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VELYKI) ATGARSIAI LIITUVUI 
IR VTOTINiDE POEZIJOJE 

A. TYRI OLIS 

1. Gražiausioji Metu fcventė 

Velykos, greta Kalėdų ir Sek
minių, yra gražiausioji metų 
švente. Susijusi su gamtos atbu
dimu pavasariui, su gyvybes per 
gale. ji kiekvienam tampa naujo 
metų gyvenimo įžanga. Didin
gas Kristaus prisikėlimas, gyvy
bės tr iumfas gamtos ir sielos j bedievio dieviška dvasia" neran-
pasaulyj negalėjo nepaskatinti \da išganymo, kad ją skandina 
poetą imti šios šventes siužetus! n a u J°J* pagonybė (valdžios, tur-
kūrybai. Todėl ir visų tautų i r , t u « Pinigų, garbės t rokš tys) . 
visų laikų krikščioniškajame pa- j B ^ ^ ^ tikėtis, kad. atgimus 
šaulyje randame Kristaus P r i - l g a m t a i ("parpuolus maldai") , 
sikėlimo šventės atgarsių poezi-; atgims ir to bedievio dvasia 
joj . Nors trumpai tetenka dirs- ("melsis m i n t y s " ) : 
t e i t i j V ieną k i t ą tOS p o e z i j o s m o parpuolę vakaras, parpuls naktis, par-
tyvą mūsų ir kitų tautų lyrikoj. puls diena ant keliu, 

Ir Kristaus rytui melsis mirtys ir kapai. 

joj ir aštresniu ir graudesniu to
nu išsisakyti. Būdingai mūsų 
metui klausia Bern. Brazdžionis 
eilėraštyj " E m a u s " : 

Kodėl tiavfnioj gyvenam, 
O mirštam aleli ujo* maldose? 

(Per pa*- kel. Jm., p. 80į 

Tai yra todėl, kad "žmogaus 

2. Gamtos Idilė I r Sielos 
Kančia 

'.B. Brazdžionis, Pavasario varpai, p. 116) 

Mistinis Kris taus prisikėlimas 
Kiek ankstesnėj lietuvių poe- nutrenks tada Antikristą ir pa-

zijoj, — kaip iš tiesų ir kitų i t***8 tautoms nauja buitis (be
t a r t ų ankstesniam laikotarpyj, i namiams grįžimas n a m o ) : 
— daugiau pastebėti idiliško Ve
lykų šventės vaizdavimo. Vėliau 
Kristaus Prisikėlimo byla sieja-

Tada nukris nuo sosto velnio kauk?, 
Ir Viešpaties valia prr ieme, tartum 

rožių vejas, pus, 
Tada išgirsim kaip trimitą Šaukiant 
Naujos buities pabudusius varpus. 

(B. Brazdžionis. Tėviškes varpai, p. 63) 

Benamio troškimą ramybės 

ma su gilesniais, skaudesniais 
sielos išgyvenimais, sunkaus me
to sukeltais. Velykinis džiaugs
mas po iškęstos gavėnios, vietos Velykų rytą iškelia ir Faus tas 
papročiai ("margut is") , gamtosj K i r ša . sakydamas: 
atbudimas pavasariui — štai j 
motyvai, kurie iškyla ir Mairo-' 
nio "Jaunosios Lietuvos" poe
moj, kai poetas atvirai išreiškia 
lietuvio meilę Velykų šventėms: 

Velykos, Velykos, kas JŪMU nelaukė, 
Kaip vaikas mareai iSraSyto kiaulinio! 
Taip jūsų šį metą eiU5 nusitraukė, 
Norėjot atvykti be rūbo žieminio. 

Bet štai ir sulaukėm: giesmė velykine 
Iškilo j dangų aukštai: 
V/kaito iš džiaugsmo atšalus krūtinė, 
Ir laimės ilgėjos pabudę laikai. 

(Maironis, Jaunoji Lietuva, III, 2.) 

Gyvybė, vis dėlto, nugali mir
ti, nors ši ir kaip griautų tą gy
vybę. Jau Didysis Šeštadienis 

Varpai mintis kelia j dangų, 
Svajones nutiesia laukais, 
Ir klausiu prie Viešpaties lango, . . 
Kada mums ramybė ateis? 

(Tolumos, p. 36) 

Tačiau tik ne vien pasikliovi-
I mas savo jėgom, bet ir aukštes-
! nė malonė bei užtarimas, pagal 
poetą, laiduoja tą ramybę bei 

i teikia tėvynei prieglobsti: 

Per sūnų kenčiantį kaip žmogų 
Davei šviesos visom Šalim, 
Palaiminai kiekvieną stogą, 
Tėvyne prieclobstin priimk. 

(ten pat, p. 38) 

Šių dienų žmogaus paklydimą, 

BERNARDAS BRAZDUOSI S 
• ___^ ... 

GYVENIMO PSALMfi 
, I • 

Cyvenn tartum paukštis: pavasario saule vihoja. 
Ir Liūtim'} heliai tolimųjų aukšluju daushf, 
O širdy ošia juodosios tfirfficfn giria* ir gojai. 
Nors aplinkui migla, nevilti* ir kaip naktį taynsu. 

Tartum upė putota, srauniai iš krantu išsiliejus 
Po dangoraižiu kojom, štai mira ant i miršt n minia, 
O man r pumpurai.* šaukia baltos hrrirltų alėms 
Ir žuvėdrų sparnai, sidabru betviska Xcmunt. 

VaraasĮtahis nk/amos Į dangų itain uadamu* šuho 
Ir į \>olt mi bėga su gatvių tramvajais kartu, — 
Milijonams tirpinu milijonai gyvybiniu moka. 
Tartum šaukiu piktai: gyiybe užmokėsi ir tu. 

Oygylu užmoki si — beverčių bankotu prižėres 
Savo geliančiom,, tirpstančiom rankom skaudžiai kruvinom: 
Triumfuos velniava, verku našlaitiškai nuskriaustas gėris, 
Verks pavargus širdis, alpdama, šaukdama: vrsk namon! 

Yt rks pavargus širdis. O pavasaris šūkaus po miestą. 
Kaip atominė bomba sprogdins seno parko medžius. 
Ir blakstieną suvilgiusi ilgesio ašara švies tau. 
Kaip benami žvaigžde', kol nuo didmarių vėjo nudžius. 

Gyvybe užmokėsi — beverčių banknotų priŽėręs 
Per mares ir per kalnu* graudžiai atsišaukia Hrdy. 
Ir krenti, rods, kaip paukštis padangėj pašautas ir dar vii 
.\i i mirties ir nei galo keliones kančios nerandi. 

Ir pro stingsUmčius sąnarius kraujas kretėdamas srūva, 
Ir dinsia — neišsenkanti muša verdenė gyva, 
Ir regiu, kaip aplinkui granitas ir geležies gtiūva 
Ir kaip kyla. į dangtį skausmų ir kančios sietuva. 

Ir kaip keliasi pražūčiai pasmerktos tautos, ir puola 
Nuo supuvusią sostų tironai, myriop pasmerkti, 
Kaip sudūžta jų vardas, kaip bangos į amžiną uolą, — 
Ir gitvenimo psalmę aš giedu kainčioj ir mirty. 

Savo himnais ir sekvencijo
mis Notker Labeo buvo pasie-į 
kęs aukščiausio laipsnio vidur- j 
amžiais. Panašiai ir šv. Pranciš- , 
kus Asyžietis, Dantės pirmata-1 

Ir buvo naktis, ir Jėzus ėjo vienas, 
Baltam drabužyje, karrp mirusieji: 
Mokytiniai miegojo skŠnyj, 
Juos dengė ten alyvų medis, supamas 

vėjo. 
("Vakaru Lyrika", p. 389) 

iškelia Viešpaties 
gamtos prikėlimą: 

pavasarini 

Pagarbintas, Viešpatie, būki už moti- j 
ną žemę, J 

Žaliuojančią vėlei pavasarj. 

Vėliau jau su Kris taus kančia 
yra metas netruksiančio Kris- | J ° ****** apsinešimą (pagal 
taus prisikėlimo ir ta diena jau Brazdžioių, t a sąžine juoda, pa-
daugiau krypsta j džiaugsmą. ga l^Bal t ruša i t j - - s ie la pyk i^pa - ; i r prisikėlimu siejamas daugiau 
kaip j skausmą. Dėlto poetas 
klausia: 

Kam raudos ir verksmas prie karsto 
Mesijo? 

Raminkis, pasaule visa! 
Kas nria gyvatą, mirties tas nebijo; 
Jo garbei tik dvasios tyla! 

(Maironis, P. B., Didysis Šeštadienis; 

brėžia ir J. Aistis, kuriam ne i r g i e l o s i s g a n y m a s . A n t a į , vie. 
tiek šviesusis Prisikėlimo,, kiek n u o l i g J a c o p o r e d a T o d i > ^ ^ 

pagal minezingerių pavyzdį, him liūdnasis Kančios Kristus vaide
nasi 

Antai tenai ant vakaro raudono 
Vaidenasi man Kristus dyvinai: 
Ir rankos, kojos, ir atvertas šonas, 
Ir erškėčiuoti smilkiniai... 

(J. Aistis, Rinktinė poezija, p. 96^ Tačiau velykinė idilė ir vely 
kinis džiaugsmas nevisad ir ne i Dėl to poetas ta ip dažnai liūd 
visų žmonių sieloj išlieka, ji gal nas, neranda progos šiame gy 
dažnai apsiniaukia, ir t a s pats l venime sušukti pakiliu džiaugs 
poetas jau klausia: mu: 

Akylai ieškojau progos 
Nejauci Kristaus beišseko 
Gyvatos amžinas šaltinis? 
(Maironis, P. B., Suvargusiems, p. 183) 

Sušukti nors taip sau! — Osanna! 
(Osanna, p. 99) 

ne "Stabat Mater" iškelia, pagal 
Kristaus prisikėlimą, viltį mūsų 
kūno prisikėlimo (palygink že
miau F. G. Klopstocką): 

Duok man Kristaus kryžių, ramstj, 
Kad mane mirtis Jo remty, 
Leisk malonėje nurimt mane.. . 
Ir kai kūną dės j žeme, 
Rojaus džiaugsmą tegul lemia 
Tavo meilė man. 

(Iš himno "Stabat Mater dolorosa") 

t aus prisikėlimas laiduos ir žmo
gaus sielos prisikėlimą: 

Prisikelsit, o prisikelsit, jūs mano 
dulkės, 

Tik neilgai tenurime. 
Tau amžiną gyvenimą tasai vėl duos, 
Kuris tave sukūrė, aleliuja! 

("Deolim", p. 132) 

Senesniosios romantikos t ra 
dicija tebesireiškia ir naujausio-
joj visuotinės l i teratūros roman
tikoj , vad. neoromantiko j , sim
bolizme, net ekspresionizme, ku
rių atstovais y ra R. M. Rilke, P. 
Verlaine, P . Valery, P . Glaudei 
ir k t . Ypač Paul Verlaine lyri
koj Kris taus kančia ir prisikėli
mas užima svarbią vietą, ir į 
Prisikėlusį Kristų poetas krei
piasi: 

Tačiau ir naujausiojoj mūsų 
Jurgio Baltrušaičio velykinėj poezijoj vėl pasigirsta tų mairo-

poezijoj jau atsispindi reikalas 
tai apniukusiai sielai nušviesti: 

Varpas sugaudė — Velykos — 
Ir nušvito sielos nykios 
Dievo ugnys ryžtį kelia 
Tamsio Žemėje — be kelio... 

(Žemės pakopos, vert. J. Valaičio, p. 17 

Gyvenimo tamsos klaidinama 
siela šios dienos žmogaus, kaip 
kadaise to neramuolio Fausto, 
prašosi gilesnio pažadinimo, tik
ro velykinių varpų prikėlimo. 
Dėl to t a s pa ts poetas "Maldoj" 
sako: 

Sugausk varpais kurčioj tyloj, 
Dejonę sieloje manoj 
Išriški amžių visatoj. 

(Malda, p. 81 

3. Velykų Atgarsiai MŪHŲ 
Naujesniojoj Poezijoj 

Naujesniojoj lietuvių poezijoj 
velykinės kančios atpirkimo 
reikalas dar labiau iškyla, nes 
tenka gyventi gan painioj sielos 
atžvilgiu XX amžiaus pirmojoj 
pusėj. Karai , taut inės neteisy
bės, sielai daromos skriaudos 
priverčia poetą velykinėj poezi-

ninių idilės atbalsių, esant toli 
nuo savo tėvynės, Velykų šven
tes rytą, kaip tai matyt i iš K. 
Bradūno eilių: 

Begaliniame laukų tylėjime, 
Rodos, klausosi visi namų kampai, 
Kaip toli šventajam Pakylėjimui 
Skambina varpai. 

(Apeigos, p. 55) 

4. Kitų Tautų Velykinė 
Poezija 

Lietuviškas nuoširdumas rim
ta i švęsti Velykų šventes gal tiek 
ir neatsispindėjo poezijoj, kiek 
to reikėtų. Tačiau didesnis šių 
švenčių vaizdavimas įeitų jau į 
religinės poezijos rėmus. Tokia 
religine poezija y ra buvus dau
gumoj viduramžių meto velyki
nė kūryba. Ji tokia yra net ir su 
gamtos pavaizdavimu (su idile) 
susieta. IX šm. St. Galleno 
(Švencarijoj) vienuolis Notker 
Labeo eilėraštyj "Velykoms" ra
šo: 

Kristui prisikėlus, džiaugiasi gamta, 
Saulė, mėnuo Šviečia jau skaisčiau, 
Nors aptemę buvo dėliai jo mirties. 

("Vakary Lyrika", p. 111) 

Mano Dieve, mano Dieve, 
Manęs ieškojo tavo meilės spindulys; 
Matau aš dar, matau 
Atvertą tavo šoną ir žaizdas. 

