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Dėl Prof. K. Pakšto Straipsnio "Priemonės 
Laisvei Atgauti Ir Riboms Nustatyti 

J . AISTIS 
.... 

Paskaitęs prof. K. Pakšto 
straipsnį norėjau jam parašyti 
padėkos laišką, bet pagalvojau, 

Ir Pro Langą Nematė 

Petras Didysis prasikalė lan
gą į pasaulj karelų žemėje. Pra-

mintis apmąstyti, o straipsnis 
vertas didesnio susidomėjimo. 

kad daug geriau būtuį plačiau, - w i | v į g a g . ^ ^ ^ ^ 
ir viešai apie tai parašius, kad. M a g k y ą I r k a u s mMoę 
vienas kitas gatttų gdiau^ tas . P e t r o g r a d ą t a u t a l i k o M a s k _ 

voj, nes Maskva Rusijos sti
chija. Tauta, kuri nuo amžių 

Prof. K. Pakštas parodo mū- j glūdumos gyveno užrištam raai 
sų bylą naujojo šviesoje. Jis Į še, ir pamačiusi gyvą vandenį 
kalba apie, mus pačius ir Vi-; neatako. Jos galvosena nepa-
durio Europą. Reikėtų gal darįsikeitė. 
plačiau paimti, nes mūsų byla Paprastai Petrą Didįjį nori-
yra ir viso Europos žemyno ma vadinti Rusijos europintoju, 
byla. Gal tik nenorėčiau sutik- bet kelionės po Vakarus jo eu-

KAZYS BftADtNAS 

POETO BALTIMORFJE 
(Edgar Allan Poe) 

Kokia seno šventoriaus vienatvė, 
Kiek išblukusių sienoj raidžių. 
Šlama šviesos naktinėje gatvėj, 
Tartum Auberis, pilnas Žvaigždžiu — 
Juodą Auberį plaukiant girdžiu... 

> 

Su žolynais \rie kapo sustoja 
Mergaitė balta ir tyli. 
O gal čia tik tu dar sapnuoji 
Nepamirštamą Annabel Lee? 
Savo dangišką Annabel Lee . 

-

ti su jo nustatyta Vidurio Eu 
ropos riba, kuri, sako, einanti 
nuo Vilniaus iki Makedonijos. 
Ta riba nėra visai aiški ir ne
žinia, kokiu principu profeso
rius vadovaujasi ją taip pra-
vesdamas. Ar negeriau būtų, 
kad Vidurio Europos riba eitų 
senosios mūsų valstybes siena. 
Nes man rodos, kad gudai ir 
ukrainiečiai turi dar šiek tiek 
vakarietiškos kultūros įtakos, 
o didžiarusiuose jau jos visai 
nėra. Su didžiarusiais ir pra
sideda, tikras Rytų pasaulis ir 
azijatinė kultūra. Mums tai la
bai svarbu, o tai svarbu ir pa
čiai Europai. 

Vidurio Europos Role 

Vaidinamos Vidurio. Europos 
(o kodėl ne Rytųr- jer toliau 
europine kultūra nesiekia?) ro
le visada buvo netinkamai ver
tinama. Jei Vidurio Europa is
torijos bėgyje būtų nekovojusi 
su Rytais ir pasyviai būtų pa
sidavusi jų įtakai, tai šiandie 
Europos ribos būtų dar siau
resnes. O kuris mokslo veikalas 
tai tinkamai į\ertina? Visi Eu
ropos pavojai visada ėjo iš Azi
jos. 

Keista, daugiau nei šimtą me
tų buvo kalbama apie gresiantį 
geltonąjį pavojų, o dabar, kai 
geltonasis tvanas pasiekė Elbę, 

ropiečiu nepadarė. Jis visą gy
venimą pasiliko rusas ir azija
tas. Nes, jei jis būtų supratęs 
Europą, tai jis būtų nesiver-
žęs į svetimą karelų žemę, bet 
būtų privertęs rusus priimti 
Europos tikėjimą. Kas šiandie 
būtų rusų tauta ir kur šiandie 
T)ūtų Europos ribos, jei jis tai 
būtų padaręs. Tuo savo žygiu 
jis būtų atvėręs rusų tautai 
akis ir ji būtų buvusi kitokia; 
be to, užuot griovusi, būtų kū
rusi. 

