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MINTYS VELYKŲ RYTĄ 
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J. CICĖNAS 
_ _ 

Ak, ko pritilo varpai? tironas aną taurę, už Hitlerį 
gertą, ir šiandie tebelaiko sa-

Ziūriu j grafiko Telesforo 3 į k r u v įnuose naguose ir klas 
Valiaus "Velykų rytą Lietu; t f t g u n d y m a į s ir už pinigus 
voje" ir, rodos, — saule, i s | i e š k o bendradarbių kiekvie-
vaikystes dienų atgijusi, pir- | n a m e g a v o t a u t o g i r š a l i e g iš_ 
mu spnduliu ima ir parneša d a v i k e i r paprasčiausiame 
mane į ten, kur rimtis ir ra- g a n g a teryje . Visų š a l i ų 
mybė, kur visa ko prasme i r | b u d e l i a i vienykimės! — tas 
visokeriopos kūrybos palai- S t a l i n 0 s ušuktas ir NKVD 
ma. Šis, dabartinis, nei savas g a u j u sustiprintas šūkis eina 
— nei svetimas, laikas, šaky- | a k e r g a i _ i g i i g a i pasaulį, 
tum, sustoja ir tykiai — pa-
mažu, kaip anoj liaudies dai- Vakarai miega abuojus. 
noj, artėji prie židinio, kuris A n a m l s m i r t i s g įa učia. Mū-
nuolat šildo. aų broliai, ramūs ir savo dar-

Būdavo... Kas tuos vaikus bą gerbia artojai ir žvejai, 
supaisys, kas jspes. kur lekia jau seniai — prieš 10 metų 
jų neramūs žingsniai. Čia nu- 4 - prarado laisvę ir ramybę, 
lėkė, čia vėl, kaip viesulas, j Kai 1941 m. birželį ėmė rie-
parlėkė, ir ne keliu, bet pro dėti gyvuliniai vagonai su 
smėlėtas atkriaušes, pro bi- tremtiniais, taip ir rieda be 

paliovos, vis į Rytus. Jau ma
ža geležinkelių, vieškeliais, 

čių apgultus ir, kaip pats me
dus, gelsvus ir skaidrius žil
vičius. Vaikams parlėkus,! keliais, žiemą vasarą lin-
kaip visada Didįjį šeštadienį, j guoja moterų, senelių ir kū-
netrukdavo kaminai prakiur- į dikių nesibaigiančios minios: 
ti aukštyn šaunančiu dūmu. 
Vaikai siautė ir siautė vis 

— 700,000 lietuvių depor
tuota! 

gilesnio pavasario šaukiami. I | 50,000 lietuvių žuvo bolše-
T .- v, U - J « , . ^ ui vikų kalėjimuose ar kovoje 
Ir išaušdavo, būdavo, ki- ** į s ibrovėlius' 

tas rytas. Jau iš vakaro vis- P"w įsibrovėlius, 
ką apgaubdavo didelė pusiau- Bet kas šiapus geležines 
svyra. O kai saulė, iš už de- uždangos išdrįsta pažvelgti į 
besio pasistiepusi, žvilgter- ••**+ apokaliptinę biologinio 
davo tėvų šalin, Viešpatie, tautų išnaikinimo matemati-
prabildavo kaimo bažnyčios M ? Dažytos damos ir nutukę 
varpai. Tas aidas ėjQ kaip teigi galvoti kuklūs dzentel-
giedra iš pasakos. Tai ne va- m e n a i P l e č i a i r steigia naujas 
ris šaukė, bet, rodos, giedojo paukščiams ir gyvuliams glo-
žemė ir dangus. g_Į draugijas. R u d o s i o s 

skruzdės bučiai stebėti per 
Vėl žvilgteriu į tą medžio vieną vakarą surenkama 1000 

raižinį, ir jis gyvas, kaip gy- dolerių, o lenktynių arkliui 
va tėvynės išsiilgusi širdis, pažinti 1000 sterlingų svarų. 

opinija teatsiliepia į Kosen-
kinos šuolį pro langą. 

Ak, amžinojo atminimo 
tremties bičiuli Stasy Bartu-
šy, į jūrą šokant etikos nesu-
keliama, mat, tokia jau šių 

VELYKOS LIETUVOS PAJŪRY 

— Velykos! 

ST. JUREVIČIUS 

— šnibždėjo pamaldos, vos saulutei paki-
dienų etika... Stasy, tavo rau- pc- apšarmojusius ūsus senas lus virš medžių viršūnių. Kle-
menis nupirko Australija, žvejys gilių raukšlių išvago- bonas sveikina parapijiečius, 
bet apsižiūrėjo, kad tropiki- tu veidu, iki kelių įsibridęs linkėdamas tyro • džiaugsmo 
niam karščiam neatsparūs, vandenin, sustyrusiomis ran- ir Dievo palaimos. Užsibaigus 
Tave darbo rankas nutarė iš- komis vilkdamas valtį į kran pamaldoms skirstosi į na-
mesti į Europą, kaip šeimi- tą. Prie kranto laukė jo žmo- mus: vieni nešdami džiaugs-
ninkės šiukšles į mėšlyną. n a , atėjusi pasitikti laimin- minga Aleliuja tėveliams, ki-
Nebeatlaikei ir įšokai į jū- g a į grįžusiojo iš bejausmės ti šeimininkams. 

| ros gelmes... Viskas, kas žmo- jūros, kuri ne vienai motinai 
giška, šiandie dugne. yr a atėmusi sūnų, nevienai 

Iki Stalino, kaip Vakarų žmonai vyrą, ne vieni šeimai 
sąjungininko, epochos niek- j o s rūpintojėlį, 
šingos pradžios žmonija ži- :;_ . . 
nojo ir visą šimtą metų di- ~ Z \ Z t ^ \ r ^nZt D i e v 0 A v i n ė l i « tarp avižų 
džiavosi azilio teise. Tą teisę jvęstos ugmes r vandens, Almenu, supamas alyvų ša-
griovė, bet nesugriovė balta- g į ^ £ Į % £ J ™ ^ kelių ir baltųjų lelijų. Ant 
sis Rusijos caras Tai atsiekė £ £ l^m^iu^^^ gU1<> | v a i r i a s p a l v i a i m a r g u . 
raudonasis Kremliaus valdo- ^ k Jžls i ^ Č i a i ' k U r i e i š m a r S i n " *" 
vas. Po 12 savaičių IRO baigs bakūžes # ir laukų kad Aukš- šakelėmis, tulpių lapei 
savo veiklą. Kaip vienas NK ciausiasis saugotų nuo viso-
VD majoras, į Vakarus pabė- k l u nelaimių? 
ges, skelbia, UNRRA ir IRO _ Velykos! — šnekučiavo 

seimu Vaiftt* 

' Grįžusieji renkasi prie rū
pestingai šeimininkių pa
rengtų stalų, kuriuos puošia 

išmarginti rūtų 
iais. 

Šeimininkei sukalbėjus mal 
dą, dėkojant Aukščiausiajam 

PRIKALIMAS PRIE KRY2IAUS 
(Kryžiaus Kelio stoti* Ma*1anapolk) kolegijoj) 

("The Mariau" klišė) 

Man gailis laimės ir tam vy
rui, kuris, kad ir rementais 
pasiramstydamas, kad ir pa
skutinis po sveikųjų kūnu. 
eina ramus savo žeme. Oku
pacija nutildė anuos varpus, 
bet ar yra jėga, kuri nustelb
tų tą garsą, nors metai ir bė-

KoestleriuS, iš miego žmoni- teigia, įleido oro į venas mi-
ją žadinančius, nes supras- j rūsiai ar bemirštančiai mo
kite juk žmonės, kad |teriai, ir kilo audra šaukšto 

M . .. „ ,. laše. Prabilo gydytojai, dva-
- Naujoji Neandertaho g f š k i a i d 6 g k o n c e r n a i , 

generacija (skaityk: komu- a d v o k a t a i f v i a o k i o p l a u k o 
nistine tironija), vadovauto- s a m d { į r s a v a n o r i a i m o r a . 
mosi džiunglių papročiais,; U g t a i < _ v i g į g a u į l b a t > 
veržiasi pasaulin tautų lais- s i k v i e s d a m i e t i k ą . 
ves pasmaugti! 

Ir nei tiek gi pirštų nebe-1 Anapus geležinės uždangos 
reikia poetams Overlandams jo mylista, atsiprašant, Sta-
suskaičiuoti. Gal tai dėl to, | linas nuo 30 metų ruošia vie-
kad, miegui blakstienas be- \ ną po kito Rainių, Pravieniš-

dirbo pagal Maskvos diriga- s i mergužėlės grėbstydamos ^ s u t e i k t a s gerybes ir pasi-
vimą. Kilni institucija ir k i l - ^ t ų darželį, šluodamos kie- d a l m u s s v e n t o t u kiaušiniu 
nūs tikslai budelių rankose m e l į ir pabarstydamos baltu- S U s e i m ? 8 f g ^ pradeda-
visada atneša baisią netiesą t e l įu pajūrio smėliu takelius. ™0S v a ! s e 8 ' *™*3 m e t u ^ * 
ir klaikybę. Ateitis atidengs _ g į vikarą trauksim bažny- ! m * m a s i W u d ž l a i s I r Y?1?-
visus "skryningus-, sovietų č i o n ; ten ^edosim Kalnus, kiskuoju džiaugsmu. Pasibai-
politrukų landžiojimus po budėsim prie Kristaus gra- ** v a i s e m 8 ' 1™") 
atnvvkl** ir kt ir kt naslap- bo, kad ryt rytą anksti gale- nMTxį 

nepa- tumėm dalyvauti Jo Prisikė- ? aaž"*?"<»~ F - y - ~="" 
stebėti vienos, iš pirmo žvilg- l i m e , * a i _____**_!!•••* _ * • _ » 
snio nereikšmingos, smulk
menėlės : 

— pačiuose pirmuosiuose 

tis. Šiandie negalima nepa 
eina trumpam poilsiui, 

šeiminin-

mi geresniu pašaru, lyg tuo-
— Velykos! krykštavo mi duodami pajusti ir jiems 

vaikučiai, lakstydami jau ge- šventes. Vaikučiai apdovano-
UNRRA'os (ir IRO) doku- rokai saulutės šildomam kie- ti gerosios mamytės gražiais 
mentuose primenami direkto- mėlyje^ dažnai įbėgdamivvir- j margučiais, bėga kieman 

nuolat stebėti ir saugo-
Pajūry 

į riai ' 

Netgi archyvų ir bibliotekų 
vedėjai nežvilgteria į enciklo
pedijas ir nepaieško sąvokos 
genocidas! Seniau tos sąvo
kos nebuvo, tai bent rastų 
atitikmenį. 

Anapus kas žingsnis — 
kartuvės. Nebėra giminių ir 

ga, kaip paukštės rudenį. į artimųjų, pakartojo kovoto-
Skausmas auga be ribų. Lyg 
sugrubusiais pirštais užvožiu 
"Velykų rytą Lietuvoje". Bet 
nuo nedieviškų (Velykų ry
tą) minčių jau nebepabėgti. 
Iš atminties išnyra K. Jurge-
lionio sekimo rūstusis šauks-! kui. 

jo terauda vienų vienas vė
jas. Gero skonio ir kilmingų
jų auklėjimo lordai liūdi, ko
dėl Jaltoje, Teherane ir Pots
dame sutarta nauda teneša 
procentą Kaukazo razbainin-

lipdant, jis, poetas, visai pro
ziškai, kaip ir pati dabartis, 
šaukia: 

kių, Katyno, Vinicos ir de 
šimtis tūkstančių kitų bevar
džių skerdynių, ir niekas pa-

Maža yra nebūti komu- sauliniu mastu neprabyla 

mas, jogei 
Žmogus ant kryžiaus 

tebekybo. 