(P. Verlaine, Poesie choisie, p. 27) 

Kris taus kančią ir prisikėli
mą savo poetiniuose raštuose ne 
kar tą kėlė ir viduramžių misti
kai (vėliau ir XVI š. mistikai, 
kaip šv. Jonas nuo kryžiaus, Fr . | 6. Velykos ir Goethės "Faus t a s 
Spec, Angelus Silenius, ir k t . ) . 
Net nežinomų autorių kūriniai 
(baladės) eina ligi mūsų dienų. 
Per visas savaitės dienas savo 
misiją atlikęs, Kris tus vienoj 
tokioj liaudies baladėj sako : 

O šeštadienį, Motina, džiaukis, 
Nugalėjusio mirt} sulaukus, 
Iškelsiu aš vėliavą, kryjHy garbiai, 
Mane vėl išvysi didingoj garbėj. 

(F. Avenarim Baladžių knyga, p. 197) 

5. Romantika i r Velykų Poezija 

Naujesniaisiais laikais roman
tinis l i teratūros judėjimas vėl 
aiškiau iškėlė Prisikėlimo šven
tės vaizdavimo reikalą, nes šis 
judėjimas art imai siejosi su 
krikščionybe. Italų, prancūzų, 
vokiečių romantikų ta rpe randa
me Kris taus kančios ir garbes 
vaizduotojų. Taip Alfred de Vig-
ny, iškėlęs poezijoj t y r o jaus
mo ir simbolikos reikalą, eilė
raš tyj "Alyvų Daržas" piešte 
piešia vaizdus: 

Atskirą vietą užima visuoti
nėj kūryboj Goethės "Faus to" 
velykinė poezija. Faus t a s buvo 
jau apsivylęs gyvenimu ir buvo 
begriebiąs nuodų t au rę išgerti. 
Tačiau Velykų rytmečio varpai 
i r giesmės jį išgelbėjo: j is paju
t o "naują gyvenimą", naują 
ryžtą išlikti t a m gyvenimui. Ja 
me pabudo, kitaip sakant , užša
lęs tikėjimas, Angelų choras už
gieda: 

Kėlėsi Kristus! 
Džiaugsmas mirtingam, 
Kalčiy pragaištingu, 
Kurios jj iitinka, 
Šiurpiai apimtam! 

Nei moterys, atėjusios kapą 
lankyti, Kr is taus neberanda, nei 
mokytiniai be J o begali būti lai
mingi, nes : 

Džiaugsmą buvimo 
Kuria jisai, 
Mes tik prie žemes 
Čia pririiti; 
Ak, mes čia raudam, 
Kristau, vieni. 

LIETUVOJE. KURI PRISIKELS •̂3 *r, (Šiaulių bažnyčia) 

KĄ KURIA LIETUVOS MENININKAI Ką Rašo Anglijoje 
Gyvenantieji Rašytojai 

— F. S e n ><i virius suplanavo 
ir jau rašo didesnį veikalą — ro
maną, apimanti laikotarpi nuo 
pastarojo karo pradžios iki šiu 

— S. Laucius parentrf' spaudai 
eilėra.sriu rinkini. 

kas, savo "Saules himne" (se- j p . G. Klopstockas, "Mesiją-! 
niausiam eilėraštyj italų kalboj) Idos" autorius, teigia, kad Kris-

Neseniai Vilniuje buvo suruoš- Skaudžiausia esą betgi tai. 
t a Lietuvos dailininkų paroda, kad jaunieji dailininkai, kuriuos 
Ji vadinosi "ataskai t inė", nes išauklėjo Vilmaus ir Kauno dai-
jos proga visi lietuviai meninin- lės institutai, "nesiima temų iš 
kai turė jo duoti komunistų par - , tarybinės tikrovės..." Ir, jeigu 
tijai ataskaitą, ką yra per pra- , komunistų part i ja prievarta jbru ! a i k ų

u "f! s u n k , l ) • ą , J w " * v 

ėjusius me tus sukūrę naujojo ,ka tokią temą jiems į rankas , m a s h u s ****** p o 2 ~ 3 m e t x | 

dievo — Stalino šlovei. Parodo- "jie nejaučia reikiamos atšako
je vyravo skulptūra ir tai ne pri mybės". Tokio darbo pavyzdys 
puolamai: Sovietų Sąjungoje (ir esąs V. 4. Plėškūnas. J o gamin-
dabart inėje Lietuvoje) labai ma- t a s Lenino biustas "yra silpnas. R- 8p*t** atidav* spaudai 
doje naujųjų stabų garbinimas. Brangūs tarybiniams žmonėms foljotonų rinkini, baigia stambu 
Daugiausia čia giriami, vertina- Lenino bruožai iškraipyti". Pa-1 novelių rinkini ir jau p r a d e k 
mi ir suteikiamos geriausios gy- našiais keliais einą jaunieji dai- humoristini romaną, 
venimo sąlygos dailininkams — lininkai: E. Liobytė - Vilutienė, 
skulptoriams, kurie vienokiu a r ; K. Navickaitė, B. Zalenksas, P. 
kitu būdu tuos s tabus lipdo. Sergijevičius. 

Didžiausią padėką gavo dail. ' T i e s a " peikia netgi žinomą 
skulptorius P . Vaivada, Ne to - dail. J . Vienožinskį. J o nutapy-
dėl, žinoma, kad jo kūriniai būtų t^g prof. Mažylio por t re tas "tu-
aukštesnio už ki tus meninio ly- ^ panašumo su vaizduojamuoju 
gioi.Vfeio dailininko sukur tas asmeniu.... bet nesistengia pa-
draugo Stalino biustas drąsia i , rodyti portretuojamo charakte-
lygiuojasi į daugelio Tarybų ša- : ri0( neprisilaiko realios gamtos, 
lies geriausių dailininkų sukur- g i s darbas dar kartą parodo, kad 
tus skulptūrinius draugo S t a l i - i j Vienožinskas nepadarė visų 
no atvaizdus. Tai vienas vertin- įšvadų iš kri t ikos jo adresu ir 
giausių parodoje eksponuojamų t a s i š v a d a s d a r o labai lėtai". Jo l i a i r o m a n a •susitikimas . Reti 
kurmių". k e l i u e i n ą s i r dail. B. Uogintas. a i a S (MU , |nį apvsak, Kartuvės" 

Kiek mažesnio susidomėjimo! D ^ . Zmuidzina virius su C. į, Audronės da l i a ' . 
sukėlė vert ingas skulpt. P. Alek- Znamierovskhi patiekę keletą 
sandravičiaus darbas — jis su- , peįzažinių etiudų, kurie taip pat 
kūrė rašytojos Žemaitės biustą n e v i s u r atitinką tarybinio meno 

— 17. šlaitas n-ngia spaudai 
antrą oi lt" rašei u rinkinį. 

— Pr. Imsrifs pamigo spaudai 
etk'rašT-iu rinkinį vaikams "flin-
tam namukai". 

— L. TrilujHiitis raiko apysaką 
Smuikininkas", m n peruos 

tris montažus: •'Tčvynr- kils iš 
kapo", "Aidai iš Ttvrnfti ir 

Milžinai". 

Jonas dailius atidavė span-

vienam paminklui. 
Kure ir kiti dailininkai — vi-

reikalavimus. 
Skurdžiausias iš visų buvęs 

si pagal parti jos j iems nus ta ty tą g r a f i k o s skyrius. Dail. Kučas iš-
planą. Taip Vyšniauskas sukūrė s t a t e s m e d ž i o raižinius, T. Kula-
Puškino biustą, kuris turėsiąs kauskas — B. Sruogos portretą. 
padėti rusifikacijos plėtimui Lie
tuvoje. 

Amerikiečiai Apie 
Mūsų Rašytojus 

•IA\ kataliku rašytojų galeri
jai biuletenis "Living c'atholic 
Authors' v m. vasario mCn. nu
mery rašo: 

' Rusu opozicija isblaškf- «ro-
riausius Lietuvos rašytojus po vi-

D. Tarabildienė — Danką — 
iliustraciją iš Gorkio apysakos ir 

Skulptorius N. PetruMs patie- j t Kuzminskas — "Kolūkio b a n - ' S U s plačiojo pasaulio kampus l> 
kė net 4 darbus — Stalino. Sa- ^ą", kuris esąs vertingesnis už W lietuviu rašytoju, kuriu var-
lomėjos Neries ir dar dviejų sta- v i S ų k i t ų grafikų kūrinius; gal dai įtraukti j "Handhook of L>-
chanovininkų biustus. Be šių todėl, kad žmonių ar galvijų ban vinjr Oataolie Authors", 5 yra 
da r pasižymėjęs ir skulpt. B. d a sovietams visada yra miela. -IAV. 2 Italijoje, 1 — Austrą-
Bučas (Salomėjos Neries vyras ) . i š viso. ši paroda esanti žy-, lij(..i. 1 Austrijoj. Amerikoje 
patiekęs F . Mykolaičio biustą, m i a i silpnesnė netgi už labai silp randasi: Bernardas Brazdžionis 
kuriame išreikštas tarybinio n ą 1 9 4 8 _ 1 9 4 9 m t o k i o p a t g.! poolHS ih. ., B K o n <- .m s _ 
žmogaus atvaizdas. ^ "ataskai t inę" parodą, ypač ; Fordham universiteto profeacv 

"Tiesa" užsipuola žinomą "tematikos kūrinių ak tua lumu" . ' rius. prof. K. Pakštas, monsinjo
ras Kazimieras Fi-hanavifius, dr. 
Vaičiulaitis Scranton univer-

skulptorių J . Mikėną. J is da- Si paroda "kalba apie menką 
vęs parodai t ik vieną darbą — dailininkų produktingumą, apie 
darbo racionalizatoriaus Zbor- tai, jog dailininkai iš esmės ne-

siteto profesorius**. 
mirskio biustą: "Apgailestau- ; s i i m a rimtesnių temų", 
j an t tenka paminėti, kad šis d a r ! Visa eilė betuvių dailininkų * «* **> f « į Gakrgai fanomų 
bas negilus, neišreiškia stacha- nedalyvavę šioje parodoje a rba Plunksuos darbininkų, suskirsty-
novininko vidinio pasaulio. Žiū- i labai silpnai tedalyvavę. Iš tokių 
rovas nemaloniai nustebintas. I š i esą minėtini: Kazokas, Vaitys, 
Mikėno j is tikėjosi žymiai dau- ! M a c k e v i č i u s , Kosciuška, A. 
t r i a u» Petrulis ir kt. Tai rodą, kad , ,ne-
^__mmmm_mm_mm_mmm^mm,^m_^mmmmmmm^^^t maža mūsų dailininkų dalis dar 

Tačiau angelų choras a t sako, ; n * r a kaip reikiant įsijungusi į 
jog Kris taus prisikėlimą galima gyvenimą, kad jos kūrybinis aki-vykdyti toliau: 

Uoliai jį pagerbiant, 
Jam meilę parodant, 
Pamokslus beskelbiant, 
Kaip brolį bešelpiant... 

(Goethe, Faust, 1 d., p. 21) 

Religinis elementas Goethės 
"Faus te" , kaip sako tėvas E. 
Schmidt, imtas estetiniam veika- nę maskoliškosios evangelijos 

ii atsižvelgiant į ju rastu kalbą, 
apima šias tautas: anj?iu (ar 
angliškai rašančių . vokiečių, 
lenku, flamandų — olandų, pran
cūzų, skandinavų, italų, lietuvių, 
slovaku ir kiniečiu. 

ra t is y ra labai s iauras ir kad ji{ Gįde į k a l b ė j o 
ne tik neina Įvykių priešakyje, o 
nespėja dargi vilktis tų įvykių 
uodegoje". Rezultate — nesą 
rimtesnio kūrinio, vaizduojančio 
kolūkių s ta tybą Lietuvoje, š ia 
proga nurodoma, kad mūsų dai
lininkai vis dar nėra įsisąmoni-

lo ataudui, bet, kaip matom, tu
ri gilesnės reikšmės, kiekvienam 
krikščioniui tokios art imos, o ve
lykiniam metui dargi tokios 
svarbios. Poetas jrodė, kad reli
ginis elementas estetinį pajun
gė aukštesniojo tikslo (žmogaus 
išganymo) reikalui. 

poli tgramatos. Rašinio pabaigo
je (oficialūs jo autoriai S. Tre
čiokaitė - Zebenkienė ir V. Mac
kevičius), grasoma LTSR daili
n inkams visokiais komunistų 
part i jos nutar imais ir raginami 
j ie aktyviau reikštis maskoliškų 

34 Plokšteles 
Andre ("ide pagaliau pasidavė 

mikrofono masinimui, kuri jisai 
iki šiol ignoravo, ir sutiko Įkal
inėti i "Radiodiffusion Franeai-
>< '* "H plokštele apie savo gyve
nimą ir kūrybą. 

Vadovėliai Lietuvoje 
Amerikiečių žurnalas "Books 

Abroad" paskutiniame numery 
pakartojo žinią, kad risi Lietu
voje dabar vartojami vadovėliai 
yra vertimai is rusų kalbos, at-

stabų kūryboje. — A. Kovaitis seit jie visi yra sovietiniai. 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHIOAGO, ILLINOIS Penktadieniu, baland. 7, 1950 

ĮVAIRENYBES 1$ LIETUVOS 
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— 'Tėvynės Balsas" prmUsa, j Žiugžda. Vilniaus universiteto 
rok tariu m yra prof. Buču*, o pru-
rektorium Stp. Jankauskas. Kaip 
komunistų partijos veikėja Vii 

boUevi- \ niuje reiškiasi dailininkė Irena 
• žebsnkienė. 
t 

—• Lietuvos operos solistui An
tanui Sodeikai sukako 60 melu 
amžiaus. .lis yra likęs pavergtoje 
Lietuvoje. * Tėvynės BfJm 
praneša, kad A. Sodeikos (>0 mc-
tų sukaktis buvusi iškilmingai 
paminėta. .Jo sukakties garbei 
Vilniaus oĮKM-a iMUttaeiusi Verdi 
opera " Rigoletto", kurioje A. 
Sodeika dainavę* Rigofetto pa r 
tija, Iftki'minpanie spektaklyje 
dar dainavęs K. Petrauskas, »l. 
Jasaitytė. *i orkestrui dirigavęs 
Kalinauskas. Aukseiausioji tary 
ha sukakties proga A. Sodeikai 
suteikusi liaudies artisto vardą 
Tokį liaudies artisto vardą turi 
K. Petrauskas, Stankevičiūtė ir 
dar vienas kitas. Be darbo Vil
niau1* operoje A. Sodeika vado
vaująs dainavimo klasei Vilniaus 

i konservatorijoje. 

