželio antrą 
dieną rengianti grynai lietuviš
ką programą — mokslo metų 
užbaigtuves. Pasidarė tikrai įdo 
mu — lituanistinė mokykla to
kioje parapijoje, kur jaunieji 
tėvai jau nevisi bekalba lietu
viškai !

Prelatas nebeatsakinėjo į ma 
no klausimus, bet pasiūlė (kol 
dar nesutemo) pamatyti mokyk 
lą, kur kaip tik šiuo metu ir 
vykstančios tos lituanistinės 
pamokos.

— Geriau važiuokime, bus 
greičiau — sako prelatas. Aš ir 
pradėjau galvoti, kad toji mo
kykla yra kažkur toli nuo baž
nyčios. Tačiau, tepravažiavus 
vos tris blokus, automobilis su
stoja. Nenoriu tikėti, jog prieš 
akis tikrai gražus ir didingas 
pastatas — mūrinė dviejų augš 
tų mokykla. Prieš ją stovi bal
to marmuro statula — parapi
jos Globėjas šv. Pranciškus.

& ' " -------------------------------- ----------
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JUSTIN KULIS1
VAISTININKAS 

Wholesale and Retail 
Botanical Drugs and Patent Medicine 

3259-3261 S. Halsted St. Telefonas Vlctory 2-0584
f

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

DIENRASTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ESU LIETUVAITE - MOKAUSI 
LIETUVIŠKAI .> .

KUN. B. PACEVIČIUS, Toronto

Greta trijų augštų medinis na
mas — šv. Pranciškaus parapi
jos vienuolynas. Atseit, mokyk
la ir seselių mokytojų namas 
visai greta vienas kito, užimą vi 
są kampą tarp dviejų (Franklin 
ir Cross) gatvių. Prieš vienuoly
ną yra erdvus skveras. Reta 
kuri lietuviška parapija gali di
džiuotis tokiu puikiu ir impo
nuojančiu “mokslo centru”.

Skubame į mokyklą. Girdi
mas linksmas vaikučių krykš
tavimas. Sutinkame seselę vedė 
ją ir vieną mokytoją. Lietuvių 
kalbos pamokos jau baigiamos; 
iš klasės pasipila visas pulkas 
vaikučių. Vienas kitas kalba lie 
tuvjškai, dauguma — tik ang
liškai. Užkalbiname kokių 8 
metų mergaitę lietuviškai. Ji at 
sako — lietuviškai dar nesu
prantanti, bet tuoj pabrėžia, kad 
ji yra lietuvaitė ir greit mokės 
lietuviškai.

Kalbamės su sesele mokytoja. 
Apie 60 vaikučių nuolat lanko 
šias pamokas. Kiekvieną trečia
dienį nuo 4 iki 6 vai. po pietų 
vyksta įdomus “mokslas”. Vai
kai žaidžia lietuviškus žaidimus, 
lietuviškai dainuoja, mokosi 
skaityti ir rašyti. Tuo pačiu me
tu vyksta ir repeticijos būsi
mam mokslo metų užbaigimui, 
bet čia visa jau atliekama vien 
tik lietuviškai. Kaikurie vaiku
čiai pasigiria, jog jie jau lietu
viškai yra dainavę ir vaidinę 
minint Vasario 16 sukaktį. Jau 
vra išmokę lietuviškų giesmių

ir netrukus giedos kiekvieną 
sekmadienį bažnyčioje 8 vai. mi 
šių metu.

Dar aplankome seselių vienuo 
lyną bei jų gražią koplyčią. Ir 
vienuolyne seselės kalbasi su sa 
vo mokinėmis, jas moko, rengia 
vaidinimui... Gatvėje ties mo
kykla nemaža automobilių. Tė
vai atvažiavo parsivežti savo 
vaikų. Ne visi tėvai lietuviškai 
supranta, bet visi labai paten
kinti ir didžiuojasi, kad jų vai
kai pramoks “tėvų kalbos”. Jie 
“skundžiasi”, kad niekaip ne
gali savo vaikų sulaikyti na
mie, kai mokykloje vyksta lie
tuviškos pamokos. Skundžiasi, 
bet šypsosi. Patenkinti.

Grįžtame klebonijon, o aš vis 
negaliu užmiršti prelato žodžių: 
“Parapija be mokyklos, kaip 
šeima be vaikų”. Patenkintas 
gerb. prel. Juras, kad jo parapi
ja pagaliau susilaukė prieaug
lio, užtikrinančio ateitį. Tikrai 
linksma ir juokiesi pro ašaras:

, t
— Kai neseniai atvykusieji su 

savo vaikais jau angliškai besi
kalba, trečioji ir ketvirtoji čia 
gimusiųjų karta stengiasi iš
mokti lietuviškai.

Retai šykštuolis užbaigia sa
vo dienas be ašarų — juk jis 
mažiausiai yra savininkas tų gė 
rybių, kurias renka ir slepia: 
jis telkia turtus plėšikams, gi
minėms ir žemei.

—La Fontaine.
Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu visiems savo klientams ir pažįstamiems

MID - WEST STORE
I. I. GRIGAIČIAI, savin.

3200 S. Lowe Ave. Tel. VIc. 2-6242 Chicago, IIL
r?
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams Ir Draugams

COMMUNITY PHARMACY
C. KARECKAS, R. Ph.

X . i

5000 W. 16th SU Cicero, Illinois
Phone OLYMPIC 2-0951

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Aerininkams ir Draugams 

PERSONNEL:

V. P. Pleraynski, President 
John W. Thompson, V.-Pres. 
Lorraine Beczak, Sec’y.-Treas. 
Victor D. Gaps, Director 
Joseph J. Eaerski, Director

John Ynaka, Director 
Stanley Czekntis, Director 
Michael Kolltng, Director 
CHfford Lytie, Director 

Martinkus, Clerk

Chicago 9, Illinois — YArds 7-0145
J?

Penktadienis, bal. 19 d., 1957

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. Martinkus
Dievo Apvaizdos 
Parapijos Klebonas

Jr
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Liukiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

WESTWOOD LIQUOR
STORE

«

Rinktinių Vynų, Likerių ir Alų

ALEX SHIMKCNAS, Savininkas

2441 West 69th St. PRospect 6-5951 į

»

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
KnygV Leidėjus ir Spaudos Darbininkus 

— Sveikina —

BUTVILAS PRESS
MR. & MRS. GEORGE BUTVILAS

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

Spausdiname knygas, brošiūras, programas ir kitus 
prekybinius raštus

J?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKI

STEFA IR BENAS
D U N DAI

VIENYBES KLUBO SAVININKAI 
Galite gauti pirmos rūšies importuotų ir vietinių gėrimų 

CICERO, ILLINOIS, TEL.: TOWNHALL 3-1617

4830 West 15th Street

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MIDWEST SERVICE STATION
2335 S. Westem Ave. Chicago, III.

Phone Virginia 7-6681

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

J?
I
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Mūsų Kostumeriams ir Pažįstamiems

is

Gužauskas Beverly Hills Florai Co.
“KAS TIK ĮMANOMA GfiLfcSE”

2443 W. 63rd St. Tel. PRospeet $W3

J
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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 7-77G6

DIDŽIOJO RYTIEČIO JUBILEJUS
KAN. V. ZAKARAUSKAS

Iš skaudžiųjų Bažnyčios nelai mu. Bet šv. Jono Auksaburnio | muose įsigalėjusiam padriku
siam ir palaidam gyvenimui. Už 
tai jis 403 m. buvo pirmą kartą 
iš sostinės ištremtas. Greitai 
grįžo, bet neilgam laikui. Ir vėl 
404 m. buvo ištremtas į tolimiau 
šią valstybės pakraštį, į Kau
kazo kalnų papėdę. Po trijų mė
nesių sunkios pėsčiomis kelionės 
atvyko į Kumano Pontą. Paju
tęs, kad jo kūno jėgos visai 
išseko ir jau artėja kančių pa
baiga. pasiruošė ir laukė mir
ties. Ilgai jam jos neteko lauk
ti; 407 m. rugsėjo 14 d., pra
slinkus tik vienai dienai po pa
siruošimo, atidavė Dievui ^avo 
sielą. Jau Teodezijut II viešpa
taujant (po 31 metų nuo mir
ties), kūno palaikai buvo su di
delėmis iškilmėmis grąžinti iš’ 
tremties į Konstantinopolį. Iš
kilmėse dalyvavo ir karalius su 
savo dvariškiais. Jo kūno palai
kai 438 m. sausio 27 d. buvo 
padėti Apaštalų bažnyčioje. Dėl
to Bažnyčia ir švenčia šio didžio 
jo rytiečio šventę sausio 27 d.

