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VELYKMETIS LIETUVOJE 
Truputis iš praeities ir tautosakos 

JUOZAS BCGA 

ŽEMAITIJA 

Did. Ketvirtadieni žemaičiai 
sėdi namie ir valosi. Did. šešta
dienyje kelia tuščius inkilus 
(rąstus) dėl bičių kaimynas su 
kaimynu, tikėdamiesi, kad at
lėks bičių spiečius ir jie abu bus 
bičiuoliai. (Betygala). Vyrai su 
merginomis Did. Šeštadieni ke
lia gužučiui tekinį i medi. Jei 
atlėks gužutis — mergina ište
kės, o vyras — apsives (Bety
gala). 

Pirmoji Velykų diena 

Velykų I dienoje po pamaldų 
visi sėdi namuose. Šėtos apylin
kėse buvo paprotys eiti su rank
šluosčiu ir su vandeniu ir ap-
liedinėti ilgai bemiegančias mer
ginas. Šioje apylinkėje mergi
nos keldavosi anksti ir pabėgda
vo iš namų, bijodamos, kad vy
rai neapipiltų jų vandeniu. Pir
moje dienoje Velykų negalima 
eiti velykauti (kiaušiniauti).' 
Kas eina velykauti pirmoje Ve
lykų dienoje, tam duoda kaili
nius sakydami: "Eik už pečiaus 
kailinių utinėti. (Kvėdarna). 

- i 

Motinos sugrįžusios Velykų 
ryte iš bažnyčios, skubėdavo pa
dėti kiaušinius ant atdarų lan
gų. Jei kurios pamiršdavo uždė
ti tai pravažiuodama Velyke už
dėdavo ant langų. 

Velykės sargai važiuodami 
šaukdavo: 

— Velykos atėjo. Visiems ant 
langų po kiaušini dėjo. 

Pasakojo E. Jagminienė, 
Subačius (Boston). 

Žinodami, kad tvirta bus Ve
lykė, moterys jai duodavo po 
6-8 kiaušinius. 

Supimasis Velykos© 

Velykų Pirmoje dienoje visi 
vaikai bėga suptis į klojimus ar
ba daržines. 

Salako apylinkėse besisupda
mi taip dainuodavo: 

Ūcia ciūcia ūcicėlės 
Aukštai meta Velykėlės. 
Meskit mane labai aukšto, 
Kad matyčia tėvo dvarą. 
Tėvo dvarą, močios kluoną 
Tėvo dvare kurtai loja, 
Močios kluone gaidžiai gieda 

ūcia! 
Sūpynės esti įtaisytos kiekvie-

Antra Velykų diena nuose namuose. Dažniausia pa-
Velykų II dienoje ryte berže- kabina vadeles, per vidurį per-

lių išsprogusiomis rykštėmis j kįga lentą arba kartį ir supasi 
muša miegalius, nes I Velykų ! p 0 du susėdę ar sustoję, 
dienos vakare yra kur nors bu
vę. DZtJKIJA 

II Velykų dienoje vaikšto jau- • Velykų stalas Dzūkijoje esti 
nimas pas kaimynus ir sako ora- \ papuoštas "grikių bobka" (py-
cijas. Kiekvienas įėjęs pirmiau
sia pasako: "Garbė Jėzui Kris
tui" ir pradeda oraciją: 

Aš mažas žekelis 
Marijos Panos kazokėlis 
pokau i rūtų darželį 
Skyniau rūtų kvietkelį 
Mečiau ant kelio, 
Kur Viešpats jojo 
Linksmiai giedojo 
Velykų rytą lelija pražydo, 
Amen, aleliuja! 
Prašom nerūgoti 
Eiti velykaitį (margutį) 
Man atiduoti. 
Kiaušinių maliavotų, 
Pyragų pikliavotų. 
Amen lumpis, 
Po pečium kumpis, 
Kumpį ištrauk 
I r mane pritrauk. 

ragu), iškepta su kiaulienos 
spirgiais. Grikių bobka — būti
nai turi būti per Velykas ant 
stalo. Mat, Dzūkijoje žemės 
prastos ir jie augina daug gri
kių. Taip pat per Velykas dzū
kai valgo "darycinį" — surau-
gintas ir sušildytas pienas, išrū
gos išspaustos ir sumaišyta su 
saldžiu pienu. Tą pieną renka 
dzūkas, turėdamas vieną karvu
tę, per visą Gavėnią dėl Velykų. 

Dzūkuose, kaip ir visoje Lie
tuvoje, dauguma papročių yra 
tie patys. Kas skirtinga ir pami
nėtina pas dzūkus — dzūkų ve
lykiniai lalavimai. Čia ir noriu 
paminėti Marcinkonių dzūkų la-
lavimą merginoms Velykų nak
tį: 
Žydi grūšelė vidurin dvaro 

Prie Dubysos Krantų 
Maironio Tėviškėje 

A. VILAIN ^ 

Puikūs Dubysos krantai. Jie netlK sielos džiaugsmus, bet ir 
augšti, apaugę krūmais. Vieto- meilės kančias. Gal todėl Duby-
mis šlaitai apgriuvę. Visą dieną sos šlaitai jam buvo taip aHi 
čia dainuoja paukščiai. Dubysą širdies. 
apdainavo ir atgimimo dainius Anksti nubudome. Saulė kilo. 
Maironis. Aš tikėjau, kad ir jo Rūkai sklaistėsi nuo upelio. Die-
gimtoji sodyba yra Dubysos nos šviesa vaikė nakties šešė-
krantuose. Tikrą tiesą sužinojo- liūs. Ir mes palikome Pasand-
me tik keliaudami. Pabuvę ke- vario dvarą ir dar kartą iške-
lias valandas Betygaloje, išvy- liavome pamatyti puikiuosius 
kome į atgimimo dainiaus tėviš- Dubysos krantus. 
kę, Pasandvarį. Pavažiavę kele- ! 

tą kilometrų vieškeliu, pasuko
me kaimo keliais. Šventadienio j 
popiety daug žmonių sutikome 
kelyje. Jie nurodė mums ir ke-

ĮVAIRUMAI 
lią, kad nepaklystumėm. 

i 

Misijos valkatoms 
Nemažai nusigyvenusių žmo-

Laukuose rugiai jau buvo nu- .n i l* Chicagoje leidžia dienas sa 
kirsti. Vasaroje gelto, žėlė žali j votiškame valkatų kvartale. 
tik dobilų ir pievų atolai. Va
žiuodami pro kaimo sodybas, 

amerikiečių vadinamame Skid 
Row. Betgi ir tie nelaimingieji— 

girdėjome skambant dainas ir • v r a žmones. Jais susidomėjo 
muziką. Jaunimas džiaugėsi Chicagos katalikų labdaros 
šventvakariu ir dainavo. Skam- draugija, pravedė savaitės m.oi-
bėjo ir iš Maironio poezijos pilni j 3as> k u r i a s l a n k § 1 5 0 ž™0™"- I š 

ilgesio posmai. Kad nesusipainio- i J u t a r P ° t r i n k t a s komitetas, 
tumėm lauko keliuose ir takuose k u r s P a n e š a apie susirgusius, 
vienas ūkininkas mums davė 
berniuką, kuris nuvedė tiesiai į 
Pasandvario dvarą. 

šiems teikiama pagalba. Kartą 
mėnesyje jie renkasi katalikų 
labdaros namuose, kur dalyvau
ja bendrose maldose, klausosi 

Gamta savo įvairumu čia ne- i p a m o k s l o , dalinasi užkandžiais 
žavėjo. Beveik visur lygumos. ; i r pasižiūri filmų. 
Keliose vietose matėme laukuo- i 

Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš mirties 

se ir prie sodybų žaliuojančius 
medžius. Laukų kelias, kuris ve
dė į dainiaus gimtinę, buvo ap
augės krūmais. Netoli sodybos 
tekėjo nedidelis upelis. Karklų 
šakos mirko upelio vandenyje. 
Pasandvario sodyba yra nedide-

Tarp fabriku darbininku 
Paryžiaus priemiesčiuose ypa

tingos apaštališkosios dvasios 
kunigai stoja darbininkais į fab
rikus, kad susidraugavę su nu
tolusiais nuo religijos darbo 
žmonėmis, galėtų juos laimėti 

ŽMONIJA, KELKIS! 

Pasakojo: Antanina Obelie- Vynelis vyno žaliasai. 
nė, Viduklė. Jei vyrukas įėjęs Po toj grūšele rūtų darželėlis. 
nepasako oracijos, nutraukia Tam darželėly jauno mergelė, 
jam kailinukus, įvelka akmenį Rūtelę skynė, vainikėlį pynė. 
ir jam neduoda nei kiaušinių, Vai ir nupynė, ant galvelės dėjo. 
nei pyragų...(Viduklė). Ant galvelės, ant glotniosios. 

AUKŠTAITIJA I A"t kaselės geltonosoS._ 
Vai ir papute siaurus vėjelis. 

Did. Penktadienį visi iki pietų Vai ir nupūtė rūtų vainikėlį, 
bažnyčioje. Iš bažnyčios skuba Rūtų vainikėlį gilan Dūnojėlin. 
namo: išneša stakles iš pirkios, Vai ir atplaukė t rys ribokėliai. 
kepa pyragus ir mėsas, daro alų. Trys ribokėliai, jauni bernužė-
Vyrai joja raiti į bažnyčią par- liai. 
nešti ugnies ir vandens. Su par- V a i j ū s berneliai, jūs ribokėliai, 
nešta šv. ugnimi kurdavo pečių A r n e Sugovėt rūtų vainikėlio. 
Did. šeštadienį pakurdavo pir- V a i tu mergelė, jauna lelijėle, 
t j . (Dusetos). Did. šeštadienį 
veždavo pašvęsti valgius (visko 
po truputį) į bažnyčią. Did. šeš
tadieni dažo kiaušinius rudai— 

Ką tu mums duosi, ką mums do
vanosi, 

Vienam duosiu aukselio žiedelį. 
Antram duosiu ir nedateksiu, 

cibulių lukštais, antų lapais ža- Trečiam neteksiu ir pati potek-
liai ir šieno sinkliais — žalsvai. 

Kiti turi jau iš Gavėnios pasi
ruošę kiaušinius — prilieję į ga
lus smalos arba cukraus, arba 
net turi nusimarginę medinius 
kiaušinius...Kiekvienas su to
kiais kiaušiniais turi vilties su
daužyti daugiau kiaušinių. 

siu. 
Padainavo: Rožė Miliauskienė, 
Marcinkonys (gyv. Montello). 
Lalavimai itin buvo madoje 

Čiobiškio ir Kaišiadorių apylin
kėse. Iš viso, dar neteko sutik
ti dzūko, kuris nemokėtų dainų 
ir nepalalautų. 

Tauragnų apylinkėse šventina pįrmą Velykų diena visi dzū-
trobesius nuo pajuokų (vaiduok- kaį skuba greitai į namus iš 
lių) Velykose. bažnyčios. Kas greičiausia pa-

A^,„5i,.«:„ v^krirz I sieks namus, tas pirmutinis va-
Atvaziuoja VelvKe . i , 

; sąrą apsidarbuos laukuose. 
Did. šeštadienį iš vakaro pa- (Alytus). sako vaikams, kad paliktų atda

rus langus, sako, rytoj važiuos 
Velykė su kiaušiniais ir geriems 
vaikams paliks ant langų kiau
šinius. Velykę veždavo per Vely
kas du uniformuoti vyrai — sar
gai, apsaugodami kiaušinius. 

SUVALKIJA 

Suvalkijoje irgi tie patys pa
pročiai. Did. Ketvirtadienį visi 
skuba į bažnyčią. Did. Penkta
dienį vyrai tvarko kiemus — 
švarinasi. Did. Šeštadienį mote-

Pati Velykė turėdavo didelį si- j rys kepa pyragus, verda kiauši-
joną ir blizgančią skarelę. O kas nius ir ruošiasi Vleykoms. Did. 
svarbiausia vaikams — Velykė i Šeštadienį kepa pyragus ir tepa 
veždavosi su savimi didelę didelę j su aliejum dėl paragavimo, o 
pintinę kiaušinių. I Velykų pyragus patepa kepimui 

K. STEPONIS, 

"1943 metais daugiau tautų ir 
daugiau žmonių buvo įsivėlę 
į karą negu bet kada mūsų glo-
buso istorijoje buvo užregistruo
ta. Net pasaulinio karo įkaršty
je Jungtinės Amerikos Valsty
bės buvo iš vidaus draskomos 
streikų, klasių kovos ir beato-
dairines kovos del valdžios. Kas 
pikčiausia, šeimų gyvenimo ne
santaika apsireiškė didžiausiu 
kiekiu divorsų, koks tik yra ži
nomas statistikoje. Dar blo
giau, 1938 m. beveik pusė 47 
nuoš., visų lavų ligoninėse bu
vo pripildytos protinėmis ligo
mis sergančių ligonių. Šitie fak
tai vaizduoja kraštutinį individo 
nepajėgumą". 

Ko t rūksta? 

Taip aprašo praeitą karą žy
mus Amerikos psichologas 
Henry C. Link, savo knygoje 
"The Return to Religion". Klau
simas atsistoja prieš mus: ko 
trūksta šiandie žmonijai, kad ji 
taip draskosi, net iki pamišimo? 
Gal jai trūksta žemiškų gery
bių sukurti laimingam gyveni
mui? Gal jai trūksta išmany
mo, išradingumo ir mokslo? Gal 
jai trūksta noro turėti gerą gy
venimą ir sveikatą? 

Jai netrūksta nei visokiausių 
gėrybių, nei išradingumo, nei 
mokslo, nei noro turėti gerą gy
venimą. Jai t rūksta doros. Nie
kad žmonija nebuvo taip moky
ta, kai šiandie, bet niekad žmo
nija neturėjo tokio masto viešų 
nusikaltimų kaip šiandie. Teisin
ga yra, ką rusų pedagogas Pet
rovas rašo: "Mokslas be doros 
yra peilis bepročio rankose". 
Niekas nežino, ką jis su tuo pei
liu darys, niekas negali atspėti, 

su taukais. Did. Šeštadienį par
neša ugnį ir švęsto vandens pie
muo su mergaite. Per Velykas 
eidavo kiaušiniauti ir naktimis 
juokų pridaryti. 