1 Tie-

velytoje 

jog Lietuvoje pradėtas leisti nau
jas iliustruotas žurnalas "Lietu
vos Kolūkietis". Tai specialiai | 
kolehozininkams skirtas 
kinis žurnalas. 

— J. Baltušio komunistinė 
pjest "Gieda laideliai", kurioje 
išniekinamas nepriklausomos Lie-
1uvos gyvenimas, išversta i len
kų ka.bą ir jau vaidinama Len
kijos teatruose. 

— Bolševikini Lutu vos spau
da rašo, jojjf praėjusiais metais 
išėję \l spaudos 'Vytauto Di
džiojo l'niveiviteto teehnikinių 
fakultetų moksliniai darbai*' ir 
"VDL" m dieinos fakulteto dar
bai", o greitu laiku pasirodysią, 
ir Vilniaus universiteto moksli 
n lai darbai". 

Būdingas vienas dalykas: 
sa". kuri skiriama vidaus rinkai, 
Kauno universiteto niekada ne
vadina Vytauto Didžiojo vardu, 

Tėvynės Balsas", kuris pa-
Lietuvoje nerodomas, 

l»et skiriamas specialiai tik t)rem 
tiniams mulkinti. Kaiiru» uiliver 
sitita vadina Vytauto Didlžioji 
vardo. 

ekonomistus I). Budry* pa
vergtoje Lietuvoje esa> ekonomi
kos instituto direktorium: .Ii* 
dovaujas komisijai, kuri rū 
si plytinių steigimu. Taip skelbia 
bolševikinis Tėvynės Baisa 

— "Tėvynės Balsas" įsidėjo 
feljetonisto A. Griciaus - l*i 
nuotrauką ryšium su jo ">0 
sukaktimi. Gricius vadinama* po
puliariu rašytoju. Seniau jib ra
šės tik feljetonus, o dabar atsidė
jęs rimtai kūrybai. Kauno iit kiti 
teatrai pastatę jo pjesę "Skevel
dros", kur be pasigailėjimo nie
kinamas Lietuvos neprikiausomy 
bes laikotarpis. Dabar teatrui 
šias naują pjeaę, be to, 
naują romaną. 'Tiesos" 
lu išleidusi jo apysaką ' Bajrvai-
nio sodyba". Jis esą.- žuinalo 
"Švyturys" redakcijos kolektyvo 
narys, taipgi 'Tiesos- ' ir 
laikraš«*ių bendradarbis. 

va-
)ina-

vosos 
knetų 

ruo-

— f Vilniaus n fu ra priimta 
keletas rusu solistu. Apie pusę 
viso orkestro sudaro vieni rusai. 
'Faustas* ' ir kitos senosios ope
ros dabar esančios pertvarkytos, 
išmetant "nereikalingas" vietas. 

— Valstybine* Leidyklas direkto
riai ir redaktoriai per spaudą 
save pasmerkė už ligšiolinį neap
sižiūrėjimą ir stoka bolševikinio 
budrumo, prašydami atleidimo ir 
pasižadėdami būti ištikimi bolše
vikinei tarnybai. 

— .1. /ulonas vadavauja val
stybiniam LTSR dramos teatrui 
kaip jo direktorius. 

—- Rašytojas Antanus Venclo
vas priimtas į bolševikų partiją. 
Be to. jis Alytaus apskrityje iš
rinktas deputatu j aukščiausiąją 

l*iitfiąs SSSR taryba. 
leSdyk-

— Dov. Jonas Bulovas dirba 
Dotnuvos selekcijos stotyje kaip 
direktorius. 

Cheminiai Tyrimai • ^ 
Fordhamo Universitete 

JAV aviacija įteikė katalikų 
Fordhamo universitetui (New 
Yorke) $54,000, įvertindama to
je aukštojoje mokykloje daromus 
tyrinėjimus apie medžiagas aukš
toje temperatūroje. Chemijai 
skyrius daro pastangas surasti 
medžiagas, kurios atlaikytų di
delį karšti naujuose raketiniuose 
lėktuvuose. 

MARIJA KALVARIJOS KALNE V. K. Jonynas 
("The Marian" klišė) 

Mickevičiaus "Pono Tado" Rankraštis 

Žmogaus Amžius Pailgėjo 
Medicinai padarius nepaprastą 

pažangą, labai sumažėjo vaikų 
mirtingumas. Užkrečiamų ligų 
pavojus gerokai pašalintas. Da
bar nuo chroniškų ligų. ypač šir
dies ligų ir vėžio, miršta septy
nis kartus daugiau žmonių, negu 
nuo užkrečiamųjų. 

Jei 1900 metais žmogaus vidu
tinis amžius buvo 4S m., tai 
1948 m. gimęs vaikas jau gali ti
kėtis sulaukti GC m. amžiaus. Ta
čiau ne toks skirtumas amžiaus 
pailgėjime suaugusiuose: 1940 m. 
40 metų pasiekęs žmogus galėjo 
tikėtis 68 m. amžiaus, o 40 m. tu
rintis dabar gali tikėtis sulaukti 
71 m. amžiaus: gali išgyventi tre
jais metais ilgiau. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
^ 

PROGA SVEIKINU 
viftus parapijiečius, parapijos rėmėjus ir ge
radarius. Nuoširdžiai linkiu visiems gausios 
Kristaus palaimos, visuose ju darbuose, 
" D r a u g u i ' i r v i s a m j o š tabui kuoger iaus io 
pas i sek imo. i y . - ~ . 

Kun. Y. Cernauskas 
Sv. Juozapo 
Parapijos Klebonas 

^ 

• i 

4 —^ 
LISKSMŲ $V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
Laurinas ir Paulina Balsevičiai, sav. 

Hardvvare ir Dažų Krautuvė 

.. 2325 S. Hoyne Ave. Tel. VIRginia 7-7299 II 

& : ^ 

Atsiminimų Knyga 
Lenku tremtinys Ant Kkart para

šė pranzūzų kalba knygą'*Eehappe 
de Raunde", kur jisai pasakoja sa
vo atsiminimus iš tremties metų 
Rusijoje. Jisai dirbo Kotlaso 
srityje, buvo gydytojų padėjėju 
ligoninėse. Aprašo daug baisių 
pergyvenimų sovietu šalyje. 

Filosofų Suvažiavimas 
Amerikos Katalikų l-'iiosofų 

.Sąjungos suvažiavimas įvyks oa-
landžio U — 12 dienomis St. 
Paul mieste. Minnesotoje. Bus; 
svarstoma tema: "{gimtoji teis* 
ir tarpautiniai santykiai". 

kitų 

lĮ/ietu-

Pirmosios sovietu okupacijos 
metu A. (Jrieius - Piv<»ša lmv 
deportuotas i Sibirą, bet, 
vos komunistu partijai prašant, 
iš ten buvo paleistas ir įkinkytas 
į komunistinį darbą. 

— Pavergtosios Lietuvos ttįMtu-
doje pasirodė straipsnių. j*eika-
laujanėių dar kartą kruopščiai 
peržiūrėti Maironio, Vaižganto 
ir kitų rašytojų raštų likiieius. 
nes juose dar esą daug vergiš
kume prietarams ir vakaram*". 

— Lietuvos Mokslą Akademija 
didžiuojasi naujųjų "liaudies 
dainų" užrašymu, kuriose be 
perstojimo skamba Stalino var
das. Senosios lietuvių liaudies 
dainos nustumtos į antrą vietą, c 
daug jų yra uždrausta. Mokaių 
Akademijai vadovauja -J. Matu
lis, kuris atženklintas išriijkimt 
į tautybių tarybą. 

Iš vieno aprašymo Tėvy 
nės Balse'' matyt, jo«r Villniaus 
konservatorijos direktorium yr 
./. Kernavivius, vyriausiu balei 
meisteriu — B. Keibuuskas, opt 
ros orkestro vedėju — «/. (i and 
rimas, o K. Grybauskas yra vy
riausia* Vilniaus dramos eatro 
režisierius. A'. Inėiūra yra eili
nis aktorius Vilniaus d rainės te
atre. Kaip rašytojas yra nutilęs, 
bet į nemalonę nėra patekęu, nes 
A. Sodeikos GO sukakties proga 
jis buvo pasiųstas į sceną per
skaityti dramos teatro sveikini 
mą. Režisierius H. Juk ne 
yra Klaij>ėdos dramo* teatifo rt 
žisierius. Klaipėdoje atsidurt u 
muz. J. Karosas (po praėjusių 
metų puolimų netekęs vietos Kau
ne) ir muz. K. Griauzdė. 

— Vilniaus dailės instituto di
rektorium yra dail. Vytautas J u r. 
kūnas, operoje reiškiasi solistė 
Jadvyga Petrašktvičiūtė, Mokwlų 
Akademijos pirmininku y r į J. 
Matuliu, o jo pavaduotoja* J. 

— A'. Buliukas 
KTSR mokslų akademiją tikruo
ju nariu. 

— Poetai .1 . Jonynas ir J. 
yiacevicius vasario mėnesį para
še labai blogai eiliuota kalba ilgą 
laišką >Staiinui Telšių kolchozo 
'kėni no Keliu" vardu. 

— Poetas Teofilis Tilvytis, 
kuris šiuo metu Lietuvoje iš vi
sų lietuvių rašytojų daugiausia 
garbinamas, neseniai sukūrė nau 

Viešėdamas pas Grabauskus sunkumų, pardavė "Pono Tado" 
Gluchovoje. Adomas Mickevi-, rankraščius Onai Wąsowiczowai 
čius dar 1831 m. nusistatė para-! už 569 frankus. Ji gi buvo tiek 
syti didesnį kūrinį. maloni, kad rankrašt į nupirkusi 

_ _ __. . . . ., , „ i jį vel padovanojo A. Mickevičiui. 
Rašyti pradėjo išvykęs j Pa- J t 

rvžių. Savo naujai poemai i š ' Dabar poetas vėl pardavė rank 
pradžių davė vardą "Žegota". Pir raštį Pociejui. Šis padovanojo 
mąsias keturias giesmes parašė Stepui Žanui* kuris vėl grąžino 
1832 metų rudenį ir sekančių Mickevičiui. 
metų pradžioje. Turėjo išvykti į "Pono Tado" rankraščių nuo-
Šveicariją. kur užbaigė ketvirtą trupos pateko į Prisikėlimo vie-

p r i i m t a 8 j knygą. Paskiau rašė grįžęs j Pa- nuolyno archyvus Romoje, į ^ ^ Qarl ĮMrllH(f ^ ^ 
ryžių ir 1834 metais užbaigė. Krasinskų biblioteką Varšuvoje, , - ^ l M l v , r i l l : n i u l s l ( A S f i . 

Dabar pradėjo perrašinėti ir P f ž a r i j ą Zaleską kuri atidavė \ p r o f e s o n u s e m c r i t l w . to-
taisyti. Pirmojo rankraščio ke- S t ; Tarnovskiui Dal, rankraščių | 'Hliavu]m,tli p a i r a l j u reiks, 
lėtą lapų pasiėmė su savimi Do- ^ b u v o «»vcs A. VVerycha ge-; ^ paaiškini-
mpikn iwvkflflmflq i frdlp Tris lezmkelio tarnautojas , iš kurio \ . , . . . 
meiKa, is\yKaamas i unnę. i n s _ J etimobgnuu ir semantiniu at-
jų atidavė Valerijui Chelchows- įrėmęs rankrast} VI. Spasovi- " u « 
kiui, o du - nežinomam k i t a m j č l u s i t e i k ė » Nacionaliniam M u - , / A , - , u 

emigrantui. Porą pasiliko su sa- ' z i e J u i Krokuvoje, 
vimi. 1885 metais grįžęs į Euro 

Indo-Europiečių Žodynas 
"The Publisher's VVcekly" 

skelbia, kad Chieagos LT-tas išlei
do naują pagrindinių indo — eu
ropiečių kalbų sinonimų žodyną. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu V i s i e m s Savo D r a u g a m s i r P a ž į s t a m i e m s 

STANLEY J. SACHARSKI 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

M o d e r n i š k a Kop lyč i a D y k a i 

1735 Wabansia Ave. Chicago, 111. 
Telefonas BRunswick 8-2535 

^ : 

^ 

Žodynas 1600 psl.. kaina 
; 40 dol. 

pą, Domeika vieną rankraščio 
lapą padovanojo Mickevičiaus 
anūkei Marijai, o likusius pasiė-

ja, eilėrašti tarybinio agitatoriaus! mė su savimi į Chilę. Vėliau, po 
garbei. 

— Drg. Volkovas paskirtas Za
rasų ginuiazijos direktorium. 

«— Visose Lietuvos mokyklose 
esantieji ar naujai stojantieji j 
maskoliai egzaminus bei užskai-! 
tus gali laikytį rusų kalba. 

— Teisią fakultetus Vilniuje 
leid/ia sieninį laikrašti "Teisi
ninkas'". 

Vydūnui 82 Metai 
Kovo 22 d. tremtinys rašyto

jas dr. Vydūnas atšventė savo 
metų amžiaus sukaktį. Jubi-

I. Vasyliuno Koncertai 
Kovo men. Bremeno — Urolino' 

t 

pereinamojoje stovykloje įvyko! 

žinomojo smuikininko l/.id. Vasv-
Domeikos mirties, Mickevičiaus! liūno smuiko koncertas. Progra-
rankraščius atpirko Vladas Mic- ma, sudarė Johan Sebastiaa Ik-
kevičius ir padėjo į Adomo Mic- cho kūriniai, šiuo metu visai kul-
kevičiaus muziejų Paryžiuje, kur turingas pasaulis kaip tik mini 
buvo surinkta ir daugiau rank-j 200 metų nuo Johan Sebastinir 
rascių. Į Bacho gimimo. šją programa. 

Patsai Adomas Mickevičius i smuikininkas I. Vnsyliūnas pa-
1836 m., turėdamas finansinių kartos ir kitose stovyklose. 

L TYRI OUS ! 1 

82 
liatas gimė 
naiėiuosr, Šilutės 

III. 22 d. Jo-
apskr.. Mažo

joj Lietuvoj. Kaip žinome, per 
savo gyvenime yra sukūręs ke-
lia.s<l(šimt veikalų, dramų, išver
tęs teosofinių raštų, redagavęs 
daugelį Laikmačių. 