Bažnyčia visai teisingai Jo
ną Auksaburnį pavadino ir Eu- 
christiškuoju daktaru, nes jis 
su nepaprastai giliu įsijautimu 
daug rašė apie švenč. Auką. Jo 
raštuose apie kunigystę dvel
kia pamaldžioj! dvasia ir kartu 
trykšta krikščioniškojo gyveni
mo įstabumas. Jo minties pa
saulis yra labai glaudžiai su
rištas su sakramentiniu gyve
nimu. Jis aiškiai akcentuoja bū
tinumą bendrauti su Kristumi; 
tai turi pasireikšti per liturgi
ją ir jos išgyvenimus. Pseudo 
Dionizas šią jo mintį vėliau dar 
plačiau išvystė, šv. Jono Auk
saburnio labai dideli nuopelnai 
yra liturgijos aiškinimo srity
je. Jis yra Rytų liturgijos re
formatorius.

mių, kurias Jai teko ir tenka asmens didybė glūdi ne vien tik 
išgyventi, yra ir Rytų Bažny- jo raštuose; ji yra ryški ir jo 
čios atskilimas. Ši skaudi Visuo-, Rytų B žnyčios organizacijoje, 
tinosios Bažnyčios žaizda, nors. kurioje jis veikė būdamas dia- 
jau if seniai Jai buvo padaryta.I konu, kunigu ir vėliau vyskupu 
bet dar iki šios dienos nėra už-1 Konstantinopolyje (prie Bosfo- 

Į gijusi. Tat kiekvienu metu bei|ro). Jis buvo tiesus vyras, at- 
kiekviena proga yra keliamas virai sakęs tiesą visiems. Jis ne 
šis klausimas ir jieškoma kelių nusigando nė tos reakcijos, ku- 
iširusiai vienybei atstatyti, šiam ri kilo prieš jį didikų rūmuose.

Jo nenugąsdino nė karalienės 
Eudoksijos grasinimai. Jei šv. 
Atanazas buvo ištremtas penkis 
kartus iš Aleksandrijos, tai Jo
nas Auksaburnis buvo tremtas 
du kartuę, kuris ištrėmime kaip
kankinys ir mirė.•

Jono Auksaburnio tėvyne bu
vo Sirija. Gimė 347 m., o 369 
m. buvo pakrikštytas. Lektoriu
mi pašventintas 372 m. Patriar- 
kas Melicijus 381 m. įšventė jį 
diakonu. Gi 386 m. patriarkas 
Flavijus jam suteikė kunigys
tės šventimus. Antiokijos mies
te jis kunigavo 12 metų. Čia jis 
daugiausiai sakė pamokslus. Jo

tikslui pasiekti daug gali pasi
tarnauti, be daugelio kitų prie
monių, geresnis ir nuodugnes
nis pažinimas tų laikų dvasios 
ir priežasčių, atskyrusių Rytus 
nuo Vakarų. Mat, jau tokia gy
venimo patirties tiesa, kad nuo
dugnesnis dalyko pažinimas, vi
sada palengvina surasti tiesą 
ir padaryti teisingesnes išva
das. Taigi šiuo atveju daug pa
sitarnautų artimesnis pažinimas 
to laiko Konstantinopolio val
dovų ir tų vadovų, kurie tai Baž 
nyčiai vadovavo ir kurių nu- 

' veikti darbai yra ne vien Rytų 
Bažnyčios, bet ir visos katalikų
Bažnyčios lobis. Vertėtų surips- lmo ir jo ,dealu

LI sv. Povilas. Sv. Jonų Auk-
saburnį kaip garsųjį pamoksli-

J =

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Visiems lietuviams linki

SHIMKUS DRUGS
FRANK A. SHIMKUS, R. Ph. G.

3301 So. Halsted Street Chieago, III.
Phone: LAfayette 3-8863

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

METRICK’S FARM FOOD 
COMPANY

STASYS ii MARIJA METRIKIAI

Dešrų, skilandžio ir kitų produktų 
IR LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ KRAUTUVE

1804 W. 47th St. Chieago 9, IIL
Telefonas YArds 7-8393

nyčios didžiųjų vyrų, pvz. su 
šv. Jonu Auksaburniu kurio 
1550 m. mirties sukaktį šiais 
metais mini Bažnyčia. Jis buvo 
Visuotinosios Bažnyčios medžio 
gyvoji šaka, tampriu vienybės 
ryšiu susirišusi su šv. Petro Sos 
tu Romoje. Šis žmogus iš tikrų
jų yra ne vien tik Rytų Bažny
čios vadovaujamoji asmenybė, 
bet yra kartu ir visos Bažny
čios stiprus šulas, kurio moks
lo ir šventumo žvaigždė skais
čiai šviečia ir Vakarams.

Bažnyčia šv. Jonui, didžiau
siam žodžio meisteriui bei gar
siausiam pamokslininkui, yra 
suteikusi “Auksaburnio” titulą. 
Tikrai, šio didžiojo vyro didžio
ji dvasia glūdėjo jo žodžio jė
goje ir jo raštuose. Kas Vakarų 
Bažnyčiai buvo šv. Augustinas, 
tai Rytų B?/nyčiai Jonas Auk
saburnis. Savo raštais ar šv. 
Rašto aiškinimais jis prabilo 
taip garsiai, kad jo balsas nėra 
nutilęs ir šiandien, nepaisant 
to, kad mes jau pradėjome gy
venti atominį amžių. Šv. Jonas 
Auksaburnis buvo didis šv. Po
vilo gerbėjas, todėl šio įtaka žy- 
mi ir jo raštuose.

Šv. Jonas Auksaburnis,, aiš
kindamas šv. Raštą, rėmėsi An
tiokijos mokykla, kuri daugiau 
stengėsi išaiškinti šventojo teks 
to žodinę, neal’egorinę, prasmę. 
Dėlto mums jo Šv. Rašto komen 
tarai ir homilijos yra geriau su
prantami, negu tų Bažnyčios tė
vų, kurie sekė Aleksandrijos ka- 
tachetų mokykla ir šv. Raštą 
aiškino daugiau pasiremdami 
alegoriniu metodu.

Šv. Jonas Auksaburnis buvo 
iš tikro didysis žodžio meisteris 
ir didysis rašytojas; tai įrodo 
jo nepaprastas palikimas — jo 
parašyti veikalai. Jo raštai su
daro 13 in folio tomų. Savo raš
tuose jis gvildena vienuolinį gy
venimą, rašo apie skaistybę, a- 
pie kunigystę ir kit. Ypač jo ra
šytieji laiškai pasižymi nepap
rastu švelnumu ir minties gilu-

ninką dažnai lydėjo - ne vien 
džiaugsmas savo klausytojų 
gausumu, bet teko jam išgyven
ti ir skaudžių valandų. Jo pa
mokslų klausytojai dažnai per
traukdavo jo pamokslus garsiu 
rankų plojimu (tada taip buvo 
priimta). Bet nekartą jam teko 
išgyventi ir tokių valandų, ka-' 
da jis turėdavęs kalbėti beveik 
tuštiems bažnyčios suolams. Tai 
būdavo tuo laiku, kai Antioki- 
joje vykdavo arklių lenktynės 
ar kiti liaudies pasilinksminimai.