Minėtoji medžiaga surinkta 
Amerikoje. Dėl vietos stokos, 
daug medžiagos nepateikiau 
Tamstoms. Neužsigaukite radę 
nepaminėtus papročius ir pro
gai pasitaikius praneškite man. 

Burbank, CaJif. 

ką jis su tuo peiliu pjaus: ar 
žmoguje tūnantį gyvulį, ar ja
me slypintį angelą? Ką reiškia 
visas mokslas ir išradimai, jei 
šiandie, juos turint, reikia pa
vydėti tiems laimingiesiems 
"tamsiesiems amžiams," kada 
žmogus dar buvo tikras, jog jo 
miegančio naktį lovoje niekas 
nepagaus ir neišveš * °:biro tai

gas 
Ar aš esu priešas mokslo ir iš

radimų? Ne, niekados. Aš tik 
noriu, kad mokslas nusilenktų 
dorai ir paprašytu ją vadovauti 
žmogaus gyvenimui. Dora yra 
žmonijai reikalingesnė negu 
mokslas ir televizijos aparatas, 
ji naudingesnė negu atominė 
bomba. "Kokia nauda žmogui 
žinoti gyvybės paslaptis ir skai
tyti žvaigždžių takus, jei tas 
nepadaro jo nei kiek geresnio", 
ramiai klausia viduramžių mis
tikas Tomas Kempietis. Kas, 
matydamas šių laikų faktų dė
dingą nuogybę, nelenks savo 
galvos tai paprastai viduramžių 
išminčiai ? 

Dorovingumo pagrindai 

Dora yra gražus ir vyliojan-
tis dalykas, bet kad ji stovėtų 
reikia ją padėti ant piedestalo, 
nes ji neturi kojų atramos. Ne
užtenka pasakyti: "Būk do
ras", kad žmogus būtų doras, 
bet reikia ir pagrįsti, kodėl jis 
turi būti doras, kada nedorybė 
vylioja. Mokslas pajėgė pa
dirbti peilį, bet nepajėgė išmo
kyti žmogų, kada ir kai}? jį var
toti, nepajėgė įrodyti, kad su 
juo negalima žmogaus skersti, o 
tiktai gyvulį. Dora negali būti 
statoma nei ant asmeninių, nei 
ant tautinių bei valstybinių iš-
rokavimu, nes kaip gražiai rusų 
priežodis sako: "Kas rusui svei
kata, tas vokiečiui smertis". 
Hitleris, paskelbęs savo tautą 
išrinktąja, ko tik heišbadė visą 
pasaulį. Dar blogiau, jei skel
biama, kad tik tas dora, kas 
tarnauja kuriai nors partijai 
ir jos interesams, kaip daro ko
munistai. Tada yra atveriamos 
durys žiauriausiai Uranijai, o 
laisvė palaidojama. 

Atramos taškas 

Dora gali būti statoma tiktai 
ant religijos. Tik religija gali 
pagrįsti dorą ir duoti jai atra
mos tašką, kokio desperatiškai 
jieSkojo Archimedas, norėdamas 
pajudinti žemę iš jos vietos. Tik 
ji viena gali šiandie pakeisti 
chaotinę padėtį pasaulyje. Jei 
bet kada gyvenusieji ir bet ko
kią vietą užemusieji tikintieji 
pasižymėjo doriniais iškrypi
mais, tai ne religija buvo kalta, 
o jų širdies kietumas, kuris ne
leido įsisunkti į juos religinei 
tiesai. Šimtus metų vandeny gu
lįs akmuo yra šlapias tik pavir
šiuje, nes dėl jo kietos prigim
ties drėgmė negali įsisunkti į vi
dų, taip pat yra ir su žmonė
mis, kurie garbina Dievą lūpo
mis, kaip Kristus išsireiškė, 
bet kurių širdis yra toli nuo 
Dievo. Praeities faktai yra da
barties pamoka. Mums reikia 
tikėjimo, kokį turėjo pirmųjų 
amžių kankiniai, kurie geriau 
sutiko mirti, negu padaryt? ma
žiausi dorinį nusikaltimą — 
nuduoti pagonių dievaičių gar
binimą ir tuomi išsigelbėti iš 
mirties. Religija galėjo apsau
goti tuos kankinius nuo mažiau
sio nusikaltimo ir priduoti jiems 
didvyriškos drąsos aukotis iki 
mirties. Tuomi ji įrodė savo tin
kamumą būti doros pamatu ir 
atrama 

Prisikėlimo Švente 

Kristaus Prisikėlimo šventė 
yra to religiškai dorinio prikė
limo šauklys: "Kelkis, žmonija, 
iš to chaoso, kuriame dabar esi. 
Tavęs neiišgelbės nei nauji 
mokslai, nei dideli išradimai, nei 
tautų savimyla, nei žmonių išdi
dumas, tave gali išgelbėti tik re
ligine tiesa, ant kurios yra sta
toma dora. Tiesos vitalinė jėga, 
rašo Donoso Cortės, yra taip 
didelė, kad jei žmonės turėtų 
vieną tiesą, ta viena tiesa galė
tų juos išgelbėti". 

Kelkis, žmonija, per Kristų 
ir su Kristumi! Aš tikiu į atsi
kėlimą ir aš linkiu jo visiems. 

liame pakilime. Namas medinis K r i s t u i T a s u ž s i m o j i m a s a t n e -
ir apleistas. Prie namų sukrau- K p u i k į ų r e z u l t a t u . g i v a d i n a . 
ta krūva rąstų. Ruošiamasi nau
jai statybai. 

Šeimininkas papasakojo, kad 
jis prieš keliolika metų šį ūkį 

ma, Paryžiaus misija plečiasi ir 
jau pirmas jos narys, kun. J. P. 
Mathieu, pasiųstas į Egiptą. Ji
sai ten jau dirba fabrike, apaš-

| pirko iš Maironio giminių. Jį pir- ! t a l a u d a m a s torp darbininkijos, 
kęs su jvisu gyvu ir negyvu in- , 

s š i s s t i s s š i *•*•"*• pa",,,H81 •»* 
litų. Visa, kas buvo vertingesnio Apskaičiuojama.., kad t rys 
ir šeimai brangaus, Maironio gi- I ketvirtadaliai visų pasaulio laiškų ir pusė pasaulio laikraščių y-

ra anglų kalba. 
minės iš namų išsivežę. Tuo bū
du dabar čia nieko nėra, kas be-

j primintų mūsų dainių. Gal tik 
į patys sodybos pastatai ir me
džiai. Tačiau ir jų nedaug čia be
likę. Prie vieno medžio kieme į-

i taisyta lauko virtuvė. Čia gami-
i namas valgis, kad trobesiai per-
I daug neįkaistų. 

Saulė leidosi, šeimininkas pa
siūlė mums pasilikti nakvynei. 
Vakare jis mus nuvedė į kamba
rį ir paliko vienus. Saulė greit 
užgeso, tačiau miego mes neno
rėjome, žiūrėjome pro pravirus I Nuo Izraelio valstybes įsikū-
langus, kaip sužibo viena po ki- |rimo, per 33 mėnesius, gyvento-
tos žvaigždės melsvam danguje, jų skaičius mūsų dienomis yra 
Iš už medžių viršūnių iškilo iš- paaugęs net 86 nuoš. Dabar Iz-
blyškęs mėnulis. Vakaro tyloje raelis turi 1,400,000 gyventojų, 
girdėjosi vis dar melancholiška jų tarpe 120,000 muzulmonų, 
daina. Upelio karkluose, žilvy- 35,000 krikščionių ir 15,000 drū
čiuose suskambo lakštingalos zų. 
giesmės garsai. Nekartą, žiūrė- • 
darni žvaigždžių takus danguje, 
prisiminėme dainių. Juk, beabe-

Meškeriotojas 
Britų karys, meškeriodamas 

Drau upėje, Austrijoje, pirmu 
kartu ištraukė rankinę granatą, 
paskiau — dujokaukę, tik tre
čiu kartu jam pasisekė ištraukti 
žuvį. 

Izraelio gyventoju 
paaugo 86% 

jo, prieš keliasdešimt metų ir jis 
pro šiuos langus žvelgė į mels
vą padangę. Ką mąstė, ką išgy
veno jo širdis — liekasi tik pas
laptis. Mes žinome tai, ką jis iš
reiškė savo kūrybos eilėraščių 
posmuose. 

Atvykstant kaimynai mums 
pasakojo, kad dainiaus tėvas I R o k i ų fe p a s a u i y j e neiš
buvęs turtingas ir išdidus. Auk- l e i d ž i a m a ! V i e n a 

Patobulino elektrinį 
šildymą 

Elektrines virtuvės bus pat
varesnės ir pigesnės. Išrastas 
būdas hermetiškai uždaryti kai
tinimo plokštes elektrinėse vir
tuvėse. 

Degtinis antologija 

is naujausių, 
kovo mėnesį išleistų keistenybių, 
yra antologija apie degtinę: 
"Scotch whisky". 

Jeigu kitiĮ kentėjimai nedegi
na tavo širdies, nesi verte* kad 
tave žmoprnmi vadint1' 

so rublis jam nebuvo svečias ki
šenėje. Jo vežimai visada pilni 

'prikrauti važiuodavo į Raseinių 
• turgų. Žmonės paslapčiomis 
' kartais kalbėdavo, kad Mačiulių 
1 namus pamėgo aitvaras. Ir pats 
dainius mažai tedraugavo su 

' kaimo vaikais. Jie jį matydavo 
' tik laukuose 
| knyga. Maironis mėgdavo žaliuo- ' 
jančius laukus. Atostogų metu i 
saulėtomis dienomis parugėje • 
išsėdėdavo ištisas valandas. Re- J 
ta buvo diena, kad jis nepasiektų j Švedijoje už vieną maldakny-
Dubysos krantų. Nors iš Mairor gę, kuri buvo nuosavybė vienos 
nio tėviškės buvo šeši kilomet- XV šimtmečio vienuolės, senie-
rai, bet jis nepagailėdavo savo nų rinkėjas sumokėjo $3,000. 
jaunų kojų. Ten buvo jo giminės | Tai bus bene aukščiausia kaina, 
ir mokslo draugai. Kalbama, užmokėta už švedišką knygą šia-
kad prie Dubysos jis išgyveno .me amžiuje. 

Kanclerio sūnus 
Koelno katedroje buvo įšven

tintas kunigu Vokietijos kancle-
vaikščiojantį su | rio dr. Adenauerio sūnus. 

• 

Užmokėjo $3,000 už 
maldaknygę 



v OTfcNRAftTO* ftfUMftAR C m O A C » . tULSUCM 

S V E I K I N I M A I 
H U M O R E S K A 

JONAS JASIUKEVIČIUS 

Brūklynės miesto gyventojas Paulius Girgaga, parėjęs iš 
fabriko, kiek užkando ir atsk-edo pailsėti. Žvilgterėjęs i kalendorių, 
prisiminė, kad ir vėl šventės. Velykos. Reikėtų draugus pasveikinti, 
kaip Lietuvoj darydavo. 

"Bet nesveikinsiu daugiau. Ir tai nei angliškai, nei lietuviš
kai!" — ištarė sau Girgaga 

Jauniausiųjų globa 
MayviUėje, 111. yra katalikų 

sveikinimus, skubėjo ir jiems išaiškinti, kad gal ir nėra taip jau 
nelaimingi tie amerikiečiai, kurie moka angliškai ir, kurie sugaišta 
tiek daug laiko parduotuvėse skaitydami atviručių tekstus. 

Po šio nelabai linksmo pasivažinėjimo Pauliaus teta pareika- j P r ^ * u d a 7 ** globojama 825 
lavo, kad jis, kol išmoks angliškai, visus sveikinimus pateiktų jos našla!fiai Jf k l t l « l o b o s ™*a)m-
ceaiurai. Bet Paulius, vengdamas to nemalonaus - "Cenzūros g * £ * ***** vienuoles, dir-
leista" - jai pareiškė: "Nesveikmsiu daugiau angliškai, sveikinsiu l ^ S S ^ u S 1 ™ ^ ^ M 
tik lietuviškai!" 

P e n k t a d i e n i s , kovo *>T 1951 

Ir tuoj atėjo Naujieji Metai. Jau anksti rytą Paulius Girgaga 
slinko Brūklynės miesto gatve, kur visai netikėtai sutiko tokią 
jauną ponią iš Augsburgo stovyklos. Jis pagriebė jos ranką ir pra
dėjo: "Ką čia jums, miela ponia, palinkėti?" O toji linksmai šypso
josi. Bet kai Paulius ištarė: "Na, gal ką nors gležno šeimoje, kad 

Ir jūs sakysite, kad jis yra koks nors nepataisomas fašistas taip naują pilietį?", tai, kad trauks ponia ranką iš jo rankų, kad 
ir nenori demokratinių papročių vykdyti. Juk kaip gražu, pabrėši- j atšaus: "Pats sau pasilinkėk! Aš jau vieną auginu!" - - ir išnyko, 
te, kai, pavyzdžiui, per Kalėd.s kiekvienas amerikietis savo vaikų I kaip žaibas debesyse 
eglutę šimtais rimčiausių sveikinimų apkabinę ja. Čia kabo kūmo 
sveikinimas, ten draugo, čia vėl kurio nors padoraus skolininko, 
kuris jau dešimti metai negrąžina šimto dolerių, bet Kalėdoms vi
sada atvirutę vietoj procentų atsiunčia; čia vėl miesto majoro at
virutė lyg ir primena, kad jau baigiasi jo kadencija, kad nepa
mirštum pabalsuoti, o ten žemiau, va, mėsos krautuvininkas svei
kina savo nuolatini šonkaulių pirkėją. Ir, jeigu dar ilgiau pavarty
site, tai rasite ir šeimos gydytojo sveikinimą, kur jis labai nuošir
džiai linki, kad niekad, niekad ne .usisirgtum bei laidotuvių direk
toriaus linkėjimus, kad niekad, niekad nenumirtum. 