Ištisus amžius žmonijos 
protas ir siela kūrė ir sukū
rė tarptautinės teisės nuosta 
tus ir šit nežinia kieno, bet 

Išleiskime vaikučius į gam i tik ne Vakarų, bendrakelei-
tą. Te sau jie krykštauja, nes j vis, per neapdairumą (tiks-
tai ne jų gėda, ir neprivalu j liau: per nuolaidumą Krem-
jie ja maitinti. Ta gėda mūsų, \ liui) pašauktas į JTO sekre-
vyresniosios kartos. Tai lyg I torius, teisėtosios Kinijos at-
klaikaus amžiaus paveldėji- j stovus nori prašalinti iš tri-
mas. Nuo jos nebepabegsi, ją! būnos, ir tai pasikliaudamas 
turime savo* kentėjimu ir va- tarptautinės teisės princi-
lia, kova ir ryžtu nuplauti. pais. Tokios smegenų akro-

Pasitieskime pasaulio ž e - ' b ^ k o 8 < kaip istorija taria, 
iekas, vai, niekas nebandė, 
tomas civilizacijoje, o lūžis, 
aisus lūžis kultūroje... 

Tokion naktin žmonija 
nebuvo Įbridus, — 

mėlapį. 
Kas? Patsai nori įsipilti 

vyno ir gurkštelti nors men
ką gurkšnelį. Liaukis! Pa
žvelk į tą skystimą, vynu va
dinamą. Iš kur esi tikras, kad tik šitaip mūsų] amžių 
tai ne kraujo puta, upėmis ir i apibūdins ateities istorikai, 
per lietų iš anapus geležinės j žinia, jei iš viso žmonija, kaip 
uždangos atnešta? Blokšk tą j ą mes pratę suvokti, dar gy-
taurę, kad ir krištolinę, pro j va bepaliks, laiku ir visomis 

nistu, reikia būti sąmoningu 
ant ikomunistu , ir pakilt i č ia 
pat visiems, kaip vienas, 
prieš smurtą ir žmogaus biau 
riausį nužmoginimą! 

Pikietuojama (Stalino) Vii 
nis ir (NKVD) Laisvė bei jų 
agentai Amerikoje. Tai dide
lis ir gražus pilietinės parei
gos supratimas. Bet to maža. 
Reikėtų pikietuoti visi Va
karų parlamentų rūmai, Jung 
tinių Tautų Organizacijos pil 
numos ir komisijų posėdžiai, 
mokytojų, teisėjų, dvasiškių, 
vai, visų — visų susirinkimai 
ir sambūriai. Pikietuoti bent 
su vienų vieno poeto Overlan-
do (tai norvegas, ir kuo jis 
kaltas, kad Trygve Lie irgi 
norvegas) šūkiu: 

— Aš išpažįstu laisvę ir 
man garbė būti pirmosiose 
kovos prieš komunizmą gre
tose, o kaip jūs galvojate? 
Dr. Sanders, Kosenkina ir... 

Bartušys. 

apie etiką, o jei jau ne apie 
etiką, tai bent apie neritua-
linį skerdimą, kuriuo pasi-
šlykštėtų ir žmogėdros. O 
gal? gal čia skirtingi chirur
giniai eksperimentai: dr.JSan 
ders įleido oro į venas, o Sta
linas paleidžia šūvį į pakau
šį... • 

Prie visų didžiai smulkių 
ir neryškių fakteliūkščių pa
minėtina ir Kremliaus išau
klėta ir su NKVD palaimini
mu Amerikon atvykusi agit-
propė Kosenkina. Atvyko ko
munizmo skleisti, bent tarp 
ambasados vaikučių. Sykį pra 
sišalino tolėliau, nei NKVD 
leidžia, bet sugrįžo ir tik ta
da, kai ambasadoje ar tai kon 
sulate jai priminta, kad Sibi
ras "tože" rusų žemė, ji šoko 
pro langą. Anapus apie dvi
dešimts milijonų vergų pilna 
to žodžio prasme, dešimtys 
milijonų baudžiauninkų — 
sovietinė terminologija—kol 
chozininkų, ten dūsta ir 

ti nepatikimą elementą*' (su
prask : politinius emigran
tus) ; 

— I R O dokumentuose 
moters su vaikais įrašoma 
kaip "neišsimokantis gaiva
las" (žinia, žmogus ne gyvu
lys, žmogiena visų pigiausias 
dalykas); 

— Iš Vokietijos iškilt ne
galį politiniai emigrantai va
dinama "nepanaudotaisiais*' 
(vadinasi, mes, iškilusieji, 
esame panaudotieji, ar ne 
taip virėjos kalba apie indus 
ir mazgotes?). 

Kas daryti, vienišas žmogau?, 

1 tuvėn, kame mamytė gamino žaisti, 
gardžius valgius ir margino 
kiaušinius. Mažoji sesutė 
šaukė aštuonmečiui broliu
kui: 

Po trumpo poilsio jaunuo
menė būreliais traukia su dai-

Tokį klausimą nuolat at-

A . u v .. v , na Prie juros žemaičiai, prie — Ar tavo berželio sake- .- 2 r- . .x. " Isr . . . . v - . y juros aukštaičiai, prie juros 
les, kurias parsinešei pnes ' L i e t u v a r ^ e l t l j ^ p a . 
porą savaičių nuo Noghau. m Džiūgauna artėjančia 
kalno ir buvai į m e r k ę s , is- > j

 B
y § 1 ^ §

 J 

skleidė lapelius? Žinai, mano dvt to 
karklynojakeįės, kurias par ^ g o ^ % ^ U ^ T r i k s ^ n s 
sinesiau IŽ pajūrio, netoli ju- ž ū v | d r o s P a s u k a

ų
 B i r u t ė s 

ros tilto, jau turi gražius bal-. k a J n o k a m e v a i d i l u t § 8 
tus "avinėlius . Oi, plaksim: . ^ - ^ 
rytoj merginas, kad jos mums ^ ^ ^ ^ j ^ į B i r u . 
duotų gražių margučių. tfph3irink0t duodami Lietu-

Banguoja žmones Ir Jūra j vai Didįjį Kunigaikštį Vytau
tą. 

Čia prie Dievo Motinos sta
tulos, Liurdo grotoje, suklau-

Velykos gražiausios ir visų 
laukiamiausi08 šventės. Anks 

šaukia visa mūsų dienų tra-!tyvam Prisikėlimui tolimes-
gika. Tai problema, verta vie; nieji traukia būreliais iš va- Pf džiaugsmu ir skausmu da-
šų ir uždarų diskusijų, tai j karo, artimieji — iš ryto, linasi. Vyresnieji, per dieną 
problema, kaip gaisras priva-! dažniausiai šeimininkai pa-! lankę savo kaimynus ir pri-
lanti šaukti budėti.. Bet ato-; silikdami saugoti namus, o iminėję svetelius, pavaka

riop, šnekučiuodamiesi apie 
artėjančią vasarą, kaip gra

mo ir televizijos eroje žmo-1 šeimas išleisdami bažnyčion, 
gus prasta prekė. Ak, bičiuli, VQS pirmiesiems aušros spin-
jei tavyje dar sąžinė gyva, dūliams prasiveržus per mar-j žiau papuošti darželį, kaip iš-
įsiskaityk į šiuos "Žmogaus gaspalvius bažnyčios langus, i dabinti namelį, šlamančių pu-
krizės" (Alberto Camuso) rrikiuojasi iškilmingai proce- j šaičių miškeliu, linksmiau 
žodžius: sijai. Suskamba bažnyčios paukšteliams čiulbant, trau-

"Norint išsivaduoti iš vie-1 bokšte varpai, skelbdami di- j kia taip pat prie Birutės kal-
nišumo, reikia kalbėti teisin- į džiausią džiaugsmą, jog mir- no per Palangos parką, pro 
gus žodžius, nemeluoti ir iš- Į tis nugalėta, kėlėsi Nukry- statulą Kristaus, Kuris ran-
sakyti visą .tiesą. Galų gale 
turime laimėti tą didžiąją 
laisvę — laisvę niekad neme
luoti. Tik tokiu būdu mes ga
lėsime patirti mūsų gyveni
mo ir mūsų mirties prasmę". 

žiuotasis. 

langą. Priešas tavo giminių 
kraują siurba kaip dėlė, negi 
ir tu savo menkumo valandą 
nori tuo nuodu užsigardžiuo-
ti? 

Testovi ir valgiai ant stalo 
nepaliesti. Ne valgyje visko 
prasmė. 

Kartais verčiau pasistip
rinti kartybių tulžimi, kuria 
minta milijonai artimųjų. 

"Žinau kaip vokiečių tau
ta myli savo vadą, todėl keliu 
taurę už jo sveikatą" — taip 
1939. 8. 23 d. prabilo (nakti
niame raute) didysis visų am 
žių budelis. Tąsyk jis gėrė už 
Hitlerį ir taurėje, gali teigti, 
teliūskavosi kraujas, dviejų 
žmogžudžių čiulpt pradėtas 
Lietuvoje. Kremliaus tironų 

priemonėmis nesunaikindama 
raudonojo fašizmo. Kaip dar 
universitetuose dėstoma ir 
kaip senuose raštuose randa
ma, būdavo filosofų, kurie 
per vis tiesos ieškojo; būdavo 
pamokslininkų, kurie už tiesą 
ir mirdavo; būdavo mokyto
jų, kurie puoselėjo vertybes, 
nepraeinančias kaip dūmai ir 
nepraplaukiančias kaip vy
nas; būdavo rašytojų, kaip 
prieš Gutenbergui spaudą iš
randant, taip ir ją išradus, 
kurie išmintį skelbė, o netei
sybę kaip didžiausį blogį 
smerkė... Tai praeitis, vis 
mažiau tenumanoma ir be
suprantama. 

Vienos rankos pirštais ga
lima suskaityti rašytojus 

Dr. Sanders, kaip jis pats dūžta gyvybės kaip stiklas, o 

• 

JUOZAS KRTMINAS 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PRISIKĖLIMAS 
Šiandien ramu. Velykos. Lyja lietus. 
C,ai ir gerai, kad toks niaurus dangus. 
Ir vėl širdis ncbesuranda vietos 
Ir eina iHeškeliais i trriškes laukus. 

0 Lietuva, nakties užtiestas krašte, 
Net maldoj* Tu- rmtdi ir slepies. 
Kas Pjo ten Šventos ugnies parnešti 
Didįjį Šeštadieni priešpiet? 

Kas margučius — trimis spalvom, kas daž?, 
Ir kas nakties budėjo vidury, 
Aplink bahufčią tris kartus kas neš? 
Baldakimą ir vėliavas širyt? 

Tylėjo būbnai ir varpai tyUjo. 
O Lietuva, neprisikėlei tu. 
Tik kraujo veliumai tnusisupi pavėjui, 
Tik kraujo, bado, šiurpo ir naktų. 

r • 

Šiandien ramu. Velykas. Kristus kėlės. 
Ir svyra maldai nerami galva. 
Leisk, Viešpatie, kaip medžiai, ir kaip gėlės, 
Kad prisikeltų mūsų Lietuva. 

i 

kas išskėtęs lyg prašyte pra
šo: "Ateikit visi, kurie vargs-

Per atdaras duris veržiasi u t e i r n u l i ū d e g JĮ J £ 
choro balsai kuriam pritaria p r i g l a u s i u i r n u r a m i n s i u »J. 
dalyviai: Linksma diena; 
mums prašvito..." Greit pri-i Saulutei nusileidus užvieš-
pildo šventorių iškilmingai patauja nakties tyla, tik nuo 

"Jeigu viskas nevyktų dėl i apsirengusiųjų ir spindinčiais kopų girdisi jūros ošimas ir 
žmogaus, pasaulis turėtų pa-j iš džiaugsmo veidais minia, retkarčiais tolumoj — miške-
skęsti neviltyje. Ryžkimės lyg gražiausias gėlynas pava- lio tankumyne kiškelio ūba vi. 
veikti. Mes esame įpareigoti sario saulutei sušildžius že- mas, lyg nakties sargo, 
savo kartai. Pasaulis yra pa- R * Cia giesmės balsai prasi- T a i b u y o g i a n d i e i l U e t u . 
sigailejimo vertas, ir kaip tik skleidžia ore susijungdami su y a ^ ^ u_ l a u k i a 

todėl mes turime kovoti už ošiančios Baltijos garsais, p r i s ikelimo Prisikels tikė 
teisingumą. Ir kaip tik todėl, | kuri, sulaužiusi žiemos ledus, k i ^ - d D r i a i k p U i p i ' * m n 
kad jis savo esmėje toks ab- - - - - - - - — ~ - r^-;uSi„-;« 
surdiškas, kaip tik todėl mes 
turime jį padaryti protingu 
ir prasmingu". 