397 metais miršta Nektarijus, 
Konstantinopolio patriarkas; il
gai netrukus Jonas Auksabur
nis buvo paskirtas šio miesto 
arkivyskupu .Tai buvusi jo, kaip 
jis pats apie šį paskyrimą pri
simena, didžiausia gyvenime ne
laimė. Mat, reikėjo palikti savo 
mielą Antiokiją ir apsigyventi 
sostinėje prie Bosforo, kur lau
kė labai sunkūs uždaviniai, pa
ruošę jam sunkios tremties ir 
kankinio vainiką. Čia mirgėjo 
įvairių tautų žmonės. Šioje dar 
neseniai įkurtoje Konstantino 
Didžiojo sostinėje buvo likę žy
mių pėdsakų arianizmo sukeltų 
aurų. Dvasiškija buvo gerokai 
tos audros paliesta. Taip pat 
karaliaus rūmų prabangiškas ir 
pilnas intrigų gyvenimas labai 
neigiamai veikė miesto gyvento
jus. Jonas Auksaburnis paskel-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
proga nuoširdžiai sveikinu

savo parapijiečius, draugus ir pažįs
tamus. Linkiu, kad švęsdami šias 
šventes ramioje nuotaikoje, prisimin
tume brolius lietuvius, kurie kenčia 
pavergtoje Lietuvoje, ir Sibire.k

Kun. A. Linkus,
Sv. Kryžiaus Parapijos Kleb.

J?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

LINKI

SOPHIE BARČUS
Lietuviškų radijo programų vedėja ir josios šeima 
linki visiems draugams ir radijo klausytojams

★
7159 S. Maplewood Avė. Tel. HE. 4-2413

CHICAGO 29, ILLINOIS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams

LIETUVIŲ UŽEIGA
ANEI.e BELINIS — Savininkė

★

122 East 105th St. PUlIman 5-2533
J

Perskaitę dienr. Draugą ”, duokite jį kitiems.

Deja, vėlesnieji šv. Jono įpė
diniai Konstantinopolio vysku
pų soste buvo visai kitokios dva
sios. Jie nutraukė ryšius su Ro
ma, atskyrė Rytų Bažnyčią nuo 
Visuotinės Bažnyčios ir tuo bū-1 
du ją atplėšė nuo gyvojo Baž
nyčios medžio — visuotinio or
ganizmo. Taip buvo atimtos iš 
Rytų Bažnyčios pačios jos gy
vastingumo jėgos. Gi Rytų Baž
nyčia šiandien vaidintų visai ki
tokį vaidmenį kovoje su komu
nizmu, jei ji būtų vienybėje su 
Vakarų Bažnyčia.

Norėdami pavaizduoti angelų 
grožį, juos vaizduoja panašiais

bė kovą tokiam karališkuose rū : į moteris. —Otway

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo KoatiimerfauMH Ir Draugams '

LOVICK’S FLORIST
(GWninka»>

3316 S. Halsted SL Chieago, UL
Tel.-----------

Jr
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkim savo draugams ir pažįstamiems

Jr

CLUB ALDONA
2259 S. Westem Avė., tel. Virginia 7-8542

(anksčiau buvęs 2213 W. Cermak Rd.)

NOHBOTAS ir ONMTK MARTINUI, sav.
J?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKI

CLUB T I N Y
FRANCES IR EDDIE RADVILAS

7427 So. Westem Avė., Chieago 36, III.
TEL.: GROVEHILL 6-93597-'

Vestuvėms, Laidotuvėms, Sukaktuvėm* 
Geriausias Pasirinkimas Gėlių

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIUI

Linkime Visiems Lietuviams, Kostumerimns ir Draugams

BORCHERT and SON, Ine.
BUILDING CONTRACTORS

ATSAKOMINGAS STATYBOS IR REMONTAVIMO DAMBAS 

2312 W. 109th St. Chieago 43, Illinois

Telef. BEverly 8-7366

J?

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
visiems draugams ir kostumeriams linki

KAUNAS PARK INN
. ANNA IR RAY KAUNIETIS

2650 West 69th Street
Tel. GRovehill 6-9753

Linksmų šv. Velykų švenčių
Linkiu Savo Pirkėjams ir Pažįstamiems

JONAS KARVELIS
3322 So. Halsted St., Chieago 8, III.

Telef. Y Ar d s 7-0677
J?

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.
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% NEPAPILDOMOS GRETOS RETĖJA
VIKTORAS MARIKIUS, Indiana Harbor, Ind.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu Savo Pacijentams ir Prieteliams

DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dabartiniu metu efektyviau
sias ginki s kovai už mūsų tė
vynės laisvę yra plunksna. Ji
nai nusako tėvynės meilę, jos 
kančias ir norus. Jinai subrandi
na kultūros žiedą, pagal kurį y- 
ra sprendžiama t jutos vertė. 
Išeivijoje mes turime gana dide
lį skaičių lietuvių rašytojų, ku
rie nepailstamai darbuojasi gro
žinės literatūros srity. Tai yra 
gr:žus pavyzdys ne tik mūsų 
žmonėms, bet ir kitoms tau
toms, kurios yra laisvos ir skait 
lingos. Bet sugrįždamas vėl prie 
jaunimo klausimo, aš turiu iš
reikšti savo nuomonę, pagrįstą 
šiurkščia gyvenimo realybe. Mes 
rūpinamės jaunimu pjvieniais 
atvejais, bet ne organizuotai. 
Kad mūsų senąsias rašytojų gre

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

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

i

tirti, mūsų jaunieji literatai yra buvo net perpildyti, nes į juos i 
labai gabūs, tik jiems reikia iš- buvo sudėtos visos pastangos 
tiesti nuoširdžią ranką, vedant ir dėmesys. Taip pat tenka pas- 
į senųjų rašytojų gretas. Gal tebėti, kad tuos būrelius orga- 
kas nors ir išdrįs pasakyti, kad nizavo vyresnioji karta, kuri 
jie gali jungtis į L. R. draugi- tuo metu buvo atkreipus didelį 
ją, bet toks pasakymas yra tik dėmėsi į organizuotą jaunimo 
teorijos išvedžiojimas, be prak- auklėjimą.
tiškus realybės. Jaunimas turi; Mumg visk.ma Mt malonu 
vystytu, savo tirpę, bet ne tų,; akai skiltyse, kad
kurie kadaise yra buvę jo gint- T()r(|nto ,iteratarog būrelia 8U. 
naujos mokytojais, aukle ojau. djdc, susidom5jim jauni
ai- dvasios vadais. Prileisk,mo. mo cjk jr
kad ir atsirastų por, jaunuo- litc,.atū,.os bf,rrlis nutarž su.

ruošti bendrą literatūros vaka
rą. Bostono ir New Yorko būre- 
l:ai buvo iškėlę tarpusavy dis
kusijas literatūriniais klausimais 
ir panaši i. Aš tikiu, kad tas 
reikalas laikui bėgant bus su
tvarkytas. Bet daug laiko mes 
negalime rezervuoti, rizikuoda
mi savo jaunimu.

lių, kurie užsimoję įstotų į L. R. 
draugiją, bet jų lygis su senes
ne karta juos greitai. nustelb
tų. Jie jaustųsi žemesni, nega
besni. Taigi teorija su praktika 
niekada nešim išo .