Bet ne dėl to Paulius Girgaga nerašys Velykų sveikinimų, 

saldžiųjų ledų (ice cream) per 
metus išdalino 10,000 kvortų. 
Vaikai per metus išgėrė 755,128 
stiklus pieno. Dentistas įdėjo 
pliombas į 2,259 dantis. Kaip 
matome, tokių globos įstaigų iš
laikymas surištas su daugeliu iš
laidų. 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
Link iu Vis iems Savo K o s t u m e r i a m s I r D r a u g a m s 

TELSER'S JEWELRY 
J E W E L E R S - O P T I C I A N S - R A D I O S 

E L E C T R I C A L A P P L I A N C E S — T E L E V I S I O N 

2205 W. Cermak Rd. Tel. VIR. 7796 
L E N G V O S P I R K I M O S Ą L Y G O S . 

N e s k a i t o m e v i r š a u s už k red i t ą . 

^ , 

Lyg antausio apsvaigintas, Paulius ėjo toliau ir galvojo: "O 
gal iš tikro šioje šalyje linkėti tautos prieauglio yra labai skaudus 
įžeidimas? Gal ir neįsileis į Lietuvą tų, kurie parsiveš daugiau, 
kaip po vieną vaiką?.. Gal?" Bet šias jo mintis pertraukė po kojų 
pasimaišęs Dypukas, kuriam Paulius ryžosi linkėti jau iš kitos — j go Našlaitynas 2001 Devon ave, 
materialinės srities ir tarė: "Linkiu tau, brol, įsigyti šiemet nuosa- 'veikiąs jau nuo 1865 metų. Per 
vus namelius". 

Bet šis ir vėl visai nelauktai atšovė: 
— Iš kur Tamsta mūsų pinigus suskaitei? f*i kas, kad visi 

trys dirbame, kad kelis tūkstantėlius juodai dienai sutaupėme? 
Bet ir išleidžiame, ir nesigailime. Juk spaudoj buvo rašyta, kad 

nors, tiesą pasakius, Amerikoj, kaip ir daug kur kitur, su Vely- pernai visi trys susidėję Tautos Fondui net tris dolerius paaukojo-
koms sveikinti ne visai ir praktikuojama. Mat, čia žmonės ypač me. Viskės butelį už tai nupirktum. Bet atsižadame dėl tėvynės 
džiaugiasi tik, kai gimsta Vaikelis, kol dar gerai nežino kas iš jo laisvės, beveik gyvybės, ne centų, ne dolerio ir ne dviejų, o trijų 
išeis, o kai šis užaugęs ima čaižyti botagu per nugaras ir išvaro dolerių per metus, o jis mandruolis į mūsų turtą kišasi!..." ir nu-
iš bažnyčių biznierius, ar paskelbia, kad kupranugaris lengviau dūmė. -*-*>*.,«* 
pralįs pro adatos skylutę, negu milionieriai pateks į dangaus ka- l o Paulius Girgaga, nusvilęs ne tik su angliškais, bet ir su lie-
ralystę, tai, kai jis numiręs ir vėl keliasi, čia jau per didelio entu- tuviškais sveikinimais, pasuko namo, kad daugiau tautiečių nesu-

Globojo 14,000 vaiky 
Viena iš seniausių vaikų prie

glaudų JAV-se yra Angelo Sar-

85 metus čia buvo globota apie 
14,000 berniukų ir mergaičių. Iš 
tų našlaičių — dešimts išėjo į 
kunigus, o 87 tapo vienuoliais, 
daugelis pasiekė kitų profesijų. 

Jr \ > 

ziazmo nerodoma. Taigi, ir skolininkas atvirutės vietoj procentų 
nesiunčia, ir šeimos daktaras su amžinos sveikatos linkėjimais ne
siskubina, ir graborius ilgo gyvenimo nepalinki. 

Bet ir ne dėl šito Paulius Girgaga nesiųs Velykinių sveikini
mų. O dėl ko — tuoj sužinosite: 

Paulius Girgaga į Ameriką pateko prieš pat praėjusias Kalė
das — lygiai gruodžio 15 d., taigi pačiame Kalėdų švenčių įkarš
tyje. Kai ant ryt jis su teta išvažiavo naujutėliu jos "Pontiacu" 
pirkti eilutės, tai visas Brūklynės miestas buvo taip išpuoštas Ka
lėdų eglutėmis, barzdotais seneliais, kurie, jam atrodė, lyg lietu
viškus sūrius įsikandę, bei briedžiais skėstaragiais, tartum, išdžiū
vusias laukų obelis ant galvų užsirioglinusiais, kad jam net akys 
apraibo. O nuo įvairių šventų giesmių, kurias traukė radijo garsin
tuvai, net graudu pasidarė. 

— Matai, vaikeli, — aiškino teta, — šitoje šalyje, kaip ir vi
sur, išskyrus raudonojo Juozo ir jo pavergtas žemes, bažnyčiose 
Kalėdos prasideda tik gruodžio 25 d., bet užtai krautuvės tai jau 
nuo lapkričio pabaigos pradeda iškilmingai švęsti ir kalėdoti. Po 
to teta dar aiškino įvairius Kalėdų papročius ir pabrėžė, kad Ame
rikoje svarbiausia prieškalėdinė pareiga yra pasiųsti savo pažįsta
miems kalėdiniį sveikinimą — atvirutę, kurių pilna specialiose 
krautuvėse. 

Dar už poros dienų, ačiū tetos rūpesčiams*, Paulius jau turėjo 
butą ir darbą. O prieš pat Kalėdas išsiskubino į Kalėdinių sveiki
nimų krautuves, kur žmonių minių minios, besigrūsdamos prie 
atvirutėmis apkrautų stalų, laužė nuosavus ir svetimus šonkaulius 

tiktų ir sau galvojo: 
— Nesveikinsiu daugiau ne tik angliškai, bet ir lietuviškai! 

Pagalba mažiesiems 
Chicagos katalikų įstaigose 

vasario mėnesyje buvo globoja
ma 5,206 našlaičiai ir kiti ne
turtingieji vaikai. Per mėnesį 
buvo priimta 145 nauji globos 
reikalingieji. 

LAIKRAŠTIS 
V. J. BUDR1KAS, Brooklyn. 

Išaugęs sąjūdis 
Prieš trisdešimt metų Dubline, 

Airijoje vienas kunigas, vienas 
pasaulietis žmogus ir kelios mo-

Laikraštis yra minių mokyto- būti paskirtas didvyriškų veiks- ! terys pradėjo organizuotai nešti 
jas. Toji begalinė knyga, laik- i mų egzaltacijai, mokslo atradi- paguodos vargingiausiems, pasi-

Švenčių Linksmų Šv. Ve 
Linkime Visiems Lietuviams 

LEADER L A U N D R Y 
1633 W. 43rd Street Chicago, Illinois 

YArds 7-4800 
Kooperuoja ir r emia Sophie B a r č u s r a d i o p r o g r a m a s 

rastis, yra mūsų tautos tvirto
ve. 

Laikraštis yra didesnis turtas 
žmonėms, kaip nesuskaičiuoti 
milionai aukso gabalėlių. 

Laikraštis yra žmonių univer
sitetas. Pusė skaitytojų vargiai 
skaito bet ką kitą. 

Laikraštis yra pasaulio gyve
nimo enciklopedija. Jis mums 
pasako viską iš kiekvienos rutu
lio šalies. 

• • * 
Laikraštis yra veidrodis, kurs 

<? 
mams ir tiesos srities ekspansi- vadinę "Marijos Legijonu", o |_vS 
jai visuose laukuose. šiemet jie jau turi visuose kon-

Pasakys, kad tokia politika tinentuose — 500 vyskupijų — 
sumažins cirkulaciją! Nesutin- savo skyrius. Didelės idėjos kaip 
ku. Žmonės nebėr vaikai, nei ir didelės upes prasideda iš ma-
kvailiai ir sensacijų prekiauto- žo ko, o išauga į galingą sąju-
jai. 2monės jau nebe toki blogi, dj. 
kaip sensacionalizmo tiekėjai I — 
juos vaizduoja tokios rūšies ži- j Koks puikus dalykas mums 
niomis. Vis daugiau ir daugiau pamatyti sukūrimą tobulo laik-
žmonės primygtinai reikalauja raičio, kurs diskutuotų 
švarios spaudos, 

• • • 

Laikraštininkas turi vieną di-

=? 

žmoni-

: ŝ 

jos reikalus iš aukštesnio ma- ^ 
tympunkčio, būtų taikos kurje- ~į~ 
ris ir geros valios pasiuntinys ' 
žemės rutulio gyventojams! Si-

L1NKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Link ime Vis iems Savo K o s t u m e r i a m s I r D r a u g a m s 

A. S. ir SYLVIA WASTAK, Sav. 
O U R L U C K I E S P O T Užeigos 

1437 S. 49th Cour t , Cicero, III. — Tovvnhall 3-9492 
Select A l u s - I m p o r t u o t i i r N a m i n i a i V y n a i - G e r i m a i 

Bar -B-Q Sandwiches—Chi l i 

__ 
^ 1 

atspindi prieš žmonių akis kas- džiausiu atsakomybių. Jo protas toks laikraštis galėtų daryti ne 
"Ir nelaimingi tie amerikiečiai", - - galvojo Paulius. "Jei jie dieninius pasaulio įvykius. Jo turi išsivaduoti iš visų prietarų, apskaičiuojamą gerą pasauly 

visai nemokėtų angliškai, taip kaip aš, tai jie būtų daug laimin
gesni, nes jie imtų ir pirktų sveikinimus iš eilės, o neskaitytų jų 
tekstų ir negaišintų sau ir kitiems laiko". 

Su šia mintimi jis pamatė nuošaliau vieną stalą, prie kurio 
niekas nesigrūdo, o atvirutės ten, atrodė, dar gražesnės. Tat nuėjo, 
pasirinko kur gražesni piešiniai, ir nusipirko. 

Su užadresavimu Pauliui vargo nebuvo. Dar nuo tada, kai 
stovyklos pašto viršininkas Jurgutis iškabino skelbimą, kaip rei
kia užadresuoti amerikiečiams laiškus, jis nepamiršo. Tiesa, jis il
gai negalėjo įsikalti, kada reikia rašyti prie moterų pavardžių tas 

puslapiuos mes skaitome kil- j Bešališkumas turi būti jo slapta- j į s Dut;ų. nodernios civilizacijos 
niausius idealus ir baisiausius j žodis. Jis turi būti tiesos palai- ambasadorius. Jis išryškintų 
amžiaus nusikaltimus. | kytojas, tiesos tarnas, tiesos žmonijos idealus. Jis būtų realy-

Modernus laikraštis privalėtų i skelbėjas — pirmas, paskutinis bes žibinto nešėjas, 
būti tam tikros rūšies kolegija, j ir visuomet. Jis privalo turėti I 
kur protas būtų lavinamas jieš- aštraus stebėjimo sugeoėjimą, Tobulas laikraštis turėtų re-
koti tiesos ir siela įkvepiama analitišką mąstymą, vaizduotės f l e k t u o t i savo įžanginiuose 
grožio meile, kūrimo stebuklais jėgą ir sugebėjimą pranešti fak- s t r a i P s n i u o s e bei žiniose žmonių 
ir meno garbe. jtus įdomiu būdu! Jis turi būti d o r o v i n g u m ą * sąžinę. Tai yra 

Vietoj sensacingų ištuokimų ; nešališkas žmonių atstovas, o ne n a ' k u t i o J v i s a z m o n i J 3 . 
nelaimingąsias "Miss" ir "Mrs.", bet sykį tas pats viršininkas jam i r žmogžudybių pasakų, pagrin- j paprastas įrankis politikų bei g a l e t ų s t o v e t l i r s w i k m t i s a v o 

amžinai išaiškino: Girdi, jei kuri moteris dar netekėjusi, atseit, 
mergaitė, tai prileidžiama, kad ji yra dar labai jauna, arba nedau
giau aštuoniolikos metelių, taigi ji dar ilgai, ilgai gali šios žemės 
duonele misti arba tiesicg — mis. Tai ir rašyk visoms mergaitėms 
"Mis", o kad būtų amerikoniškai, pridėk dar vieną " s " ir bus — 
"Miss". O, jei kuri jau ištekėjo, tai tokios amželis automatiškai 
pakilo. Ir kartais net labai daug: iki prieina prie altoriaus — aš-
tuoniolikinė, o, kai sugrįžta, žiūrėk, sutuoktuvių metrikuose — ke-
turiasdešimts. Taigi, prileidžiama, kad ištekėjusios moters grei
čiau mirs. Tai ir rašyk joms — "Mirs' , tik, kad būtų azaerikoniš-

.kai, išmesk "i", ir liks — "Mrs." 
Girgaga dabar taip ir rašo, vis niūniuodamas, kad nepamirš

tų: "panelės — mis, o ponios — mirs, panelės — mis, o ponios — 
mirs". Pirmiausi?i užrašė tetai, paskui tokiai čia gimusiai lietuvai
tei, kuri jam buvo bepradedanti patikt, o galop — pačią gražiau
siąją — su tokiais dviem varpais, surištais baltais kaspinais ir 
rožių puokštėmis — parapijos klebonui, su kuriuo jau buvo spėję, 
ačiū tetos rūpesčiams, ir susipažinti. 

Visi adresatai gavo Pauliaus sveikinimus. Pirmiausia — ta 
šaunioji lietuvaitė, kuri, parkaičiusi ant voko Paulaus pavardę, 
drebančiais pirščiukais išsitraukė ir ėmė skaityti jo Kalėdų sveiki
nime, kuris, lietuviškai išvertus, būtų toks: 

"Linksmo gimtadienio mano brangioji močiute! Iš viso pasau
lio močiučių jūs man labiausiai patinkate ir, kaip aš dažnai pagal
voju, aš esu labai laimingas, kad mano močiutė esate Jūs!" 