Gaudžia Velykų varpai... 
Tai šiapus, o anapus tėvų, 
brolių ir seserų, kaimynų ir 
giminių kova ir aimana. Ak, 
kuo čia atsigavėjus? Man de
das, vienat vienu Tėvynės at
vaizdu: ir lino žiedeliu, kurs 
palei ošiantį šilą kyla su rasa 
rytmečio vėsoj; ir vieversiu, 
kurs skelbia keltis metą; ir 
laukų platybėse tarp kelių, 
katrie susikryžiuoja, budin
čiu Rūpintojėliu; ir sava dai
na bei pasaka, kurių slapty
bes sekė geraširdės močiutės 
dar lopšyje besisupant, vai, 
viskuo, kas sudaro mūsų, 
kaip lietuvių ir žmonių, sielą. 

atiduoda garbę Prisikėlusia- j gus prisikels iš užplūdusio 
* A • 1 _ _ V ! _ _•% .M materializmo ir ateizmo, kartus apie bažnyčią, vel grįž 
t am a vidun, kame baigiamos 

Austrijos Jaunimas 
Zalzburgo katalikų jauni-Iš anapus pro geležines už

dangas, pro mūšių ugnį ir pro į mas suorganizavo protesto 
bolševikinės žvalgybos vir-j manifestaciją prieš demora-
bais užpintus rūsių langus 
ateina krauju rašyta daina: 

Už kiekvieno kraujo la&ą, 
UI sudegintus namus 
Partizanai mirtį neša, 
Kloja budelių šimtus. 

Kils, kaip žiedas dobilėlio. 
Nepriklausoma Šalis, 
Užgis Žaizdos pamafčli, 
Vėl gyvenimas nušvis . . . 

Iš miškų, kaimų ir miestų 
Minios renkasi pulkais. 
Kad mums amžiais laisvė šviestų, 
Kad nemirtume vergais. .• 

lizuojaruMą literatūrą. 

Lietuvių tautos tikėjimas į Die 
vo Apvaizdą, tikėjimas i laisvės 
atfrnvima. tikėjimas i savo jėjfas, 
tikėjimas j kitij geras valias, nuo
latinis darbas Įr kruopščios pa
stangos atgauti laisvę ir nepri
klausomybe — yra tikra garanti
ja, kad Lietuva vel bus laisva ir 
nepriklausoma valstybė. 

—K. Bara* 

/ 
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ŽMOGUS TURĖTU GYVENTI IMU METU 
VYT. BADŽIUS 

3" Pagal fiziologijos mokslo nas jo raumuo klauso jo va-
dėsnius gyvio amžius turi lios. Tai ir yra pats svar-
būti penkis kartus ilgesnis biausias dalykas ir šiandien 
^iž jo išsivystymą. Todėl — viešpataujanti dvasia ir 
žmogus, kurio išsivystymui krepšinio aikštėje, ir teniso 
reikia 20 metų, turėtų gy- salėje, ir visur ten, kur yra 
venti 100 metų. Tuo tarpu proteguojama bent kokia 
dėl apsileidimo žmonių am- ; sporto šaka. 
žius yra beveik 40% tnim| j o i š s i g h n i m a s 

pesnis. Dažnai tai atsitink* 
dėl nesuprasto vitalinių veri- ! Ne paslaptis, kad mūsų 
tybių lavinimo. Vitalinėmis laikais kai kurios sporto ša-
vertybėmis yra laikoma vi- kos visiškai išsigimė. Pav.: 
sa tai, kas priklauso fizi
niam žmogaus žydėjimui. 
Todėl šion sąvokon įeina ir 
gimnastika, ir sportas, ir vi
si kiti panašus dalykai. Daž
nai gyvenimo pavyzdžiai ro 
do kad šitų vertybių lavini 

boksininkų rungtynės yra 
niekas kitas, kaip legalios 
muštynės, štai, suvesdami 
metų duomenis, laikraščiai 
skelbia, kiek mirę boksinin
kų primuštų rungtynėse. O 
ir mums jau kartais dienos 

mas yra arba perdaug iškel- dėmesio centre tėra "bowl-
arba visai apleistas. ing", "basebalT ir "bingo 

party" rekordai. Jaunimas 
Kūną Gerbti, Bet Ne 

Garbinti 

tas. 

Į V A I R E N Y B E S 
— Adv. A. h'il'šįfs, žinomus 

teisininkus ir Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenes Vokietijos kraflfco 
vyriausiosio* v;,i(l\bos narys, šio
mis dienomis laimingai perėjo vi
sas komisijas ir jau yru pakeliui 
į JAV-bes. Jo žmona yra <kiu u 
gydytoja ir Vokietijoje sėkmin
gai vertėsi praktika. 

— Aly. KatniKiiiskds, muzikas 
ir kompozitorius, iki šiol vadova
vęs 8eh\v. Umuendo lietuviu sto-
vykLai, yra pakeliui j JAV-hea 

—' /V. Paul i tikimi*, Tremtiniu 
Bendruomenės Vokietijoje švieti
mo valdybos pirmininkas ir Schw. 
Gmuendo lietuviu gimnazijos 
direktorius, laimingai perėjo enii-i 
gracijos komisijas ir jau išvyko į 
JAV drauge su savo šeima 

— Dr. J. (irinvm, žinomas pro-j 
fesorius ir visuomenininkai, šio
mis dienomis perėmė Sdfcw. 
Umuendo .ietuviu ginuiazijos 

• 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS! 

vadovybę kaip jos direktorius. 
grįžta į fizinio lavinimo per- Prof. Grinius dar kurį laika ma- ^ 

! vertinimą. Šiandien dažnai no pasilikti Vokietijoje. Vėliau ' 

JURGIS PASKAUSKAS, savininkas 
3529 S. Halsted St. YArds 7-6054 

Links m ų Šv. Velykų ^ • 

^n? ^ ^ • • ^m • %• 

LINKIU 

Visiems Lietuviams 

# i 
FRANK ZINTAK 

12th Ward D e m o era ii c 
Committeeman 

(Brighton Park) 
# 

Pagal krikščionybės moks-1 sakoma: bus išauginta fizi- vyka j JAV-bes 
lą žmogaus kūnas yra Die- niai stipresnė žmonija. Vi- i _ Nel- Maz(jį{ 
vo kūrinys, todėl negali bū- sai gražu! Jie stipriau žengs 
ti sielos priešas, bet sielos . įr narsiau galės muštis. Bet 
draugas viaoje gyvenimo ko- kas toliau? 
voje. Krikščionybe žmogaus a fc D v a s i a 

kūną gerbia, tačiau negarbi-
na Kūno tikslas yra sielai Istorija liudija, kad ir la

bai pajėgios tautos eina po 
velėna. Tad ar tam būtų 
raumenų treniruotės, kad po 
kurio laiko virš jų tamsesnė 
žolė išaugtų? Tai nėra Tėvy
nės ateitis. Tokią ateitį 

tarnauti, bet ne vadovauti. 

Kūnas yra sielos ramstis, 
todėl sielai yra svarbu turė
ti stiprią atramą, kad ji ga
lėtų nesvyruojant savo žy
giuose remtis kūne. Cia 

K raminu-
nt susirado darbą ir dabar gy
vena Queens, L. I., N. Y. Ji ne
mažai rūpinasi savo vyru, rašy
toju Juozu Kruminu, kurs dar 
pasiliko Vokietijoje. Pagal savo 
sveikatos stovį jisai galėtų būti 
išleistas Amerikon, tačiau, kaip 
buvęs ligonis, gali būti sulaiky
tas, kol negaus didesnio pinigi
nio užstato. 

— D r. Ayota Šidlauskaitė pasi-
UŽtikrina tik tos vertybės, Į rašė sutartį su Duehesne C'ollege 

glūdi sporto prasme. Dauge- k n e g a l ima užkasti šal- of Sacred Ileart Omaha, Nebr., 
lis jaunimo jau nemato Ki- ž e m g Q ^ į r y r a ^vasi-1 dėstyti ontologiją, gnoseologiją. 
to tikslo savo sporte ka^p, i m o v e r tybės. 
tik fizinį jėgų parodymą. ^ ^ ^ fc a t r o d o ? 

Todėl, ugdant vitalines vjr- f _ ^ ^ ̂  ^ 
tybes, greitai P ^ a m a s ; į k ^ ^ v a l d o i r v a l . 
imu visiškas išsiskleidimas. ^ g £ t d v a s i a T o _ 

pedagogiką ir psichologiją. 

dėl ir sportas yra tik tiek 
reikalingas, kiek pasitar
nauja dvasios tikslams siek
ti. 

Vitalinės vertybei yra tik džių. 
priemonė, kad geriau reikš
tųsi mūsų dvasia. Ir Goethe 

7ttX\~~U!?*E2ff* 

jųjų visiškas 
Kiekvienas turi jausti savo 
fizinio pajėgumo ribas ir 
negali daryti pastangų jas 
peržengti. 

Atletas Ir Asketas 

Kaip ištikrųjų turi būti? 
Vitalinių gyvenimo vertybių 
idealas nėra dideli' musku- ^ , < N u o s t a b i y r a 

kd xr šaunus rekordai nes d y a s i a 

kūnas nėra pats sau tibrfu. » ^ ^ d v a a i a v i . 
Reikia kūną lavinti taip ^ v a l d o v § „ 
kad jis butų patikima ir 
tvirta sielos atrama ir kad 
siela neturėtų atsisakyti sa
vo planų vien tik dėl to, Had 
kūnas yra liguistas ir per 
menkas jos talkininkas. Lie
tuvis jaunuolis negali bjūti 
nei bedvasis atletas, nei pa
geltęs asketas. 

Juk ir senovės graikubse 
buvo sveika mintis, kad ir 
sporte turi būti žymu dva
sios viešpatavimas. O, kaip 

Sau'.O yra 1.330 kartų didesnė 
ui žemę; skersmuo — 1,390.600 
kilometrų. Sauiė apsisuka aplink 
savo aši per 25—26 dienas. Jos 
temperatūra siekia 6,000 laips
nių C. Saulės spindulys pasiekia 
žemę per 8 minutes ir 18 sekun-

Moralinių Ir Polit inių 
Mokslų Akademija 

Pasiremdama medicinos, socio
logijos mokslo žiniomis ir pagar
bos dėsniais žmogaus gyvasriai. 
Paryžiaus Moralinių ir Politinių 
Mokslų Akademija pasmerkė eu
tanazija, t. y. žudymą nepagy
domų ligonių. 

Žydai Domisi "Genocide" 
Kai kurios žydų įstaigos Vo-

mes greitai tai pamirštame! j kietijoje užsakė tam tikrą kiekį 
Jėga ir kūno grožis dar ne- K. Pelekio veikalo "Genocide". 
nulemia viso mūsų gyveni-j žydai ypatingai domisi ten at-
mo. Graikų sportininkas ga- spausdintu Lietuvos žydų žudymo 
lejo parodyti, kaip kiekvie- aprašymu. 

"Draugas" Skelbia Dailiosios Literatūros 

K O N K U R S Ą 
1. Dienraštis "Draugas" skelbia novelės ar vaizdelio konkursą. 

Paskutinė data konkursui skiriamiems rašiniams įteikti — 1954) 
m. birželio 1 d. 

2. Skiriamos dvi premijos: pirmoji premija — 75 doleriai, an
troji — 50 dolerių. 

Premijas skiria žinomas mūsų kultūrininkas, kūrybinio darbo 
rėmėjas J. J. Račiūnas. 

3. Premijuotiniems kūriniams nustatyti teisėjais yra pakvies
ti: J. AugiLstaitytė Vaičiūnienė, Benedikta* Babraufckas, Juzė 
Daužvardienė, Stasys Pie/a ir Juozas Prauskis. 

4. Tema paliekama pasirinkti pačiam rašytojui. Pageidauja
ma, kad veikalas būttj parašytas mašinėle ir neilgesnis kaip kelių 
ar keliolikos puslapių. 

5. Konkurse dalyvaujantieji rašytojai savo kūrinius siunčia 
šiuo adresu: Literatūros* Konkurso Komisijai, "Draugas", 2334 S. 
Oakley A ve., Chicago 8, III. 

6. Siųsdamas savo kūrinj konkurso komisijai, rašytojas tuo 
pačiu sutinka, kad jo kūrinys, premiją laimėjęs ar nelaimėjęs, gali 
būti išspausdintas "Drauge". 

7. Sprendimo bešališkumui patikrinti, autoriai turi pasirašyti 
slapyvarde, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pa
varde ir adresą. 