Mes turime užtektinai jauni-
tas papildytų jaunoji karta, mes mo tokiam užsimojimui reali- 
turime būti įpareigoti ką nors 
itlikti, kad mūsų jaunieji neiš
tirptų svetimų vandenynų pa- _...............
kranLse. Šis reikalas mus su- vo paskirstyti į stovyklas ir to 

A, veda į konfliktą su klausimu — j se stovyklose veikė gimnazijos 
kaip?

zuoti. Jisai tik pasidarė nejud
rus ir laukia iš mūsų paramos. 
Kai Europoje visi pabėgėliai bu-

Į ir pradžios mokyklos, mes už- 
Nepriklausbmybės laikais mū- lėktinai turėjome jaunų žmonių

Gražus veidas yra puikiausias 
reginys ir mylimosios balso 
skambėjimas yra saldžiausia

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

_____ . ... ._________________________________ -________ ,_________
1------------------------

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

Linksmų Šv. Velykų Linkėjimai
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIA’S RESTAURANT
STANLEY, JULLA IR SONUS BENEDIKTAS, Sav.

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

<7

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

ILLINGTON STUDIO
FOTOGRAFAI

ADAM ZALATORIS ir P. BANYS 
Savininkai

2258 W. Cermak Rd. Virginia 7-7393

sų lietuviškosios mokslo insti
tucijos turėjo savo literatūros 
būrelius. Juose mokiniai ir stu
dentai g Įėjo laisvai reikštis kū
ryboje. Juose atsispindėjo irtū-, 
sų kultūros ateitis. Dabar sąly
gos pasikeitė. Jaunimas lanko 
svetimas mokyklas, vartoja sve- j 
timą kalbą, gyvena svetimame 
krašte. Vienintelė išeitis šiai pa
dėčiai pakeisti — suorganizuoti 
jaunimą į skyrius ir tuose sky
riuose įsteigti literatūros būre- Į 
liūs. Tą darbą atlikti galėtų mū ! 
sų Lietuvių bendruomenė, o jai į 
patilkininkauti — Lietuvių Ra
šytojų draugija. Savaime supran 
tama, kad toks užsimojimas yra 
nelengvas. Jis pareikalautų daug 
darbo, ir kantrybės ir paramos 
iš mūsų intelektualiausių žmo
nių.

Kiekvienas iš mūsų supranta, 
kad esame nepaprastoje svetim 
taučių įtakoje. Ta įtaka pasida
rė labai galinga. Kaip minėjau 
anksčiau, gyvenimo sąlygos yra 
nepalankios. Bet esame įpareigo 
ti vienokiu ar kitokiu būdu skin
ti kelią < savo lietuviškam jauni
mui. Kiek teko man pačiam pa-

litcratūros būreliuose. Būreliai harmonija. —La Bruyere

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Visiems Draugams Amerikos Legijonieriams, 

Pažįstamiems Lietuviams ir Kostumeriams Linki DAN ER DELLA KURAIČIAI
Mūsų Prieteliams, Draugams ir Bičiuliams linkime

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

A. BUDRIS
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

3953 So. Rockwell Street
Phone YArds 7-6934

Linksmų S v. Velykų Švenčių
*

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

SIUVĖJŲ DIRBTUVĖ
PRANAS IR IEVA NAVAKAUSKAI, Sav.

Cleaning, Pressing and Repairing

2653 W. 43rd St. Tel. LAfayetle 3-4 H 6

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETE'S FOOD STORE
ir “DRAUGO” stotis

PETRAS SMITAS, sav. prieš Sv. Jurgio bažnyčią

901 West 33rd St. Tel. YArds 7-0087
Chicago 8, Illinois

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.

O

ak.'

ANTHONY KASPER TAVERN
DIDELIS PASIRINKIMAS DEGTINĖS,

VYNO IR ALAUS

5059 S. Wells St. Tel. Drexel 3-9880-83

Aleliuja!

Valdyba Ir Direktoriai Linki

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Savo Kostumeriams 

Ir Rėmėjams

METRŪPŪLITAN 
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

y?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

STANLEY CLEANERS
S. ŠIMULIS, sav. — CLEANING & DYEING

2150 S. Hoyne Avė. Tel. Virginia 7-6494

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKI

y?

BERNARO PLUMBING 

COMPANY

7022 S. Talman Avė., PRospeet 8-5268

t

y?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savu Knstunieriams lr Draugams

fl-Z
231

REDS PLACE
Naujai atremontuota

Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti
WALTEK ir ELIZABETH MISEVICH, Sav.

2200 West Cermak Rd. Chicago, III.
Telefonas Virginia 7-8874

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JAMES TAVERN
IG. IR ONA PAURAZAI, 9nv.

2942 W. Pershing Rd. Tel. Virginia 7-8826

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

5 i
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams 

Ir Visiems Lietuviams!

STANLEY LITWINAS, Ved.

CARR-MOODY LUMBER 

COMPANY

3029 So. Halsted St. Chicago, Illinois 
Tei. VICTORY 2-1272

Linkėjimai
nuo

ALGIRDO
ir

ALDONOS
BRAZIŲ

IIILL TOP LOUNGE 
8514 S. Roberts Rd. 
OAKLAWN, ILL. 

Tel. GArden 2-9561

tir

LIETUVIŠKOSIOS SĄMONĖS UGDYMAS
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Linksmų Šv.. Velykų Švenčių
linkime

visiems savo kostumeriams ir pažįstamiems
ROSE ROOM RESTAURANT

J. ir I. MftRKRUSKAI, savininkai
10758 So. Michigan CO 4-9811

Chicago 28, III.
Patarnavimas mandagus

Lietuviškų ir amerikoniškų valgių su skanumynais.

Tauta pasiekia tai, ko trokš-1 
ti. kai moka ir gali sujungti sa
viškius ir pakreipti jų jausmus, 
mintį ir valią viena linkme. Tau
ta laimi, kai vieningai ir gerai 
vykdo savo sprendimus ir savo 
žodį laiku pasako.

Tautos sprendimu kyla iš pri 
brendusios joje idėjos, bet rei
kia lūpų, kurios ją pasakytų, — 
prinokęs vaisius laiku nenuskin 
tas nyksta. — reikia veiksmų, 
kuriais idėja būtų vykdoma. 
Kai nedaug yra lūpų tautos gy 
vybis žodžiui t rti. tauta mer
di.

Pavyzdys — visa žmonijos is
torija ; skaudžiausias pavyzdys 
— pačios mūsų vargo dienos.

Anais istoriniais laikais palei- 
lę v lstybės vadžias iš lietuviš

kų rankų, ilgai negalėjome jų 
vėl suimti Iš pradžių reikėjo nu
krypusią iš lietuviško kelio vais 
tybę saugoti nuo svetimų įta
kų. Nieko čia nelaimėjus ir vais 
tybei beviltiškai nugrimzdus tų 
>;takų jūron bei pagaliau prara
dus patį nepriklausomybės še
šėlį, reikėjo jau kovoti dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo. Ta kova buvo ilga, sunki 
ir golgotiška. <

Prisikėlimas dėl to, kad mums 
švietė iš Mindaugo-Vytauto Di
džiojo laikų paveldėta didelė 
idėja — nepriklausomybės idė
ja ; pakilome dėl to, kad atsigau 
darni išsiauginome tai, ko reikė
jo kovai laimėti — valią ir vie
nybę. Šią idėją, vainikuojami gar 
bingų vardų, ugdykime savyje 
ir dabar. O tie garbingi didžių
jų mūsų tautos veikėjų vardai 
yra tiesiog lygūs atskiram mū
sų tautos sūnų ir dukrų sunkių 
dienų vaizdui.

Vainikuojami tų Lietuvą puo
šiančių vardų, tūkstančiai kil
nių tautos sūnų ir dukrų savo 
darbais ir gyvybės aukomis per 
šimtmečius kvėpė mums tėvy
nės meilę, mokė vieningai jaus
ti ir veikti bei kūrė gaivinan
čią laimėjimo viltį.' Vadinasi, 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas buvo subrendęs ne tik 
vadovaujamoj minty, bet ir jau 
anksčiau tautos gilumoje.