Rusijos Kolonijos Arli 
Rusų ekspansija tautai buvo 

dėkingesne net negu anglams, 
kurie savo laiku buvo gyvastin-
gesni už rusus. Visos kolonijų 
tautos: ispanai, portugalai, 
prancūzai, anglai turėjo išmes
ti gyviausią tautos elementą 
labai toli už savo sienų, o di
deli atstumai atitolina metro
poliją nuo kolonijų ir šios anks
čiau ar vėliau nuo savo tautos 
atskyla. Priešingų pavyzdžių 
nematome istorijoje, tai galime 
iš to net padaryti aksiomą. Ru
sų kolonijos netarpiškai natū
raliomis sienomis surištos su 
metropolija, dėl to jai koloni
zavimas sekėsi ir tebesiseka, 
nežiūrint, kad ji savo valią ko
lonijoms primeta labai radika
liomis priemonėmis. Su tokiais 

Ir kai nakčiai įklusus be žado, 
Tyliai sklinda slaptingas din-dan, ' 
Tai ne žemės varpai — Eldorado 
Suskambo poeto vardan -*-
Mirties ir jaunystės vardan 

AARININKO A. JUOZAPAVIČIAUS MIRTIS 
Karininkas Antanas Juozapavičius, 1-mo pėstininkų jyulko vadas, yra pirmasis naujosios Lietuvos 

karininkas, žuvęs kovose prieš bolševikus. Jis žuvo ant Alytaus tilto. 

Iš jos viso gali laukti. Bet, 
kadangi nuo Petro Didžiojo 
laikų Rusijos buvo vienas tiks-

mas, bet vis dėl to jis ten ne
buvo ir nėra toks nesąlyginis 
vergas, kaip Azijoje, kur tikras 

las ir vienas siekis — primesti į valdovas tegali būti satrapas, o 

niekas apie tai nekalba, lyg metodais tolimesnėse kolonijo-
pats pavojus būtų jau praėjęs. 
Nekalbama dėl to, kad geltona-
jai rasei priskiriami tik kinai 
ir japonai, gi ta geltonosios ra
sės dalis, kuri nuo amžių am
žinųjų nuolat Europai grėsė ir 
atvejų atvejais jon brovėsi, yra 
ne kas kita, kaip mongolai ir 
mongoloidai. Šiandie juos ve
da rusai. , 

Nelaiminga Tauta 

Reikia pripažinti, kad rusų 
tauta yra labai nelaiminga. Ne
laiminga ji, pasakyčiau, mis
tiškai. Tai didelė Ir gaji tauta. 
Visa nelaimė glūdi jos geogra
fijoj, kaip joje glūdi ir didžiau
sias jos gyvastingumo veiks
nys. 

Aš nežinau, kaip prof. K. 
Pakštas žiūri į vandenis, į at
viras jūras. Aišku, kad van
denų ,atvirų jūrų reikšmė ūkiš
kam tautos gyvenimui yra la
bai didelė, bet jų reikšmė mo
raliniam tautos gyvenimui ar 
nebus dar didesnė. 

se, kur įvairūs malšinimai yra 
sunkesni, ji nieko nepadarytų. 

Gal tik vienas Stalinas, kuris 
vis dėlto krauju nėra rusas, 
bus kiek rusų dvasią padina-
mitavęs. Jis pristeigė rusų ko
lonijose popierinių respublikų, 
kurios, susidarius sąlygoms, 
galės būti ir realios. 

Tautos Laisvėja 

Tokia išvada sektų iš giles
nės dviejų paskutinių konflik
tų eigos ir padarinių. Antrasis 
pasaulio karas yra logiškoji 
pirmojo tąsa. Tai gai tik po se
kančio karo visiems bus aiš
ku, nes, nežiūrint, kad tik ga
lybės grumiasi, ruošiama dirva 
ne tik civilizuotų tautų ir tau
telių, bet ir kolonijų išsilaisvi
nimui. Šios taisyklės visai ne
griauna tas faktas, kad didesnė 
dalis ano karo išlaisvintų tau
tų šiandie vėl pavergtos, nes 
mes matome naujas tautas lais
vėjant, apie kurias aname kare 
net nebuvo kalbama, o tai reiš-

savo valią Europai, tai, aiš
ku, jai ir šiandie pirmoje gal
voje tik viena Europa terūpi. 
Jei ji savo veiklą kreipia į vi
są žemę ir beveik visur turi sa
vo šalininkų, tai ne dėl to, kad 
ji visą pasaulį norėtų užvaldyti, 
bet tik dėl to, kad užvaldytų 
Europą. Užkariauti Europą ji 
gali, nes Europą daug kas nu
kariavo, bet Europoje užka
riautojai žūva. šiandie jau aiš
ku, kad Europos ji be ginklo 
nepaims. Bet net jef ji ją ir 
užkariautų; tai tas užkariavi
mas1 būtų lygiai efemeriškas, 
kaip ir hunų. Europos gyveni
mo tas iš pagrindų nepakeistų, 
o patys susilauktų savo pirm
takų likimo. 