Gal antrajam į rankas sveikinimas pateko klebonui, kuris, pa
sitaikęs akinius, skaitė anglišką tekstą: 

"Sveikinu jus jūsų sutuoktuvių dienoje, tikėdamas, kad 
džiaugsmas, kurį jūs jaučiate šiandien, yra tik maža kibirkštėlė to 
džiaugsmo, kuris bus ateity". 

ir teta gavo sveikinimą. Iš džiaugsmo, kad jos brolvaikis jau 
vykdo amerikoniškus papročius ir jau sveikina savo 60 metų su
laukusią tetą Kalėdų švenčių proga, ji nubėgo pas savo sergantį 
vyrą, atidarė voką ir garsiai angliškai skaitė: 

"Laimingo gimtadienio, mano brangioji širdele! Aš tikiuosi, 
kad kitą gimtadienį jau mudu švęsime drauge, palaiminti moterys
tės ryšiu, kaip vyras, ir žmona". 

Ir dar jos vyras nespėjo atsipeikėti dėl šio smūgio, kad jo ži
lagalvė žmonelė, dar jam gyvam esant, rengiasi susituokti su ka-
žinkokiu jaunuoliu, kurį vadina brolvaikiu, kai ši jau sėdėjo auto
mobilyje ir dūmė pas Paulių Girgaga. 

Ir jūs neklauskite, kas ten buvo, kol juodu išsiaiškino, kaip 
visa tai galėjo atsitikti. O po to teta įsisodino savo brolvaikį į au
tomobilį ir, pasiėmę adresus visų, kuriems Paulius buvo išsiuntęs 

dinis laikraščio dėmesys privalo kapitalistų rankose. nuopelnus. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

^fo 
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JOHN G. MEZLAISKIS 
Genera l i s K o n t r a k t o r i u s i r N a m ų S t a t y t o j a s 

6649 S. Mozar t S t . Te*. GrovehilI 6-6588 
^ S 

Linksmų Velykų Švenčių 
Linkime 

Visiems Savo K o s t u m e r i a m s I r D r a u g a m s 
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Linksmų Šv. Velykų v Švenčių 
Link ime Vis iems Mūsų K o s t u m e r i a m s I r D r a u g a m s 

*S8S8S* 

HAKOLD E. NELSON, Sav. 

St. Casimir Monument Co. 
3914 W. lllth St Chicago, 111. 

Vienas Blokas nuo Šv. Kazimiero Kapinių 
Tiesiog Ten, Kur Bušai Sustoja 

Gražesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne 
Kaina—Kreipkitės Prie MR. NELSON 

Telefonas — CEdarcrest 3-6335 
Bet kuris klljentas, kuris atneš šita skelbimą iki Ge

gužės mėn. 1 d. — gaus $5.<»o kredito ant bet kurio 
antkapio (marker ) ir $20.— kredito Ant bet kokio pa
minklo. 

COMMUNITY PHARMACY 
C. K A R E C K A S , R. P h . M. L A U G A U D , R. P h . 

5000 W. 16th St., Cicero, Illinois 

Phone 0LYMPIC 2-0951 
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L I N K S M Ų ŠV. K A L Ė D Ų Š V E N Č I Ų 
L ink ime Vis iems Savo K o s t u m e r i a m s I r D r a u g a m s 

SILVESTRAS IR STANISLOVA 
MIELINIAI 

G R O S K R N ė IR MAISTO K R A U T U V Ė 
Įl 3404 So. Union Ave . Y A r d s 7-6507 

"Drauge" rasite vėliausiu, geriausiu i u u 7 



t? 

Linksmų Šv. 
« 

Kostumeriams, Draugai 

I ̂
 

BALZEKAS MO 
"U WIL 

CHRYSLER—PLYN 

4030 Archer A ve 
Telephone I 

Linksmų Šv. 
S V E I K I N A M V I S U S SA 

I R P A Z Į S T A N 

ANTANAS I 
MILĄ 

1837 S. 49th Ct. 
T e l e f o n a s O 

r^ 
LINKSMŲ ŠV. I 

Linkiu Visic 

ED. PU 
FONERi 

Suteikia Mandagų ir Simpal 

M O D E K M š ] 
(810 Lake Street 

Of i so T e l . : M< 
Uesid . T e l . : Mt 

Privatinis Ambulansas. Karai 
^ : 

, » . „ | | Į • ! ^ •llll • • 

Velykų Švenčių 
ms Ir Visiems Lietuviams 

m 

ITOR SALES, Inc. 
-L LIKĘ OS" 
40UTH DISTRIBUTOR 

i, Chicago, 111. 
Ylrginia T-1515 

Velykų Švenčių 
VO D R A U G U S , K A I M Y N U ! 

1 U S I R L I N K I M E 

IR GENOVAITĖ 
vUCKAI 
• 

Cicero 50, Illinois 
>LYMPIC 2-0205 

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
ems Lietuviams 

IICNANO 
AL HOME 
.tiška Laidotuvėms Patarnavimą 

K A K O P L Y Č I A 
Melrose Park, III. 

e l r o s e P a r k 6 3 5 
e l r o s e P a r k 6074 
Renduojami Visokiems Reikalams 

Aleliuja! 

= ^ , BE C I N O 
American Can Co. ir da 

lios tos rūšies bendroves p 
k e ki tas medžiagas skardin 
įpakavimams daryt i — p 
skarda ap t rauk iama ne eini 
ki ta medžiaga. Tik mažas i 
cino var to jamas šoninei i 
sutvir t int i . Dauguma skar 
įpakavimų buvo daroma iš 
vof plieno skardos, aptra 

labai plonu cino sluoksniu 
dauguma tų metalinių įpa 
mų gamintojų pradės vs 
naują procesą, ta i cino kiek 
gaminių rūšiai būtų galinu 
mažinti iki 92 procentų. Šie 
talo labai reikiant karo pr 
nei, tokios santaupos būtų 
reikšmingos. 

Laimėjo 100 dol. 
Korėjos fronte t a rnau j 

seržantas Koban, a r tė jan t 1 
dų šventėms, sus i taupęs $1 
savo kuklios algos, nusiski 
j Tokio miestą Japonijoje, 
įsigijo religinių giesmių plo 
les, patefoną, Kalėdų eglu 
dovanų visiems savo avia 
bazėje, net ir vietiniams 1 
jiečiams. Nereikia jau ir sa 
kad j is įnešė daug džiauj 
Paklaus tas , kodėl j is ta ip \ 
re, a t sake — turė jo gi kas 
padaryt i , tai aš ir ryžausi. 

Tasai jo pasišventimas 
ap ra šy t a s Christoforų sąji 
laikraštėlyje ir jisai gavo 
miją $100. Tokią premiją r 
t a s laikraštėlis kas mėnesį 
ria už vertingiausią apraš 
gero darbo. 

New Yorko telefoną 
New Yorko didmiestyje 

fono linijos ka ikur pravestos 
pėdų virš žemės — Empire S 
pas ta te , o kaikur, kaip ties 
gatve, jos y ra net 177 pėd 
žemėmis. 

J 
Žmogus t ikrai ko nors p 

kia, kai liežuviui pri taiko i 
džius, o paragintoją sn 
nims. 

r Direktoriai Linki 
f. Velykų Švenči 
ivo Kostumeriams 
lėmėjams 

IPOLITAN 
SANK 

1 Deposit Insurance 
rporation 
ral Reserve System 
ike k a i p u o l a n e p a j u d i n a m a 
a s t i p r i a p s a u g a l i e t u v i a m s 
e r o B a n k o P r e z i d e n t o . 

Cermalc Raod 
O 8, I L L I N O I S 

N Ę A 5 T I S P R A U G A 3 , C H S 

ir ke-
jritai-
niams 
plieno 
u, bet 
kiekis 
siūlei 
rdinių 
leng-

Luktos 
i. Jei 
ikavi-
ar tot i 
n šiai 
a su-
0 me-
ramo-
1 itin 

jantis 
Kalė-
L00 iš 
ubino 
i, ku r 
>kšte-
ite ir 
icijos 
korė-
ikyti , 
gsmo 
pada-
nors 

buvo 
ūdžio 

pre-
ninė-
i ski-
šymą 

Žmogus ir 

Kristaus Prisikelii 
I š įspūdžių Vatikano, 

II 
tele-

s 8 6 0 
State 
i 191 
lų po 

>asie-
stab-
nege-

H 

Iš daugybės religinio 
motyvų, kurie atsispindi 
jų 15 ir 16 šimtmečio ren 
meto kūrėjų veikaluose t 
džiose Europos meno 
Kr is taus prisikėlimo m 
užima t a m tikrą vietą. I* 
buvom perėję t a s meno i 
ves, galėjom išskirti to i 
pasireiškimą. Bet ta i bi 
įspūdžiai, tik eilinio žiūro^ 
no mylėtojo įspūdžiai, ir 
į juos negalima žiūrėti ka 
kius meno krit iko vertini 
Nuėmimas nuo kryžiaus i 

Tiesa, gal būt Rezur 
Motyvas, kurį norėjom 
kaip tik tuo gavėnios m< 
tėjančioms Prisikėlimo 
tems, nėra plačiau išre 
sakysim, už Kalvarijos a 
mimo nuo kryžiaus a r K 
apraudojimo a r Pieta m< 
Pastariej i savo t ragiką 
biau paveikia visą žr 
esmę, gal giliau sminga i 
j ausmus ir vaizduote, ir r 
se meno galerijose užtikc 
kalus tokių meno meistri 
Guido Reni (Nukryžiuc 
Mykolo Angelo. Caravag* 
rūgino, F ra Bartolomeo. t 

del Sarto, Bellini ir kitus. 

Bet viršum jų visų sto 
kolo Angelo pagaunant is 
muro kūrinys Pieta auk* 
toriuj della Pieta koplyc 
Pe t ro Bazilikoj. Čia 
žmones susikaupusius lyg 
pat kaip ir kadai prie R 
Sikstinos Madonos. Čia ji 
niai ir religiniai jausmai 
j didingą harmoniją. 

Didžiojo Šeštadienio 
mas, tačiau jau y r a nuf 
Sunkiau buvo tiems, ku 
žinojo ir negalėjo būti ti 
Kr i s taus prisikėlimo. Mu 
nežinojimas jau nugalėta 
poetu galime klaus t i : 

K a m verksmas ir raud( 
grabo Mesijo? 

Raminkis pasaulė visa! 
Kas neša gyvatą, t a s mi 

bi jo: 
To garbei tik dvasios t y l 

(Maironis) 
Vat ikano Pinakoteko j Sil 

, ir Borgia 
Vat ikano Pinakotekoj 

graudingų Cranacho ir I 
Pieta kūrinių mus diding 
giniu pergyvenimu nutei 
ragino Prisikėlimas su 3 š 
šiais. Iš paveikslo t rykš ta 
nė įvykio nuotaika, įvyk 
šventųjų liudijamo ir l a 

i mo. St iprus religinis Rez 
I jos momentas čia kyla 
kituose paveiksluose mat; 
alizmo, antikinis renesan 
minimas visai a t i t raukta i 

« 

rcAGO nxTNor 

ir slibinas A. Vaičaitis 

imo Motvvai Renesanse 
Florencijos ir Luvro meno ga 

A. TYRUOLIS 

> meno 
i didžių-
mesanso 
tose di-
alkose, 

raotyvas 
Kai jau 
švento-
motyvo 

)uvo tik 
DVO, me-
r dėl to 
aip į ko-
įimus. 
W Pieta 

rekcijos 
pasekti 

netu ar-
> Šven-
f-eikštas, 
a r Nuė-
ECristaus 
lotyvus. 

gal la-
smogaus 
i kūrėjo 
minėto-

;om vei-
rų, kaip 
lotasis) , 
fgio. Pe-
Andrea 

s. 

,ovi My-
s mar-
tštai al
k io j šv. 

matėm 
giai taip 
Rafaelio 
•jų meni-
i pynėsi 

skaus-
įgalėtas. 
urie ne
tikri dėl 
ums šis 
as ir su 

los prie 

l i r t i ne-

rla. 

ikstiiioj, 

»j šalia 
Crivelli 

igu reli-
ukė Pe-
šventai-
a misti-
kio, lyg 
aiduoja-
zurekci-

viršum 
ty to re-
nso pri-
is. 

Sikstinos koplyčioj, 
niškoj freskų galerijoj 
giausiu Mykolo Angek 
niuoju Teismu, Domir 
landaio Prisikėlimas 
pakreiptas natūralioje 
saulinto gyvenimo link 
ninkas buvo besibaigia 
styvojo renesanso m 
antikinę mitologiją 
dengti naujom, bet pa 
temom. 