Kauno bazilika statyta Vytau
to Didžiojo tuoj Lietuvą |>akrik-
štijus, spėjama. 1418 m. Mišraus 
ur<ilikos ir baroko stiliaus. 

19.J2 m. Lietuvoj (su Klaipė
dos kraštu, be Vilniaus) buvo 
apie 2,392,000 gyventojų: 1.147 
tūkst. vyrų ir 1,245 tūkst. mote
rų. 

Lietuvis yra lojalus savo gyve
namajam kraštui 

Lietuvio ^ santykius su nelietu
viu nustato artimo meilė ir pa
garba kiekvieuo žmogaus laisvei, 
garbei, gyvyln-i, sveikatai ir tur
tui. 

—Lietuvių Chartu 
— o — 

• • 

M A L D I N I N K U K E L I O N E 
| R O M A L Ė K T U V U I 

Vadovaujant Tėvams Marijonams 
I i "THE MARI&N" Redakcijos 

1950 m. GEGUŽES men. 27-tq d. 

3ES 

* 

Tėvai Marijonai iš "THE MARIAN" redakcijos štabo 
irgi planuoja maldininkų kelionę f Romą. Šioji grupė išvyks
ta lėktuvu gegužes 27 d. ir planuoja keliauti 22 dienas, grįž
tant birželio 17 d. 

Svarbiausia kelionės staigmena bus pasimatymas su Šv. 
Tėvu lankantis Romoje. 

Visas pasaulis šįmet vyksta į Romą Šventiesiems Me
tams. 

Maldininkai išvyksta iš New Yorko International Air-
port gegužės 27 d.; skris į Briuseli, Belgiją; Romoje bus 
sekančią dieną popiet. Po penkių dienų Romoje, maldinin
kai keliaus f Florenciją, Veneciją, Milaną ir Genevą (Švei
carijoje), Liurdą, Paryžių, vėl j Briuselį ir atgal j New 
Yorką, kurį pasieks birželio 17 d. 

Pilna kelionė (t. y. kelionė į Romą ir atgal, keliavimas 
po Europą, viešbučiai, maistas kelionėje, įėjimas į aplanko
mas vietas ir bagažo mokesčiai) kainuos apie $1,000.00 
($1,100.00, jei pradėsite kelionę iš Chicagos). 

Visais maldininkų kelionės reikalais kreipkitės į 

" T H E M A R I A N " 
c/o P. P. CINIKAS, MIC. 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8 . ILLINOIS 

fe 3E •5S" 

r. 

Linksmų Šv, Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams, 

Kuriems Per 34 Metus Bandėme Mandagiai 
Patarnauti 

« 

UNIVERSAL SHOE STORE N 
3335 So. Halsted St. Chicago. 111. 

j/L ZALECKIS ir J. MART1NAUSKAS 

S a v i n i n k a i 

Telefęnas - YArds 7-0525 

t? 
tf 

LINKSMŲ VELYKŲ. 
Linkimo Visiems MŪSŲ KasOmie-

riani- Ir I>mu8»m> 

John's Barber 
Shop 

Fiorian & John Walentyn, 
Props. 

>l l.N S. I.A1IIES aml 
C H M . n i l K V S H A I R C I T T I M ; 

IT PI.KASUS l S 
IO IM, KAsK YOl 

4652 S. Western Ave. 
Phone YArds 7 -8527 

1 

Laukinis žmogus, laikraščių ne-i 
skaito, nes .jis "viską žino". "Draugi'" rasite vėliausiu, geriausiu žinių. 

Ką tik išėjo iš spaudos 

Stasio Šimkaus 
33 LIAUDIES DAINOS 
Surinko ir parengė spaudai kompozito. 

riaus sūnus ALGIS ŠIMKUS 

! I 

i 
I -i 

1. Da ne-pa-ke - t! - nau 
2. Dar .aš ne-už - sė - dau 
3. Dar aš ne-ii - jo - jau 
4. Dar ai ne-da - jo - - jau 

pas mer-ge - lc jo - ti 
ant bė-ro-žir - ge - Uo 
U tė-ve-lio dva - ro 
nei ia-lios gi - H - lės 

ta I o. 

4 
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m 
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Q 
m 5 

S 
m 

s P 
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/ 

Knyga puikiais viršeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., labai 
lengvai atsidaro ir skambinan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00 

"DRAUGAS" 
2 3 3 4 South Oakley Ave. Chicago 8, 111. 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

LEADER LAUNDRY CO. 
W. 43rd St. Chicago. IU. 

Tel. YArds 7-4800 
Kooperuoja ir remia Sophie Barčus radio programas 

1633 

/ / • 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugmatt 

^ 

k 

BECK'S DEPT. STORE 
3347-49 S. Halsted St„ At 34th St 

Chicago 8 Illinois Phone YArds 7-4778 

* 
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MOKSLININKO KELIONĖ j LIURDJJ 

Nobelio Laureatas Savo Akimis Stebėjo Nuostabu 
Džiovininkes Išgijimą 

-

DR. J. PRUNSKIS 

Tarptautini Garsą Laimėjęs 
Tyrinėtojas 

Liurde, Prie šaltinio 
Ligonė, drauge su daugy-

Vienas iš didžiausių mūsų I be kitų, pasisekė Liurdą ir 
dienų mokslininkų, be abejo, j atvyko prie grotos. Dr. Car-
yra dr. Aleksis Carrel. Jo I rel ją stebėjo labai atidžiai, 
nauji atradimai medicinos Jam pasirodė, kad jos iš-
srityje buvo taip labai jver- vaizdą keičiasi. Kadangi jis 
tinti, kad jam už tas moksli- : labai gerai žinojo jos bevil- «r 

nes studijas buvo pripažinta tiška padėtį, toptelėjo dak- | «is t l k r a i B«P«liirysi gedoa LU'tn-

Domisi Maceinos Veikalu 
Žinomas proiVsorius Vladimi-

ras Šilkarskis, Nepr. Lietuvos Uii-
kais profesoriavęs Vytauto l>i-
džiojo Universitete Kaune, iitto 
metu profesoriaująs Bonuos uni
versitete. Vokietijoje, susipažino 
su rtau.juojo prof. A. Marniios 
veikalu — Didžiojo. Inkvizitoriaus 
II laida ir šia proga viename laiš
ke knygos l''i(l<\i'ii rašo: 'Pa
galiau Lietuva luri originalu mų-
stvtoja. Aš žiūriu i Maceina ka.-
po i pirmaeilę mokslinę 'Žvaigžde. 
Sveikino išleidusius Didįjį Inkvi-
zitoriij. Greitai įurotu pasirodyti 

vokiškas knygos veri imas, ku-

x\obelio premija. tarui mintis, kad ir jį api-
Neseniai J. A. Valstybėse f a haliucinacija, kad ir ji-

išėjo iš spaudos į anglų kai- » P»?«iu°da m "»°s psicho-
bą išversta knyga apie jo °^J^1

1. - r 
T :.._i_ fv;..i: Bet ligone matomai gerė

jo. Sukietejusieji tynimai 
jam matant ėmė atsileisti. 

kelionę j Liurdą. Bičiulių 
padedamas iš Paryžiaus ga
vau tos knygos originalą 
"Le Voyage de Lourdes", 
kurią išleido "Plon" 1949 
metais. 

Jaunystes Klystkeliai 
Čia dr. Carell pasakojasi, 

kaip jisai kolegijoje buvo 
gavęs religirj išauklėjimą, 
tačiau jo vidujiniai pergy
venimai 

vos mokslui 
Knygą, kaip jau žinome, ats

pausdino Vtnto* leidykla kun. P. 
Juro lėšomis. Netrukus jos bus 
pasiųstas didesnis kiekis i užjū
rio kraštus. , 

Dr. Carrel net pabalo maty
damas tą staigią permainą. 
Ir tas įvyko po to, kai ją api 
prausė Liurdo vandenimi, 
nes laikyta ją persilpną pa
narinti vonioje. 
Jaučiu, Kad Esu Pagijusi 
Dr. Carrel, tasai buvęs po-

. _ _ jį "nubloškė V'kltą £*£"*•*•• P ^ v e n o dide-
pusę. Mokslinių studijų su- * Jtempimą. Paklausto kaip 
žavėtas, prisiskaitęs kritiš- Jauc.asi ligone atsake, 
kųjų vokiškų raštų, jisai pa- . ~ L a ,b a ' Sera i- esu. ^'Pa
laipsniui priėjo prie pezity- Jau«"' k a d . ? s u ? a f į f»- . 
virtinio įsitikinimo kad ne-1 Dabar jiisgere stiklą pie-
galima pažinti tikrovės u ž , no. be jokių skausmų pat. 
tos ribos kur pasibaigia po- i f . P s l v f « a n t Bono. Kiekve-
jūčių patyrimas. I l l a u d a ^ t a r a . s « r a d o . B e * n ! 
J * r , cią ir besidžiaugiančią, kad 

Ir taip tasai pozityvistas jį visiškai išgijusi. Patikri-
mokslininkas dr. Carrel išsi- no pulsą, jisai plake lygiai, 
rengė, įdomumo vedamas. p o go kartų per minutę. Dar 
kelionei į Liurdą. Tuo pačiu kartą ją nuodugniai apžiurę 
traukiniu važiavo ir dauge-• i0. Ji buvo sveika, tik išse-
lis ligonių. ' kusi mergaite. Spaudimai 

Džiovininke ankstybesnių mirtinos ligos 
vietų nebedarė jai skausmo, j 

Ypatingjf mokslininko de- j > Carrel įsitikino, kad ta 
mesį atkreipė Maris Ba'Uy mirštančioji džiovininke da-
(kurią veikale jis daugiau va bar buvo sveika, staiga išgi-
dina Marie Ferrand). Tai bu j u s i > i r j 0 k a k t ą išmušo pra

kaitas. 
Didysis Atradimas 
Šioje kelionėje aš pa

dariau didžiausį atradimą, 

Knyga Apie Socialinę 
Mintį Prancūzijoje 

J. Męgrel ir P Badin paruoš 
antologija apie socialinę minti 
Prancūzijoje. Apima laikotarpį 
nuo Villciieuvės iki Busr. Dutlioit. 

-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
• 

Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams 

Ir V i s i e m s Lie tuv iams! 

Studija Apie Goethę 
Prancūzų Mokslo Akademijos i 

narys R. D'Hareourt neseniai I 
paraše knyga, *'La Religion de 
(ioethe". Išleista Paryžiuje. Gon- j 
šiai citatų iš GoethSs veikalu' 
duodama originalia vokiečiu 
kalba. 

vo didelė ligonė. Jau būda
ma 17 metų ji kosėjo ir 
spiaudė krauju, 18 metų ji 
turėjo pleuritą, ir iš kairio
jo jos šono gydytojai iš
traukė pustrečios kvortos __ r a £ 0 j į s a i ^vo u į r a šuo 

se. Ir tas atradimas tą bū
simąjį Nobelio premijos lau
reatą, o tada — garsėjantį 
gydytoją, padarė tikinčiu. 
Vėliau jisai savo draugams 
kalbėjo: 

— Aš tikiu į tą, į ką Ka
talikų Bažnyčia nori, kad 
mes tikėtume, ir tame aš ne 
jaučiu jokio sunkumo, nes 
nerandu jokio prieštaravimo 
mokslui. 

skysčių. Jos tėvai mirė džio 
va, o ji pati turėjo plaučiuo
se žaizdas, kavernas, vėliau 
— peritonaitį. Jos ligą nu
statė žymus Bordeaux gy
dytojas — Brom2flloux. 

Ligonė kelyje buvo taip 
nusilpusi, kad dr. Carrel jai 
įleido po oda kafeino vaistų. 
Ligonę apžiūrėjo ir kitas 
daktaras. Ji taip prastai at
rodė, kad jisai prabilo: 

— Juk ji agonijoje. Ji gali 
numirti pirma negu pasiek
sime grotą. 

— O ką ta mergaitė be
gali prarasti? — pratarė se
suo slaugė. — Koks skirtu
mas, ar ji mirs šiandien, ar 
keletą dienų vėliau? Būtų 
žiauru atmesti jos troškimą, 
o ji nori pasiekti Liurdo gro 
tą. 