Anų laikų vyresnioji karta 
matė Rusijos silpnumą ir Eu
ropos ruošimąsi neišvengiamam 
karui. Ji jautė, kad tik tarptau
tiniai įvykiai gali pakeisti Lietu
vos padėtį. Ir ji tikėjo kad pa-

saulinis susikirtimas bus Lietu
vai palankus atsikelti. Būsimas 
karas nebaugino — iš jo tikėta
si gero. Beveik laukta atūžiant 
audros, kuri nuskaidrintų Lietu 
vos padangę; buvo šventai ti
kėta — nuo ruso išsivaduosim. 
Viešu nerašyta, nekalbėta, tik 
tarp savęs tartasi, galvota, sva
jota. Tokia nuotaiki įsigalėjo 
jau ano amžiaus gale. Tokių 
vyresniųjų k'lbėtų kalbų įta
koje augo mūsų karta, tada 
•lar vaikai bei jaunuoliai. Jei vy
resniesiems Lietuvos laisvė bu
vo saldi svajonė, tai tuometi
niam jaunuoliui ir buvo jau sv’i 
ginanti viltis,, aistringas tikėji
mas — taip bus. Tas taip ir įvy
ko.

Lietuvių tauta, savo geriau
sių tautos sūnų p žadinta, at
statė nepriklausomą valstybę 
Ji ai didį uždavinį atliko nepap
rasta energija, ištverme, pasi
šventimu ir pasiaukojimu. Pa
dėjusi atstatytos valstybės pa
matus ir pašalinusi išorinio prie
šo pavojų, dar didesniu pasiry
žimu ir pasišventimu ėmėsi kur 
ti savitą lietuvišką gyvenimą 
ir nustatinėti ateities gaires.

Lietuvos ūkinis ir kultūrinis 
augimas bei stiprėjimas rodė, 
kad lietuviai moka ne tik ryž-

Į tis ir laimėti, bet ir ištvermin
gai dideliu atsidėjimu dirbti vais 
tybinį darbą.

Tokią pat nepalaužiamą valią 
i lietuvių tauta parodė ir atsta
tydama neprikl’usomą valstybę 
bei pareikšdama pasauliui, kad 
ji nemananti išsižadėti savo am
žinosios teisės būti laisva ir ne
priklausoma s vo tėvų žemėje.

Šiandien vis? Lietuva okupan 
to pavergta, tačiau lietuvių tau
tos idėjos yra ir bus gyvos, dėl 
kurių daug, dau r kraujo pra
lieta ir tūkst nčių tūkstančiai 
naujų kapų dėl laisvės supilta. 
Lietuvių tauta nenori vergauti 
— ji no/i toliau augti, veikliai 
ir sąmoningai dalyvauti laisvo
jo pasaulio bendrame sūkury.

Visi žinokime, kad stipri lie
tuvio asmenybė daro lietuvių 
tautą atsparią ir ryžtingą. Ji at
stovauja Lietuvos garbei. To
dėl auklėti lietuvio asmenybę 
yri mūsų visų rūpestis. Visuo
meninė veikla ugdo lietuvio są
monę, stiprina jo atsparumą ir 
drausmina jo visuomeniškumą. 
Gyva ir sveika lietuviškoji vie
šoji nuomone yra sėkminga veik 
los talkininkė. Tiesa, sunki se
nolių kova ir jų aukos deda esa- 
m; i ir būsimoms kartoms didžią 
pareigą — tautos laimėjimus 
gilinti ir jos laisvę atgauti.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
VISIEMS SKOLINTOJAMS 

— IR

TA IJ VYTOJ AMS!

UNIVERSAL

Savings and Loan Ass'n
1800 So. Halsted St.
Telef. HAymarket 1-2028

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
• *

LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS

IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS

m

,gf

JOHN F. EUDEIKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. YArds 7-1741—7-1742

(T

LINKSMŲ S'P. LKL)KŲ ŠLKNCIŲ 
Linkiu l'isnms Kuru l\ iisl iinii’iiuiHs ir Draiigam.n

ANNA NEMUNAS, Sav.
MODERNIŠKOS BDCERNBS IR GROSERNRS 

Mandagus Patarnavimas Visiems
4524 S. Wood Street Tel. YArds 7-5973

J

f

• 9
r

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savu Kostumeriams ir Draugams

FRANK’S TELEVISION 
& RADIO, INC.
SALES & SERVICE 

3240 S. Halsted St., Chicago 8, Ilk

TV. - Redio - HI-FI - Air Conditioners 
Electric Appliances

Tel. CAIumet 5-7252

Savininkai
Pranas Keršis, Paulius Endzelis, Juozas Bendoraitis

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams 

Kuriems Per 35 Metus Bandėme Mandagiai 
Patarnauti

’1

UNIVERSAL SHOE STORE
3335 So. Halsted St. Chicago, III.

A. ZALESKIS ir J. MARTINAUSKAS
Savininkai

Telefonas YArds 7-0525

4332-34 So. California Avenue
Tel. LAfayette 3-0727 

AMBULANCE DIENĄ IK NAKTĮ

CHICAGO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

VALDYBA IR DIREKTORIAI

tariame širdingi} ačių ir linkime

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
i

visiems mūsų taupymo ir skolinimo 

nariams ir visiems lietuviams
I

6245 SO. WESTERN AVĖ.

. P \ ___

Z

JOHN PAKEL, President
/

CHICAGO 36, ILL.

\3~-w. -- -z-•''’AjJr C'r"z> >
„Tr*
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems

S- J. P I R A I N O
Urmo prekyba

Kalifornijos vaisiai ir jų Gaminiai
109 South Water Market

Telefonas MOnroe 6-1558
4'

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
DR- J- H. YORKE

OPTOMETRISTAS
1446 S. 49th Ct., Cicero 50, Ilk

Telefonas? OLympic 2-2645

Ofiso vai.: kasdien, išskyrus treč. nuo 7-5), šeštad. nuo 2-4 ir 
pagal susitarimą. 400 W. Madison St. Ofiso vai.: kasdien 

nuo 9-5:30 šeštad. iki 1 TEL. ANUO VER 3-6415

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

VISIEMS LIETUVIAMS

★
ATLAS FUEL COMPANY
4913-19 So. Paulina Street

Telefonas PRospect 6-7960
★

COAL — COKE — FUEL OIL 

STOKER COALS

I *
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Šv. Velykų Al Vaitis

ŠVEICARŲ GVARDIJA VATIKANE
P. SAVICKAS, Nashua, N. H.

k ...................... ■
Vatikane esama popiežiaus ap į talpų prieškambariuose. Sun- 1848 m., Romos revoliucijos me 

saugai gvardija šiemet šventė klausios gvardijai pareigos esti tu, popiežiaus Pijaus IX gvar- 
tada, kai Vatikane vyksta ko- dija sėkmingai atrėmė besiver- 
kios iškilmingos apeigos. Gvar- žiančią ginkluotą sukilėlių mi
dija greta karininkų butų ir ka- ♦
reivinių turi jaukią kantiną, te-----------------------

j carijos j Romą ir tą pat dieną Į atro salę ir biblioteką, o tų pas- Liurdo įvyktų aprašymo
| popiežiaus buvo apžiūrėta ir pri-! tatų rūsyje — ginklams laikyti originalas
I imta. ‘ ‘ ’

savo 450 metų gyvavimo sukak
tį. 1506 m. sausio 22 d. popie
žiaus Julijono II kviečiama, gvar 
dija (150 karių) atvyko iš Švei-

patalpą, kuri yra tiesiog pui-

Linksmų Sv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

visiems savo kostumeriams ir bičiuliams

£ 
A ?