Komunizmas Žlugs 

Komunizmas, kaip valdymo 
forma, nėra pastovus dalykas, 
nes valdymo formos nuolat kei
čiasi. Visa šių dienų žmonijos 
nelaimė glūdi ne komunizme, 
bet kad jį pasisavino mongo
loidai, nes jei t a idėja būtų 
įėjusi p rakti k on Vakaruose, tai 
gal komunistinė revoliucija bū
tų buvusi teatrališkesnė savo 
pradžioje, bet niekuomet ji ne
būtų buvusi tokia žiauri ne
sąmonė ir niekuomet ji nebū
tų buvusi tokia žiauri tos pa 

tikras pavaldinys tik besąlygi
nis vergas. Valdymo formos 
tautos charakterio nepakeičia. 
Tat teisinga yra prof. K. Pakš
to pastaba: "Bet ir Baltijos 
kraštams bus rūpesčio nuo 
laisvųjų rusų pretenzijų". Vi
sai neseniai lietuviškoje spau
doje buvo paskelbta baltųjų ru
sų pažiūrą į laisvosios Rusijos 
ateitį. Girdi, ateities Rusijos 
valstybe respektuos visų tau
tybių teises. Gerai žinome, kaip 
ji respektavo tas teises pra
eityje ir kaip jas dabar respek
tuoja, tai nėra pagrindo dėti 
vilčių į rusų norus ateityje. Ta-

timas, darė įtakos savo keistu
mu ir, reikia pripažinti, savo 
galia ir drąsa. Bet niekas ne
pagalvoja, kad kaip tik tada, 
kai Rusijoje gyveno ir kūrė 
toki dideli genijai, kaip Dosto
jevskis, Tolstojus ir kiti, rusų 
tauta atiminėjo lietuviams mal
daknyges net bažnyčiose. Va
karai galėjo stebėtis ir tebe
sistebi tais rusų kūriniais tik 
dėl to, kad jie, neturėdami ne-
tarpiškų santykių, nesigilino j 
jų veikalus ir į tų veikalų dva
sią. Gi tas, rusų genijus yra 
tamsus, nihilistiškas ir klaikus. 
Nei Gogolis, nei Dostojevskis 
nepajėgė savo pagrindinių vei
kalų užbaigti Ir nepabaigė jie 
dėl to, kad jiems b i tų stigę 
laiko, bet tik dėl to, kad jie 
norėjo parodyti kažką pozity
vaus ir aiškaus, o tai buvo kaip 

100 METŲ NUO EDGAR ALLAN POE MIRTIES 
_ _ _ ^ _ — _ _ _ _ — — — — — • 

Šiais me ta i s Jung t inės merlane, and Minor Poema" , 
Amer ikos Vals tybės i r visas 
ku l tū r ingas i s pasaul is mini 
100 metų s u k a k t | nuo didžio
jo Amer ikos poeto bei ra 
šy to jo E d g a r Allan Poe mir-

šį k a r t ą p a s i r a š y d a m a s j au 
savo t ik rą ja pavarde . 

Iš K a r o Akademijos už ne 
t inkamą pareigų at l ikimą 
1831 m. kovo mėn. j i s buvo 

t ies . Norėdami pr is idėt i prie p a s e n t a s 
šios sukakt ies minėjimo, L . g l g 3 3 ^ $ 1 0 0 
spausd iname vieno jo eile- r e m i j

 J
 s k i r t Bal t imorės 

ramčio.vertimą ir K. Braduno , ? « Vis i to r" , Poe be-
eilerast j - P o e t o k a p a s Bal-j * ^ m i r t i e g 

bendradarb iavo įvairiuose 
laikraščiuose, ka i kur iuos i r 
r edaguodamas . 

čiau yra būdinga tai, kad net 
ir tie "balti angelėliai" nė kiek | t i k ^ r u s o * W * supratimo 
nesislepia su savo užmačiomis. M e n a s * *» t a u t o s veidrodis 
Tai visos Vidurio Europos tu
rėtų būti tikslas, kad Rusija 
niekad daugiau neatsikeltų su 
savo kolonijomis. Jei ji iki šiol 
savo kolonijų kultūriniai ne* 
pakėlė, o gi tam turėjo daug 
gražaus laiko, tai ji ir neturi 
teisės jų valdyti, arba geriau 
— eksploatuoti. 