Tremtyje Vydūnas taip pat iš
leido keletu knygų. Šiuo metu 
gyvena Detmoldo mieste. Britų 
zonoje. Nora jam jau 82 metai, 
jaučiasi gana gerai ir, pagal sa
vo amžių, yra tvirtas. Neperdaug 
seniai buvo nuvykęs j Beriyną, 
kur ap'aukė ten gyvenančias sa
vo seseris. Kai vieną dieną kiek 
pašalo, dr. Vydūnas norėjo eiti 
pačiuožti ant ledo su pačiūžomis 
(tai mėgiamiausias jo sportas), 
tačiau jį globojantieji tautiečiai 
šiaip taip atkalbėjo. 1 

Linkėtina garbingam sukaktu
vininkui ilgo amžiaus ir geros 
sveikatos. 

KAIP MIRTIS NEDREBĖS? 
Mirtis Lai}> takmuo 
Slegia teviŠkfs mano dienas, 
Sekyla Želmuo 
Iš žemės, suspaustos šalnos. 

• 
Pavasarini diena 
Xegrį$ta sa saulės iaisrnu. 
Pt r U)/ai f/af milžinas 
VaUlt) trn žiaurumu. 

• 
Gyvybė tačiau 
Stipresni už mirtį bebigdapna 
Pro sniegą greičiam 
Sveikina saulę žibutė pirma. 

• 
Granito uola 
Suskyla lyg kirtus žaibu, 
Kad vėlei ja 
Paimtą užremti angai kapą 

Bet be jėgos 
Ji traukias nuo kapo duobės 
GyvybSs didžios 
Pagerbti kaip ji nedrebės? 

Altėr{.s kapus. 
Gyvybės Kftrėjcm, gyvybę grąžink 
Mūs žemei, žeiibu 
Nubtokidamas mirtį tol y h. 

("The Marian" klišė) 

: ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

JURGIS IR ELENA 
KWAINAUSKAI 

CENTRELLA GROSERKfi IR BUČERNfc 

2500 W. 45th S t Tel. LAfayette 3-2561 
^ : 

r? • ^ 

i 

Sveikiname Visus Kostumerius Ir Pažįstamus 
L I N K I M E V I S I E M S 

L I N K S M Ų ŠV 
-_3 &t< 4CTMBV • 

VELYKŲ Š V E N Č I Ų ! 

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association 

1447 South 49th Courl Cicero 50. III. 
Telephone: Olympic 412 

JOSEPH F. GRIBAISKAS, Executive Secretary 

OFFICE HOl'RS: 

II 
Daily 9:00 A.M. to 5:00 P.M. 

Mondays 9:00 A. M. to 8:00 P. 
Saturdays 9:00 A. M. to 1:00 P. 
WEDKESDAYS CLOSED ALL DAY 

\ M. 
\ M. 

PATARNAVIMAI 
APDRAUSTI TAUPYMAI 
SAFE DEPOSIT BOXES 

PIFvMI MORTGICL1I 
NAMŲ APDRAUDOS NUO UGNIES 

U. S. SAVINGS BONDS 
u 
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NAUJŲ KNYGŲ APŽVALGA 
DK. J. PKl NSKIS 

A. Gervydas, U/ spvKliuotnl Autorius vietomis giliai jaut-i Tai tik pirmas kelionių repor-
vielu, išleido Lietuvių Katalikių rus, kaip toje "Imigranto elegi-
Spaudos Draugija, leidinys Nr. joje", kur ""mintis, kaip durklas, 
2, Chicago, 111., 1950 m., pusi. kaip šalna ledinė veria širdj so-
221. puliu staigiu", kai jisai sielojasi 

A t s i m inimai pergyvenimų jog gali atsitikti, kad: 
Stutthofo stovykloje. Vaizdus,! ., . , , , . 

J J mano vaikas mirus , garbanos lininei, 
i n t r i g u o j a n t i s S t i l iu s , f a k t ų k a | - ; U r a man: mano tevc, man tėvynė čia! 
ba. Nepaprastai ryškiai autorius D i d m i e s t i s a u t o r i a u s nežavi, 
pertiekia visus nacių žiaurumus, J i g ^ . ^ ^eM&: 

Ant akmens besielio, 
Ant šalty ledy, 
didmiesčio sVšėly — 
nerasi /iedų. 

didmiesčiai Anot jo, "tieji 
trankūs mus augina vergais", 
"į trumpą žodį: vanitas — su
dužtų jų didybė". 

tažų sąsiuvinys; iš viso jų bus 6 
ir kainuos $3.50. 

Pranas Tauragniškis, Kelione 
į peklą, Buenos Aires, 1949 m., 
pusi. 16. 

Humoristinė, eiliuota, kaip au
torius vadina, pasakėčia, vaiz
duojanti autoriaus kelionę j pra
garą, kur jisai randa Mussolini, 
Hitlerį ir kur jau gerai paruošta 
vieta Stalinui. 

Skaitoma gana lengvai. Vaiz
dai ryškūs, kaip tas posmelis: 

^ : ^ i r ^ 

Ta,me skyriuje ir ant u«?nies laužo 
Matėsi, kad velniai vieną Smogy daužo, 
Kurį tuoj pažinau, kad tai yra Leninas 
Kepantis kaip blyms. 

Stalinui tai jau visokias 
kas" paruošę: 

*mu-

Saudysirn j ausis iš didžiu kanuoliij. 
Kad jie negirdėtu darbo masės broliu, 
Kuiie vien lik duonos už darbą mal

davo, 
Už ką kulką gavo. 

Kalendorius 1950 metams, pa
ruošė spaudai ir išleido "Argen
tinos Lietuvių Balsas". Buenos 

badaujančių žmonių psichologi
ją, darbo vergų beviltę padėt j . j 
krematoriumą sudeginti, j sušau 
dymą ar į kartuves vedamųjų 
desperaciją. Knygą norisi per
skaityti vienu pradėjimu. Tai 
vienas iš stambiausių Lietuvos 
martirologijos dokumentų, pap
rašytų su istoriko precizija ir su 
kūrėjo vaizdumu. Tokia galvosena gal nevisada 

Sužinome iš šio veikalo apie pateisinama, bet suprantama, 
paskutines valandas nukankin- ypač turint mintyje karo apim
tųjų St. Puodžiaus. Z. Masaičio, kybių autoriui padiktuotas me-
P. Kerpės, Br. Grigo. Ign. Budi ditacijas, apie ką jisai sakosi: 
rio, K. Baubos, V. Tumėno. AntJ "J«k aš iš požemio plėšraus, iš-
Januševičiaus, Ant. šapalo, kuą | trūkęs pro lavonus". 
A. Lipniūno. Gliaudą neabejotinai turi stip-

Knygoje aprašomos sunkios rų rašytojo talentą ir apsčiai po-
kalinio dienos, kurias pergyv^ ezijos gabumų, nors mes esame 
no prof. Jurgutis, prof. Sruoga, | m a t C J° ž v m i a i geresnių kūrinių Aires, psJ. 54. 
dr. Kučinskas. M. Mackevičius, ! kaip čia surinktieji. Be reikalo i Be įprastų kalendorinių daly-
J. Narakas. kun. Yla, J. Rrma-!čia kaikur pasinešama į pikan-I kų, gausu poezijos (Brazdžionio, 
šauskas. V. Stanevičius. Macko- 'tiškum^, kaip tame apnuogintų Vaičiūno, Jakubėno, Gliaudos, 
nis. Kantvilas, kpt. Buragas, manekenų vaizdely ar dainoj Borutos, Katiliškio), apstu dai-
adv. Kriaučiūnas, Malinauskas, apie meilužę, kitur atsiduoda vul nų. Ilgesnis straipsnis skirtas 
Noreika ir daug kitų. ' gariškumu, kaip tas "pro grobus j paminėti sidabriniam jubiliejui— 

Skaitytoją sukrečia šiurpūs žarnos teka"; gaila, kad viena 25 metams diplomatinių santy-
vaizdai. kai lietuviams pasako, kita korektūros klaida prasmu- kių tarp Lietuvos ir Argentinos 
jog kaikuriems iš jų tėra tik vie- kusi (pusi. 14). tačiau rašoma apie dr. Kudir-
nas kelias — i krematoriumą. ' Apskritai ši didmiesčio poezi-
kai kasdien išnešdavo daugybę ja ar tik nepernelyg pesimistinė ? 
nebegyvų ar dar krutančių lar Yra daug prošvaisčių ir didmies-1 Argentinoje adresų (skelbimuo-
vonų, kai koks vaikėzas smogij- čiuose, kuriomis poetas nesido- se), gausus rinkinys datų iš Lie
kas daužė veidus mūsų profeso l mėjo. tuvos praeities, naudingi patari-
riams. kai varomoj kolonoj nar Gliaudą turi stiprų talentą, bet i m a i Jaunoms motinoms. Ilius-
ciai šaudė pervargusius ir nusilh m u m s rodosi, kad jisai yra stip- tlf&c'1^ nemažai, bet daugelis jų 
pusius. kai jie pakelėse matė su- resnis beletristikoje, ypač felje-
šaudytųjų kūnus su klaikiai prih tonuose, kur jis šiuo metu ne-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu visiems savo Parapijonams, Drau
gams, Prieteliams, dienoraščiui uDraugui," 
jo visam štabui ir visiems "Draugo" skai
tytojams. "Draugas" keliauja iš namo į na
me platindamas Dievo karalystę. Todėl te-
siranda "Draugas" kiekvienoje šeimoje. 

Kun. Ign. Albavičius 
Šv. Antano Parapijos 
Klebonas, Cicero, 111. 

^ : ^ 

:,n 

Šventų Velykų Šventėse 
sveikiname parapijiečius, draugus ir pažįsta
mus ir linkime, kad kartu su prisikėlusiu 
Kristumi kiekvienas prisikeltumem kilnes
niam gyvenimui. 

"Draugui" ir visam jo štabui linkime sėk
mingai skleisti Kristaus idėjas lietuvių tarpe. 

Šv. Jurgio Par. Kunigai 
^ : 

^ 
: ^ , 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Paeijentams ir Draugams 

DR. ANTHONY LUKASZEK 
2158 W. 

DANTISTAS 

Cermak Rd. Chicago, 111. 

/ / 

# 

^ 

ką ir Vištelį. 
Apstu lietuvių prekybininkų 

nepergeriausiai išėjusios. 

daug ne konkurentų turi. merktomis akimis. 
Šis veikalas vertas platesnio 

dėmesio. Skaitydamas pergyve- A . Vilainis, Žmogus, kuris am-
ni lietuvių tautos kančias ir gai- žinai keliavo, viršelis ir iliustra-
viniesi anais prof. Šalkauskio c i j o s dail. J. Pautieniaus, išleido 
žodžiais: "Nemunas", Cicero, 111., 1950 m.. 

Nežinau, nei iš kur, nei ka- pusi. 53. 
da, bet Lietuvai išganymas at 
eis. 

Lietuvos išsiilgusieji žmones 
su malonumu ims i rankas šią t 
knygą, kuri kelionių reportažais 

Vaidevutis - Lapelis, Prelatas nuves juos j klonius po mėlynu 
Kazimieras šaulys, spauda "Dar- | tėviškės dangumi, j kunigaikščių 
bininko", So. Boston, Mass., 1949 Oginskių rūmus ir laikus. į isto-
m., pus. 66. rines Rietavo vietas, į girias, kur 

Puošnus leidinys, gausiai pa- plėšikas Riekus garsėjo, prie 
įvairintas dailininko VI. Vijeikio Gandingos piliakalnio, į Kretin- j 
prasmingais raižiniais. Ypatini- gOS vienuolyno požemius, į sau
gai skoningas dviejų spalvų vir- i e t ą Palangos pajūrį, prie Balti-
šelis. su gražiais įkombinuotaip j o s 
lietuviškais ornamentais, gal t i į Kelionių aprašymai su nuoty-
pačiame viduryje vaizdelis su lie kiais, su padavimais, su dainelių 
tuviškais kryžiais nepakanka 
mai ryškus. 

ištraukomis, vaizdūs ir gyvi. 
Juos dar labiau paryškina ne-

Simpatingasai visų srovių liej- paprastai gausios iliustracijos, 
tuvių gerbiamas Nepriklausom^; Tai Lietuvos vaizdai ir dail. J. 
bes Akto signataras prel. K. šau p a u t ieniaus raižiniai. Jeigu vir-
lys tikrai yra nusipelnęs taip šelis ryškus ir ekspresingas, 
skoningos monografijos 

Autorius ne tik aprašo pre 
kaip ir daugelis raižinių, tai to 
negalima pasakyti apie visus. 

Šaulio gyvenimą ir darbus, bet Girdėti, kad autorius sekantiems 
ir duoda turiningą foną, pavaiz- sąsiuviniams padarys griežtesnę 
duodamas ano laiko kultūrines, atranką. 
politines sąlygas Lietuvoje bei 
padėtį bažnytiniame gyvenime, 
paįvairindamas tai poezijos cita
ta, tai ištraukomis iš kitų pasi
sakymų, tai prel. Šaulio rank
raščio fotostatine kopija. 
Veikalas išleistas prel. K. Šaulio 
auksinio kunigystės jubiliejaus 
proga. Truputį apsunkina vaiz
dą antrajame viršelyje po ant
rašte įdėtieji ištisi sakiniai, bet 
apskritai — kūrinys vertingas 
ir rekomenduotinas. 

Jurgis Kastytis Gliaudą, A ve 
America, eilėraščių rinkinys, iš
leido autoriaus bičiuliai 1950 m., 
pusi. 31. 

Tai dangoraižiu perskrostos 
lietuviškos širdies poezija, kaip 
tai autorius pasisako paskuti
niame eilėraštyje ir kaip tai iš
ryškino dail. VI. Vijeikis, parink 
damas tą motyvą viršelio ilius
tracijai. Apskritai, dail. VI. Vi
jeikis čia gausiai paruošęs ilius
tracijų. Kaikurios jų atrodo mur 
žinos ir egzotiškos, bet prasmin
gos ir derinasi su modernizmo 
dvasia pačijje poezijoje. 
ųž-ft?!ca 

Atsisako Įsileisti 
D.P. Intelektualus 

3a vo laiku IRO direktorius 
prašė Kanados ir JAV vyriau-
tybių daugiau įsileisti j tuos kra
štus DP [intelektualų. Dabar Ka
nados darbo viee ministeris pa
reiškė, kįd tokių imigrantų ka-
egorjai Kanadoje darbo nėra, 

nes Kanados universitetai kas-
men vis daugiau ir daugiau iš
leidžia absolventų, kuriems tenka 
užimti vakuojančias vietas. 