Daktaro Ilgesys 
Ligonė atrodė netekusi są 

monės. Dr. Carrel paėmė pul 
są — buvo nepaprastai tan
kus. Mosklininkas žiūrėjo į 
ją ir mąstė: 

— Ji mirs, nepažinusi pa
vasarinio džiaugsmo ir mei
lės. Ir vis dėlto, ji jaučiasi 
mažiau nelaiminga, negu tu
rėtų jaust's, nes ji tiki į 
Kristų, kurs yra jos viltis ir 
vienintelė mintis. 

Daktarą apėmė kažkoks ii 
gesys, ir jis širdy kalbėjo: 

— O, kad aš galėčiau, kaip 
visi tie nelaimingieji, tikėti, 
kad Jūs, Marija, nesate vien 
tik mūsų smegenų sukurtas 
šaltinis... Išgydyki šią mer
gaitę, ji jau perdaug kentė
jo. Leiskite jai nors truputį 
pagyventi ir tuo mane patį 
padarykite tikinčiu. 

i, 
9 

STANLEY LITWINAS, Ved. 

CARR-MOODY LUMBER 
COMPANY 

3029 So. Halsted.St. Chicago, Illinois 

Tel. VICTORY 2-1272 

dr 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
VISIEMS LIETUVIAMS 

ATLAS FUE1* COMPANY 
4913-19 So. Paulina Street 

Telefonas PRospect 6-7960 

DAL — COKE — FUEL OIL 
STOKER COALS 

d> 
• % > 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

ZELIS' TAVERN 
2425 W. 69th St. Chicago, 111. 

REpublic 7-9874 
0 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 
LINKSMU SV. VELYKŲ ŠVENČIU 

JULIA PETKUNAS ir SŪNŪS. 
SAVININKAI 

BUČERNC IR GROSKKM". 
4544 S. California Ave. Tel. YArds 7-7699 

: ^ <P 

V ė 
dF 

ŠVENTŲ V E L Y K Ų PROGA SVEIKINU MIELUS 
KLIJENTUS. E S A M U S IR BOSIMUS A B O N E N T U S 

^ 

DR GR. VALANČIUS 

^ 

ENCYCLOPAEDIA BRITANICA. Inc., atstovas 
Raštine: 20 N. Wacker Dr., Rm. 1101 — DEarborn 2-5300 

Butas: 6608 S. May Str. WEntwortJi 6-8650 
tf 

f 
ANTANAS BUDRIS 
1934 So. Union Ave. 

Tel. HAymarket 1-9777 
Sveikina savo gimines ir 
pažįstamus su Sv. Vely
komis. 

LINKSMŲ sV. VELYKŲ SfENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams! 

PLYWOODS 8c PLASTICS 
1204 Jefferson St. Phone 3-9233 

Gary, Ind. 
Plywood supjaustome pagal užsakytą dydj 

Birch — Walnut — Mahogane. Plastks, all kinds. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

FASHION FORUM 

1943 metais dr. Carrel sir
guliavo. Savo vienam bičiu
liui jisai kalbėjo: 

— Norėčiau, kad Dievas 
man dar suteiktų dešimtį 
darbo metų. Tikiu, kad pa
sinaudodamas tuo, ką išmo
kau, prie ko priėjau tyri
mais, galėsiu pasiekti moks- I 
liško pagrindimo santykių 
taip dvasinių ir medžiaginių 
dalykų ir taip įrodyti tikru
mą ir vertingumą krikščio
nybės. "x 

JT 

Deja, jisai mirė anksčiau, 
negu spėjo įvykdyti planuo
tuosius darbus. Iš jo pa
liktų užrašų iš spaudos dar 
išeina veikalas "La condui-
te de la vie" (Gyvenimo 
tvarkymas); tai bus lyg tę
sinys jo į daugelį kalbų iš
verstosios knygos "smogus, 
tas nepažintasai'1. 

4r 

Vokietijos Menininkai 
Bambergo apylinkėse, Bavari

joje, buvo apklausinėti tapytojai, 
skulptoriai ir pratikai apie jų 

, padėti. Iš apklausinėtu 40% at-
1 sakf\ kad dėl lėšų stokos nei jie, 

nei jų šeimos nėra apsidraudę 
nuo lijęos. Septyni procentai iš 
jų tikisi padėties pagerėjimo, bet 
03$ nenumato artimoje ateityje 
irt'ivsnių salynu, užtat net 60% 
paairttoi| pirmai progai pasitai
kius išemigruoti. 

4756-58 South Ashland Avenue, 
CHICAGO 9, ILLINOIS 

Naujausios mados rūbai vyrams ir moterims 
9 

& 

— 

r VELYKŲ LINKEJIN 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime 

Visiems Savo Kostumeriams 
Ir Draugams 

ROOSEVELT FURNITURE 
COMPANY 

LIETUVIŲ KRAUTUVE 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4427 — 3-5527 

CHICAGO, ILLINOIS 

LISKSMI.-VELYKV LINKĖJIMAI 

Mano Bendradarbiams 

DR. STANLEY M. K0ZI0L 
M D 
m. u. 

747 N. Paulini 

CHesapeake 3-8141 

<\ E X « V SVEIKINIMAI 
VISKAS 1111 HM 

GU2AUSKAS 
Beverly Hills Florai Co. 

•901 WEXTW()RTH AVE. 
ST»~w^rt 3- 24S4 

E.\STER GREETINGS 
Prietclianis ir Paiįstainieias 

W E B B S D E L U X E 
U V E R Y SERVICE 

318 EAST 51ST STREET 
AVVjflMT 4-4644 

LINKSMU VELYKŲ VISIEMS 
Koetiumeriams ir Draugams 

STAR BAKERY 
F R A N K B. KAZEMEK 

W. J. PODRAZIK 

738 VVest 31st St. 
CALUMET 5-2173 

LINKSMU VELYKŲ VISIEMS 
Nuo 

M, NAMARA MOTOR 
E.VPRESS, Ine. 

2312 S. LA SALLE STREET 
\Hot4>ry 2-7471 

LINKSMI, VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Visiems nuo 

The Industrial Erectors, 
Inc . 

1316 W. Cermak Rd. 
Tol. SEeley S-1C77 

' ^ ^ 

LINKSMU VELYKŲ VISIEMS 
Nuo 

PANAMA i BKAVRRMAN 

Panama Beaver 
INC. 

2633 Touhy Ave. 
AMbaaador 2-4800 

CJall yoor Panama Beaverman 
••ALWAYS A Ln'E- \ \TRE-

LINKSMU VELYKŲ VISIEMS 
PrictcUams ir Pažįstamiems 

Nuo 

TNE TALMAN DAIRY 
61S« SOITH TAI .M A N 

HEmlock 4-3447 

LINKSMU VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Nuo 

S L I Z 
THE ORIGINAL 

HOME MADE SAl'SAGE 
3116 West 4Srd S t 

LAfayettp S-t&SS 
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KUR SPROGSTA SOVIETU ATOMINĖS BOMBOS? 
, 

Pramones centrai. — Sovietų ir vokiečių mokslininkų ban
dymai. — Kur ir kokiems tikslams sprogdina jau bombas? 
— Kas bus naujo šiemet? — Ar radio - aktyvi debesiai 

apsups Ameriką? 
~ i i 

PRANAS RUPEIKA 
Mūsų Korespondentas Artimuose Rytuose 

Sovietų Atomines Bombos Vavilov — dirba Uchtos - Vor 
kutos, Fergano ir Kaukazo 
"kombinatuose". Iš vokiečių 
specialistų dirba Rusijoje žy
mesni mokslininkai: Dalpel, 

Pramones Centrai 
Iš įvairių žinių, gautų dau 

£iausia 1949 metų bėgyje, iš 
Aokiškų, čekiškų ir rusiškų B r u n Schmitt, Hertz, Meye, 
i iltinių, patvirtinta, kad So- j s k e l t a m e , von Ardenne, 

Pose ir šimtai kitų, daugiau
sia sugaudinetų Rytų Vokie
tijoje ir gerai saugomų MVD. 

Sovietų Rusijos valdovai 
1945 — 1947 metais daug nu-

nuo 
"už-

»» 

\ ietų Rusijoje veikia 
1944 metų vadinamos 
(raustos pramones zonos 
1 ur yra gaminami slapti ka
ro ginklai. 

Tarp tų slaptų ginklų vy
rauja atomines energijos ban 

žudė savo "specų" už "sabo
tažą", nes 1946 metais nepa-

( ymai ir gamyba. Yra tai ža-1 y y k o j i e m g pagaminti -8un-
lavos, kaip uranas, p l u t o - | k i o j 0 v a n d e n s ' 
i as, torius, brevius ir H-bom-
lai reikalingos medžiagos. 

mišinio, gi 
atvežtą iš Helgolando salos 
bandydami sugadino... 

Pramones centrai bei tų1 1947 metais taip pat sovie-
:'aliavų šaltiniai randasi ne tu "specai" susprogdino net 
t ik satelitų kraštuose, kaip Į visą bandymo centrą Kara-
Jiytų Vokietijoje, Čekijoje ar' kalpakijos "zonoje", arti Ira-
Ustijoje, bet ir Rusijos įvai-; no sienų. Pagaliau išnaudojo 
i iose respublikose. Vienas iš pradžioj 1948 metų pavogtas 
r varbiausių rusų atominių paslaptis, paskui papilde 1949 
i aliavų centrų Tadžikstanas metais išvogtais iš Kanados, 
— Fergana - Kombinat. Ta- JAV ir Anglijos planais ir. 
n e "kombinate" dirba nuo pagamino tris bombas, kurias 
; 944 metų daugiau kaip 800,- susprogdino Vid. Sibire ir Ka 
(00 darbininkų, suprantama zachstane. Kai kurie rusiški 

daugiausia vergų, tarp ku- šaltiniai tvirtino 1950 m. sau 
lių ir keletas tūkstančių lie-isio mėn., kad vienas sprogi-
tuvių, latvių ir estų. imas nepavyko — sudegė pil-

"Lageriai", kuriuose kasa- na bandymų įgula, apie 500 
mos reikalingos atominei žmonių. Du sprogimai pavy-
cnergijai medžiagos, tęsiasi;ko. Tolimesni sprogimai bus 
tarp Tadžikistano ir Uzbe- kovo — gegužes mėnesiais, 
kistano respublikų ' — dau- Paskui jau bus bandomos nau 
fiausia Altajaus kalnuose, jos serijos atomines bombos 
Centras tų darbų yra Oš, Le- |— gal H-bombos? 
ninsk ir Kokand zonose. Čia Radioaktyvūs Debesys 
yra daugiau kaip 200 darbo 
stovyklų. Iš "Fergana - kom-i Kas bus naujo šiemet? — 
binato" medžiagų pagamin- Tur būt, kaip išrodo iš kai 
tas pirmos, jau išbandytos kurių rimtesnių žinių, gautų 
hovietų atomines bombos. I iš Pabaltijo šaltinių, šiemet 

Ritas "atominis centras" bus bandomi radioaktyvūs 
r;uli prie Baltųjų jurų, Uch- debesys, "miglų-bombos" ir 
ta zonoje. Uchta zonoje jau j rakietos, vokiečių "V-l" kons 
nuo 1940 metų dirbo tūkstanj trukcijos, išmėtytos iš 600 
tiai lietuvių, žaliavos iš Uch- tonų povandeninių laivų, ku 
tos gabenamos į "Vorkuta -
kombinat", kur yra slaptų 
rinklų pramonės centras. 