KWAIN’S CENTRELLA STORE
2509 W. 45th St. Chicago, Illinois

LA 3-2561

. - - Prancūzijoje buvo atrastas
mineJima: apra kUS SenOVėS ginklų mUZėjUS- policijos protokolas, surašytas

Imis^Šv P^robazUikoje "dalyki Gvardija’ saugodama Bažny- apklausinė jant Bernadetą po 
' vaujant veik visiems gvardijos! Č1OS gal.Vą .V* būdami ištikima pirmųjų apsireiškimų Liurde.
I nariams, 800 maldininkų ir at-1 sayo Priesaikai nekartą turėjo Protokolą surašė policijos komi 
Ivykusiems Šveicarijos vyriausy- "et kraUJ.ą. aionierius Jacomet. Tą protoko-
bės atstovams. Vėliau ta proga pa™inetl ,tlk keletd Įvykl’į- L)“‘ ; lą vėliau jo giminės perdavė pa- j
Belvederio kieme buvo priimta Kandami popiežių Klemen rapįjO8 kunigui; raštas buvo už

są VII. veik visi gvardijos narni mirštag įr t&į .§ j.jo ?5 me. 
žuvo. Tame mūšyje krito 142
kariai. 1809 m. gvardija jau bu
vo pasiruošusi pavartoti ginklą Sušelpė 31,321
prieš įsiveržusius į Kvirinalą , Švento Pranciškaus de Paul 
prancūzus, tačiau popiežius Pi-1 draugija Milvvaukėje, Wisc., su
jus VII, nenorėdamas pralieti
kraujo, įsakė gvardijai nesiprie 
šinti ir pats leidosi suimamas.

į gvardiją ir prisaikdinta 20 
naujokų, o paskui ir audiencija 
pas Šv. Tėvą Pijų XII.

Nors šiuo metu šveicarų gvar 
dija Vatikane yra maža skai
čiumi, bet vis dėlto ji laikoma 
pulku. Pulko štabą sudarų 5 
karininkai: 1 pulkininkas, 1 pa- 
pulkininkas, 1 majoras, 1 kapi
tonas ir 1 kapitono laipsnio ka
pelionas. Be to, yra 4 seržantai, 
10 kapralų ir 65 halabardinin- 
kai. Kariai į gvardiją samdomi 
2 metams, bet gali būti ir ilgiau. 
Po 10 metų tarnybos gali gau
ti pensijas. Gvardijos oficiali kai 
ba yra vokiečių kalba, tačiau jie 
tarp savęs, kaip atvykę iš Šveica
rijos įvairių kantonų, daugiau
sia kalba prancūziškai ir itališ
kai. Ta gvardija dieną ir naktį 
eina sargybos pareigas prie svar 
biųjų Vatikano vartų ar atlie
ka kitas pareigas, šv. Tėvo pa-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS

MYKOLAS IR ELZBIETA 
RUDAUSKAI

UŽEIGA IR HOLLYWOOD SALE RENDON

2419 W. 43rd St. Tel. Virginia 7-9780

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
• 1 • X

visiems draugams ir kostumeriams linki

ANTANAS VASILIAUSKAS
MAISTO KRAUTUVE

1345 So. 49th Ave. Cicero 50, III.
TEL.: TOVVNHALL 3-2834

šelpė savo arkivyskupijoj 31,- 
321 asmenį, išleisdama 236,013 
dolerių.

......~ <......................................... -

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

SAVININKAI
MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVES

★

BRONĖ IR EDVARDAS STANGENBERGAI
1447 So. 50th Ave. Tel. OLympic 6-1096

CICERO 50, ILLINOIS
J

Oro Vėdintuvai
Kambariai keleiviams

Privačios prausyklos
PRIEINAMOS KAINOS

Pietūs patiekiami pagal užsakymus

Velykų Sveikinimai 
CORONADO LODGE

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

į vakarus nuo Michigan City 

Telefonas Chesterton 9212
Adresas: Route 3, Box 80, Chesterton, Indiana

V

Ši Progresyvi Taupymo ir Skolinimo Bendrovė
' Siunčia Savo Nuoširdžiausius Linkėjimus

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

TVoo vou*

INSURED
• «OOO.

PEOPLES FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 

1618 West 18th St. (at Ashland Ave.)
S. W. ROPA, Pres. Phone HAymarket I 5500

Chartercd & 8wpervised By The United States Government

Sąskaitos yra APDRAUSTOS iki $10.000.00 per F.S.I.C. 
Accounts INSURED up to $10,000.00 by the F.S.L.I.C. 

užtvirtintos lr Federalinės Vyriausybės prižiūrimos

GUST IR MARTA STAKAUSKAI,
SŪNUS JUOZAS IR ŠEIMA 

UŽEIGOS savininkai 
4600 So. Marshfield Ave. Tel. Virginia 7-8470

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Draugams 
Ir Pažįstamiems !

+ z

TRIKRYL S DEPT. STORE
2110-14 W. Cerrnak Rd. Chicago, III.

Phone Virginia 7-8267

j

J

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

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

WE SELL FUEL OIL

16th St. and 49th Court, Cicero, III.
Res.: 1601 S. 49th Court Res. Phone Olympic 2-9311 j

Office Phone Olympic 2-9311 
%=........ mrmr....................... - Lj,*

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

V. PREIKŠAS BAKERY
2457 W. 46 Place Chicago. III.

Ted. Virginia 7-1250

---------- T------- . ....-----------------------------------------r,--------------- ?

4‘------- —-------------------------------------------

2525 W. 7lst St.

Linksmų šv. Velykų
ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo 
Kostumeriams 
ir Draugams!

J. ir P. Rachunai
SAVININKAI GARSIOS

GOLD C0A5T INN
kur užlaikoma Importuotų

Ir Naminių Geriausių 
Vynų Ir Gėrimų

Tel. PRospect 8-9785

Perskaitę dienr. Hraiiįją ', duokite jį kitiems. 
Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge".
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS

MCSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

ANTHONY PETKUS
IR

DONALD PETKUS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems Lietuviams

O’MALLEY & McKAY
Incorporated

222 West Adams
CE 6-5206

Generaliniai Apdraudos Agentai

Room 1043

dr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Metams visiems draugams ir klijentams linki

VIKTORAS KOŽICA
Gazolino stotis ir automobilių taisymo dirbtuvė

SHELL BENZINAS
Kampas 58-tos ir S. Western. Tel. PRospect 8-9533 *

—__ ■. ..... — =—r

d— .........

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

BLAISE STUDIO
Portrait & Commercial Photography 

BLAISE KAZLAUSKAS, Sav.

1800 Lake St. Melrose Park, III.
Tel. Fllmore 4-2317

dr
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ONA BERŽANSKIENE
TAVERNAS

Turime Gero Alaus, Vyno ir Degtinės

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

NEVV LIFE LIQUORS
3234 SO HALSTED ST.

(Importuoti ir vietiniai gėrimai, spec. nuol. parengimam)

Telef.: CAIumet 5-4555
' • > LINKIME,

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Marija ir Juozas Rimkai, sav.

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SMEGENŲ “PLOVIMO”,PROBLEMATIKA
K. TAUTKUS, Illinois

Rytai ir Vakarai

Rytais ir Vakarais geografas 
vadina pasaulio šalis. Politinia
me žodyne tokio termino nera
sime. Politikas pasakytų, jog 
Rytai ir Vakarai yra skilusio 
pasaulio dalys. Prie jų pridėjus 
nutrupėjusios žmonijos likučius, 
gausime viso žemės rutulio vei
dą^ kuriame dvi ideologinės sro 
vės — laisvės ir vergijos — da
bar atvirai kovoja. Trečioji da-i 
lis blaškosi pirmųjų dviejų rung 
tyninkų kovos sūkuriuose, steng 
damasi išlikti savarankiška, bet, 
bejieškodama kelio, atsidūrė 
kryžkelėje. Dažnai prieš tai jė
gai vadovaujančių vadų norą 
ir valią Rytų ir Vakarų — demo
kratijos ir komunizmo — trau
kos jėgos užbėga jiems už akių 
ir viską paverčia niekais. Ypa
tingai tuo pasižymi komunizmo 
traukos jėga. Žvilgterėjus į tų 
jėgų pastangas, išvystytas prie
mones, būdus, gausime panašias 
pasėkas.