Klaidingas Vaizdas 
Vakarai ir visas demokrati-

!nis pasaulis yra susidarę klai
dingą Rusijos vaizdą. Jį tokį 
susidarė dvejopu būdu: per pa
čių rusų propagandą ir per jų 

čios darbininkijos vergija, nes i senesnįjį meną: literatūrą, mu-
vakarietiškam pasauly darbi- ziką, šokį. Rusų menas, nežiū-
ninkas buvo ir yra išnaudoja- rint, kad jis Europai visai sve-

EDGAR ALLAN POE 

lietuviai — Vakariečiai 

Rusų menas buvo ir mus la
bai stipriai paveikęs. Net prof. 
St. Šalkauskas manė, kad mūsų 

t i m o r ė j e " š iame L i t e r a t ū r o s 
puslapyje. 

E d g a r Allan Poe gimė 
1809 m e t a i s Bostone. E ida
m a s t reč ius me tus j i s nete- ^ 0 0

J f A b e j a s Allan mirė 
ko s a v o tėvu i r buvo įsūny- 1 8 3 4 m - Maždaug tuo_ laiku 
t a s J o h n Allan, t u r t i ngo Jį; »™> globon p*eme t e t a 

Ba l t imorės pirklio. Mokyt is! <M™:> Clemm. Perėmęs 
h,,vn i ž a i » a t L i Ancrlii* vfi- 'Southern L ; t e m r y Messen-

g e r " redagav imą 1835 m., 
j i s persikėlė gyvent i į Rich-
mond, Va. Nettrukus persi-

Allan i r i švyko į Bostoną, 
k u r t a i s pačiais me ta i s iš
leido savo pirmąją knygą, 
"Tamerlane* and o the r Po-

ELDORADO 

kia, kad tas procesas eina gi-
Paimkime didžiarusius. Jie lyn ir platyn. 

Liko Tik Dvi Galybes kitų tautų atskirti nuo visų 
vandenų. Nors didžiarusiai pra
siveržė į visus vandenis, bet; Anglų galybė reikia laikyti 
pati tauta liko vietoje. Liko1 jau pašlijusia. J i niekad nebus 
vietoje ir jos galvosena. Ta jau tai, kas buvusi. Liktų tada 
galvosena yra desperatiška,'tik dvi galybės: JAV ir Rusi-
kaip jų šokis ir girtavimas. Nie: ja. Pažįstant tautiį būdą, JAV 
ko šviesaus, nieko aiškaus, nie- Į kariauti vien dėl to, kad nuka
ko pozityvaus. Atimk rusui ste- riautų, nors jau cpi k a m paro-
pę ir viską iš jo atimsi, nes jo dė, kad gali kariauti, niekad 
vaizduotėje netelpa, kad ste- nekariaus. Vienas pavojus lie 
pė turi kur nors galą. Ik* — Rusija. J i yra sfinksas. 

Pasipuošęs, smagus 
Kunigaikštis šaunus 
Sajulės karšty, šešėlių kaskadom 
Jojo priekin, ilgai 
Ir dainavo linksmai 
Ir jieškojo šalies Eldorado. 

Bet paseno jisai 
Ir šešėlių sparnais 
Širdį pridengė, kai nesurado 
Vietos žemes kraštuos 
Nors bent kiek panašios 
Į regėtą svajoj Eldoradą. 

Pasibastęs ilgai 
Ir paliegę* visai, 
Piligrimo šešėlį terado. 
— Ei, šešėli, šysyk! — 
Tarė jis — Pasakyk, 
Kur yra ta šalis Eldorado? 

pradais: rytietišku ir vakarie
tišku. Gi lietuviai ir prieš krikš
čionybę buvo savo dvasia gryni 
vakariečiai, ir net ne germa
niška, bet keltiška prasme. Jei 
mūsų liaudies dainos yra grau
džios, tai vistiek jos yra vaka
rietiškai šviesios, nes jų žo
džiuose nėra tos rusiškos des
peracijos ir jos melodijoje nėra 
to stepių vėjo staugimo. Gi kas 
liečia slavus, tai mes, lietuviai, 
gal daugiau negu kiti, atlikda
mi savo istorinę misiją kuni
gaikščių laikais, ne tik prave-
dėme sieną tarp tų dviejų pa

buvo išs iųs tas j Angliją, v e 
l iau mokėsi Richmond e, Va. 
Įs to jęs 1827 meta i s į Virgi
n i jos (universitetą, tu rė jo 
g re i t a i iš jo išstot i , nes s m a r k e l e c i a

r . l r .Jo t e t a su gimi-
kia i prasi lošė. Pradžio j 1827 j " J * Virginija, kur ią Poe 
metui j i s paliko savo globėją | 1 8 3 6 m - v e d e -