Taip pat kasmet yra sunkiau i 
Kanadą įvažiuoti senesnio am
žiaus emigrantams, nes darbda 
viai nenoroms juos priima į dar
bą, šiuo metu j Kanadą grali įva
žiuoti Kanadoje gyvenančių as
menų artimi gimines arba mote 
rys. kurios gali dirbti kaip tar
naitės. 

Meilė nušviečia visų gyvenimų. 
Tai skaidriausia draugyste, tai 
lengviausia našta, tai šviesiausia 
naktis; ant dyglių pražysta rožes, 
kai meilėf pusi rodo, ir sunkiausi 
kryžiai pasidaro saldūs, kai mei
le juos paliečia. 

—.i". WibbeU 

<f 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

PARK VIEW 
WET WASH LAUNDRY CO. 

1727-37 W. 21st St- Tel. CAnal 6-7172 
CHICAG& ILLINOIS 

: ^ . 

Telefonas VIrginia 7-6485 
Ofiso valandos.- nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

^ 

: ^ 

^ : 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu 

Savo Kostiteueriams, Draugams ir Pažįstamiems 

IGGIE'S TAVERN 
IGNACAS BRUŽAS 

SAVININKAS 
2014 Canalport Av. Tel. Seeley 3-8082 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

*3S 

GEORGE BORCHERTAS 
Savininkas 

BORCHERT and COMPANY 
Bl ILDING CONTRACTORS 

ATSAKOMINGAS STATYBOS IR REMONTAVIMO 
DARBAS 

10546 S. Artesian Ave. Chicago 43,111. 
Telefonas-£EDARCREST 3-1739 

^ : J 
f 

f 
tf 
^ 

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

CHARLES PILIPONIS 
GROSERNE IR BUČERNfi 

3248 So. Green St. Tel. Yards 7-7484 
CHICAGO 8, DLL. 

^ 

^ : ^ 

SVEIKINAM VISUS SAVO DRAUGUS. KAIMYNUS 
IR PAŽĮSTAMUS IR LINKIME 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
ANTANAS IR GENOVAITĖ 

MILAUCKAI 
* 

1837 S. 49th Ct. Cicero 50, Illinois 
Telefonas OLYMPIC 205 

<f 

^ : 

r^ 

tf 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams 

sic 

LIETUVIŲ UŽEIGA 
A N E L E BELINIS — Savininke 

122 East 105th St. 

: ^ i 

V 
Jr 

4> 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

GUST IR MARTA STAKAUSKAI, 
SŪNUS IUOZAS IR ŠEIMA 

UŽEIGOS savininkai 
4600 So. Marshfield Ave. Chicago, Illinois 

Tel. YArds 7-0171 

^ 

^ : J 
<{r 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linki Savo Kostumeriams ir Draugams 

OBELENUS TAP 
(Sav: Theresa Obelenus ir Sūnus Stanley) 

7145 South Western Avenue 
Tel. GRovehill 6-9569 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių | 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

l 
Antique Tavern 

ALEXANDER PHILLIPS, Sav. 
4103 S. Ashland Ave., Chicago 9, 111. VIrginia 7-9048 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

i MOZART TAVERN 
IMPORTED AND DOMESTIC UQUOR 

4356 S. Mozart St. Tel. LAfayette 3-7555 
ALBERT YAKTMAUSKAS PETER RYMKIEWICZ 

J? 

# 

Perskaitę "Draugą", duokite ji .kitiems. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

MARQUETTE LAUNDRY 
M R. & MRS. A. JAKUTIS 

Savininkai 

2416 W. 69th St. Chicago. 111. 
PRospect 6-7160 

# 

% , 

^ tf 



AR GYVUIYS YRA VIEN MECHANIZMAS? v c? 

DR. J. MAČERNIS 

Pirmas atsakymas į klausimą 
"Kas yra gyvulys?" buvo, jog 
jis yra nuostabus mechanizmas, 
kiekviename žingsnyje primenąs 
mums Aukščiausiąją Išminti, jo 
Sutvėrėją. Bet tai tik pirmas at-

mra. skersmeny ir tuo nors piemenys jam ir koją pa- delj 0,1 
muštų, — ir šlubas gal ir aklas būdu priversdavo kiaušinėlj aug 
jis pareis namo — jis, mat, yra ti siūlelib pavidale. Išpūstas pas-
apskaičiuotas ne tik ant 10,000 kiau iš Vamzdelio tas siūlelis irgi 
nuotykių. Jeigu ano automobilio sudarydavo rutuliuką ir norma-
inžinierius teisėtai sukėlė mumy- liai išsivystydavo j ežiuką, 

sakymas. Kyla ir kitas klausi-1 se pagarbos jam entuziazmo, tad Fizikai - teoretikai Drieschui 
mas: ar tai yra tik tuščias m^- Į kokio pagarbos entuziazmo yra atsake, jog neįmanomas yra me
chanizmas, pavyzdžiui kaip au- vertas tas Inžinierius, kurs su- chanizmas, kurs galėtų panašiai 
tomobilis, iš kurio yra išlipęs šo- niuką pagamino! Deja, kaip ma- veikti kaip tas menkutis kiauši-

žai mes temintijame, matydami nelis. Šalia šito stebėtino me-
gamtos stebuklus! chanizmp turi būti dar vairuo

tojas, kaip kad automobily turi 
Reikšmingi Driesoho ' būti šoferis. 

feris? 

Šoniukas Ir Automobilis 
Paskutinė mano iš mokinių 

Bandymai Bet abie tai teks jau 
Kaip dabar sužinoti, ant kiek straipsnyje kalbėti. 

yra >uv 

gtMH'fJI 

Lietuvoje gautoji dovana buvb 
skulptūra, vaizduojanti kelią j 
Palangą, tuo keliu važiuojanti nuotykių apskaičiuotas yra šu-
automobilį ir greta bėgantį šu- va ? To neapskaičiuos joks mate-
niuką. Mat, mokiniams gerai bu- matikas. Pereito šimtmečio ga
vo |striges j galvą palyginimas le ir šio šimtmečio pradžioje šį 
gyvulio su mechanizmu. Norėda- klausimą pastate sau tada dar 
mas duoti jiems suprasti, ką jaunas medicinos daktaras Hans 
reiškia mechanizmo ar mašinos Driesch, tapęs paskiau žymiau-
apskaičiavimas tam tikram nuo- siu biologu ir pagaiiau filosofi-
tykių skaičiui, aš jiems kalbėda- jos profesorium, kuri turėjau 
vau maždaug šitaip: Įsivaizdup- laimės girdėti Leipzigo universi-
kime, kad koksai inžinierius sų- j tėte. Driesch nuvažiavo i Nea-
manė padirbti automobilį, kurs polio garsųjį akvariumą ir tenai 
paleistas iš Telšių vienas be šo- darė bandymus su žemesniai-
ferio nuvažiuotų į Palangą. No- šiais jūrų gyvūnėliais. Kas, ro-
rėdamas ji pagaminti, inžinie- dos, gali būti paprastesnio už 
rius pirm turės tiksliausiai ištir- mažytę, vos 0,1 mm. skersmeny, ki<,s kny 
ti tą kelią, žinoti visus to kelio permatomą pūslelę — jūros ežio 
pasisukimus ir įdubimus. Tegu kiaušinėlį? Drieschas nori žiūrė-
tokių pasisukimų didesnių ar ti į tą kiaušinėlį kaipo į mecha-
mažesnių jis randa 10,000. Taid nizmą. Padalijus kiaušinėlį pu-
į savo automobili turės įdėti 10,- s į au pasirodo, kad iš kiekvienos 
000 račiukų ar kitokių priemo- pusės išauga pilnas ežiukas. O 
nių, kurios reikiamu momentu kas būtų buvę su tuo komplikuo-
reikiamai pakreips automobilį, tu automobiliu Telšiuose, jeigu 
Ir štai automobilis gatavas ir bandymo dienoje kas nors būtų 
paskirta diena jo išbandymui, perpiovęs jį pusiau — ar kiek-
Policija stropiai žiūri, kad nie- viena pusė savaime būtų pasi-
kas tuo keliu nei eitų, nei vį- pildžiusi iki pilnatvės? Drieschui | kad". 
žiuotų, nes juk inžinierius nega- pavyko net iš aštuntosios kiau-
lėjo numatyti, kokioje vietoje šinėlio dalies susilaukti pilno 
reiktų prasilenkti su vežimu ar ežiuko. Tada jisai kreipėsi į ma-
koksai toje vietoje kelias ir kitos tematikus, prašydamas jų ap-
prasisukimo galimybės. Esant skaičiuoti, ant kiek nuotykių tu-
viskam tvarkoje, bandymas vyks „ būti apskaičiuota fiziko - che-
ta puikiausiai ir praslinkus m į n e sistema, kad aštuntoji jos 
dviem valandom iš Palangos at- dalis veiktų dar kaip pilnatis, 
eina pranešimas, jog automobilis Matematikai atsakė, jog tas kiau 
laimingai pasiekė Palangą ir su- šinėlis turėtų būti apskaičiuo-
stojo autobusų stotyje. Žmonių tas ant skaičiaus didesnio negu 
minios kelia ovacijas šiam gk- t a S i ]<urs parašemas dvejuke su 
biam inžinieriui, pasitikdami \į\ 40 nulių. Tai yra baisiai didelis 
iš tolo kelia kepurę. Ir. be abejo, skaičius. Jis yra dešimtimis 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

BRUNO SHUKIS 
GENBRALIS KONTRAKTORIUS 

Stato namus ir pertaiso senus namus 

7123 S. Maplewood Ave. Chicago, III. 
Phone REpublic 7-8283 

^ : y? 

Komunistiškas Spaudos 
Monopolis Čekoslovakijoj 

<? 

kjmur.istinius nuostatus 
irvl'mas ("*ek« slovnkijojc 
ilstylr.ntns. 4G«" leidyklų 

'naeionilirnote' . Individualus 
JvTiyy:u leidimas griežtai draudžia
mas. Komunistu sudaryta centri
nė leidyklų taryba sprendžia, ko
kie dailiosios literatūros koriniai, 
istoriniai veikahi, vado\7\iai, net 
virėjų kr'.yjros ir pa n. atitinka 

!!ic linijų'1 ir tik to-
•roe yra spausdinamos. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

ALEX IR ANASTAZIJA TUNKIAI 
GROCERY and MEAT MARKET 

4624 So. Wood St. Chicago, Illinois 
Phone LAfayette 3-3921 

^ 

^ : tf 
^ ^ 

Prancūzų Rašytojai 
l>i-aneūzij(xs kolonijose stipriau

siomis (literatūros asmenybėmis 
\ ra laik 
hor, gyv 
koje, ir 
tinikoj. 

mi Liopold Sedar S( ng-
Prancūzijos Vafc. Afri-

.Ai»»< Cisairt, gyv. Mtr-

Žmojms. kurs savo vaikystėje 
mokėjo Jtelstis. to nenumirs nie-

-Ceppe 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Lietuviams 

ED. PRIGNANO 
FUNERAL HOME 

Suteikia Mandagų ir Simpatišką Laidotuvėms Patarnavimą 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

1810 Lake Street Melrose Park, III. 
Ofiso TeL: Melrose Park 635 
Resid. TeL: Melrose Park 6074 

Privatinis Ambulansas. Karai Renduojami Visokiems Reikalams 

jis vertas tos pagarbos. 

Bet kas įvyks, jeigu kely vis 
gi pasitaikys kokia nenumatyta 
kliūtis, koksai vežimas, gyvulys, 

tūkstančių trilijonų kartų dides
nis už molekulių ar atomų skai
čių tame kiaušinėly. Taigi, kiek
vienam nuotykiui neatitinka nei 
po vieną atomą. įlūžęs tiltas, iškritęs skersai kė

lią rąstas ar kas kito panašaus.?. Tuo, rodos, taip aiškiu atsa-
Be abejo tas komplikuotas m^- kymu Drieschas dar nepasiten-
chanizmas suduš ir tikrai nebe- kino. Žinoma yra, jog kiaušine-
pasieks savo tikslo. Ir juo ty- lis beišsirutuliodamas sudaro 
biau, jeigu koksai nedorėlis prieš rutulio pavidalo morulą ir blas-
bandymą bus ištraukęs kokį tūlą. Tad Drieschas neleido kiau 
sraigtą, atsukęs kad ir vieno rįt- šineliui normaliai rutuliotis, bet, 

suspaudęs jį tarp dviejų plokš-

CThe MariarT klišė) 

y> 

to varžtą. 
Darome dabar antrą bandy

mą — paleidžiame iš Palangos 
atvežtą šuniuką. Jis parbėgs nk-
mo, nors kelias būtų pilnas vte-
žimų, nors vežikai plaktų jį bjo-
tagais ir priverstų iš kelio dajž-
nai pabėgėti į laukus, nors pdt-

telių. privertė jį augti blyno pa
vidale. Atėmus plokšteles, iš 
blyno susidarydavo rutulys ir 
išeidavo normalus ežiukas. O kas 
būtų buvę su tuo gabiojo inžinie
riaus automobiliu, jeigu jį kas 
būtų suspaudęs į blyną? 

vynis vieną — kitą tiltą būtų nu- Kitais atvejais Drieschas įsiur 
nešės, nors jį kiti šunes piautjų, bdavo kiaušinėlį į ploną vamz-

<? 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

: ^ , 

JULIUS KUZAS 
VVHOLESALE MEAT 

DISTRIBUTOR 

tffcc 

6840 S. Artesia] 

Avenue 

^ : 

Chicago, Illinois 

Telephone WAlbrook 5-8744 
tf 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 
Linkime Visiems Lietuviams! 

NELAUKITE!-
Rytoj gali but pervelu! 
Jei norite užtikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per MŪSŲ kompaniją. Nelaimei ištikus, 
neturėsite jokiu nemalonumu. 