Džiaugsmas ir laisvės triumfas

Prabėgo dveji nepilni metai. 
Didelį rūpestį žmonija turėjo, 
nes didesnės jos pusės atstovai 
rinkosi Bahdtingo mieste, Indo
nezijoje, konferencijai. Šis su
važiavimas, prasidėjęs 1955.TV. 
18, vadinosi Afro-Azijos tautų 
konferencija. Iš abiejų žemynų 
dalyvavo 27 valsybės, atstovau
damos apytikriai L317,183.000 
įmonių. Dauguma jų buvo jau 
nos valstybės, pradėjusios sava
rankiškai gyventi tik po karo. 
Jos neslėpė savo atsilikimo bei 
tamsūmo. Bet konferencijos iš
davos parodė, kad toje erdvėje 
laisvė turi labai aukštą vertę. 
Čia komunizmas buvo atitinka
mai įvertintas. Jį atstovavęs 
raud. Kinijos min. pirm. Chou 
En-lai nedrįso ištraukti iš savo 
kišenės paruoštos kalbos; pama
tęs daugumos atstovų nusista
tymą, pasidarė “avinėliu” ir lai
mėjo nors tiek, kad buvo priim
ta rezoliucija, pasmerkianti žy- 
dų-Izraelio veiksmus prieš ara
bus. Šiandien ir tos rezoliucijos 
pasėkos rūgščios Vakarams. Pra 
slinkus 1,5 m., iš džiaugsmo iš
sivystė rimtas rūpestis — gali
mas naujas (po Suezo) karštas 
židinys arčiau Kinijos sienų.

Minimojo židinio vietas žur
nalo “Newsweek” Pietų Azijos 
korespondentas Robert S. Ele- 
gant pavadino vienu žodžiu — 
“forgoten”. Jis lankėsi 8 vals- 
tybėsė ir pamatė “pamiršimo” 
arba “smegenų pėrplovimo” vai
sius.

Rytojaus pavojus — šios dienos 
realybė

Taigi leiskimės į kelionę su 
korespondentu Robert S. Ele- 
gant. Išskyrus Pietų Vietnamą 
ir Malajus, visur kitur (Burmo
je, Laose. Kambodijoje, Tailan
de, Indonezijoje ir Singapūre) 
nepaslepiamai esąs matomas 
žmonių “smegenų perplovimas”. 
Raudonoji Kinija “išlaisvinimą” 
ruošia ekonominiais ir politiniais 
keliais. Prie šypsenas rodančių 
dantų matomas pridėtas prie jų 
aštrus peilis. Komunizmo replės 
suspaudusios pusės Amerikon 
dydžio erdvę su 145 milionais 
žmonių (ploto dydis — 1,4 mil. 
kv. mylių). Vakarai tuos žmo
nes siekia savo pusėn patrauk
ti SEATO organizacijos pagal
ba, o komunistai savo veiklos 
pagrindu čia pasirinko prekybą, 
technikinę pagalbą ir kitus bū
dus “padėti” alkaniems milio- 
nams. Amerikos pagalba Piet
ryčių Azijai yra nemaža'. 1955 
m, visoms Azijos šalims teko 
7 bil. dol. Iš tos sumos 8% bu
vo skirta armijų apginklavimui. 
Korespondentas sako, jog dabar 
egzistuojančios armijos vienos 
kautis negalės arba ir visai ne- 
sikaus; jos greičiau kritišku mo 
mėntu taps išdavikėmis. Čia pa
imamas Laoso pavyzdys. Jis y- 
ra tiltas į Pietų Vietnamą ir Tai 
landą, ištikimus Vakarų dr-gus. 
Laosas prieš porą savaičių pri-

ėmė komunistų pasiūlymą — 
pasiskelbė neutrali valstybė. 
Laoso princas ir ministeris pir
mininkas Souvanna Phouma, 
prieš savaitę nuvykęs į Peipin
gą, sutiko tartis su komunistų 
vadu Pathet Loa, turinčiu mažą 
teritoriją ir kariuomenę, kovo
jančią su kunigaikščio Laotia- 
no armija. Aišku, sako Vakarų 
diplomatai, kad Amerikos 50 mil. 
dol. suteikiama kasmetinė pa
galba Laoso valstybės neišgel
bės iš Peipingo nagų.

Pirma profesionalai, paskui 
liaudis...

Komunistinė Kinija lenkty
niauja su savo mokytoja Mask
va. Tuo metu, kada Maskva ver 
da “košę” Vidurio Rytuose, Pei- 
pingas “minkština” savo kaimy
nų smegenis. Maskva kursto 
Nasserio nacionalistinį karštį ir 
ambiciją, gi Peipingas tai daro 
su Indonezijos (78,000,000), Bur 
mos (19,200,000), Kambodijos 
(12,789,000), Ta jo (20,000,000), 
Pakistano (76,000,000) ir kitų 
kraštų vadais (Skaičiai paimti 
iš JT 1947-1952 metų statisti
kos kurių paruošė Chicagos 
univ. socialogijos prof. Philip M. 
Hauser). Tailand SEATO ka
rinio pakto narys. Jis gauna ka
rinę ir ekonominę pagalbą iš 
Amerikos. Tačiau jo prekyba 
su Raudonąja Kinija sausio mė
nesį buvo padidinta 25%. Jei

(Nukelta į 8 psL)

SVEIKINU savo buvusius, esamus ir būsimus kostumerius it 
IR LINKIU

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
ir šių švenčių proga prašau visus neužmiršti savo brolių lietu
vių vargstančių už geležinės uždangos ir ken&anHų Sibire. 
Visi kuo galim ir kaip sugebam padėkime jiems kuo greičiau 
išsilaisvinti.

JUOZAS NAUJOKAITIS
BALDŲ PERVEŽIMAS 

2022 W. 69th St. Tel. WAlbrook 5-9209

dr
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

Šukys - Doody - Antonisen
INC.

3252 So. Halsted Street CAIumet 5-2520

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIUI
Lttfkime Visiems Savo Pažįstamiems Ir Draugams

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOOAOM
Nariai:

d?

A. M, PHILLIPS 
L. F. BUKAUSKAS 
). R RUDMIN 
P. BIELIONAS 
S. C. LACKAWICZ

P. P. GURSKIS 
P. J. RIDIKAS 
VASAITIS-BUTKUS 

Z. (ŽUDYK) ZUDYCKI

-E.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS

MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Mr. and Mrs. Stanley P., Mažeika
IR

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

dr
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Midwešt produktų krautuvė
Sav. V. TflLLAt— KELPŠA

2300 W. 23rd St. Chicago 8, llinois
Tel. Virginia 7-6771

dr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME SAVO LIETUVIAMS KOSTUMERIAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS

ras

McMAHON & HOBAN, Ine.
KATALIKŲ ĮSTAIGA “SECURITIES”

105 So. LaSalIe St.
Tek CEntral 0-3088

d?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MR. ir MRS. PAUL PUTRIM
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

1446 South 49th Ct. Cicero, Illinois
Phones OLYMPIC 2-7529

dr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki

CHICAGO LITHUANIAN 

AUDITORIUM

3133 So. Halsted St. - VI 2-6172

J

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ALEX IB ANASTAZIJA TUNKIAI
GROCERY and MEAT MARKET 

4624 South Wood St. Chicago, Illinois
Phone Virginia 7-8025

----------- -------- *

I t



1

s
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, bai. 19 d., 1957

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems parapijonams, draugystėms ir pa
rapijos draugams. Mūsų Viešpats tepripildo jūsų 
širdis dangišku džiaugsmu ir jūsų gyvenimą gau
siomis malonėmis, o pasauliui tegrąžina ramybę 
ir taiką kurią pažadėjo žmonijai Prisikėlimo ryte

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KUNIGAI

Kun. Antanas M. Švedas, M.I.C. 
Kun. Antanas P. Kelpšas, M.I.C.