Į New Yorką j i s išvyko 
1837 m., o į Philadelphiją 
persikėle 1838 m., k u r išgy-

.»> e m s " , p a s i r a šydamas Bos-
tonian s lapyvarde. N e t r u k u s 
j i s įs tojo į Jung t in ių Vals
tybių kar iuomenę i r i š ta rna
vo joje dvejus metus . Išs to
j ę s iš kar iuomenės , j i s su
s i ta ikė su savo globėju Al
lan, kur io rūpesčiu 1830 m. 
buvo p r i imtas į K a r o Aka
demiją (West P o i n t ) . Šiuo 
me tu j i s išleido Bal t imorėje 
(1829 m.) antrąj į savo poe
mų rinkinį, *'A1 Aaraaf , Ta-

saulių — Rytų is Vakarų — 
bet ir praplatinome Europos ri- Galop, už amžiais mums dary-

• 

• 

: . 

— Virš menulio kalnų 
Ir jo slėnių tamsių 
Ten po saulės šešėlių kaskadom 
Joki priekin Šauniai, — 
Jam atsakė tasai, — 
— Jei tu jieškai šalies Eldorado. 

i Išvertė Vytautas Mačernis 

bas, jai prijungdami gudus ir 
ukrainiečius. 

Lietuvių Įtaka Slavams 

Mūsų įtaka gudams ir uk 
rainams buvo didelė. Jei šian
dien girdime gudus kalbančius 
apie didelę Gudiją — ne tik su 
Vilnium, bet ir su Karaliau
čium, tai reiškia, kad jie pri
simena senąją Lietuvą. Panaši 
buvo ir J. Pilsudskio idėja, ku
ris savo laiku Vilniaus kraštą 
buvo pavadinęs Vidurine Lietu-

tas skriaudas turėtume gauti 
bent tai, kas yra tikrai mūsų, 
kas tikrai mūsų buvo ir yra. 

Mūšy Ateitis 

Mūsų ateitis labai priklau
sys nuo to, kaip bus ateityje 
sprendžiamas Viduri6 Europos 
likimas. Mums tai visą laiką 
turėtų rūpėti. Nes mūsų pa
reiga yra daryti visa, kad būtų 
naudos mums ir pačiai Euro
pai. O mes, atrodo, daug galė
tume padaryti. 

va. Reiškia pilnoji Lietuva j am ' m {&b&i d § -
buvo su Palanga ir Odesa, ki- ' ^ p r o f R P a k š t u i > Bet 
taip sakant, nuo marių iki ma 
rių. Atrodo, kad mūsų tautos 
istorine misija daugelis žavisi. 
Viena jie užmiršta, kad tą mi
siją gali atlikti tik t a tauta, 
kurią >tam reikalui Viešpats 
leido. 

Kaip mes turėtume žiūrėti 
j savo tautos ateitį? Mes nei
sim nei Pilsudskio, nei gudų 
vadų keliais. Bet ir mes nebū-

veno iki 1844 m. Apie 1842 
m. sunkia i sus i rgo jo žmo
na, i r Poe pradėjo smark ia i 
ge r t i . Ta yda nebeapleido jo 
iki p a t mir t ies . 

Pers ikėlęs gyvent i vėl į 
New Yorką 1844 m., čia j i s 
išleido didžiausio pas isekimo 
turėjusį savo veikalą *The 
R a v e n " (1845 m. pradž io j ) . 

1846 m. pavasar į Poe su 
žmona apsigyveno mažame 
namelyje Fo rdham, N. Y. 
Čia 1847 m. sausio 30 d. di
džiaus iam skurde mi rė jo 
žmona. Poe t a s jos mir t į tadp 
pergyveno, kad p a t s sunkia i 
sus i rgo i r gyveno t ik d rau
gų še lpiamas. 