Appar tamento Borg 
riuose, kur gyveno 
Aleksandras VI ir ku 

, res tauruot i popiežiau 
XIII , Madonos Salėje 
tiko Pinturirchio Pr 

! (su popiežiaus Aleks 
a tvaizdu) . J is buvo 
Perugino rivalizatori 
prisikėlusiajame Krist 

; elegancijos ir gryvum 
! aplamai kitoj jo kūryl 

Floreneij >s UfSizi i 
galerijose 

Taip pat ir Florenci 
ria del Uffizi Kaffaelin 
bo Prisikėlimas, šalia 
Nuėmimo nuo kryžiau 

7-

m 
"•~<jjį^£įįĮt^ 

P a s B u d r i k ą p a s i r 

m a s d ide l i s , iv; 

mode l i a i , k a i n a 

$289.95 ik i £7C 

L e n g v i i š m o k ė j i m 

D u o d a m a , d i i e l ė 

l a i d a u ž s e n a t : l : 

j o s s e t ą a r b a r a d i 

JOS. 
3241 South ] 

^ 

K r a u t u v e a t d a r 

Budriko žymi radijo pr 
5:30 vai. sekmadienio v 
950 kil., 8:30 rytmečiais, 

b-
f/i 

.a^.**-

Mene 
le rijose 

toj milži-
su didin-
Paskut i -

iko Ghir-
daugiau 
ir supa-

ne. Meni-
nčio ank-
'istras, ir 
jam teko 
:raukliorn 

a kamba-
popiežius 
rie buvo 
s Leono 
raus pasi-
isikelimas 
andro VI 
minėtojo 

is, ir jo 
i je aps tu 
>, kaip ir 

r Pi U] 

jos GaJle-
> Jei ( iar-
Perugino 

\ ir Bron-

zino Įdėjimo į grabą a 
gyvenimiškai gyvas i 
gamtai . Tie Floreneij 
bri jos t o meto meno 
švelnino t rag iškus 
(juk ir Perugino žii 
giškose scenose toki T 

Galleria Pit t i F r a R 
Leonardo da Vinci be 
ir savo mene rodo pas 
kos : jo Prisikėlusysis 
geJistai, pieštas vien 
prieš mirtį, rodo pi 
kompoziciją ir religin 
didingumą. To prop 
daugiausia buvo trūkę 
no kūriniams aplamai 
ir da Vinci ta ip mėgo 
ką ir griežtuosius mo 
lygink jo Paskut inės ^ 
proporc ingumą!) . P r 
Kr i s tus pavaizduotas 
kaip Salvator Mundi 
I šganyto jas ) , apsupi 
mento taures ir pasą 
Kr i s tus laimina, ro< 
žymes rankoj , šono ž 
religinį pergyvenimą 

1 pras imuša meninis. N 
kad kai kurie meno k: 
bėjo apie religinio 
momento susikryžiavii 

Luvro Grande G 
ir plaketės 

Paryžiaus Luvro G 
lerie Giovanni Bellini 
prisikėlimo švelnus ir 
nepamirš tamas , rodo 
sivadavimą iš Veneci 
klos, kuri buvo pasid 
riai Bizantijos įtakai 
rencijos ir Umbrijos 
išlaikė savo originalu 

Apolono Galerijoj 
mums a t rodė Bizanti 
tės, dovana Prancūzų 
šv. Liudviko Sainl 
Brangenybių kambari 
r o ) : Šventosios mo 
kapo. Paveiksle daus 
jos ir kompozicijos, t 
pasi t inka angelas p 
grabo. 

Salle de la Colou 
m a t ė m dvi plakėte: 
Henriko II St. Chg 
Nukr\ ržmotasis ir F 
(su por t re ta is Pra i 
žmona Eleonora Au; 
Henriko II su Katarin 
ei) . 

Visi tie Kr is taus 
meno kūriniai, kuriu 
išskirti kitų kūrinių j 
ja , kaip renesanso me 
persi lauždamas iš 
temų, šį svarbų motyi 
žemės ir plėšė iš dan 
j<mi formom skelbė t r 
čia gyvybę ant mirt 
siu. Tai simbolis 
Gėrio pergalės, kuria 
pačiais sunkiaisiais la 

T TELEY!ZIJ 
xmsčz •3og:'g?'imw 

. . f iL l l f ĮV ' 1 — 

the TARIU 
17-inch 

Buili 
Three-tpeec 

F. BUC 
ialsted Street 
i P i r m a d . i r K e t v i r t a d . v a k a 

>grama leidžiama su geriausiais lietuvišl 
ikarais iki 6:30 P. M. Budriko amerikc 
šskyrus sekmadienius. 

IMI k, 

at rodė toks 
ir a r t imas 

jos ir Um-
0 meistrai 

momentus 
iūrovai tra* 
ramūs). 
bartolomeo, 
endralaikis , 
s tarojo įta-
s ir 4 evan-
neri metai 
Proporcingą 
nes scenos 
porcingumo 
:ę 15 š. me-
.i. Ne veltui 
) matemat i -
okslus (pa-
Vakarienės 
ris i k ė 1 ę s 
is al toriuj 
i (pasaulio 
>tas Sakra-
aulio globo. 
)do vinies 
žaizdą. Pro 
1 smarkiai 
Nenuostabu, 
kritikai kal-

ir meninio 
imą. 

iallerie 
I 

brande Gal-
i Kr is tus po 
r t rag iškas , 
> visišką iš
sijos moky
davusi stip
ti, kai Flo-
s mokyklos 
urną. 

j būdingos 
tijos plake-
;ų karal iaus 
ite-Chapelle 
riui (Treso-
oterys prie 
ig eleganci-
ten moteris 
prie tuščio 

unade dar 
es, dovaną 
tapelle: tai 
Rezurekcija 
mo I su jo 
Listrijiete ir 
ina de Medi-

prisikėlimo 
uos galėjom 
jūro j , liudi-
eno genijus, 

pasaulinių 
:vą kėlė nuo 
ngaus, nau-
riumfuojan-
ties griuvė-

amžinosios 
i mes tikim 
aikais ir pa-

; Antrojo pašau 
balans 

Karo lauke krit( 
nių. Koncentracijo 
išžudyta 26 mil. I 
mus žuvo 18 mil. < 
30 mil. žmonių bw 
ba tapo nedarbing 

21 mil. žmonių 
mus neteko savo 
tu r to . Apie 45 mil. 
evakuoti . 30 mil. 
ta su žeme. 

Bri tai ir amerik 
ropos numetė v: 
bombas, iš kurių 
joje. P e r bombai 
kietijoje užmušta 
nių, 800,000 sunk 
750,000 žmonių 
ges. Paga l naujau; 
čių duomenis, ant 
nis k a r a s atsėjo 
aukso dolerių. Pii 
linis k a r a s prarij< 
liardų aukso doler 

Gilins šv. Lai? 
Šv. Lauryno u] 

projektas . Vėl ta 
greso debatų obje 
užmestas net nu 
Šiuo projektu nui 
linti šv. Lauryno i 
27 iki 30 pėdų gyl 
ją prieinama okeai 
vigacijai. Šią upę 
dieji laivai galėtų 
į Great Lake. Teki 
tap tų gyva susiek 
kuri aprūpintų US 
plieno pramonę J 
rios y ra susikaupi 
— Labradoro plo 
liavų šaltinis y r a i 
nuo šv. Lauryno u 
projekto realizavi 
mia USA stambic 
monės. ta ip pa t ir 
do nemažo susidor 
su padidėjusia gin 
gramą. 

Gi r t as biudžetas 
milijonus, o iš t a i 
l i jardus ir pakas* 

; pagr indus. 

Išgėręs alkoholi 
minasi ne savo Ii 
linksminasi savo 
mųjų vaikų linksi 

Tau ta , kuri sug 
luoti blaivybe, bu 
ginkluota kaip ta 
vienas pilietis tar i 

čiom tamsiausiom 
dienom. 

JA l. GĖRIAI 

YTOWN by DU MONT 
i Rectangular pieture, N 

It-in AM-FM radio. 
;d automatic phonograpK^ 

>RIK# Ii 
Tel. CAlume 

i r a i s ik i 9 : 3 0 P . M. S e k n i a d . u 

iškaiš talentais iš VVCFL 1,000 kil., I 
toniška programa kasdieną iš Radijo S 

inio karo 

32 mil. žmo-
; stovyklose 
W oro puoli-
ivilių. Beveik 
o sužeisti ar
tis. 

e r oro puoli-
įamų ir viso 
žmonių buvo 
>utų su lygi n-

jčiai ant Eu-
JO 2,429,475 
>usę Vokieti-
davimus Vo-
500,000 žmo-
li sužeisti ir 
iko be pasto-
ius amsrikie-
asis pasauli-
75 milijardų 
nas is pasau-

tik 100 mi-
ų-

yno upę? 
ės pagilinimo 
o USA kon-
ctu. J i s buvo 
• 1897 metų. 
įatoma pagi-
pės vagą nuo 
o ir padaryt i 
inių laivu na-
pagilinus, di-
atplaukti net 
» budu, ši upė 
mo ar ter i ja , 
\ ir Kanados 
iliavoms, ku-
sios Quebeck 
uose Šių ža-
epertoliaiisiai 
>ės žiočių. Šie 
ną gyvai re
gios plieno į-
yr iausybė ro-
ėjimo ryšium 
lavimosi pro-

duoda tau ta i 
tos a t ima mi-
jos ateit ies 

žmogus links 
ksmybe. J i s 
r kitų, būsi-
ybe. 

bes apsigink-
st ipriau ap-
kurios kiek-

s kulkosvaidi. 
— VI. Pūtvy.i 

mūsų buities 

1 C . 
5-7237 

w!ar>i:a 

idijo Stoties 
oties VVAAF. 

^ 
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LIŪDUTĖ-NEBYLĖ 
FULTON OURSLER 

Plačiai Amerikoje pagarsėjęs rašy
tojas F. Oursleris viename savo 
vaizdelyje sumini lietuvius. Cia 
dedame to rašinio vertimą, pada
rytą J. Paškevičiaus. — Red. 

Kartą vienas lietuvis siuvėjas 
turėjo mažytę dukrelę, kuri stai
ga tapo nebyle. Būdamas netur
tingas, jis ją visdelto atvedė pas 
Dr. Charles E. de M. Sajous. 

Drebėdamas iš susijaudinimo, 
mažasis siuvėjas pasakojo: 

— Daktare, aš žinau, jūs esa
te garsus žmogus ir uždirbate 
daug. Prieš savo mirti aš jums 
užmokėsiu viską, ko tik jūs no
rėsite už mano dukrelės pagydy
mą. Išgydykite mano Liūdutę. 

Daktaras Sajous buvo žino
mas kaip kilnus ir sąžiningas 
žmogus. Jis liepė išbalusiam tė
vui nesisieloti dėl sąskaitos. Fas-
kui jis apžiūrėjo mergaitę ir su
mišo. 

Jis niekaip negalėjo rasti 
greitos ligos priežasties. Nebu
vo jokių fizinių simptomų. Išve
dęs mergaitę j kitą kambarį, jis 
tuojau pradėjo klausinėti tėvą: 

— Kas gi, pagaliau, atsitiko 
su Liūdute? 

— Jos motina mirė ją gimdy
dama, — paaiškino tėvas. — Aš 
ją atsivežiau iš Lietuvos. Beveik 
visą kelionę aą ją laikiau ant 
savo rankų. Ją maitinau ir va
liau ir jai niūniavau, kol ji už
migdavo. Juk ji buvo man vis
kas...Geresnio vaiko aš nema
čiau. Kai ji buvo dar visai ma
žytė, aš ją guldydavau i pintinė
lę. Ji miegodavo mano valymo 
ir lyginimo įmonėje. 

— Aš parinkau jai tą vietą, 
kad jai nereiktų toli vaikščioti, 
pereiti skersai gatvės, kai ji pra
dės lankyti mokyklą. Aš ją tai
pogi mokiau vaikščioti ir kalbėti 

angliškai bei lietuviškai. Paga
liau ji pradėjo lankyti mokyklą. 
Jos mokytojas buvo patenkintas 
savo maža mokine. Ir tuomet— 
karią... 

— Tačiau jūs man nepapasa
kojote visko. Ką jūs dar slepia
te? 

Siuvėjo akys buvo išsigandu
sios i; pili:os baimės. 

— Na, aš jums papasakosiu 
ir tat, — atsiduso nelaiminga
sis žmogus. — Liūdute niekad 
negirdėdavo šiurkštesnio žodžio 
iš mano lūpų. Tačiau vieną va
karą... 

— Tą diena man buvo labai 
nelaiminga. Aš sudeginau vieno 
klijento apsiaustą. Kažkas dar 
man nepasisekė, ir mano nuo
taika suiro. O Liūdute švilpė. 
Tat erzino mane, ir aš paprašiau 
ją nutilti. Ji liovėsi. Ir vėl pra
dėjo. Keturis kartus aš jai sa
kiau nebešvilpti. Paskutini kar
tą aš jai dėbtelėjau \ veidelį... 
Tat aš padariau! 

— Ir nuo to laiko ji bežadė. 
Valandėlę daktaras Sajous 

kažką mąstė. Paskui jis išėjo iš 
kambario. Grižo vedinas Liudu-

1 

te. 
— Ši liga bus visai nesunku 

išgydyti, — tarė daktaras tvirtu 
balsu. — Na. mano mieloji Liū
dute, nebijok, tau visai neskau
dės. Tik valandėlę! Aš paleisiu 
silpnutę srovelę iš šitos bateri
jos, ir tavo nervai pradės veikti 
kaip reikia... 

Nė vienas nekalbėjo. Dakta
ras paruošė aparatą ir nedidelę 
diską ant virvelės priglaudė 
prie mergaitės gerklės. Pas
kui — ! 

— Tėveli, viskas praėjo. Aš 

jau galiu 
anksčiau! 

kalbėti — kaip ir 

Beje, daktaras, pasakodamas 
apie šį įvykį savo draugams, 
visuomet kiek varžėsi. Mat, ma
žasis siuvėjas iš susijaudinimo, 
pakritęs ant kelių, bučiavęs jo 
apsiausto kraštus. 

— Jis nė nežinojo, — dakta
ras pridurdavo, — kad aparatas 
nebuvo nė sujungtas. Ten nebu
vo ir jokios sroves. Viskas tebu
vo — įsivaizdavimas, mažytis 
dvasios triumfas. Vienok aš 
kiek baiminuosi, nes ten buvo 
dar viena nedidele žaizdelė, Chicagos universitete jau ket-
kuri, deja, jau niekad nebus ga- virti metai statomas milžiniškas 

Atomo skaldytojas 

Nukreipė upe, perkeli 
8,000 namu 

Padidėjęs plieno pareikalavi
mas daugelį įmonių privertė pa
didinti savo gamybą. Kaiku-
rios bendrovės savo ekspansijai 
išvystyti ėmėsi nepaprastų žy
gių, — pa v., vieną kompanija, 
naujų pastatų įrengimui reika
lingą žemės plotą, atkariavo iš 
upės — jos vagą nukreipdama 
kita kryptimi, o esantį kalną 
sulygino su žemės paviršiumi. 

Dvejos kapines Duvo rūpestin-
jgai "graborių" perkeltos į kitą 
vietą, kad kompanija galėtų 
praplėsti savo įmonę. 