Trečias atominis centras 
tęsiasi į pietus nuo Baikalo, 
kibire. Yra tai "Sajan - Kom 

nų bazė yra Vladivostoke. 
Laivai gali plaukti iki JAV 
pakrančių ir grįžti į savo ba
zes Vladivostoke. Rakietos 
"V-l" yra lėktuvai be įgulos, 
neša arti 2 tonų bombas su 

binat". Dalis jo guli "Tuvins- dujomis; spėjama, kad tai 
koje S. S. R.", neseniai pri- bus radioaktyvi migla. Jų 
jungtoje prie SSSR. Tos zo- greitis — apie 300 mylių, taik 
nos pramonės centrai tai Pet-t lumas iki pusės mylios. Gin 
įovsk ir Manusinsk. klas labai pavojingas didės-

Skaičiai darbininkų Uch-niems miestams, pramonės 
tos - Vorkutos ir Tuvinskoje centrams, uostams ir t.t. 
kombinatų nėra tiksliai žino-1 Tol. Rytų sovietų bazėse— 
mi. Įvairūs šaltiniai paduoda' Anadyr, Uelka, Magadan, 
iš 1949 m. vasaros: Uchtoje Ochotsk ir kitose — yra mil-
— Vorkutoje — apie 500,000, žiniškos stiprių rakietų ba-
o Tuvinskoje — daugiau 200,- zės: "V-9" ir "V-ll", kurios 
000. Kadangi visos "uždraus- gali skristi į visus JAV mieš
tos zonos" yra saugomos spe; tus fr paneša iki 12 tonų 
cialių U. G. B. dalinių, tai pil-; sprogstamosios medžiagos 
no darbininkų skaičiaus ne- bei dujų ar atomines bombas, 
galima sužinoti, nes niekas iš Rakietų "V-9" ir "V-ll" liz-
tų zonų negrįžta. Net "Sanit dai yra visoje "Baltijos juos-
-Gorodkai" (ligoninės) ir: toje" — Lietuvoje: Klaipė-
"Slabosilkos" (nusilpusių ir dos zonoje, Kretingos, Palan-
darbo invalidų skyriai) taip i gos ir Ventos specialiose ba-
pat yra MGB žinioje. Visai zėse, apie 15 mylių nuo Ma-
nusilpę ligonys, daugiausia j žeikių. Raudonojo laivyno ba 
sergantieji neišgydomąją li-|zėje, Latvijoje — Liepojuje 
ga avitaminoze, škorbutu 
ir pan., yra likviduojami vie
toje, viduj "uždraustų zonų", 
siekiant paslaptį išlaikyti... 
Vien laimingesni, kuriems pa 
vyko pabėgti ir išsigelbėti, 
paduoda daugiau žinių apie 
tų "zonų" paslaptis. Bet to
kių yra mažai. 

Sovietų Ir Vokiečių 
Bandymai 

Tarp mokslininkų, kurie 
dirba sovietų naudai ir ruo
šia atomines bombas bei ki
tus sovietų atominius gink
lus žymesnis rusų mokslinin
kas Kapica; dirba jis atomų 
skaldymo ir kosminių spin
dulių centruose — Sibire, 
"Sajan - Kombinate". 

Kiti rusų mokslininkai — 
Joffe, Artamanov, Kresisats-
kij, Klovin, Fedenko, Seme-
nevov* Zaicovt Eetriakov ir 

yra laivai apie 800 tonų, vad. 
"Stalinskije Kity", padaryti 
pagal vokiečių povandeninius 
laivus "27", kurie turi po vie
ną — dvi sunkiąsias rakie-
tas, apie 30 tonų. 

Ar radioaktyvūs debesys, 
"dujų miglos" ir "šaldomos 
bombos" apsups Amerikos ir 
D. Britanijos salas? Ar ga
lingųjų Vakarų valstybių at
sakingieji sluoksniai savo 
"prieteliškais" lošimais su 
suktu Stalinu pražiopsos šių 
reikšmingų 1950 metų laiko
tarpį? Tame laikotarpy už
draustose sovietų zonose bus 
gaminamoB galingos atomi
nės ir dujų bombos. Bus dau
giau ir daugiau tų bombų. 

Kas pirmas duos įsakymą 
skristi atominėms bomboms 
— Vakarai ar sovietai, iš
spręs ir mūsų — lietuvių, ir 
pasaulio likimą... 

Medžiaga Apie Klaipėdą 
Klaipėdietis žurnalistas Ansaus 

Lymantas, šiuo metu gyvenąs 
tremtyje, Britų zonoje, yra iš 
Lietuvos atsivežęs ir tremtyje 
papurtomai nurinkęs daug litua
nistinės, ypatingai iliustracines 
medžiagos, liečiančios Klaipėdos 
kraštą ir iš viso Mažąją Lietuvą, 
jus gyventojus, kultūrą, papro
čius, etnografiją ir ūkinį gyveni
mą. 

Japonijos Mokytojai 
Dabartiniu metu .Japonijos 

valstybinėse ir privatinėse mo
kyklose dirba 1.136 katalikai mo
kytojai ; jų tarpe — 78 dėsto uni
versitetuose. 

LINKSMU VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Kostiumeriams ir Draugams 
SYRENA RESTAURANT 

WRZESINSKI 
1825 West 47th St. 

Tel. Vlrginia 7-9660 

LINKSMU VELYKŲ LINKĖJIMAI 
CARL LINDSTAD 
Dažytojas ir Dekoratorius 

16 Vidaus ir Išorės 
CApitol 7-5333 (dienomis) 
Blttersvreet 8-3867 (vtk.) 

M ' O K I K D M A V S I LINKĖJIMAI 

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

VICTOR STRMIC 
541 \VEST 31ST STREET 

Tel. CAlumet 5-8774 

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS 
Nuo 

LAVIN ROOFING CO. 
1140-42-44 Roosevelt Road 

Tel. MOnroe 6-3186 

LINKSMU VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Kostumeriams ir Prietcliams 

B & F MENS STORE 
7900 S. HALSTED ST. 

(Ant Kampo) 
Tel. M i u e n i i e s 6-0301 

LINKSMU VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Kostumeriams ir Prietcliams 

I. B. Pallasch & Sons 
Mortgages & Fire Insuntuce 

1146 N. NOBLE STREET 
Altmitage 6-1517 

LINKSMU VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Mūsų Draugams, Kostumeriams 

MAYFAIR HEATJNG C0. 
AVE THOMAS rf. CARSON BANG 

5644 Nortli l'ula-ki Road 
COrnelia 7-3680 

LINKSMU .VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Kostumeriams ir Prieteliams 

TR0JAN LAUNDRY & 
C L E A N E R S 
M M NO. BROADWAY 

L.Akeview 5-1881 
• • 

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Savo Draugams 

Lietuviams Unki 

Dr. AGNĖS L. KARW0SKA 
GYDYTOJA IR C H I R V R G E 

2100 West 35th Street 
Tel. Vlrginia 7-3355 

ASHLAND DRUGS 
-imu ia Geriausius L i n k s i m u s 
savo Draugams Ir Kentėjams 

SU VELYKŲ ŠVENTĖMIS 

L I N K 8 M Ų V E L Y K Ų Š V E N Č I Ų 
Prietcliams ir Pažįstamiems 

AUTOMOBILE SALES 00 . 
2811 NO. CICERO AVE. 

Tei. KI Idai t 5-2880 

LINKSMU VELYKŲ LINKĖJIMAI 

Visiems roūsų Draugams 
l ietuviams 

Steinbrecher's 
RECREATION 

2624 West Cermak Road 
TEL. BISHOP 7-9676 

LINKSMŲ VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Prietcliams ir Pažįstamiems 

STATE KTREET AUTO PARTS 
Thank You for Your Patrouage 

2255 SOUTH « T A T E OT. 
VLetory 2-3330 

LINKSMŲ V E L Y K Ų ŠVENČIŲ VISIEMS 
Nuo 

CHICAGO BLOCK CO. 
10218 AVENUE "O" SAGINAW 1-2348 

i GARY ffi N 0 R 1 T O N INDIANA SVEIKINIMAI 
\ * 

* 

— 

I.1NKSMV VELYKŲ ŠVENČIŲ VISIEMS 
GEORGE NORGAN, Inc. 
Pardavimai — PONTIAC — Patarnavimai 

5301 West Irving Park SPring 7-5300 

SS ŠVENCHJ SVEIKINIMAI 
^lūaų Draugams ir Kostiumėliams 

HENRY MORGEN, Inc. 
1)1 STH. HCHL1TZ B E E R 

815 Heat Chicago Avenue — TeL SUperior 7-5680 

^ 

4 
LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ 

Visiems Savo Draugams ir Kostiumeriams Linki 

SECOND FEDERAL SAVINGS 
Kampas 26th St. įi Pulaski Rd. CRawiord 7-8500 

: ^ 

4T 

f 
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ VISOMS 

PAUL OTOOLE&; COMPANY 
9147 SO. ASHLAND AVENUE BEvcrlyy 8-7275 

^ i 

SVEIKINIMAI JR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

m 
v 

DZIADOV/ICZ BROS 
FUNERAL HOMES 

LIETUVIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

ANTROJO KARO VETERANAI 
Ambulanso Patarnavimas Dieną ir Naktį 

AIR CONDITIONED KOPLYČIOS. 

4404 Cameron Ave. Hammond, Ind. 
Phone Sheffield 2800 

l 
1020 W. 150th St. East Chicago, Ind. 

at Northcote Avenue 
Phone E. Chicago 994 

# 

(r 
# ^ 

f LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ VISIEMS 
SUPREME MEAT MARKET 

4161 South Archer Avenuo — Tel. LAfayette 3-0413 
ALLIANCE MEAT SH0P 

1749 West 35th Street — Tel. Lafayette 3-Otl t a-
<S 

4r 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI VISIEMS 
Nuo 

National Security Bank of Chicago 
Milvuaukee. Chicago and Ogden Avenue 

: ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kontumeriams Ir Draugams 

JUST RITE CLEANERS 
Garments beautifully cleaned and pressed 

For pickup or delivery service 

631 W. 15th Ave . Gary. Ind. 
Phone 2-7593 

^ 

j? 
Jr 

"%. 
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ UNKEJIMAI 

Nuo » 

THE NEW YORK BLOWER CO. 
3155 S. Shields Ave., CAlumet 5-6650 

# 
UNKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ UNKEJIMAI 

Nuo 

^ 

SAND FILL COMPANY 
4373 Archer Avenue — Vlrginia 7-033J 

^ ft 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

: ^ 

W* F. Henderson 
BING IR APŠILDYMO KONTRAKTORICS 

\ 

1047 Jefferson St. 
Phone 2-4123 

Gary, Indiana 

<ir 

LINKSMU VELYKŲ VISIEMS 

Nuo 

M0MT CLARE THEftTRE 
7133 WEST GRAND AVE. 

MErrimac 7-3282 

LINKSMŲ V E l Y K Ų VISIEMS 
Kosiuintriains ir Prietcliams 

TH0MAS EVVING 
(TRANSM1SSION REPAIRS) 

5836 SOl'TH STATE STREET 
NOrmal 7-7701 

LINKSMA VELYKI VISIEMS 
Kostumeriams ir Prieteliams 

A. TYSZKIEWICZ 
REAL ESTATE 

1660 W. 1>1V1S11)X ST. 
BKuiLsniik 8-6160 

6VENC1V SVEIKINIMAI 
Visiems 

A CARPENTER SH0P 
HM S. \VABASH 
\VAb«.Hli 2-3932 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
^ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Sterling-Coner Studios 
FOTOGRAFAI 

752 Broadvvay Gary, Indiana 
TeL Gary 2-4161 

LINKSMŲ VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Visiems Savo Draugams ir 

Kostumeriams Lietuviams linki 

M I Z E R K A 
Electric Company 

2042 West 2lst St. 
CAnal 6-5165 

= ^ , 

LINKSMU VELYKI." VISIEMS 

RO A C H 
FUNERAL HOME 

S604 Omini Ave. 
I.Aniulnli- 1-0562; 1-056:! 

! H i — — • - - • -m •' - • * • 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
UNKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

V/HITE STAR LAUNDRY 
PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS. 

Pamėginkite ir Būsite Patenkinti. 
1119 MADISON ST., GARY, IND.—Tel. GARY 2-2084 

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS 
Nuo 

REUTERS BAKERY 
E. H. Bolliąer - Prop. 

TLTx€do 9-1414 
7177 \VENT GRANU AVENUE 

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS 

Linkiu Visiems au.\o Draugams 
ir Pacijentams 

Dr. B. Pierzynski 
GYDYTOJAS IR C'HItUTRGAS 

3229 S. Morgan S t 
Tel. Vlrginia 7-1188 

N»mų ti'J. PR.K«p»Ht 6-2424 

Sfca 

r ^ ^ 1 

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS 
MŪSŲ d raugti ms ir pažįstamiems 
Mos rekomenduojam mūsg namie 

gamintus Kluskl. Pabandykite. 

New Mill Noodle Co., Inc. 
KKLIKS F3AS1STA. Tres. 

Tel. SEeley 3-7007 

Mimij (iraugiims ir užjautftjama 
lietuviams mes linkime 

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LOOMIS SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
1859 W. 51 St., CJiicago 9, UI. 

Tel. YArds 7-4763 

Užsisakykite 'Draugę' 

LINKSMŲ VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Visiem^ Draugams ir Klijentams 

LEADING UUNDRY 
2420 SOITTH \VESTKRN AVT.. 