Pasveikęs Poe š ia ip t a i p 
sku rdo r a š y d a m a s s t r a ip s 
nius la ikrašč iams . 1849 m. 
birželio mėn. j i s vėl apsigy
veno Richmond, Va., o tų 
pačių metų rugsė jo pabai
goje pas i ryžo vėl vykt i į 
New Yorką. Spalio 3 d. j i s 
buvo r a s t a s be sąmones vie
noj Ba l t imorės ka rč iamoj ir 
nugaben t a s į l igoninę, k u r 
už ke tu r ių dienų mirė . 

to maža. Straipsniui visada 
stinga tūlo rimtumo, kaip ir vi
sai publicistikai, kuri nuteikia, 
bet ne|tikina. Tai tik bėdos prie 

Poe k ū r y b a - y r a t r e j o p a : 
k r i t ikos s t ra ipsn ia i , proza ir 
poezija. J o kr i t ikos s t r a i p s 
niai , a k t u a l ū s anuo metu , da ^?5&rzrs .>~ T-čiausiai * T 

, ~. . mi. J o proza už ima re ikštų pralaužti tuos pirmuosius: , - . , - , i J «..v .. JT, . minga vieta l i t e ra tū ro je del ledus u- parašyti veikalą apie b • • i m v. , . . , TT. _ _ 1-a.M savo or ig ina lumo. Tačiau Vidurio Europos geopolitiką. _> .? v. 
n .. _A : x „ . Poe geni jus ryšk iaus ia i pa Reikėtų dar rimtam istorikui 
parašyti mūsų skriaudos baltą-

sime, o ir negalime būti rea- ją knygą. Reikėtų visiems prie 
lūs, nes praeitis ir mus veikia. ( N u k e l t a į 2 pusi .) 

8ireiškė jo poezijoje. Čia j i s 
daugeliu atvejų yra nepri
lygstamas. 

-<- J. Sv. 
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Lituanistikos Temos Diplominiams Darbams 
VR. J. BALYS 

Jau neretas yra atsitiki-, su svetimais nelabai mėgs-
mas, kad tezes magistro arltama kalbėti; ne vienas p&-
daktaro laipsniui įsigyti pa- mano: kam jam tokie daly-
sirenka iš lituanistikos sri- kai rūpi, ar tik jis nebus 
ties. Taip daro ne tik nau- policijos agentas? Tačiau 
jai atvykę, bet ir šiame medžiagos jau turi nemaža 
krašte gimę lietuviai stu- susirinkęs, ir darbas greit 
dentai. Tai labai gražus bus parašytas, 
reiškinys. Aš čia noriu su- Tame pačiame Fennsylva-
mineti keletą tekių asmenų, ^ j ^ universitete Failadel-
kuriuos man pačiam šią va- pbdjoj rašo tezę panda Ruth 
sąrą teko sutikti ir paaikal- L Pearee apie lietuviškas 
bėti apie jų darbus. Žinoma, n^^gįų vardus. Gtevelande 
jų gali būti žymiai daugiau. s utįkau panelę Francis Aun 
Butų gerai, kad kokia Bib- Ambrose, Amerikoj gimu-
liografijos Tarnyba juos I s i ^ y^į ^ada angliškai iš-
tiksliai suregistruotų. Man j teigti *iš savo tėvų surašy-
teko patirti apie šiuos nau-1 ^^ lietuviškas pasakas ir 
jausius darbus. pati jas iliustruoti. Suma-

Apie lietuviu Muzika nymas irgi geras. 
Apie lietuvių liaudies Apskritai, lituanistikos 

muziką dizertaciją parašė temų, galima pasirinkti labai 
Šimutis, Jr., Chicagoje. Su^ i<*omių ir padaryti gerą 
tikau Clevelande kun. Kaži- j darbą. Lietuviams tokia te-
mierą Širvaitį, atvažiavusį m * * » malonesnė ir leng-
prieš dešimt metų iš l ietu- vim įveikiama. Studijuoją 
vos, kuris Vašingtono kata- j lietuviai turėtų tai atsumn-
likų universitetui įteikė tezę | "• 
daktaratui gauti. Jo tema 
apima lietuviškus liaudies P i o i U G r i a i I š k y l a u j a 
tikėjimus ir papročius, bū
tent: "Lithuanian Religiuos Mūsiškių skautų pavyzdžiu 
Folkways and their Conser- bolševikai yra įsteigę savo 
vation among the Lithua organizaciją, kurios tikslas 
nian Immigrants in the j a u j$ pačių vaikystės dienų 
United States". Aš skaičiau bolševikinti Lietuvos jauni-
tik veikalo turinio lentelę. m ą . Tai "pionierių" organi-
Įdomūs klausmiai yra pa- zacija. St. Motiejūnas iš Pas 
liesti ir autorius esąs su- valio nusiskundžia, kad nie-
rinkęs nemaža medžiagos iš kas nesirūpina šia organi-
senų lietuvių, gyvenančių | zaCįj a , neruošia iškylų, a-
šiame krašte. Lauksime, ka-į tostoginių pramogų ir nelan 
da veikalas bus atspausdin
tas. 