\ * 

Įima tobulai išgydyti. 
— Matote, kažkas tobulo eg

zistavo tarp tėvo ir mažosios 
Liūdutės, tai — tas didysis pasi
tikėjimas, kurį tik vaikai pažįs
ta; pasitikėjimas tikrąja meile, 
kuri juos rūpestingai saugo ir 
niekad neapgauna. 

atomo skaldytojas, vadinamas | Kita kompanija s.avo lėšoms 
synchrocyclotron. Jis kainavo perkėlė 8,000 gyvenamų namų, 
2 i o mil. dol. Pirmieji bandymai 150 krautuvių ir kitų pastatų, 
davę gerus rezultatus. Deutero- pravalydama žemės plotą fabri-
nai (sunkiųjų vandenilio atomų ko praplėtimui, 
branduoliai) išvystė 250 mil. i 
elektrono voltų. Tokios energi
jos su šiomis atomo dalelėmis 
iki šiol dirbtinu būdu dar nebu-

— Anksčiau ar vėliau mes, te- vo išvystyta. Dabar bus daromi 
vai, neiškenčiame ir dėbtelėja- bandymai su protonais (papras-
me' savo gležnam vaikeliui per to vandenilio branduoliais), 
veidą. Nuotaikos pagauti, mes Deuteronai bandymo metu ne
smogiame ir, taip darydami, buvo išvesti iš magnetinio lauko. 

Keletas kompanijų susidėju
sios tiesia 360 mylių geležinkelį 
į turtingą geležies rudomis Que-
beck — Labrador regijoną. 

Akla mokytoja 
Teresė Snyder, 21 metų ame

rikietė, yra akla nuo 9 amžiaus 
dažnai ką nors amžinai sugadi- Protonai bus paskolinti išvysty- metų. Ji baigė aklųjų mokyklą, 
name. Mes dar tebemylime vai- ti 450 mil. elektrono vaitų ir tuo dabar lanko Marywood koiegiją. 
kus, vaikai tebemyli mus, tačiau būdu Chicagos aparatas bus ga- Sudariusi grupę mergaičių, ji 
to tikrojo pasitikėjimo jau nie- lingiausias pozityvių ionų acce- moko jas aklųjų rašto. Mergaitės 
kad nebebus. leratorius vakarų pasauly. | nori patarnauti akliesiems, jiems 

prieinamu alfabetu perrašyda-— O jei, mes galėtume pasi
džiaugti tuo pirmuoju nuostabiu 
pasitikėjimu, sakykite, ar tuo
met pasaulis nebūtų geresnis ? 

Nejprasta prekyba 
Turkijos miestas Rodosto, ne

toli Istanbul, yra žinomas tuo, 
kad eksportuoja į užsienį šilkva-

Verte J. Pavškcvičius balių kiaušinėlius. 

mos kaikuriuos 
kus. 

religinius daly-

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE J Į KITIEMS. 

r ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Draugams Ir Pažįstamiems 

DAN IR DELLA KURAIČIAI 
V 
# 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime 

Visiems Savo Kostumeriams 

Ir Draugams 

23K 

ROOSEVELT FURNITURE 
COMPANY 

LIETUVIŲ KRAUTUVE 

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

CHICAG0. ILLINOIS 

LINKSMŲ V'KLYKV 
Linkiu Visiems Savo 

Kostumeriams 
ir 

Draugams! 

ADOMAS 
DULSKIS 

SPORTIŠKA, 
INTELIGENTIŠKA 

UŽEIGA 
1859 \Vest Hastings St. 

TeL SEeley 3-9110 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Sėrininkams ir Draugams 

PERSONNEL: 
VICTOR D. GAPS, President 
JOHN W. THOMPSON, V.-Pres. 
V. P. PIERZYNSKI, Sec'y-Treas. 
JOSEPH J. EZERSKI, Director 

MCHAEL KOLLING, Director 

CLIFFORD LYTLE, Director 
STANLEY CZEKUTIS, Director 
JOHN YUSKA, Director 
LORRAINE BECZAK, Director 

LILIAN KOLLING, CIerk 

# ! % 

4559 SO. PAULINA STREET 
Chicago 9. Illinois — YArds 7-0145 

Š 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

CHICAGO SAVINGAND 
LOAN ASS"N. 

JONAS PAKEL 
Ofiso Vedėjas ir Iždininkas 

Paskolos lengvais te rmais 
3* c dividentai mokama an t padėtų pinigų 

6234 S. Western Ave. Chicago. 111. 
Phone GRovehill 6-7575 

i v t 

SS 

Turtas Virš $6,300,000.00 

Padėti pinigai iki $10,000.00 apdrausti 
Federalės Valdžios Agentūros 

^ 

(T 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JOHN PAKEL 
NAMŲ STATYTOIAS 

6234 So. Western Ave. Chicago. I1L 
Phone GRovehill 6-7575 

^ : 

# 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

rfiflft" 

IUOZAS ir ONA BERECKIAI 
Hardware ir Household Goods Krautuvės Sav. 

4958 W. I5th SI. Olympic 2-2954 
CICERO. ILL. 

^ ^ 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

file:///Vest
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GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI 
r^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
"Draugo" Administracijai, Redakcijai, giminėms, 
draugams ir visiems "Draugo" ir "Laivo" per mane 
skai tytojams Gary, Ind., Kast 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 

Ryžtingas aplankęs 
šv. Vietas 

J 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
• 

-. m 
DZIADOVVICZ 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 

1020 W. 150th St. East Chicago, Ind. 
at Northcote Avenue 
Phone E. Chicago 994 

Romos "Oss. Rom." rašo, kad 
iš Romos parvykęs Bonapon 
(Ispanijos Guinea) kateketas 
Angelo Esono, taip smarkiai iš-
vystęs savo veiklą, kad daug 
stabmeldžių užsirašė i kateku-
menus. Jie rimtai mokosi tikėji
mo tiesų. A. Esono jiems pasa
koja ką matęs per jubilejaus me
tus Ramoje, Liurde ir katalikiš
koj Ispanijoje. Savojo žodis ge
riau įtikina, negu svetimųjų ge
rai sakomi pamokslai. 

Vysk. Būčys sveikina 
su Velykomis 

Vysk. P. Būčys Velykų proga 
atsiuntė sveikinimus "Draugo" 
redakcijai ir skaitytojams. Pa
žymėjęs, kad jo širdis tebėra 
su didžiąja "Draugo" skaityto
jų šeima, Ekscelencija toliau ra
šo: "Visus tevienija sutarimas ir 
meile, o Viešpaties Dievo palai
ma teduoda kiekvienam kuo 
daugiausiai viso gero". 

Seni vaistai 
Viename Egipto papyruse ras

tas receptas, parašytas maž
daug 1,500 metų prieš Kristų. 
Recepte sakoma, kad nuo su
silpnėjimo regėjimo (kai nema
to nakčia) reikią gydyti duodant 
valgyti kepenis. Įdomus atitiki
mas, nes ta negerove pareina 
nuo stokos vitamino A, gi kepe
nys aprūpina tuo vitaminu. 

r?3fc« 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Visiems Lietuviams 

JOSEPH CZECHANSKI • 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

248 - 155th Place Calumet City, III. 

Phone Hammond 372 
^ 

l# 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki Jums 

JOHN M. ROBERTO 
Kandidatas 

Į MIESTO TEISĖJUS 

Gary/ Indiana 
# \ \ J 

j %> 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

i 

l 
Broadway Lumber & Supply Co. 

120 East llth Avenue 
GARY, INDIANA 

I Nauja medžiaga 
Čekoslovakijos išrasta nauja 

plastine medžiaga, pagaminta iš 
molio ir kokso, tinkanti gamy
bai vamzdžių, patefono plokšte
lių, uždangalų, staltiesių, už
tiesalų. 

Televizijos Setai 
JOS. F. BUDRIK. Inc. 

3241 S0. HALSTED ST. 

~? 
f — ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 

m 

PRUZIN FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Located in the H a r t of Tolleston 
GERAS AMBULANCS PATARNAVIMAS 

1111-17 Roosevelt f lt. Gary 9000 
GARY, LfDIANA 

Šventų Velykų Šventėse 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

500 televizijos setų turi būti par-
iluoti. l'a.s Budrike kainos yta pi-
fjesnės. Niekad ankseiau nebuvo |>n-
skaitonioK tokios didžios sumos už *^V. 
jūsų Benita televizijos w radijo Me
lus, kiek dabar duoda Budrikas* 

I'id/.iausios Budriko atsargos, su
darytos iš visame kraštu pasurso-
jusii.i gaminių, turi AdmiraI, CJeneraI 
Klectrlc, kaytheon, Hailtcraftort, 
l'hileo, KCA-Victor, Traveler, !>u-
mnnl, Zfiiith ir VVestinghouse iŠdir-
binių. 

FIRST FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

OF GARY 

• 
545 Broadway Gary, Ind. 

TeL 3-9623 
Assets Over $16,000,000.00 

tiT 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

23& 

W. F, Henderson 
PLUMBING IR APŠILDYMO KONTRAKTORIUS 

Gary, Indiana 1047 Jefferson St. 
Phone 2-4123 

^ : 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Georae C. Roaae Aaencv. Inc.. 
504 Broaaway 

INSURANCE 

Phone 6284 Gary Indiana 

^ 

r^ 

-> 
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SVEIKINIMAI V: LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Vslykų Švenčių! 

i, 
WHITE STA.l LAUNDRY 
PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS. 

Pamėginkite ir B site Patenkinti. 
• 

1119 MADISON ST., GARV. USD.—Tel. GARV 2-2084 

tf 
^ 

V > 

"Drauge" rasite včliarsiŲ, griausiu žiniai. 
_ _ _ _ _ _ _ — — . i 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

Garsus 1(3 cplitj telcvuijos 
setas už $188.00 

Garsus Ui coliu Cousole $198.00 
Garsus 19 "coliu sr tas . . 22.">.00 
10 ir 12 coliu, setai už . . $99.00 
Pirkdami pas Budrikų, :«*̂ 41 So. 

Halsted St., televizijos sotus, jūs su
taupote |60.00. Kiekvienas televizi
jos stas yra garantuotas patyrusio 
T\ ' spet'ialisto. Per 9<i dienu patar-

I nar imas veltui. Išmokėti galima G.'< 
savaičių įdegyje. Ateik šiandien, kad 
galėtum išsirinkti geriausią. 

Budriko krautuvė yra I'.lMi South 
llalsted St. Pirmadieniais ir ketvir-

I Padieniais a tdara iki 9:30 vai. vak. 
Budriko žymi radijo programa 

! leidžiama su geriausiais lietuviškais 
, talentais iš VVCKL,. 1.000 kil. Radijo 
j Stoties, 5:30 vai. sekmadienio vaka

rais iki G:30 P.M. Burriko ameri
koniška programa kasdien iš Radi
jo Stoties WAAF, 950 kil., 8:30 ryt
mečiais, išskyrus sekmadienį. 
mSEmjESSSESĘSSSSSSm 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

TITTLE BROS. 
PACKING COMPANY* INC. 

MĖSOS PIRKLIAI 

620 Broadway ir 1500 Broadway, Gary, Įnd. 
508 State Street, Hammond, Ind. 

Michigan City, Ind., St. Paul, Minnesota 
Valparaiso, Ind., South Bend, Ind., Elkhart, Ind., 

Wishing You A Happy Easter 

GARY NATIONAL BANK 
Gary, Indiana 

Member oi Federal Deposit 
Insurance Corp, 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linki 

Visiems Savo Kostiumeriams ir Draugams 

Northern Indiana 
Public Service Company 

^ 

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

Tyler Park Poultry Market 
LIVE OR DRESSED POULTRY 

Fancy Kalakutų, Vištų, Ančių ir Kiaušinių 
901 West 15th Avenue Gary, Indiana 

Tel. 2-8810 
. —y 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
l inkime Savo Kostumeriams ir Prieteliams 

KS 

B A R D O S S E R V I C E 
PHILLIPS PETROLEUM PRODUCTS 

l l t h & Madison St. 
JOE BARDOS. sav. 

Gary, Indiana 
TeL 3-9806 

• 
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RUSAI GROBIA ŽMONES BERLYNE 
Berlyno gyvenantieji ;»niikr.numintai tlin^sla be pėdsaku, maždaug 

po kr! u ris j mėnesi. Rytu |M,licij:i naudoja gangsteriu taktiką. 

grobimų planai maždaug duoda 
vaizdą, kokiu būdu grobimai 
vyksta. 

Morfijus ir chloroformas 
Redaktorius VVerner Nieke, 

buvo krislas komunistų akyje. 
Vokiečių rašytojas Alfred cių koncentracijos stovyklose. , Per gerai suorganizuotą tinklą 

Weiland lapkričio mėnesi išėjo į 1947 m. išstojo iš komunistų patikimų reporterių jis gaudavo 
paštą ir daugiau jo niekas ne- partijos. Po to jis rašė ir kai- j daugiau žinių iš sovietų vidaus 
mate. 

Maždaug tuo laiku, kai Wei-
land prapuolė, maža mergaite 
mate, kaip žmogus sukritęs ant 
šaligatvio buvo pakeltas dviejų 
vycų ir įmestas i automobilį pro 
kurio praviras duris kabojo ko 

bėjo prieš stalinizmą ir vokiečių . gyvenimo, negu kitas kuris laik-
komunizmą, paskelbdamas dau- , rastis. Jo paties reporteris, Lud- | 
IV wig Diermeier, SSD (valstybes 

saugumo policijos) buvo pri
verstas dalyvauti pagrobimo 
plane. Diermeier gavo ampulę 
morfijaus, bonkutę chloroformo, 
vatos ir instrukcijas: susitikti 
Nieke, į jo gėrimą įpilti morfi-

:;ybę paslapčių. Tas ir buvo 
priežastimi, del kurios jis buvo 
pagrobtas komunistų agentų ar 
slaptosios policijos. 