"MES ESAME PIRMAKLASIAI NARIAI CHICAGO BOARD 
OF UNDERVVRITERS" 

Antanina 
§ 

Leščinskiene 
Didele Kata l ik i škos 

Spaudos Rėmėja, 
Vienuolynų ir t a u to s 

re ika lams duosni 
aukotoja , 

Sveikina savo prietelius. 
pažįstamus ir visą 

"Draugo" štabą 
SU SV. VELYKOMIS 

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

I ne. 
222 West Adams St. Kambarys 

Telefonas CEntral 6-5208 
GENERALINIAI AGENTAI SIŲ KOMPANIJŲ: 

COI],UMBIA I N S U R A N C E COMPANY 
I M P E R I A L ASSURANCE COMPANY 
L U M B E R M E N S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE A N D MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEViNITY COMPANY 

4 
Kunigas Juozapas 

V, Skrypka 
Pittsburgh, Pa, Sv. 

Pranciškaus Seserų 
Vienuolyno ir Akademijos 

Kapelionas 

Sveikina Šventu Velykų 
proga Vienuolyno rėmė
jas, rėmėjus, geradarius, 
draugus, pažįstamus bei 
Chicagos Apskritį ir sky
rius. 
Linkiu gausių Dievo ma

lonių visiems draugams ir 
pažįstamiems. 

^ 

rf 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

* 

Kazimieras ir Elzbieta Tamanauskai 
Sūnus Casimir ir jo Žmona 

BARBERYS 

: ^ i 

2224 S. LEAVITT ST. Tel. FRo. 6-3756 
V ^ 

f 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

na 
PETER P. MANKUS 

PUIKUS DRABUŽIŲ SIUVIMAS 
Taipgi 

VALYMAS IR PROSLJIMAS 
2230 W. 22nd St. Phone FBontier 6-0198 

<? • \ i 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Baltulis Oil Company 
2625 W. 47 St. Tel. LAfayette 3-0396 

^ : # 

E £ 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

VVALTER'S TAVERN 
jjERAS ALUS - VYNAS - DKGTINfc 

4535 S. Rockwell St. Chicago. 111 
Telefonai Vbginia 7-8578 

VLADAS IR MARCELĖ KAVALIAUSKAI 
SAVININKAI 

# 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

: ^ 

K. ANDREJONAS 
Vėliausiu Madų 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ IR MOTERIŠKI! 
KRAUTUVE 

So. Halsted Street Tel. C Anai 6-298* 
CHICAGO, ILL. 

^ 
^ J 
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v • Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

linkiu visiems Nekalto Prasidėjimo 
parapijos nariams, draugijų vadams 
ir uoliems rėmėjams. "Draugui" ir vi
sam jo štabui linkiu pasisekimo jųjų 
darbuotėje, kad "Draugas" būtų nuo
latinis lankytojas kiekvienoje šeimo
je 

Prelatas A. Briska 
Nekalto Prasidėjimo 
Parapijos Klebonas 
ir parapijos kunigai 

^ . — — — = & 

Mokytojai Ir Mokyklos Dabartinėje Lietuvoje 
Lietuvos mokytojai bolševi- ] maskuoti dar kai kur tebeužeili-

kams okupuotoje Lietuvoje ilgą kusius konkrečius buržuazines 
laiką buvo kietas riešutas, kurį nacionalistines ideologijos nešio-
įvairiais būdais stengėsi likviduo tojus". (Nr. 40). 
ti. Negilint to vienu metu pada
ryti, imta mokytojus visokiais 
būdais terorizuoti. Norėta iš jų 

Dažnomis progomis bolševikų 
spauda pabrėžia, kad paskuti
niosios okupacijos metu Lietu 

padaryti savo tautos išgamas, | v o g m o k y k l a t i e k y ^ pakeitusi 
lietuvybės, doros ir tikėjimo | s a v o v e i d ą t k a d £ n e b e g a U m a 
duobkasius. Kai šis planas b o l - | p a ž i n t L M e s g u t u o 8 u t i n k a m e : 
ševikartis nepavyko 100 proc. j ^ j a ' u y r a m a s k o i i š k a _ ^ ^ 
įgyvendinti, daugelis mokytojų i k i m o k y k i ų vardai, rusai moky-
buvo deportuota visų deportaci- t o j a i g a l i r m o k s l e i v i ų ^delė 

Kultūrine Propaganda 
Belgijos vyriausybes informa

cijų centras išleido eilę patrauk
lių, gražiai iliustruotų brošiūrų 
apie belgų tautosaką, literatūrą, 
tapybą, skulptūrą ir muziką. Lei
diniuose duota belgų kultūrinin
kų trumpos biografijos, įvairių 
laikotarpių kultūrinės apžvalgos 
ir nagrinėjimai. 

<? 

J 
Linksmų Šventų Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Mūsų Kos tumer iams I r D r a u g a m s 

JUSTICE ELECTRIC SHOP 
VVILLIAM & M A k Y SEBASTIAN, Sav. 

VVIRING FOR i i lGHT A N D P O W E R 
FDOTJREB & S U P P L I E S 

F a i r Pr iees 

l ^ 

4104 Archer Ave. 
6625 Archer Ave. 

Tel. LAf. 3-3533 
Tel. RE. 5-1326 

Jr 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumer iams I r D r a u g a m s 

-

% 

X 

i 
URBAN N O O K TAVERN 

2335 S. Leavitt St VIrginia 7-8740 

SS 
Linksmų Šv. , Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Kos tumer iams ir D r a u g a m s 

T A H A L U N A S A. & A. TAVERN 
flLEX and flNTHONY. Props. 

Television, Shufiie Alley and Pool 
1447 So. 49th Ave. Cicero. Illinois 

Tov/nhall 9571 
^ : 

J 

jų met 
Į jų Vietas buvo atvežti nauji 

— tai (iaugiausia rusų tautybės 
komunistai, iš tolimiausių "pla 
čiosios i tėvynės" vietų. Taigi, 
dabartinis mūsų mokyklų vaiz
das yra pakitęs. Suminėsime kai 
kurias Lietuvos mokslo įstaigas, 
kurioms vadovauja maskoliai: 

3T"1 Vilniaus % progimnazijai — Do-
lič Nadiežna Konstantinova, Tau 
rages progimnazijai — Kolokol-
ceva Aiia Petrovna, Klaipėdos 2 
pradžioj mokyklai — Malgina 
Ana Andriejevna, Vilniaus S. 
Neries gimnazijai — Mikulina 
Faina, Tauralaukio (Klaipėdos 
apskr.) pradžios mokyklai — 
Rubcova Marija Grigorjevna, 
Vilniaus Černiakovskio vardo 
gimnazijai — Agarkovas Vasili
jus, UjOs sūnus; Pabradės pro
gimnazijai — Barsukova Ana 

Ai j Mitrofanova, Klaipėdos Gorkio 
] vardo gimnazijai — Bezliepkina 

^ ; Marija Aleksiejevna, Šiaulių 3 
gimnazijai Svetlov Nikolaj Fio-
dorovičį Karkažiškes (Švenčio
nių apskr.) pradžios mokyklai— 
Šulikoviskaja Stanislava; Šven
čionių |2-os gimnazijos mokslo 
dalį tv i rko Kotliar Olga Dmi-
trijevna; Panevėžio 3 gimnazijai 
vadovauja Liadenko Michail 
Ivanov ir t. t. Tai tik keletas 
pavyzdžių iš daugelio. 

Vasario mėnesį šie ir dauge-
I lis kitik "Lietuvos mokslo dar-

^ ibuo to jų" partijos buvo tinkamai 
— I įvertinu ir už gerą Lietuvos ru-

\ j . sinimą apdovanoti maskoliškais 
.medaliais bei ordinais. Į jų eiles 
pakliuvo ir šiek tiek lietuviško
mis pavardėmis, betgi daugiau
sia mums negirdėtų mokytojų, 
kurie taip pat prisitaikė prie oku 
pantų ^r vykusiai talkininkauj 
Lietuv<bs duobkasiams. Vis dėl 
to, nežiūrint nuolatinių mokyto 
jų "valymų", deportacijų bei su 
ėmimų lietuviai mokytojai ir 
toliau liko nepatikimi sovietų 
valdžiai, kas matyti kad ir iš 
'Tiesos" vedamojo 1950. II. 28 

/P d. citatos: 

dalis rusiukai. 

Dr. Vydūno Paskaita 
Wehntorpo stovykla anglų zo

noje yra pati didžiausia, todėl 
joje dar sužvilga ir šioks toks 
kultūrinis gyvenimas. Kovo men. 
lietuvių gimnazija suruošė litera
tūros vakarą., kuriame dalyvavo 
ir dr. Vydūnas. Jis skaitė pas
kaitą. Kalbėjo dar vyr. Švietimo 
inspektorius M. Krikščiūnas. Ra
šytojas A. Giedrius skaitė savotfl 

Nauji Leidėjai 
Naujai įsteigta knygų leidykla 

"Paladine Limitec of Montreal", 
kurią sudaro grupė prancūzų, ka
nadiečių ir šveicarų, atstovaus 
svarbesniąsias Prancūzijos ir 
Šveicarijos knygų leidyklas ir 
spausdins rinktines prancūziška* 
knygas. Leidyklos pirmininku 
yra Maurice Bourdel, vienas Pa
ryžiaus bibliotekos direktorius. 

Apdovanojo Gide 
Andre Gido buvo apdovanotas 

Frankfurto miesto Goethės me
daliu Goethės 200 m. gimimo su
kaktuvių proga. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams Ir Draugams 

DR.J. J. SMETANA 
O P T O M E T R I S T 

1801 S. ASHLAND AVE. C Anai 6-0523 
^ • : 

Neįmanoma kiekvienam padą- j ~J-
kūrinių. Muzikinę dalį iSpildėi'ryti ką nors gero, bet galima 
kompozitorius J. Strolia ir F.rjkiekvienam parodyti gerumą. 
Strolia. R —Rollin 

:u 
ia. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Savo Kostiumėliams 

ir Draugams 

L I N K I 

MATAS ZIZAS 
STATYBOS KONTRAKTORIUS 

• 
7139 So. Mozart St. WAlbrook 5-7744 

^ 

t? 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kos tumer iams I r D r a u g a m s 

ALFRED J . FANTOZZ1 
REAL ESTATE 

AUTO LOANS and INSURANCE 
2414 So Oakley Ave. 

NOTARY P U B L I C Phone Vi rg in ia 7-7763 
* 

• ^ 
LISKSUŲ ,sT. VELYKŲ SVESČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kos tu i -e r iams I r Draugams 

Della's Tavern 
DOMICĖLĖ KETVIRTIS, Savininkė 

2743 W. 45th St. Tel. LAf. 3-4595 

"Reikia plačiau išvystyti kri
tiką ir savikritiką mokyklose, 
nesitaikstyti su trukumais, de-

r 

^ 

LINKSMŲ ŠV. 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 

Antanas Damaską Ir Sūnus 
D E A L E R I N COAL, COKE, WOOD 

MOVING ~ E X P R E S S I N G 
4409 S. Artesian Ave. VIrginia 7-2839 

'/ 

\UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

ANNA NEMUNAS, Sav. 
MODERNIŠKOS BUCERNfiS I R GROSERNfiS 

Mandagus P a t a r n a v i m a s Visiems 

4513 S. Wood S t r w t TeL YArds 7-59T3 

tir 

<? 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kos tumer iams i r D r a u g a m s 

CHERRY MEAT PACKERS, Inc. 

: ^ 

4338-40 S. Marshfield Ave. Chicago, III. 
Telefonai Y&rds 7-6040—7-8041 

Nuo Gegužes men. 4750 California Ave. 
^ : 

r ^ = 
LINKSMŲ ŠV 

Linkime Visietas 8m 
. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
o Kostumeriams ir Draugams 

' • % < 

Mr. and Mrs. J. AKWICK 
Groserne ir General inė Daiktų Krau tuve 

2053 W. 23rd St. Chicago, Illinois 
VIrginia 7-6774 

"Drauge" rasite veliausnj, geriausių žinių. 

L U 

y. 

M 

L 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 

Visiems Lietuviams 

m 
ST. PAUL FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
2116 Wes+ Cermak Rd. 

J1 

2656 W. 69 th ST. 
^ 

I.INKSMV V E L Y K Ų 
ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo 
Kostumeriams 
ir Draugams! 

J. ir P. Rachunai 
SAVININKAI GARSIOS 

GOLD C0A5TINN 
k u r užla ikoma Impor tuo tų 

I r Naminių Geriausių 
Vynų I r G€rimų 

TeL REpubl ic 7-9785 
<? 

<f 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams i r D r a u g a m s 

Isitėmykite mūsų naują 

Teleph. Virginia 7-6530 
CHICAGO 8, ILLIN O IS 

m 

Turtas suvirs $18,000,000.00 

S T A N L E Y ' S B A K E R Y 
Gamina Liet. Ruginę Duoną, ir {vairius pyragaičius 

1425 So. 49th Ave. CICERO, ILL, 
T E L . OLVMPIC 8515 

= ^ 

# 

J^l 

Link 
^ 

smų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems K o s t u m e r i a m s i r D r a u g a m s 

ARCHER AVENUE FURNITURE CO. 
J O E KAZIK, Sav. 

P A R L O R S U I T E M A N U F A C T U R E R S 

4140 Archer Ave. Chicago, Illinois 
Tel. I , Yfayette 3-8516 

^ ^ 
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Prieš Robotą, Už Laisvę Ir Žmoniškumą 
• i • ! 

Rašytojo Bernanos Mintys 
A. HE MKNA 

(Jcorpro Bernanos (188*—1948 
buvo vienas iš did/iausni ir or-
gina.inusiij Prancūzijos rašytoju, 
•lidolis katalikas ir nenuilstama, 
kovotojas už laisve ir ui žmnniv 
kūmą (humaniškumai prieš pri« 
vartą ir terorą, ktirirdu mūs i 
amžiuje tiek piktai Įsifr.ilejo Ir 
net nesimato jirm tralo. 