JUMUS 1UMYTIS GLIAUDĄ 

FOAUMMS... 

• 

/ 

Sunki audru p*r uakii stepėm laibais; 
vandens šiurpaus (langus atsirėmė į žemą; 
o vėtros ataugi, draski nuis trobelės stogą 
ir veržėsi patekt i vidų, 
paverst chaosu mūsų laikų skurAą 
ir nuttk tu J u! i p<m koj mūs baiki troškuli tylos..* 

Po to, t py i"is stiprėjanti simfonija, 
pradėjo «•.:.*. ryiai. Ttn iii besi aušros pašvaistė. 
Ir spmdulmi, lyg arfas skamįįcsys, tauriai atskridę 
Naktis, u.šdt\f ir čiurkšlių metalinis juokm din&o — 
rami dv*m, lyg atgaila po orgijos, sugrįžo. 

AM ir sūnelis mano baltaplaukis 
taip džitiuįfi.des, kud vėl diena, rami diena aplinkui; 
kad stogai mūs trobelėus nuo chaoso mus užstojo; 
ir vaikščiojom ir rinkom nulaužtas, dar gyvas šakas; 
ir nmsų tiiuio gėlynėlio rožes tiesėm, 
nes buvo jos ant žemės griuviusios bejėgiai. 

Staiga sūnelis išgąstingai sudejavo 
ir su skausminga veido grimasa . 
pakėlė rastą yėlynėlyje negyvą mažą paukštį 
ir man parodė. Jo delnelyje, gulėjo tas, 
kurį mes mėgome stebėti jo lizdely 
tarpušakėje aukšto medžio prie trobelės. 

Bejėgiai skleidės negyvi, drėgni sparneliai; 
geltonas snapas jo kažin kaip žiauriai žiojos; 
pievelės gelsvos dengė jo negyvas; balzganas akutes, 
o vakar jos atrodė mums juodais, linksmais perliukais. 

Žiūrėjau aš į į&Hų, į paukštelį, į rožių ružavus lapus purve 
ir negalėjau suprast prasmės — 
prasmės audros, prasmės mirties šio mažo linksmojo paukštelio, 
kai gimstanti diena tokia graži, pilna gyvybės, brėkšta... 

Kad užtikrinti sau (fra-tausį mu/i -
I k<m iMHfriiMla. išmokite groti 
' akordeonu ims 

RONALD HANELL'S 
MAYFAIR MUSIC SCHOOL 

AkU 
Kuzaminuoia 

Akinius 
Pritaiko 

1 

i/f• J. J. jinci9Nr Jf> 
OPTOMETRISTAS 

1601 So. Ashland 
enue 

1TA nSOLKuv'ITS, 
Mayfalr Studont 

Pradedantieji dykai grali pasinau
doti akordeomi namuose. I)$l 
platesniv informacijų paskambin
kite arba aplankykite mūsų 
rastinę. 

MAjYFAIR MUSIC SCHOOL 
4782 N. FJston Ave. 

CHICAGO 30. I1>U 
SPring 7-5121 

VALANDOS: 
rtrnuul., Antrad.. Kotvtrtad.. 

Penktttd. M M Ud 12—1:80 
Iki 8:O0 

Tn*čladieniais uždaryta 
fe^adieniais 9:S0 iki 12 — 1:20 

• Iki 4:00 P. M. 
# 

Aidų Specialistas 
L a i k o m a s Pas i tar imui 

CAnal 6-0523, Platt Bldg. 

DR. CHARLES SEGAl 
GYDYTOJAS IB CBOaUJBGA* 
4 »^4f Bv< A H M M 

(Antra* aukAt 
V M I 
i i i — m 

MMw»; 
JiTBO VAJLAJNDUb 

Nuo i» t « ia mmi ręu*. mmt S tM-
Tai. popiet; a a o i Iki • : • • »•* •« 

aito i i Mtt II • » Hmm. 

• 

Lietuviai Naujam Krašte 

Pennsylvanijos universite-

ko kolchozų. 