Smegenų “plovimas”
(Atkelta iš 7-to pusi.)

narna. Kova vedama pasidali- Taigi nors trumpai pažvelgėme 
nūs į du frontus. Pirmieji sten- 1 smegenų plovimo pronlemati- 
giasi atsikeršyti Vakarams už ks*‘ Visi tie klausimai sudaro
NATO ir WEU sukūrimą, o ant- nmts* pav°jų laiavet der«okra- 

Tailand premjeras Pibul Songra- rieji už SEAT0, Bagdado pakto lijai.ir civilizacijai. Maskva ir 
mas skundžiasi, kad Kinija sie- jr Colombo plano suorganizavi- ’ 1 ipingas nepasitenkina nei di- 
kia jvykdyti ekonominę 'gresi- mą. Sovietų Šepilovas pasidar- deku> ne* mažu kąsniu. Jų ape- 
ją, tai laivyno štabo viršininkas bavo V. Rytuose — pasiekė tai, t°ks didelis, kad laisvasis
admirolas Yuttasart ir kiti aukš ko siekė- Tolimuosiuose Rytuo- Pasaalls privalo tuojau mesti 

Azijoje Afr.koje aov.eta. j sai, visus mažus nuomonių
tieji vadai siekia dar padidinti ae; 
prekybą su Kinija. Propagandi
niai filmai ir kitos “kultūrin- Į 
nės” priemonės “nežymiai 
lieka savo darbą ne tik vadų 
smegenyse, bet ir liaudies. In
donezijos mieste Surabaja, kuris 
yra didelis prekybinis ir pramo
ninis centras, komunistu savo 
celėmis yra apjungę visus to 
miesto žmones (750,000). Jau 
dabar Vakarų diplomatei pri
leidžia, kad greitai Indonezijos 
komunistai gali paimti Indone
zijos valdžią į savo rankas. Pa
kistanas yra Bagdado pakto na
rys. Tačiau jo vidus konkuliuo- 
ja. AP pranešimu. Pietų Pakis-

leido “pasižvalgyti” Chou En- skirtumus ir gelbėti žmoniją iš 
lai. Visuose tuose kraštuose Ki verglJ°s-

a"į_ į nija stengiasi išlaikyti ramumą ---------------
(net ir Formozos nelaisvina), i ,rn ,• »■ ». ,
kad lik būtų geriau paruošta 450 Pasauliečių apaštalų 
dirvi. Suprantama, kad Maskva Lapkričio .mėnesį Milane, Ita- 
visomis priemonėmis ją remia, i lijoj, prasideda didysis apašta-
Indijos neutralumą ir taikos sie.javimo laikotarpis, per kurį ša
kinių betkokia kaina komuniz- na tūkstančio kunigų, 40 vysku 
mas moka gerai išnaudoti. Indi- pų jr kelių kardinolų pamokslus 
ja bolševikų propagandai yra bei reiigines kalbas sakys ir 450 
geras padėjėjas. Indijos diplo- religinių pasauliečių. Šie vyrai 
matai Laos ir Kambodijos, lai- prįe§ Įaį baigs teologijos ir reto 
kydamiesi savo šefo taisyklių,
aklai Likosi nesikišimo takti-

rikos kursus ir savo kalbas sa
kos; jei ir mato ką nors negero kVs didžiosiose miesto aikštėse, 

ar pavojingo, tai netaria1 nė žo- Milanas turi 1,264,000 gyven- 
tanas jau pateko į komunistuo- i džio, kad neprovokuotų Kinijos, t tojų.
jančių ir jų sim p tiku rankas. | ■ .. - ■ -__________ '
Pakistano prezidentas gen. Is- ' 
kander Mirza patvirtino (po 
kruvinų riaušių) Pietų Pakista
no naują vyriausybę, kurią su
darė Awami lygos vadas Atur 
Rehman Hhan. Jo kabinete yra 
žinomos komunistinės lygos 
(Ganatantari Dai) vadas Mah- 
mouth Ali. Pirmasis “vyriausy
bės” žygis buvo politinių kalinių 
paleidimas, kurių dauguma buvo 
komunistai. Pirmuoju R. Kini
jos viešesniu žygiu ir taikiniu 
yra Burma. Jau dabar Kinijos 
“partizanai” yra įsibrovę 60 my 
lių į Burmos teritoriją. “Neutra 
lusis” Nehru, prašomas pas
pausti Kiniją, išsisukinėja bei 
vilkina.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems parapijonams, draugystėms, 
ir parapijos draugams. Taipgi sveikiname 
"Draugą" su visu štabu ir visus "Draugo" rė
mėjus.

NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGAI
PREL D. MOZERIS J. VYŠNIAUSKAS
E. ABROMAITIS P. GEDVILĄ

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Pacijentams Ir Draugams
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DR. AL. M. RAČKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4342 Archer Avė. BIshop 7-2525
CHICAGO, ILLINOIS

Draugai ir apetitai

Rusija ir Kinija yra draugai, 
kurie stengiasi vienas nuo kito 
neatsilikti. Santaika, sugyveni
mas ir susiklausymas tarp jų 
yra pavyzdingi. Jei ir atsiranda 
kokie nors “neaiškumai”, tai 
be triukšmo ir viešumos išlygi- ’

JULIUS KUZAS
WHOLESALE MEAT

DISTRIBUTOR

a&c

6840 S. Artesian 
Avenue

Chicago, Illinois

Telephone WAlbrook 5-8744

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

A. PETKUS
JEWELER

Užlaikau deimantų, laikrodžių ir 
kitokių brangmenų.
Laikrodžių taisymas, tai mano 
specialybė.

2502 W. 69th St. Chicago, Illinois

L
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!
Linki

Visiems Kostumeriams Ir Rėmėjams

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

43rd ST. DRUG STORE
Preacription Druggists 

K. S. JONAITIS, K. Ph

2735 W. 43rd St. Chicago, III.
Tel.: Virginia 7-9695

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Mid-West lemtą and Music
ANTANAS P. ir BKONISLAVA LIAKAI IR ŠEIMA, 

Sav.

2014-16 W. 35th St. Chicago, Illinois
Tel. Lafayette 3-0332

Pasinaudokite “DraujJo Classified skyriumi.

%

z-

—

.... •

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę:
Joseph Misevich, Asst. Secy.; Peter Kazanauskas, Vice-President; John J. Kaza
nauskas, President; John Zelis, Vice-President; Stephanie Kazanauskas, Secretary 
Treasurer. i
Antroje eilėje iš kairės į dešinę:
William Duoba, Director, Anthony L. Lapinskas, Attorney; Anthony Vilkas, Direc
tor; Peter Kraujalis, Director; Joseph Kilikevice, Director.

TOKS FEDEFRL
• CHART-ERED AND SUPERVISED 

BY THE UNITED STATES GOVERNMENT Acvvtncp
AND LOAN ASSOCIATION

r

I

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois
Phone Virginia 7-7747

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
• Visiems Savo Kostiumeriams 

ir Draugams

LINKI

MATAS ZIZAS
STATYBOS KONTRAKTORIUS 

6929 S. California Avė. WAlbrook 5-7744

r?
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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. HEmloek 4-2323
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KAZIMIERAS ŪKELIS
DEGTINE, VYNAS, ALUS IR MALONUS 

PATARNAVIMAS

3436 S. Lituanica Avė. Chicago, III.
Tel. Virginia 7-9601

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

DARGIS DRUG STORE
2425 W. Marųuette Rd., Chicago, III. Hemlock 4-6050

________  _ _____ f

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.