1V1. VlrgiiUu 7-77&S 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Lietuviams 

JOSEPH CZECHANSKI 
LAIDOTU VHJ DIREKTORIUS 

248 - 155th Place Calumet City, III. 
t 

Phone Hammond 372 
^ : 

r^ 

Nuusinlūs švenčiu Linkėjimai ' 
Visiems mūsų Draugams ir 

Prieteliams 

SOUTH CHICAGO C0AL 
and D0CK C0. 

Mes pristatome bet kiir mieste 
7917 S. Fscltai ige Av. SAgr. 1-40OO 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Boznak's Sinclair Super Service 
I GAS. OILS, TIRES, ACCESSORIES 

1501 Pierce S t G ^ ? Indiana 
Tel. Gary 2-7885 

= ^ i 

i 
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Penktadienis, baland. 7, 1950 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILONOIS K 

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI 

l 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
"Draugo" Administracijai, Redakcijai, giminėms, 
draugams ir visiems "Draugo"' ir "Laivo" per mane 
skaitytojams Gary, Ind., East Chicago, Chicago, 
Harbor, Ind., Calumet City, 111., Chicago Heights, 111., 
Detroit, California, Miami, Fla. ir kitur. 

J. J. AUKŠKALNIS -
"Draugo" ir "Laivo" Agentas 
1354 HARRISON ST. GARY, *ND. 

Phone 3—5039 Gary 

1 

^ 

L I N K S M I A U 
IŠSIBLAŠKĘS PROFESORIUS 

Vienas pro'fesoriiig buvo labai 
išsiblaškęs: 

— Ar matai, kas čia? — pa
klauso jo žrnma. jam įėjus: — 
Pranešimas laikraštyje apie tavo 
miftį. 

— Kaip R'iila, — atsakė profe 
šorius. — Neužmiiškim nusiųsti 
vainiką. 

S PAGEIDAVIMAM 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 
r 

& 

M09IRDI 
Motina klausia savo žaidžiantį 

.Petriuką: 
^ , 1 — Ko norėtum, vaikeli, kad 

tau gandras šį pavasarį atneštu: 
broliuką ar sesytę? 

— Mamyte, geriau tegu atne
ša arkliuką, su vežimėliu. 

Wishing You A Happy Easter 

GARY NATIONAL BANK 
Gary, Indiana 

Member of Federal Deposit 
Insurance Corp. 

= ^ 

tf • % , 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linki 

Visiems Savo Kostiumeriams ir Draugams 

Northern Indiana 
Public Service Company 

^ : 

NEŽINO, AR SUVALGĖ, 
AR DAR VALGYS 

Rašytojas Beniard Shaw yra 
žinomas vegetaras. Kartą, vienoj 
pietų kompanijoj Londone, jam 
buvo palikta lėkštė su ypatingu 
vegetarišku valgiu, susidedančiu 
iš kai kurių žalumynų ir salotų 
aliejų. Sir James Barrie, buvęs 
^haw kaimynas prie stalo, pasi
lenkė į jį ir patyliais paklausė: 

— Sakykit man, Shaw, ar jūs 
jau ią valgj valgėte, ar dar tik 
valgysit? 

KARINGAS ATĖNIETIS 

Vienas senovės Graikijos gy
ventojas iš Atėnų miesto buvo 
raišas, ir kareiviai juokėsi iš jo 
raišumo. 

— Bet aš čia esu kovoti, — sa
kė jis, — o ne bėgti. 

NE DAUGIAU, KAIP REIKIĄ 

Garsiajam karikatūrininkui 
Ding vienas po draugas paste
bėjo: 

— Jūs iš visų pusių turit su
silaukti daug pagyrimų. 

— Ne daugiau, kaip reikia, — 
atsakė tas-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

DIXIE 
DAIRY COMPANY 

' "Make DIXIE Your 

Favorite Milk" 

1200 W. 15th A ve. Gary 6101 
GARY, IND. 

Švenčių 
linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

FIRST FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

OF GARY 

• 
545 Broadvsay Gary. Ind. 

J Tel. 3-9623 
JOHN HAVRILLA, Pres. 

^ ^ 

e 

<? 
SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

TITTLE BROS. 
PACKING COMPANY' INC. 

MĖSOS PIRKT J AI 

620 Broadway ir 1500 Broadway, 
V 

Gary, Įnd. 
^ 

RAŠYTOJO JUOKELIS 

Britų rašytojas Cecilis Pal-
mer, norėdamas pasijuokti iš so
cialistinių savo vyriausybės pa
tvarkymų, tarė: 

— Socializme viskas taip, jei
gu bandy tumei rašyti laišką 
pašto įstaigoje valdiška plunks
na. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 

<f ^ 

l \ -

Linksmų Šv, Velykų Švenčių 

l inki 

MARY GINTHER 
KANDIDATE Į 

North Township TRUSTEE 
s? 

ATLAIDUS 

Kai Prūsų karalius Fridrikas 
Didysis buvo suimtas mirtinos 
ligos, jis paklausė, ar "reikalin
ga atleisti visiems savo prie
kinis". Gavęs teigiamą atsaky
mą, jis pasakė karalienei: 

— Dorotėja, rašyk savo bro
liui, kad aš jam atleidžiu visa 
bloga, ką jis man padarė; tik 
palauk, kol aš pirma numirsiu. 

PRUZIN FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Located in the Heart of Tolleston 
GERAS AMBULANCE PATARNAVIMAS 

1111-17 Roosevelt St. Gary 9000 
GARY, INDIANA 

^ : 
SŠ 

<ir 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 

The Grant Street Lumher and Supply Co. 
Lumber-Building Material-Paint-Hardvvare-Coal 

Grant Street at Ridge Road 
Gary, Indiana 

A. P. MORROW, President 

" - = ^ 1 

PAKALBĖS APIE KALI-
FORNIJĄ 

Kalifornieėiai yra žinomi loja 
lumu savo gimtajam kraštui. Vie
nas to krašto žmogus kartą lanke i 
savo žmonos gimine*^ rytinėse 
valstybėse. Jis turėjo progos da
lyvauti laidotuvėse žmogaus, ku
ris nelabai buvo mėgiamas ben
druomenės. Kunigas, atlikęs lai
dotuvių ceremonijas, buvęs nese
niai atkeltas Į parapiją, prašė ką 
nors pasakyti porą žodžių apie 
mirusįjį. Stojo ilgoka tyla. "Pa
galiau ištikimas Kalifornijos sū
nus atsistojo ir pasakė: 

— Na, tai jeigu nėra kam tar
ti žodį apie mūsų atsiskyrusįjį 
brolį, tai as kelias minutes pa
kalbėsiu apie Kaliforniją. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

4918 Magoun Avenue 
Tel. East Chicago 1418 

EAST CHICAGO, INDIANA 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

£s5C 

Broadway Lumber & Supply Co. 
120 East l l th Avenue 
GARY, INDIANA 

1 

f vzikLnimai 0% JLirtkl\imai 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

REARICK BROTHERS 
HEATING & SUPPLY CO. 

OIL BURNERS and STOKERS 
Only 5 hours needed f or installation 

ELECTRIC; GAS and OIL WATER HEATERS 
FURNACES FOR ALL SIZED HOUSES 

850 Wash St. Phone: 9203 
GARY, IND. 

Tel. 4-1158 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

LINKE'S COLLEGE INN 
PAULINA LINKEVIČIENE, Sav. 

«66 Hirseh S t TOrrence 101J01; TOrrenoe 2-9671 
Calumet City, 111. 

MAZGELIS, KAD NEPA
MIRŠTŲ 

— Na, tai kam jau tas mazge
lis ant tavo nosinės? 

— Žmona užriko, kad nepa-
miršciau įmesti laiškų. 

— Ir nepamiršai T 
— Aš tai ne, bet žmona pamir

šo man savo laiškus paduoti. 

Jr 
Linksmų šv. Velykų Švenčių 

l i n k i 

STEVE GERSACK 
KANDIDATAS | 

Calumet Township ASSESORIUS 
= wJ 

Užsisakykite 'Draugę' Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

HAPPY EASTER 
To Ali Our Customers and Friends 

HOUSE OF MUSCAT ) 
GARY'S OLDEST FURNITURE STORE 

1044-50 B road wa y Gary. Indiana 
Tel. Gary 9187-8 

^ 
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BAŽNYČIOS VARPAMS GAUDŽIANT ALELIUJA 
MARMA RAMflNIENft 

— Tai tu, Vanda, sakai, daly- ten seni sentimentai iš kaimo, iš i ką, už rankom ir vedasi kiek J 
kas tikras, kad jis su savo žmo- kūdikystes... Tu supranti mane... | šalį. 
na skirsis? 

— Miela Irena, tu gi mane, 
rodos, gerai pažįsti. Jei aš jau 
nusprendžiau būti ponia direk
toriene — pusiaukelėj nesusto
siu. 

Panele Vanda giliai užsitrau
kė cigaretes dūmą, atsilošė pa
togiai \ minkštą sofą ir tęsė: 

— Matai, Irena, tu čia man 
daug padėjai. Ir tau, tik tau vie
nai, būsiu atvira. Duok pirmiau 
man likerio stiklelį. Mėgstu r i -
kydama gurkšnoti. Be to, tsi 
man primena anas mano dienap 
užsieny... 

— Tai tu vis dar neužmiršai 
savo Roger? 

Kol aš dar neesu- galutinai su 
juo, kad kokia kvaila mintis ne-
pokšteltų jam į galvą. O aš jau 
tavęs neužmiršiu. 

— Tu būsi mano viršininko 
žmona. 

— Ir pasirūpinsiu tavo vyro 
kategorija! Dabar sudiev, bran
gioji, aš turiu dar daug reikalų. 
Aš dar neesu tikra, ar aš pati 
nepadarysiu šiandien kvailys
čių... 

Panelė Vanda nušlamėjo savo 
perdaug puošniu tualetu. 

• * * 

— Tai ir vėl buvo pas tave 
toji "paryžietė" Irena, aš gi ta-

- Ne. aš jo negaliu užmiršti: Vęs prašiau su ja nesibičiuliauti. 
juk tai buvo mano pirmoji mei- ^ perspėjau, kad tu man nekiš-
lė... Aš buvau naivi studentė, tum nagų į tą nešvarų reikalą: 
jis — vėtytas ir mėtytas žurna- Baniulis vedęs, turi vaiką, o čia 
listas. Apvilta aš daug kentė- merga prisiplakė. Aš jį perspė
jau... Po tos antros istorijos su sįu kartą. 
Andrium, jau man grįžus į Kaju _ Jonai, ne tavo reikalas sa-
ną. mano širdy nebeliko vietos Vo viršininką mokyti. O Vanda 
bet kokiems sentimentams: ne- įr tau padės, 
tikiu meile, netikiu vyrais! Ak, _ Baniulis žmogus neblogas, .mėlynas akis. Jos buvo nuosta 
neprieštarauk: tavo Jonas tik bet dabar visai netekęs galvos. | b i a i S r a ž i °s ir tyros, 
laiminga išimtis! Kadaise ir aš o šitosios protekcijų man visai 
svajojau, kaip kitos, turėti jau- nereikia! 

Ve, tavo Agutė su Praniu
ku, aš pas juos atvažiavau. 

Baniulis pagriebia vaiką ant 
rankų, iškelia ji į viršų. 

— Tėveli! — vaikiškos ranku
tės glosto išblyškusį ir drėgną 
skruostą. Staiga jis pastato ber
niuką ant žemės ir jaudindama
sis, nevikriai ieško kišenėse. 

— Palauk, Praniuk, palauk, 
aš tuoj. 

Ištraukia pundelį naujų rak
tų. 

— še, Praniuk, tai tau Velykų 
dovana tai raktai nuo mūsų 
naujo buto. Jis čia pat už tilto 
ant kalno. Visas baltas namas 
su sodu ir garažu. Vakarais aš 
tave su mama vis pavėžinsiu 
nauju automobiliu. 

Atokiai iš minios Praniuką su 
tėvu stebėjo pora akių iš po vu
alio, šviesus, stiprus išgyveni
mas — prisikėlimas žmogaus, ku 
ris paliko ją vieną jos kely, pa
liko staiga ir nesugrįžtamai, liū
desiu ir džiaugsmu sudrėkino 

Lin Šv. Velykų 
Proga 

Švenčių 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAM 
VISUS SAVO MIELUS P A R A P I J O N U S , GERADA
RIUS, P R I E T E L I U S IR PAŽĮSTAMUS. LAI V E L Y K Ų , 
ŠVENČIŲ RAMYBE, DŽIAUGSMAS IR ŠVENTUMAS 
P A S I L I E K A SU JUMIS VISOMIS DIENOMIS. 