Mašinines, arha siimašininh 
šios. civilizacijos amžius jam at 
rodė baisiu melu ir visokios žm< 
iraus laisves duobkasiu. 0 Žnn 
praus laisvę jis laike paskutinji 
privilegija, telikusią žmonijai ap
ginti. Tokioje atmosferoje jis tr 
mat*" nebe žmones, l*'t robotus 

) elitas velkasi iš užpakalio — jau 
frunruolėje. Ir net jis mano, kad 
m i tvarkoje, kad taip ir reikia, 
ir atiduoda visą riziką visiems 
kitiems žmonėms 

Nesuprasta l.aisrf 

siu dieni.i eivi.izaeijas nieku 
būdu negalima suprasti, jei neat
rasi, kad ji tf-m tik pasaulinis 
sąmokslas prieš kiekvi«ną» vidinj 
«r> venimą. 

y (tikinimą* 

Kiekvienas šiandie gali iš pa-
• librsu per k«»ki ketvirtj valandos 
sunaikinti tūkstančius vaikų — ir 
niekaip nebaudžiamas. Ir jei jis 

dirbtinžmojrius. Todėl jis troškh tuomet skrisdamas turi nesma-
revoliueijos. kuri griauto sngriau- gaus jausmo, tai tik jei jo lėktu-
tų ir šluote nušluotų tokią rob«j- vas kur nors sušlubuoja. Jis 
tų — dirbt in/.mo«:iu valstybę ik- pats nieko nematė, nieko nepalie-
net visą šių dienų sistemą, ka»l j tė viską mašina atliko. Jo są-
tralėtų kuo greičiausiai sušvistn žinė tyra. o iš to akimirksnio jam 
nauji, žmogui ir žmonijai palai- \ tepasilieka tik sportinis atsimi-
mintresni. laikai su laisvės ir y.moį- , nimas. kurį jis paskum pasipasa-
niškumo imšvaistėmis. 

M I N T Y S \f 
Didžiausis sunkumas yra ne 

nugalėti priešus, o gyventi talko
je su draugais. 

Kard. l)e Reti 

Širdis tai jūra. .Ii turi savo 
bangas ir savo audras, taipgi ii 
ramybės valandas, gi jos nelmė-
>e paalėp t i dailūs perlai. 

—-o- -
Mes jaiuėiamės maži, 

ir okeanas yra išaugęs 
lašeliu. 

N'edarv 

// . lUim 

bet juk 
iš nuižų 

Lihttnitriiu 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu 

savo parapijiečiams, draugams ir pažįstamiems. Ken
čiantiems lietuviams pavergtoje Lietuvoje, linkiu iš
tvermes sulaukti geresnių laikų, ir tremtiniams per-
kęsti visus vargus svetimoje salyje. 

Kun. M. Švarlis 
šv. Petro Ir Povilo 
Parapijos Klebonas 

<ir 

tf 
<? 

O-

1038 metais, pasipiktinęs Miuru 
eheno sutartimi. Bernanos pame
tė Ruropą ir mėjrino užsimiršti] 
bei nurimti Brazilijos didžmiš- i 
kiuose. o per 2-jj pasaulinj karfc 
parašė pranašingą kovingą kftriį-
rų "Prancūzija prieš robotus 
iš kurio kiek minčių skaitytojui 
patiekiu. 

koja savo paėiai ar draugei. 

K iekybi's Civilizacija 

ti blogo, kai sunkiausiai 
pergalimos aistros tave degina, 
kai žmonių įstatymai tau leidžia 
ir kai viešoji nuomonė nepasmer
kia, — / r a didelis dalykas, yra 
tai aukščiausias iš visų heroiz
mų, kokias tik galima surasti ne
kruvinų kovų laukuose. 

—Mantfgazza 

Šv. Rištas yra visų knyga ir 
apie viską. J i sudomina mažuo
sius ir patraukia didelius. Jo la-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kosttimeriams ir Draugams 

STANLEY IR SUE SHILES 
GROSERNE IR BUČERNE 

3302 So. Union Ave. YArds 7-6510 

3 tf 

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

Kun.A. Marttnkus 
Dievo Apvaizdos 
Parapijos Klebonas 

tf 
r ^ 

pai 
ir ma/ie 
d ima m s. 

kaip jūrų pakrašlys. f'ia 
i randa smėlio savo žai-
ir suagusieji pagaunami 

Prus Vien Technikų 

Pasaulis, technikos nukariaui-
tasis, yru žuvęs laisvei. Tie žo 
diiai «rali nustebinti žmones, ku 
riems tikrove pridengta žodžiais, 
netekusiais savo tikrosios reikš
mės, pavyzdžiui — "demokra 
tija . 

Be (Iainį! 

Jei palygintumėm 1939 metifl 
Kartą su 1914 metų karta, o tajs 
abi — su 17S9 metų jų protėį-
viais, tai pasidalytų aišku, kad 
mes esmine perdaug nustoję taii 

Mašninė, arba sumašinintoji, 
civilizacija tėra technikų civiliza
cija, o technikos srityje kiekvie
nas prastuolis gali užimti vado
vaujamąja^ vietą, tuo patim ne
nustodamas prastuoliu būti. Maši
ninė civilizacija — tai kiekybės. 
o ne kokybės civilizacija. Nemok
šos persveria savo skaičiumi; jie 
patys — skaičius. Skaičiaus gė
dingoji tironija — tai šliaužte 
šliaužianti Kalta epidemija (užsi
krėsti), nuodijanti drugio nesu
kėlus. Skaičių sudaro visuomenė, 
panašų j save pačią, — visuo
menė būtybių, jei ir nevisiškai 
vienodų, tai vistiek panašių į vie
na kitą. kurias tegalima atskirti 
tik iš jų pirštn įspaudų. 

Technika — D'tr .Ve Demokratija 

Pastarųjų laikų politiniai ivy-

begalybės idėjų 
—C. Delctcroif 

-o-

kiai aiškiai mums parodo, kad 
\S. tinės (nacionalines) substancijos! šių dienų pasaulis sprendžia de-

— leidžiuos pavartoti tą madinį-1 mokratijos problemą vienašališ-
gą posakį. 1789 metų dvasios elih kai technikos naudai. 
tas (pirmovininkai. šviesuoliai ' 
buvo savo vietoje — avangardo. 
Po 150 prabėgusiųjų metų tas Paklusnumas ir neatsakingo* 

Tyriausias, gražiausias, kilniau
sias dalykas, koks tiktai gali būti 
šiame pasaulyje, yra nemalonės, 
paniekinimai, pažeminimai, ku
riuos pageliame, kad išsaugotu-1 
me savo sielos didybe. 

—V. Uugo 

Viešpats vistiek pasireiškia 
mums kaip Tėvas, nors kariais ir 
nuplakdamas. 

—Manzoni 

Patirtas geradarystes turime 
įrašyti j vario plokšteles, o įžei
dimus ore. 

—Galileo Galilei 

l 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

BERTASH & COMPANY 
Mėsos Pristatytojai 

RESTORANAMS, VIEŠBUČIAMS, KLUBAMS 
IR ĮSTAIGOMS 

2332 Blue Island Avenue 
Phone VIrginia 7-7300-01-02 

r? 

Gyvenimas yra sudėtas iš švie
sų ir šešėlių. Nesiskųski, kad ro- j ^ 
žės turi 
ir tarp 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

* 

M e s t Jewelry and Music 
ANTANAS P. ir BRONISLAVA LI AKAI IR ŠEIMA, 

Sav. 
2049 W. 35th St. Chicago, Illinois 

Tel. Lafayette 3-0332 

• \ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
l inkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

ILSEN BREWING CO. 
BREWERS and BOTTLERS OF 

Yusay Pilsen Beer 
3065 W. 26th St. Chicago, Illinois 

spyglius, o džiaukis, kad 
spyglių išauga rožės. 

—V. Gentile 

£ 
J* 

Šalin Robotai! 
mas — 6tai tie du magiškieji žo
džiai, kurie rytoj atvers žmonėms 

J vartus į mašinos amžiaus dausas. 
! Praneūzų kultūra — antikinės 

2 ^ ; heleninės kultūros paveldėtoja — 
dirbo triūso šimtmečius laisviems 
žmonėms išauklėti. — žmonėms, 
viskuo atsakingiems ui savo 
žengti j robotų — dirbtinžmogių 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

L i n k i u 

VISIEMS LIETUVIAMS 

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

poelgius 
dausas. 

Praneūzija atsisakys 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

V 

JULIA'S RESTAURANT 
STANLEY, JULIA IR SCNUS BENEDIKTAS, Sav. 

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

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

SIUVĖJŲ DIRBTUVE 
PRANAS IR IEVA NAVAKAUSKAI, Sav. 

Cleaning, Pressing and Repairing 
Suits Made To Order 

2653 W. 43rd St. Tel. LAfayette 3-4116 

4> 
: ^ i 

^ 

<f 

tf 
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LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

MARY STANKUS IR SEIMĄ 
Cigaretai, Tabakas, Saldaines, 

Mokykloms Daiktai 
2300 South Oakiey Avenue Tel. VIrginia 7-8869 

^ f 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

HEALTHY FOOD RESTAURANT 
ALEKSANDRA GYLIENE, Sav. 

3206 S. Halsted St. j Tel. DAniibe 6-983T 
CHICAGO, ILLINOIS 

^ „ " ^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 
Linkime Visiems Savo Pažįstamiems Ir Draugams 

L I E T U V I Ų 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA 

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

— MIDWEST STORE — 
JONAS ir STELLA SANVAITIS 

2511 West 69th S t HElock 4-0839 
c: 4> 

f 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

VICTOR BALANDA 
REAL ESTATE 

3133 So. Halsted St Chicago 8,111. 
DAnube 6-3859 

S? 

Nariai: 
A. M. PHILLIPS 
L. F. BUKAUSKAS 
J. LIULEVIČIUS 
L. A. EZERSKIS 

P. P. GURSKIS 
LACHAWICZ IR 
SONAJ 
P. J. RIDIKAS 
ALVASAITIS 

r ^ 

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

Klemensas ir Ona Klimai 
Savininkai 

LIETUVIŲ UtEIGOS 

2445 W. 71st St. Chicago, Illinois 
REp. 7-9866 

*5W. 

' 

Linksmų Šv, Velykų Švenčių || 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Barbora Pankauskas, sav. 
Ir Antanas ir Sofija Lorencai 

GROSERNE 
2021 Canalport Ave. Tel. Canal 6-6574 

= # 
• 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIME VISIEMS 

IVICSV DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

JOHN F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius 
— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS — 

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

• 
4330-34 So. California Avenue 

Telephone LAfayette 3-0727 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

LAIMĖTOJI KOVA 
VYRUTIS V. VENCKUS 

<? 

^ : J 
Jr 

Linksmų Velykų 
Švenčių 

Linkime visiems drau
gams ir pažįstamiems. 

MR. & MRS. WM. 
* ANNA POPELL 

Jeigu važiuosite j Floridą 
čia tai geriausia vieta ap
sistoti. Apšildyti C'ubins. 

Kitehenettes ir Showers. 

Midway Cabins 
Route 2 Box 727 
TAMPA 5, FLA. 
Phone S—55499 

^ 

<r 

^ : 

f 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

CY'S SERVICE 
(buvęs JOHN MIKSIS) 

SUPER SERVICE STATION 
COMPLETE AUTO REPAIRING 

Chicago 8, Illinois 
Phillips "66" gasolinas 

Šimtai mūsų pr6senelių, 
vyžomis klampodami purvi
nais keliais, su drąsa, pasiry
žimu ir tėvynes meile širdy-
sa ejo knygnešiais šimtais 
mylių į tolimą Prūsų žemę ir 
gabeno iš ten gimto žodžio 
knygą — tą gilaus patriotiz
mo ugnį, kuri karštai kūren
damos! lietuviškoje dvasioje 
neleido išblėsti tautiniam su
sipratimui ir tėvynes meilei. 

Caro valdžia, matydama, 
kad pavergtųjų atkaklus 
veržluijnas į kovą dšl laisvo 
tautinio žodžio nesiliauja, bet 
nuolat reiškiasi plačiau, pa
galiau, Imperijos ramybes 
siekdama, 1904 m. gegužes 7 
d. lietuviškos spaudos drau
dimą panaikino. Šis didžiu
lis nuopelnas priklauso tiems 
lietuvybės žadintojams, kurie 
nepabūgo žandaro bizūno, ne
pabūgo Sibiro katorgos nei 
kartuvių, o eržkėčiuotais ke
liais skleidė priespaudą ken-

n Ičiančtyi Lietuvai savo gimtą 
lietuvišką spaudos žodį. Ta 
pati dalis nuopelnų priklausė 
ir tai Vargšei ilgakasei moti
nėlei, |kuri prislėgta baimės 
nesudrebėjo prieš geležinius 
pančius, o iškentus visus ear-
berniiį žiaurumus, paslaptin
game patelio dūzgime išugdė 
mūtų tautai gabių ir garbin
gų sūiių ir dukrų, kurie galu
tinai puvo prikėlę mūsų mie
lą tėvynę iš rusiškos vergijos 
karsta. 

Gegužės 7 dieną minėdami j ^ 
tą istorinę šventę, gaivinki- — 
me mtjsų viltis giliu tikėjimu, | ^ 
kad atkaklus, vieningas lie
tuvis ilr jo narsi kova dėl lais
vės, kuri anais Vargo Moky
klos laikais sutriuškino caro 
galybę, taip ir šiais laikais 
sutriuškins raudonojo caro 
niekšišką prievartą. Tik bū-

• kime patriotiški ir atkaklūs 
^il tėvynls laisvinimo reikaluo

se. 

Linksmų Šv. Velykų Linkėjimai 
LINKIME VISIEMS 

MCSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

«S 

PETKUS FUNERAL HOME 
1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 

Tel. TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave. , Chicago, 111. 
Tel. GROVEHILL 6-0142 

tir 

V 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIME VISIEMS 

MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

Mr.and Mrs. Stanley P. Mažeika 
* 

Ir. and Mrs, John G. Evans 
(EVANAUSKAS) J* 

Jr 

J? 