Atsitikimas su VVeilandu yra 
jos. Po kelių minučių automobi- vienas iš daugelio, vis gausejan-
lis (policija mano. kad tai tas čių žmonių grobimų,. Vyrai ir 
pats į kuri buvo įmestas VVei- moterys pranyksta, nepalikdami Cj 
land), visu greičiu skubėjo į ru- jokių pėdsakų, 
sų sektorių. Kruvinas stiklo ga- Sovietų valdžios kritikai ir 
baliukas iškrito iš mašinos; žmo- žurnalistai daugiausia ir yra 
nes mate imtynes viduj ir girdė- grobikų aukos. Dingusiu tarpe 
jo pagalbos šauksmus. yra politikų, politiniu pabėgėlių ^ S L ^ S S S ^ *°J?±?t 

VVeiland buvo senas 
tas, praleidęs daugel 

jį užmigdžius su 
chloroformu iki grotikai atvyks 
su mašina. Bet Diermeier nervai 

šąs žmoną atvykti. Žmona su 
drauge išskubėjo į ligoninę, kur 
jai pasakė, kad Stenebergo nė
ra. Nustebusios moterys jau 

neišlaikė, _ paskutinę minutę , r e n g § s i g r | ž u a t g a l > k a i j a s s u 
pranešė pagrobimo planą. Kitu 

<? 

i • • i w u-«»;„ m , 0 i 0 * 0 ^„ 0 : „ i silošusi kriminalistą, žmogų b< 
is komums- ir keletas vokiečių, nusistačiusių » ** Vt-i 
lį metų na- prieš komunizmą. Nepasisek* \™^> ^ ^ ^ ™ ™ T ™ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
1 i n I: i m e 

PACIJENTAMS, DRAUG JMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

ak 

DR. and MRS. P 
ATKOČIŪNAS 

debrant, pasauly 
komunisto 

garsaus antį-

& 

Antanina 
Leščinskiene 

Didelė Ka ta l i k i škos 
Spaudos Rėmėja , 

Vienuolynų ir t a u t o s 
r e ika l ams duosni 

aukoto ja , 

Sveikina savo prietelius, 
pažįstamus ir visą 

"Draugo" štabą 
SU SV. VELYKOMIS 

3448 SO. UNION AVE. 
Tel. YArds 7-4490 

-i 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Lietuviams 

^ 

JOSEPH L GILL 
Clerk of 

the Municipal Court 

laike du vyrai. Ponia Stenberg 
buvo suimta, o jos drauge pa
leista, prieš tai prigrasinus tylė
ti. Nuo to laiko niekas negirdėjo 
apie Steneberg'us. 
Injekeijos špricas tuščiame bute 

Herman Ehlert taipgi dingo, 
apie ji neturima žinių. Apie vi
durnakti šeimininke išgirdo 
triukšmą ir pagalbos šauksmą. 
Atvykus policija rado imtynių 
žymes kambaryje, kilimas su
plėšytas, kraujo žymių buvo ant 
kėdes, sienos, laiptų. Kampe bu
vo numestas injekcijoms špri
cas. 

VVilliam Borm, svarbus politi
kas vakarų Berlyne, dingo pra
eitą rudenį, važiuodamas per so
vietų zoną į vakarų Vokietiją. 
Prieš kelionę jis kalbėjo per ra
diją i rytų Vokietijos gyvento-
ius, kviesdamas nebalsuoti ko-
munistiniuos rinkimuos. Su juo 
buvo jo žmona ir valdininkas 
Martin Wends. I visus pasitei
ravimus dėl jų likimo rusai at
sake tyla. 

Vokietes dingimas 
Erika Glazer Wallaek, vokie

čių kilmes, ištekėjusi už ameri
kiečio, nuskrido į Berlyną, jieš-
kodama savo auklėtojo Noel 
Field, kurs dingo Čekoslovakijoj. 

Labiausiai terorizuoja žmones Ji išlipo aerodrome, praėjo mui-
nežinomas dingusių likimas, tinę ir dingo be žinios. 
Wilhelm Steneberg buvo sovietų ' Kurt Mueller, vakarų Vokie-
armijos laikraščio redaktorium, tijos parlamento narys ir komu-
1948 m. išstojo iš komunistų nistų partijos vicepirmininkas, 
partijos. Prieš keletą mėnesių pradingo pereitu metų gegužės 
kažkokių būdų buvo išviliotas į mėn. Tik vėliau rytų Vokietijos 
rusų zoną. Po keletos valandų jo \ laikraščiai pranešė, kad jis buvo 
žmonai telefonu kažkas pranešė, išmestas iš partijos ir suimtas 
kad Steneberg buvo sužeistas ir už šnipinėjimą, bet teismo nebu-
yra ligoninėj rusu zonoj. Pra- vo. 

Mašina ir keturi grobikai 

Hildebrant buvo vadu "Kovo
tojų prieš nežmoniškumą" gru
pės, kuri slaptai gabeno antiko
munistinę literatūrą i rytų Vo
kietiją. Grobikai pastatė mašiną 
arti Hildebrant namų. Jų planas 
buvo pritrenkti Hildcbrandt'ą 
su mašina ir paskui neva tai vež
ti i ligoninę, bet tikrumoje, pa
sukti skubiai i rusų zoną. Deja, 

i kaimynams mašina pasirodė |-
tartina ir jie pašaukė policiją. 
Keturi grobikai buvo suimti ir 
papasakojo visą planą. 

Dar rūpestingiau planavo 
MVD (slaptoji policija) ir rytų 
vokiečių policija Gerhard Schu-
ett'o grobimą. 8 policininkai, iš 
jų 3 moterys, buvo paskirti tam 
darbui. Bet vienas iš jų buvo i-
t ar tas ir išdavė paslaptį. Vaka
rų policija apsupo \;«sus 8 netoli 
Schuett namų, kur jie buvo pa-
spendę spąstus. 

Stenel>ergii likimas 

• 

Dingsta laikraštininkai ir 
fotografai 

Gerda Klriner ir Eriek Kiek-
hoefel, rytų Vokietijos laikraš
čio reporteriai atbėgo 1949 m. į 
vakarų zoną. Čia apsigyveno 
kaip politiniai pabėgėliai. 1950 
sausio 7 d. dėl nežinomų prie
žasčių jie išvyko į rusų zoną. 
Abu dingo. Po kurio laiko buvo 
suimtas Kickhoefel tėvas rytų 
Vokietijoj. Helmut Harring, 
laikraščio fotografas, buvo pa
siųstas į rytų Berlyną padaryti 
sovietų gatvės barikadų nuo
traukų ir dingo. 

Horst Voilrath, 21 metu re
porteris, aplankė savo motiną 
rytų Berlyne 1949 m. Policijos 
buvo suimtas del nežinomų prie
žasčių. Jo likimas nežinomas. 

Korespondentas koncentr. 
stovykloje 

Hans Saenger, vakariečių laik
raščio korespondentas, nuvyko 
i Ruegen salą Baltijos jūroj, sa-

jvo veikalui medžiagos rinkti ir 
1 dingo. Paleistas karo belaisvis 
sako matęs ji Bautzen koncen
tracijos stovykloje. 

Dieter Friede, žymus didžiulio 
vakarų Vokietijos žurnalo re
porteris, rinko žinias iš sovietų 

j zonos. 1947 m. sekmadienio ry-
i tą išėjo iš namų ir daugiau nieks 
Į jo nematė. Friedo paliktos žy-
,mės policiją nuvedė iki Dr. Dau, 
kuris papasakojo visą atsitiki
mą. Trys rusų MVD (slaptos 

j policijos) vyrai atėjo \ Dr. Dau 
raštinę ir įsakė paskambinti 
Friedo ir pakviesti jį. Rusų pa
reigūnai išlaukė daktaro bute 
visą dieną ir naktį. Sekantį ry
tą atėjo Friede. Dr. Dau žmo
na įvedė į laukiamąjį, kur jo 
laukė trys rusai, ir pati išėjo. Po 
kurio laiko vienas iš jų pranešė, 
kad jie jau išeina. Friede dingo. 

Motina jieško dingusio 
Giminės, jiešką suimtųjų, re

tai ką nors sužino. Pavyzdys — 
du fotografai Heinz Tochterman 

| ir Siegf ried Rogge, kurie dingo 
važiuodami per sovietų zoną į 
vakarų Vokietiją. Tochtermano 
motina pradėjo jieškoti dingusio 
sūnaus jau sekančią dieną. Nie
kas nežinojo, kur jis yra; vokie
čių policija siuntė ją pas MVD, 

; tie siuntė į rusų kariuomenės 
; štabą ir t. t. Toks siuntinėjimas 
j tęsėsi mėnesius. Po šešių .mėne
sių Tochterman motina nuėjo į 

• rytų zonos teismo rūmus; čia ji 
sužinojo, kad jos sūnus ir jo ben
dradarbis dabar kaip tik yra tei-

(Nukelta i 7 pusi.) 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Draugams 

Ir Pažįstamiems! 
:• v : \ 

K 

TRIKRYL'S DEPT STORE 
2110-14 W. Cermak Rd. Chicago, 111. 

Phone VIrginia 7-6653 
4* 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems MŪSŲ Kostumeriams 

Ir Visiems Lietuviams! 

Jr ^ 

' Aleliuja! 

^ 
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Linksmų Velykų 
Švenčiu 

Linkime visiems drau
g a m s ir paž įs tamiems. 

MR. & MRS. WM. 
& A N N A P O P E L L 

Jeigu važiuosite i Floridą 
čia tai geriausia vieta ap
sistoti. Apšildyti Cabins, 

Kitrhenettes ir Sho\vers. 

Midway Cabins 
Route 2 Box 727 

T A M P A 3, F L A . 
Phone S - 5 5 4 9 9 

^ : ^W 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 

L I N K I M E V I S I E M S SAVO K O S T U M E R I A M S , 

DRAUGAMS IR VISIEMS L I E T U V I A M S . 

VALDYBA I R D I R E K T O R I A I 

SAVINGS and LOAN 
A S S O C I A T I O N 

• M 

t 

• K JT'' 

i 

S T A N L E Y LITVVIN AS , Ved 

CARR-MOODY LUMBER 
COMPANY 

3029 So. Halsted St. Giicago, Illinois 

Tel. VICTORY 2-1272 
f 

Linksmų Šventų Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

CK 

Trijų M maisto produktų krautuve 
2300 W. 23rd St. Chicago 8, Illnois 

Tel. VIrginia 7-6771 

: ^ 

^ : J? 
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Vis iems Savo K o s t u m e r i a m s I r D r a u g a m s 

STANLEY CLEANERS 
S. ŠIMULIS, sav. — CI.KAKINC & DYKINU 

2150 S. Hoyne Ave. TeL VIrginia 7-6494 

\ 

1751 WEST 47TH ST. Phone YARDS 7-3895 

^ ss 
Jr 

TURTAS SUVIRS $5,200,000.00 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Link iu Vis iems Savo K o s t u m e r i a m s i r D r a u g a m s 

BRIDGEPORT TAVERN 

1 

=? ^ 

Budweiser Exclusively — Fine Wines and J.iquors 

3253 S. Halsted St. Chicago, Illinois 
ANTON CHURAS, Sav. 

Phone Vlctory 2-8684 
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Buvusioji komuniste apie savo patyrimą 
Plačiai Amerikoje žinoma Elz

bieta Bentley, kuri nuo 1935 m. 
buvo komunistų partijos nare 
JAV-se ir kuri buvo įsigijusi to
ki pasitikėjimą, kad jai net bu
vo pavestos kaikurios špionažo 
pareigos. 

— Aš įsitikinau, kad komu
nistų partija yra tik Kremliaus 
penktoji kolona Amerikoje ir aš 
panorau, kad ji būtų sutremp
ta, — rašo ji žurnale "Sign" apie 
priežastis, palenkusias ją apleis
ti komunistų eiles. 

Perspėdama apie komunizmo 
pavojų, ji pabrėžia, kad komu
nizmas jokios įtakos nebūtų tu- i 
rėjęs šiame krašte, jeigu jisai i 
nebūtų atkreipęs dėmesio jau
nųjų idealistų. 

Komunizmo klystkeliams jau
nimą paruošia, pabrėžia Bentley, 
mokyklos, kurios atima iš jau-, 
nimo religiją, pakerta pasitikeji- \ 
mą demokratija. 

—Komunizmas, — rašo Bent- ' 
ley. — yra materialistine filo- j 
sofija, žinoma kaip dialektinis ! 
materializmas, pagrįstas idėja, i 
kad nėra Dievo, nėra sielos, tėra | 
tik medžiaga. 

Ir ji pasakoja, kaip mokykloje 
ji turėjo mokytojus, kurie buvo 
labai kairių pažiūrų, kaip drau
gai ją įtraukė į socialistų sąjun
gą, dviejų kitų "'progresyvių" 
mokytojų įtakoje ji padare dar 
didesnį posūkį į kairę ir susido
mėjo tuo "eksperimentu", kuris 
vyksta Rusijoje. 

Vėliau ji pastebėjo savo klai
dą: 

— Aš patyriau, — rašo ji, — 
kad komunizmas yra biaurus ne
daugelio žmonių bandymas, nau
dojant biaurią klastą, užvaldyti 
pasaulį, ir tai suklaidinant žmo
nes, būk jie dirba geresnio pa
saulio ateičiai. — 

Straipsnio pabaigoje Bentley 
pabrėžia, kad kova prieš komu
nizmą vyksta Korėjoje; Ameri
kos teismai taipgi stengiasi im
tis priemonių prieš pragaištingą 
komunizmo veiklą, tačiau lemia
mas laimėjimas ateis auklėjimo 
keliu, pabrėžiant jaunajai kar
tai svarbą religijos ir amerikie
tiško (laisvo, demokratiško) gy
venimo būdo. Tą turėtų gerai 
apsvarstyti tie, kurie iš auklėji
mo norėtų šalinti religiją, — pa
brėžia Bentley. 

Telefonas atsakys ir 
nesant namie 

Išrastas naujas patobulinimas 
prie telefonų aparatų: automatiš 
kai atsakys esant namų savinin
kams išvykus ir užrekorduos žo
džius, kuriuos šaukiantysis pa
sakys. Taipgi bus galima užre-
korduki pasikalbėjimą telefonu. 
Išradėjai: A. Jordanoff ir N. Ro
bin. 