Kun. Pr. Skrodenis, M.I.C. 
Aušros Var tų Pa rap i jos Klebonas 
KUN. B. UŽDAVINYS, M . I . C , V i k a r a s 

Kr i s tu s kėlės! Mir t is k r i t o ! Kelsimės ir mes ! 
Visai Dvasiškijai , Vienuolynams ir mūšy brangie
siems Gerada r i ams linkime kuo gryniausio ir 
giliausio džiaugsmo Velykose! 

TfcVAI J Ė Z U I T A I 
8101 Champlain Avenue 
Chicago 19, Illinois 

— • — # 

. 
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ną vyrą, porą vaikučių... Duok. 
Irena, dar stiklei). Kodėl aš šian
dieną tokia ištižus? Tiek to! Ry
toj būsiu ponia Baniulienė... Kad 
ir neoficialioji... Gal jau mano 
tokia lemtis... Nieko, aš susitvar 
kyšiu. Po kelių mėnesių skyry-

Rytas toks gaivus, bet vieni
šas keleivis ant Aleksoto tilto, 
rodos, nejaučia vėsumos — ap
siaustas atsegtas, baltas salius 

PRANAŠAS PAS STALINĄ 

Stalino propaganda net dangų 
pasiekt". Vienas prana.šas antnj 
kartą pasiekė žemę. Jis sėdo 
žiemos metu ant asilo ir paga
liau pasiekė genialiausiąjį... Pas
laptis, ką juo<lu kalbėjo. Po la

bos su "ana", civilis šliūbas Ry- Puvena apie kaklą, gelsvos pirš 
goj, ir aš sumosiu tokį priėmį- t i n ž s r a n k o J - J o žingsnis lėtas 
mą! Visi ponai man rankas bur i r n e t v i r t a s -
čiuos, o jų dorybingosios žmoner i Staiga suskamba varpai, var
lės, kurios, žinau, už akių mane pai senosios Vytauto bažnyčios, 
sugulove vadins, i akis giedos, Ir čia pat jiems pritaria baltos 
man gražiausias panegyrikas. \ Jėzuitų bažnyčios bokštų vario 
Spiaut! Aš nebijau žmonių nuo- širdys. Ir skamba varpai didin-
monės. Aš norėčiau atsilyginti gai ir sutartinai. Suvirpo aidais 
už savo skriaudas, už sugriaur! pavasario padangė. Linksmakal-
tas mergystės svajones... Mes I nio šlaitai. Nemuno tyliosios ban 
kandam kitus, kada patiems j gos. Aidai kyla ir auga ir ple-
skauda. E, mano kerštas gal ten- ! čias. iki debesų, iki snaudžian-
ka visai ne mane nuskriaudu- čių miškų, iki snūdinčios kelei-
siems. jvio širdies. Varpų aidai pakėlė 

— Kam tu nori atkeršyti, Ro- saulę, vienu mostu pravėrė ji 

-jbai ilgo pasikalbėjimo Stalinas jj 
s išlydi pranašą. Jis vėl sėda ant !^« 

The Chicago 
Herald 

American 
S V E I K I N A CHICAGOS 

L I E T U V I U S 

Velykų Švenčių 
PROGA ,. 

Stasys Pieza 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
L 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Paž į s tamiems 

DISTRICT SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION 

3236 S. Halsted St. Phone CAlumet 5-4118 
v 

. 

THOMAS S. JANULIS 
Direktorių Pirmininkas 

JOSEPH M. MOZERIS, Rast. 
FRANK DIKSAS, Vice-Pirm. 
STANLEY STANEVICH, Ižd. 
JOHN MAZELAUSKAS 
KAZIMER DEMERECKIS 
JOHN BUDRICK 
STANLEY P. MA2EKA 
MARY EISIN 

Indeliai kiekvieno taupytoje apdrausti iki $5,000 
JOS. M. MOZERIS, Sec'y 
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gerui? 
— Gal ir jam ir daug kam... 

melsvuosius vartus, nušvietė vi
są rytų padangę. Sužaižaravo, 

Zinai, Irena, Baniulis turi kažko- j sumirgėjo, bokštų kryžius auk-
kį širdies užkampį, į kurį aš ne- I su užliejo. Staiga sujudo suban-
įstengiu įsibrauti... Jisai seniai gavo ir apjuosė vainiku raudo-
nebetiki, bet dievina savo motih,ną dievnamį gotikinį procesijos 
ną, pamaldžią kaimo moterėlę, didingas Aleliuja. Saulė sutvis-
Pats jis niekad nekalba nei apie j ko priešaky nešamoj Monstran-
ją, nei apie vaiką, nei apie žmo-į ei joj, spinduliais užliejo margą-
ną. Aš tos jo motinos, gėda pri-: šias vėliavas, altorius, baltas 
sipažinti, bijau kaip savo konku- j mergaites, kaspinus ir gėles, 
rentės... Kad aš turėčiau savo I baltas skareles ir skrybėles ir 
motiną... Kodėl aš šiandieną j vienplaukių galvų šimtinę minią, 
daug apie ją galvoju? Kūdikys-1 I vieną pinas sutartinę var
tės atsiminimai tokie mieli, net pai, giesmė ir saulė ir krūtinė, 
graudu kažkaip... "Kėlės Kristus, mirtis krito. Ale-

— Vanda, ar tu laiminga? »uja. Aleliuja!" Gieda širdys ir 
— Neklausk, Irena, laime jau j žemė, ir dangus, gieda visata. O 

netikiu, bet jeigu taip kartais senelio Tumo* baltais plaukais ir 
šviesus stiprus išgyvenimas ap- mergaičių baltais nuometais žai-
lankytų mane, aš mesčiau Ba- džia vėjas. 
niulį su jo turtais, balta vila, su j Nuo Aleksoto tilto vienišo ke-
jo meile!... Bet dabar — aš kalu leivio apsiblausę vyzdžiai ir mer-
geležį, kol karšta. Baniulis gar- kiasi, ir plečias. Giesmė, varpai, 
bina mano grožį, eleganciją, iš- ; minia maldoj ir baltas kunigas 
silavinimą, jis ir vadina mane: ! aukso spinduliuos įsiskverbė į 
"Mano užsienio dama". Jam, be širdies užmirštą kampelį, kame 
Kauno daugiau nieko nemačių- palikus dar ruseno motulės kū-
siam, labiausia imponuoja ma- dikiui įdiegta tikėjimo maža ki
no užsienio studijos. Aš supran- birkštėlė. Ranka pakilus skry-

usilo. mėgina joti. o Uis m" m vie
los. Gerokai jam užkerta — tas 
nė knist. Stalinas išdidžiai pas
tebi : 

— Tai koks tu pranašas, kad 
asilas tavęs neklaifso? 

— Mat, ilgui šalo vargšas, nie
ko ėsti negavo, tai ot ir neklau
so. 

— Keista! Aš turiu 200 mili
jonų ar daugiau asilų: jie seniai 
badauja, bei klauso... 

<ir 
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LIXKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams I r D r a u g a m s 

• * . ; » . 

Universal Food Store 
PETER and HELEN VILKELIS, Savininkai 

Tel. Vlctory 2-8162 724 West 31st Street 
V 4> 

Mes* esame sujaudini i Laisvės 
Kovotojų heroizmu Lietuvoje, 
Balt gildijoje h Ukrainoje. Mes 
žinome, kad taip pat yra drąsiu, 
tyliai besiorganizuoju ne i ų žmonių 
ir kituose kraštuose. 

—Sen. tfcott Linas 
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LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kos t iumė l i ams i r D r a u g a m s 

DARGIS DRUG STORE 
2425 W. Marque t t e Kd., Chicago, 111. Hemlock 4-6050 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kos tumer i ams I r D r a u g a m s 
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IMONAS BALICKAS 
S E N A S W E S T S I D I E T I S 

Siuvame, ta isome, valome, pros iname vyrų 

W i r moterų rūbus 

, . . . . 69th St. Chicago 29,111. 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 
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Aleliuja! 

tu, kad jis nori turėti mane. 
kaip blizgant) papuošalą prie 
savo direktoriaus titulo. Jo žmo
na — pradžios mokyklos moky
toja, kaimiškoji dorybe, su savo 
ilgom kasom, baisiu tualetu 
visai jam ne pora! 

^ - Bet jis turi sūnų? — tarė 
drauge. 

— Per tuos tris mėnesius, "kai 
jis iš jų išsikraustė į atskirą bu-

belę nuvožia, o žingsniai pasuka 
nuo tilto... Jis eina motinos ve
dinas. Ji nešasi maldaknygę ir 
baltą velytfinių valgių ryšulėlį. 
Salantų bažnyčios šventorius 
gaudžia iškilmingu Aleliuja... 
Pro šalį praeina kunigas su Die
vu rankose. Baniulio keliai patys ; 
palinksta, o galva nusvyra že
mai žemai... Minia jau plaukia iš 
bažnyčios, su švytinčiais veidais ' 

tą, užmiršo visai savo vaiką, o ir pašventintais ryšulėliais. Ant į 
aš jau pasirūpinsiu, kad jis ne- grindinio prie bažnyčios durų 
turėtų kada pagalvoti nei apie jį, 
nei apie ją. Dabar jau baigta su 
jo praeitim. Aleksote jau nu
samdyta puiki balta vila. Rytoj 
aš gaunu jos raktus ir įžengiu į 
ją kaip savininke! 

— Tu labai džiaugies? 
— Gal esu patenkinta... Irena, 

kai jis šiandien pas jus ateis, aš 
žinau, kad jis užsuks pas jus, tu 
jį pavaišink gerai savo stipriuo
ju krupniku ir palaikyk jį ilgai: 
žinai, Velykų naktis, kad kokie 

vis dar tebeklūpantį nuleista ' 
galva Baniulį senele balta ska
rele stumteli smarkiai. It pažą-1 
dintas, jis pakelia galvą. 

— Praneli! 
— Mama, mama, Kristus pri- j 

sikėle! Ir čia, mama, ir čia! — 
mušės į krūtinę. 

Senele šluosto akis skareles 
kampu. 

— Aš meldžiausi vis už tave 
ir vis laukiau... 

Ji ima jį, it kadaise mažą vai- ^ 

s 

Linksmų Velykų Švenčių 
- Linkime Visiems Lietuviams 

• • • ' 
VALDYBA IR NARIAI 

DARIUS-GIRENAS POST 
No. 271 

Sanviciai Chili 

Loškite — SHUFFLE BOARD 
j Matykite—TELRVISION 
BUDRIK'S STUMBLE INN 

1442 So. 49th Court Cicero 50, Illinois 
P. ..no Olympic 7172 
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AMERICAN LEGION DEPT. OF ILLINOIS 

4416-20 So. Western Avenue 
Chicago 9, III. LAfayette 3-8484 
Meetings second monday of each month 

FRANK P. ZELIS, Conunander 

Knygų Leidyklos " A t ž a l y n a s 

l a i d i n i a i : 
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Alė Rfita-Nakaaė. "ŪKIMO KELIU". Pirmoji,, ži
nomos rašytojos rinktinių novelių knyga $0.80 
J. švaistas. "SIELA LAGAMINE". Iš nepriklauso
mybes laikų pažįstamo rašytojo naujausios noveles $0.8Q 
St. Zobarskas. "GANDRAS IR GANDRYTE". Spal
votos iliustracijos. Graži dovana mūsų mažiesiems. 
Gandro kelionė ir pergyvenimai anapus "geležines 
uždangos". Knyga įdomi pasiskaityti ir suaugusiom s$0.50 
B. Butkflnas. "SPARNUS MAN META PAUKŠ
TES". Rinktine poesija $0-50 
Lame Šeštokienė. "PO RŪSČIUOJU DANGUM". No
vele* • • $0.4» 

Galite iškirpti šj skelbimą ir norimas knygas užsakyti apibrėž
dami knygų eiles numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu 
su skelbimu. Užsakytos knygos pasiunčiamos paštu. 

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 

" D R A U G Ą S " 
2334 S. Oakley «ve» Chicago, III. 

; 