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

KLEM. DANTO'S 
FINEB FOODS 

• 
4359 S. Maplewood Ave. Chicago 

Phone VIrginia 7-2149 

= * 

, J 

2242 West 34th St. 
VIrginia 7-8667 J 

L 

LINKSMŲ ŠV. | VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams: 

Paulina Russian — Turkish Baths 
ELEKTROS TRITMENTAI 

Ultra Violet Sunshine and Infra Red Light Radiations 
Swedish Massage 

CH. LAURINAVIČIUS IR SŪNUS Sav. 
Tel. VIrginia 7-9493 

^ 

1657 YVest 45th St. 

Visų 

Aiūsip Viešpats yra Dievas jm-
sigailėjimo... Pasakysiu jums tie
są., kad Kristaus pasigalėjimas 
yra kaip jūra, ir žinunhj nuodė
mės jt me paskęsta kaip 'bedug
nėje. Jo pasigailėjimas — lyg 
beribis dangaus skliautas, kurs 
apgaubia ir kalnus, ir jūras, ir 
žemy, nes J is visagalis, neturi nei 
pradžios, nei galo. 

—H, Sicnkevičius 

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams 

ARCHER MEAT MARKET 
Mėsų didelis pasirinkimas ir 

Mandagus lietuviškas patarnavimas 
BRUNO ir ELEONORA PR1CE, Sav. 

4214 Archer Ave. Tel. LAFayette 4247 
^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Mr. Michael Kiras 
REAL ESTATE 

3261 S. Halsted St. Ofiso Tel. Vktory 2-0399 
2419 W. Potomac St. Tel. BRu. 8-0798 

^ 

^ 

?'% 
•4> 

rir I 

galingiausioji jėga yra 
nekalta širdis. — V. Huyo i 

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ ŠVENČIŲ' 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams! 

DARBININKŲ UŽEIGA SU UŽKANDŽIAIS 
GERAS ALUS, VYNAS IR DEGTINE 

2259 S. Western Ave. Chicago, 111. 
' Tel. VIrginia 7-8324 

ANTANAS LENARTAVIČIUS 
SAV. 

r^ 

^ 

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

• ^ 

ARCHER MOTOR SALES CO. 
3945 Archer Ave. VIrginia 7-5050 

? 
- ^ 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linki Savo Kostumeriams ir Draugams 

VICTORIA Restaurant 
VIKTORIJA ir STASYS ORENTAI, Sav. 

2407 WEST 47th STREET 
Phone YArds 7-9276 

r ^ 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

^ 

%, 

FRANK THE TAILOR 
Fur Work Our Specialty — Cleaning and Remodeling 

3255 S. Halsted St. CAlumet 5-6018 Chicago, fll. 

= ^ i 

Linksmų Velykų Švenčių 
Linkime 

Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

HAKOLD E, NELSON, Sav. 

St. Casimir Monument Co. 
4 3914 W. lllth St. Chicago. 111. 

Vienas Blokas nuo Sv. Kazimiero Kapiniu 
Tiesios? Ten, Kur Bušai Sustoja 

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

Telefonas — CEdarcrest 3-6335 
B«t kuris kl ientas , kuris atneš šit;* skelbimą iki Ge-

g-užCs mėn. 1 d. — gaus $5.00 kredito ant bet kurio 
antkapio (manker) ir $20.— kredito ant bet kokio pa
minklo. 

'.M 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams! 

, INCORPORATED 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

115 Broadway Melrose Park, 111. 
AMBULANCE SERVICE 

Melrose Park 714-715 
^ : 

<? 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

^ 

^ 

PETE'S FOOD STORE 
ir "DRAUGO" stotis 

PETRAS ŠMITAS, sav. prieš šv. Jurgio bažnyčią 

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

=? 
-3BL 

3= 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis Gliaudą . . 

A V E A M E R I C A ! 
Vlado Vijeikio iliustracijos 

Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 
Imigranto išgyvenimų išpažintis 

KAINA 50 et. 
rungus siųskite kartu t*i užsakymu. Užsakytos knygos 

^ 

kartu du užsakymu, 
pasiunčiamos paštu. 

mus siuskite: 
" D R A U G A S " 

2334 South Oakley Avenue 

t'llsaky 

Chicago &, Illinois 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu "Draugo" stabui ir visiems katalikiškos 
spaudos skaitytojams, savo parapijiečiams, biznie
riams už jų duosnumą, draugijų veikėjams už jų 
veiklumą ir visiems lietuviams Prisikėlusio Kris
taus palaimos, ir kad Dievas suteiktų laisvę pa
vergtai mūsų Tėvynei Lietuvai. 

Kun. J: Paškauskas 
Gimimo Svč. Paneles Parapijos 
Klebonas 

Naujas Kino \J/ 
Teatrų Sąjūdis 

r, va. 

Pl . l lN 'Ū/ 
vo i»r^jinij 
sum.is •» 
VilU- '151 .-I 

.1. \ 
SUS H.'|JŪ«I|S 
li«' H,\;, 
ro ;<!ic«. 
\V. <>;(k.l;. 

i<»jr kalfllikai per ««• 
ficij.is < ij.flf* i-eikiamns 
'M.inr " (u;, jinir š\ 

I' ui... 
:«!si r-«. • :• i ra p..n 

!•; t! ihlin^s ( ;i1ho 
r V •• • iM'U ; jo i'cui 

l» \ \ . M. I l o l f . n , .11 
<• \ \ . . . <'hi<*:>ffn I I , III 

Domisi Prancūzų 
Rašytojo Veikalu 

(iaiNtus [uanrfizŲ katalikų au
toriaus (tfoi-tĮf Itmunuts plačiai 
skaitoma :cnyga "Sau* le KOUŪ 
df Satan'Į, kuri l'raiuūzijojo bu
vo iš.fista 
čia pavad 

# . 
o f Šato n ' 

J 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linki savo kostumeriams, draugams ir pažįstamiems 
PU 

PETRAS CIBULSKIS 
DEKORATORIUS -- NAMŲ DAŽYTOJAS 

2136 W . 23rd Place Tel. FRontier 6-0596 

aprašomas 
>̂ » mas, yra 

1926 m., išl«i«l/-iama ir 
inimu "( n<lcr Hu Sm 

šis kūrinys, kuriamo 
misticizmas ir sataniz- į 

euzijos literatūroje. 

Linksmų Velykų Visiems! 
Suaidčj? Volvku varpai teatneša 4ums, brangus 

KSmejai, Geradariai ir Prieteliai, miisij sinlin^iansius 
sveikinmus ir linkėjimus Kristaus Pergalės ftventfs 
proga. 

Aleliuja! Aleliuja! teskamba džiaugsmingai per 
visą M\sų gyvenimą. Linkime, kad dosni Aukščiausio
jo ranka nubarstytų Jusi) darbo dirvas gausia palai
mos rasa. šia intencija ir Jusu ypatingomis intencijo
mis dėkingai melšime Meilingąjį Atpirkėją Šventų Mi
šių aukoje, kuri bus atnašauta antrą Velykų dieną. 

o v e n t o Kv^7:miero 3ecerų? 

I^ io l ln t f y\. ^Juozapa 

<? 

f\ 
laikomas šedevru I'ran-

c? 

Produktingas Rašytojas. 
Nuostabiai auks'ą pi\xluktin-j 

įrumo laijisni yra pasiekęs pran- j 
eūzu vienuolis -lian (liono. .Jisai 
parašė 20 knygų, kurios bus iš
leistos bendru "Kronikų"' pava
dinimu. Jose aprašomi pasaulinio 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Mušu Kostumeriams ir l>rmi*rnm<*! 

VINCENTAS IR ONA PAUKŠTIS 
s 

Hardware, Paints, Varnish, Glass 
2714 W. 47th St. Tel. LAfayette 3-1237 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIME VISIEMS 

MCSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

KAMINSKAI 
VIrginia 7-6771 

^ 

& 

masto įv tykiai 1800 
bėgy. Bi> to, jisai yra parašęs 
veikalą 

J/* ! apimties, 
Journal" , 15,000 psl. 
kuris tebus galimu is-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

BLAISE STUDIO 
Portrait & Commercial Photography 

BLAISE KAZLAUSKAS, Sav. 

150 Broadway Melrose Park, 111. 
Tel. Melrose Park 2317 

1947 ra. ^ 

leisti po autoriaus mirties. 

Dievas, kurs gailestingume 
tvarko pasaulį, neleistų pakelti 
tiek kentėjimų net doriausiems ir 
išminingiausiems: žmonėms, jeigu 
kentėjimai nebūtų šalt minis pa-
sitenkinimo. ugdymo dorybėse, 
lavinimosi išmintyje ir jeigu jie 
nebūtų garbingumo mokykla. 

—Taylor 

UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

ONA BER2ANSKIENĖ 
TAVERNAS 

Turime Gero Alaus, Vyno ir Degtines 
2334 So. Hoyne A ve. Cbicago, IUinois 

: ^ 

4> 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JOHN PAKEL 
NAMŲ STATYTOJAS 
6234 So. Western Ave. Chicago, 111. 

I Phone GRtoehill 6-7575 fRto 

Linksni^ Šv. Velykų 
Visiems 

AL VAIT1S 

LINKSMŲ 8V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams 

JONAS IR ANELE KINCINAI 
BUCERNE IR GROSERNfi 

4441 So. Honore St. Tel. YArds 7-1066 Chicago, 111. 
^ • ^ 

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

C. ir M. BELL-BALČIONAI 
ir sūnus CHARLES 
LIETUVIŲ UŽEIGOS 

Savininkai 
7123 W. Roosevelt Rd. Berwyn, 111. 

Phone: GUnderson 1256 
> 
^ 

4> 
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LlįKSUŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

KAZIMIERAS IR PRANCIŠKA VYERTELKAI 
PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RŪŠIES 

SALDAINIŲ 
4558 S. W*shtenaw Ave. * Tel. LAfayette 3-3713 

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

KAZIMIERAS ŪKELIS 
DEGTINE, VYNAS, ALUS IR MALONUS 

PATARNAVIMAS 

3436 S. Lituanica Ave. Chicago, 111. 
Tel. YArds 7-2413 

» dr 

•P 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
TONY ir EVA NAMAVIČIUS, Sav. 

MODERNIŠKOS 
GROSERNfiS IR BUCERNfiS 

2444 VVest 46th PI. Tel. LAfayette 3-7979 
^ j> 

t •• \ : 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

MIKSIS HARDtffARE 
AUTHORIZED DEALER 

For Du Pont Fiat, Gloss, Semi Gloss Paints 
and 

Duco Enamel 
RICHARDAS IR ADELE MIKŠIAI, Savininkai 

3990 Archer Ave. Tel. LAfayette 3-4756 

^ i 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linki Kostumeriams Ir Lietuviams Naujakuriams 

• 
A. A N D R E V / S 

Hardvvare, Tools, Cutlery and Paint 
Didžiausia ir Moderniausia Hardware Krautuvė, 

Melrose Parke. 
Skalbimo Mašinų Įrengimai ir Elektros Įrengimo 

Reikmenys 
135 Broadway Street 

Tel.: Melrose Park 745 
Melrose Park, Illinois 

j». 

# 

^l eLukų, D\lUtaus If^iiiikeLimo <£v uitis hroaa 

±vtikiname viiui draugui i% hažįitamui. it Linkime. 

viiUtni, kad aaiehumem aziauatii. ii Jiietuvoi 

J2xi±ikeiimu Laimam i\ nebrikLauiomam aųvenimui. 

(l/i±am K J^>xauqo" itabui Linkime atąiiai ±toveti 

crį-metiko*., jLiituvoi ix !Bažnųcio± zaicjuboje, 

cjinant drąiiai, kaih. ii Liai lioL, vUu± 

obiuouui visuomenei, %eikaLui. 
i 

M R. «J MRS. ANTHONY J. RUDIS 

Leidyklos " P A T R 1 A " leidiniai: 
Grožine l i t * ra t f i ru 
Jurgis Jankus, Naktis ant morų $2 50 
L, R. Tremtyje Meti '*is Tremties metai 3.00 
Petrė Orintaite, Mart iš miesto 0.75 
Vincas Romonas, * K rytini 2.00 
Stasys Santvaras. Laivai palaužtom burėm 1.25 
Antanas škema, Nuodt Tūliai ir kibirkštys 1.50 
Stepas Zobarskas, Srvt ne kraite 2.25 
Kazys Bnadūnas, Vilnir. <.s varpai 100 
įvairūs leidiniai 
Dr. J. Balys, Taut...« i ' liljl—i I-II dalis $3.00 
Viktoras Gailius. Vokišlai-lietuviakas žod>7ias 3.00 
Vik. Kamantauilcr-. Pr? cūzų kalbos N'adovčlis 0.50 
Vik. KamantausU c. ij\ nų kalbos vadovėlis 0.50 
L. Dambriūnas, Lie'uvįu kalbos sintakse 1.20 
Vladas Jakubėnas. T>?joaJ a (Piano solo gaidos) 0.75 
Dr. M. Gimbutienė, Kiisu protėvių pažiūros į mirtį ir sielą 0.25 
Dr. Praną Skardžiu. Lietuvių kalba, jos susidarymas ir raida 0 25 
Arch. Sk. šlapelis, Lietuvos Žemėlapis 0.50 
Pranas Naujokaitis, Lietuvos literatūros istorija 2.00 
Jaunimo literatūra 
Stasys Laucius, Po pilkais debesėliais 0.50 
J. ir A. Mekai, Knyga apie karalius ir žmones 0.40 
Vytė Nemunėlis, Tėvų nameliai 0.50 
Vytė Nemunėlis, Mažoji abėcėlė 1.10 
Vytautas Tamulaitis, Sugrįžimas 1.10 
Stepas Zobarskas, Aušrelė, I dalis 1.50 
Stepas Zobarskas, Brolių ieškotoja 0.50 
Stepas Zobarskas, Ganyklų vaikai 0.80 
Stepas Zobarskas, Riestaūsio sūnus 070 
Stepas Zobarskas. Per salt} ir vėją 0.40 
Bale Voveraitė, Kiškio lūpa 0.30 
Knygos svetimom kalbom 
Prof. Dr. V. Jungfer, Litauischer Liederschrein 0.70 
Maurice Scherer, Petras Kiaulenas 2.00 
Stepas Zobarskas, Das Lied der Sensen 1.50 

Pinigus siuskite kar tu mx užsakymu. Užsakytos knygoa 
pasiunčiamos pastų. 

Užsakymus siųskite: 

" D R A U G A S " 
2SS4 South Oakley Avenue Chicago S, Bttaois mfe j ] 
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