Notre Dame medalis 
Notre Dame universiteto me

dalis, Laetare vardu. Šiemet su
teiktas Jonui H. Phelan, gyve
nančiam Bea limonite, Tex. Bū
damas sėkmingas verslininkas ji
sai yra išdalinės apie milioną 
dolerių religinės kultūros ir švie
timo reikalams. Pažymėtina, kad 
Laetare medalis yra seniausis J. 
A. V-sc: jis duodamas jau nuo 
1883 metų. Pernai ji gavo JAV-
biu armijos štabo viršininkas gen. 
Collins. 

Moteris šių dienų pasauly 
W. B. Faherty paraše knygą 

"The destiny of modern woman 
in the light of papai teaching". 
Svarsto socialinę ir politinę mo
ters padėti. Aprašomas moterų 
sąjūdis ir pabrėžiama, kad vis-
dėlto pasaulietes moters pirmu
tinis uždavinys yra būti gera šei 
mos motina. 

Specialūs auklėjimo, šeimos 
gyvenimo, slaugymo ir sociali-

j nes tarnybos kursus šiemet birž. 
112 — rugp. 11 praves katalikų 
universitetas VVashingtone. 

Grobia žmones 
(Atkelta iš 6 psl.) 

siami. įėjusi } teismo salę stebė
jo bylos eigą, bet jai nebuvo leis
ta samdyti advokato. Jaunuoliai 
buvo nuteisti už nepageidaujamą 
fotografavimą rytų Berlyne. 

Wolfgang Ilasske, jaunas re
porteris, buvo suimtas rytų Ber
lyne 1948 m. Jo motina pradėjo 
jieškojimą. Vieną vakarą jos sū
nus paskambino telefonu pra
nešdamas, kad ji gali pamatyti 
jj ryt dienos metu sovietų šta
be. Bet sekančią dieną rusai jai 
liepė ateiti sekančią savaitę, se
kančią — vėl sekančią ir taip tę
sėsi du mėnesius, o ji vis dar ne
matė sūnaus. 1950 m. gavo 
trumpą laišką, "Aš esu sveikas... 
Turiu sutikti su likimu". Siuntė
jo adresas buvo pašto dėžutės 
numeris. Hansskes motina rašė 
daugybę laiškų, tikėdamasi vie
ną dieną gauti atsakymą. 1951 
m. laiškai grižo su prierašu 
"adresatas nežinomas". 

Aukšta tarnyba 
J. C. O'Brien, 40 m. amžiaus, 

Federalineje Draudimo Agentū
roje paskirtas švietimo komisio-
nieriaus padėjėju, pavedant jo 
'globai su apsaugos uždaviniais 
(surištą veikimą Švietimo Tarny

boje. J. O'Brien yra baigęs ka-
I talikų Georgetown universitetą. 

Dešimtj metų išbuvusi slapto
je komunistų tarnyboje, o vėliau 
atsivertusi į katalikybę, Elzbieta 
Bentley parašė knygą "Out of 
bondage". 

# \ > 

Geriausi pasaulio tankai - JAV-sc 
Jau pradedama gaminti seriją 

lengvų tankų, turinčių 76mm 
pabūklus. Šios rūšies tankai,— 
pirmą kartą šių dienų istorijoje, 
dar nėra pagrindinai išbandyti 
pratimuose. Gal būt, bus juose 
mažų netobulumų, bet jų dalys 
buvo gerai išbandytos ir naudo
jamos T-41. 

Yra naujas projektas viduti
nio tipo tankui T-42. Pershing 
tankas, naudotas, paskutiniame 
kare, buvo geras. Jo šarvai bus 
naudojami, įdedant naują moto
rą, perdavimo siscemą, visiškai 
naują taikymo kontrolės apara
tą ir geresnius ginklus. Tai ir 
bus vadinamas Patton tankas, 
kuris šiuo metu yra naudojamas 
Korėjoje ir greičiausiai bus 
standartiniu, kadangi T-42 tėra 
gaminami bandymo tikslams. 
Patton, su nauju bokšteliu, kai 
kurių amerikiečių karių nuomo
ne, yra geriausi vidutinio tipo 
tankai pasaulyje. Yra užsakyta 
ir sunkiojo tipo naujų tankų 
T-43, su 120mm pabūklais, ku
rie yra nepaprastai galingi. Už
sakymas nėra didelis. 

Daug tikimasi iš vidutinio ti-

<p 

po tankų, kurie yra judrūs ir 
dabar turi galingus pabūklus. 
Jei jie po bandymų pasirodys 
geri, greičiausia sunkiojo tipo 
tanku gamyba nebus išvystyta 
plačiu mastu, kadangi jie yra 
nepatogūs didesnio atstumo ke
lionėje. Pa v. vokiečiai savo "Tig
rus" turėjo gabenti traukiniais j 
iki kautynių lauko, nes ilgų ke
lionių metu gedo tankų mecha
nizmas, tuo tarpu, kai amerikie- i 
člai iš Normandijos lengvesnio | 
tipo tankais pasiekė net Elbę, I 
nei karto nepanaudoję traukinių 
tankų gabenimui. Gen. Patton 
sėkmingai gynėsi lengvesnio ti
po tankais, prieš didžiulius vo
kiečių "Tigrus". i 

I 

Nežiūrint naujų ginklų, da-
I bar tankų gamyba didesnė negu 
1 prieš paskutinį karą. Kiekvie-
i nai pėstininkų divizijai bus pris
kirtas tankų batalionas, tuo 
tarpu paskutiniam kare tankų 
batalionai nebuvo pastoviai pas
kirti prie bet kurios divizijos. 

Pirkite 
Novak Krautuvėje, 
kuri artimiausia prie 
jūsų namu* 

Mėsos Krautuves 
randasi 

visose dalyse 
Chicagos miesto. 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIME VISIEMS 

MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

Mr. and Mrs. Stanley P. Mažeika 

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

f ^ 
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SKELBKITĖS "DRAUGE". 
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Linksmų Šv, Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostuzncriams ir Draugams 

VISIEMS LIETUVIAMS— 
I 

Nuoširdžiai Linkime Jums Sulaukti 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 

NOVAK'S SS? MARKETS 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
VISIEMS SKOLINTOJAMS 

TAUPYTOJAMS! 

U N I V E R S A L 
Savings and Loan Ass'n 

1739 So. Halsted St. 
Telef. HAjmarket 1-3317 

^ # 
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PIVARONAS BAKERY 
BAKERS OF 

"WINNER BREAD" 
4622 S. Marshfield Avenue 

Tel. FRontier 6-4622 

f 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Mūsų Kosttimeriams Ir Draugams 

JUSTICE ELECTRIC SHOP 
WILLIAM & MARY SEBASTIAN, Sav. 

WIRING FOR LIGHT AND POWER 
FDCTURES & SUPPLIES 

Fair Prices 
6525 Archer A ve, Tel. RE. 5-1326 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo Pažįstamiems Ir Draugams 

L I E T U V I Ų 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA 
Nariai: 

A. M. PHILLIPS 
L. F. BUKAUSKAS 
J. LIULEVIČIUS 
L. A. EZERSKIS 
J. F. RUDMIN 

P. P. GURSKIS 
LACHAWICZ IR 
ŠONAI 
P. J. RIDIKAS 
AL VASAITIS 

\ , / ^ = 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIME VISIEMS 

MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

PETKUS FUNERAL HOME 
^ : 4> 
<F \ . 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

* 

Baltutis Oil Company 
2625 W. 47 St. Tel. LAfayette 3-0390 

• r w i » Tii-ąinf 
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<? 
Velykų Sveikinimas 

Velyki) šventėje nuoširdžiai sveikiname brangius 
savo Rėmėjus, Geradarius ir Prietelius. Garbingai kėlę
sis Išganytojas tesuteikia Jums tikro Velyki) džiaugs
mo ir tepripildo Jusi) širdis Pergales laime ir dangišku 
linksmumu. Prisikėlimo Aleliuja telydi visus Jūsų 
darbus. 

Slaptose komunistų 
mokyklose 

! c ^ = 

Šia proga reiškiame visiems giliausią ir nuošir
džiausią aeiii už aukas mtisų statybos fondui didinti, 
vajaus metu. 

Visu Remejų ir Geradarių intencija, Vienuolyno 
koplyčioje, bus atnašautos dvejos šventos Mišios: Ve
lykų antrą dieną už visus gyvus Rėmėjus ir Geradarius, 
atvelykio antrą dieną už visus mirusius. 

J>vs.nto J\azunii%o ^3£i£ti/i 
^Motina J\![. ^Įuozajia 

^ — į* nes net 

Čckop,lc>vakų- patriotai, parin
kę patikimą jaunuolį iš provin
cijos, pasiuntė j slaptą komunis
tinę mokyklą, kad čia išėjęs kur
są jisai galėtų pasauliui praneš
ti apie komunistų kėslus. 

Paskaitos vyko kitados buvu
sioje katalikų ištaigoje, Praho
je. Iš slaptų instrukcijų mini
mas jaunas vyras sužinojo ši 
komunistų prieštikybines veik
los planą: 

Visų pirma — pasistengti su
kliudyti čekų kunigų įtaką. At
skirti juos nuo žmonių, suorga
nizuoti savotiškus teismus, kur 
būtų pramanytu būdu keliami 
nusikaltimai prieš dorovę ir tp. 
Tai suplanuota daryti atsargiai, 

rniu, Sjv 

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. 

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

4r ^ 

v « Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams, 

Savo Draugams ir Pažįstamiems 

13& 

llthWARD 
REGULAR DEMOCRATIC 

ORGANIZATION 

komunistų many 

</" 

*Sv 

-r~ apie 80 nuoš. Čekoslovakijos 
žmonių — tikintieji. 

Vykdant tą planą — jau prieš 
kelis mėnesius apie ketvirtadalis 
Čekoslovakijos kunigų buvo su
grūsta i kalėjimus, vyskupai at
skirti nuo tikinčiųjų, laikomi 
arešte. 

Kaip slaptose instrukcijose 
buvo pabrėžta, sudaromas sąra
šas tikinčiųjų, ypač sekami ti
kintieji mokytojai. Katalikų ak
cijos nariai — tarp pirmųjų 
areštuotųjų. 

Siekiama suskaldyti Bažny
čią, mažesniuosius bažnyčios 
tarnus nukreipti prieš didesnius, 
panaudojant visas priemones — 
klastą, apgaulę. 

# 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime 

Mūsų Kostumeriams, Prieteliams 
ir Visiems Lietuviams. 

VALDYBA IR DIREKTORIAI 
STASYS KRUKAS 
JUOZAS KRUKAS 
JONAS KALEDINSKAS 
AL. NEKROŠIUS 
T. ŠEMAITIS 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkimo Visiems Savo Draugams Ir Pažystamiems 
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Silkes sėme kibirais 
Paskutiniojo silkių neršto 

metu buvo tiek daug silkių Nor
vegijos vandenyse, ir jos plaukė 
taip arti kranto, kad šeiminin
kes jas sėmė kibirais. 

Ginklu sandelis skilvy 
Arkansas valstybėje viena šei

mininkė rado penkias .22 kali
bro šovinio tūteles vištos skil
vyje. 

niSTMCT 

3236 S. HALSTED ST., CHICAGO 8 

Phone: CAlumet 5-4118 
• 

-THOMAS S. JANULIS, President 
FRANK DIKSAS, Vice President 
JOSEPH M. MOZERIS, Secretary 
MARY EISIN, Assist. Secretary 
STANLEY STANEVICH, Treasurer 
LUCILLE SHOTAS, Assist. Treasurer 
STANLEY P. MAŽEIKA 
JOHN BUDRICK 
KAZIMER DEMEREC.KIS 
JOHN JANULIS 

Indeliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki $10,000 

•v 

l 
RICHARD J. DALEY 
Ward Committeeman 

^ 

# 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 
j ŝ 

uuv 

3222-24-26 SO. HALSTED STREET 
Phone VIctory 2-4226 

4181-83 ARCHER AVENUE 
Phone LAfayette 3-3171 

^ : 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

L i n k i u 

VISIEMS LIETUVIAMS 

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

"fc 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 
Linki 

Visiems Kostumeriams Ir Rėmėjams 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 
# 

VALDYBA IK DIREKTORIAI 
s. 

Pirmoj eilėj iš kaires į dešinę: 
John J. Kazanauskas, President, John Zelis Vice - President, Stephanie Kazanauskas, 
Sec'y - Treas., Joseph Misevich, Ass't Sec'y - Treas. 
Antroj eilėj iš kaires į dešinę: 
William Duoba, Anthony Vilkas, Anthony L. Lapinskas, Attoi ney, Peter Kraujalis, Peter 
Kazanauskas, Joseph W. Kilikevice. 

Mutual Federal Savings 
Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 

Phone Vlrginia 7-7747 

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

C. & J. AUTO PARTS CO. 
PERKAM IR PARDUODAM VARTOTUS KARUS 
Drums Refareti. Cliitch Platės and Broke Shoes Relined 

3220-40 Archer Ave. LAfayette 3-1090 
CHICAGO, ILLINOIS L I 
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

lokime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Grant Works Coal 8C Oil Co. 
ADOMAS ir IEVA BERNADIŠIUS, Prop. 

WE SELL FUEL OIL 

I6th St and 49th Court, Cicero, III. 
Res.: 1601 S. 49th Court Res. Phone Olympie 2-9311 

Office Phone Olympie 2-9JU 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo kostumeriams ir Draugams 

Klemensas, Frances ir sūnus Edvardas 
N o r k u s , sav . 

ECONOMY MEAT MARKET 
2033 S. HALSTED ST. TeJ. C Anai 6-4621 
Residence: 6635 S. Sacramento Ave. Hem. 4-1359 
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams 

Grocery & Meat Market 
IGNAS IR MARIJONA IR JŲ SŪNŪS 

STANISLOVAS IR PRANCIŠKUS 
DOBROVOLSKIAI, Sav. 

3735 South Emerald Avenue Yards 3597 
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