— Ta pati "Tiesa" pabrė
žia, kad Jurbarko kino salė
je nėra tvarkos. "Demons-

Lietuviai Gali Stoti I JAV Kariuomenę 
Pavergtos Lietuvos išva-Įlingųi specialybių, kurios vė-

davimas nuo rusų-komunis- liau būtų labai naudingos to 
tų teroro priklauso nuo va- žmogaus asmeniniame gyve-
karų pasaulio., ypač nuo nime. 
Jungtinių Amerikos Valsty 

te peychologijce skyriuje truojamų filmui kokybe labai 
dirba lietuvis instruktorius 

bių. 
Pavyzdys gali būti Izrae

lis, kuris aukure savo val
stybę ne vien gauta mate
rialine parama iš svetur, bet 
ir savo pačių sudėtomis gy
vybes aukomis už naujai ku
riamos valstybes atstatymą. 

Taigi visi lietuviai jau-

Petras Jonaitis, gimęs Wor-, cįjog, suolai neremontuoja-
cester, Mass. Jis savo dizer- į mi.»' Kinofikacijos skyriaus 
tacijai pasirinko temą apie , vedėjas A. Žemaitis atleistas 
Chester, Pa., miestely gyve-1 į s pareigų. 
nančius lietuvius ir jų susi-' 
gyvenimą (acculturation) 
su naujuoju kraštu. Tai so- Čekoslovakijos komunis-
ciologinio pobūdžio darbas. I J " " « * » v a i k u s k a r u i - S P a 

Reikia pasakyti, kad tema \llu. 2 3 d- b u s v a i k u m a n e v -
, j v. rai, kuriems vadovaus ka-nera lengva ir medžiagos . _ . . . . , . & & ! nuomenes ir policijos vadai. 

jai sunkoka gauti. Reikia | Komunistai ne tik suaugn-
žmones pasiklausinėti apie, gįug, bet į r vaikiis ruošia 
tokius dalykus, apie kuriuos' kanuolių; pašarui. 
• ^ — ^ — ^ 

DĖL PROF. K. PAKŠTO STRAIPSNIO 

menka. Salėje nėra ventilia- nuoliai ir vyresni nevedę vy
rai turėtų nelaukdami kol 
jie bus paraginti stoti sava
noriais į J. A. V. kariuome 
nę, kad tuo būdu prisidėtų 
prie viso pavergtojo pasau
lio dalies, o kartu ir Lietu
vos išlaisvinimo iš raudono
jo slibino nasrų. 

Stojant savanoriais į J. 
A. V. kariuomenę būtų ne 
tik didele garbe lietuviams, 
bet įstoję galėtų išmokti į-
vairių ir gyvenimui reika-

. i 

Dabartiniu metu J. A. V. 
gyvenantieji svetimšaliai ga
li būti priimti savanoriais 
J. A. V. kariuomenėn tik to 
kie asmenys, kurie jau turi 
įsigiję pirmuosius popierius. 
Vokietijoje ir Austrijoje J. 
A. V. okupacinėse zonose 
gyvenantieji svetimšaliai pri 
imami savanoriais ir be pir
mųjų popierių. 

Kiekviena J. A. V. valsty
be turi "Recruting Station '. 
kur galima registruotis ir 
gauti reikalingas smulkias 
informacijas. Be to, reikalin
gas informacijas, jei kas a-
bejotų dėl sąlygų, galėtų 
gauti iš manęs, rašant man 
tokiu adresu: Rev. B. Ver
bickas, Nineth St. and Chel-
ton Ave., Camdem 4, N. J. 

— Kun. B. Verbickas 

Dr. Anthony A. Rudokas 
/ OPTOMETRISTAS 

4701 So. Damen Ave. 
CHICAGO t IliL. 

1FTSO VA.ULNDOS: 
Vakanfls:— . 

nuo f tai. vak. Iki t ta i . rak. 

ftefttadleniais: — 
nuo 10 vai. ryto Iki 6 vai. vak. 

i&skyrus trečiadienį. 
fiaokite — YArds 7-7381 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antrad.. Kitvirtad. Ir Penktad. 

VAJL: 10-12 ryte; 2-6. 7-9 P. M. 
3147 & Hals \ed SU, Chicago 

P t n n t d , Tredlad. Ir leitadlonlate 
Valandos: S—t popiot 

Naujas 1950 M. 
TELEVISION 

(Atkelta iš 1 pusi.) .moterų buvo tas pats likimas, 
to didelio žygio prisidėti ir ati-! jei tik surado", štai, kur tik-
duoti savo žinias ir gabumus; ra Rusija! 
tėvynes ateičiai. 

Epilogas 
Kas Europai gresia? 
Kai raudonoji armija veržėsi 

Vokietijon, komunistų Goeb-
belsas — Uja Ehrenburg, karš
tu straipsniu ragino raudonar
miečius išprievartauti kiekvie
ną sutiktą vokietaitę. Gali vie
nas kitas ir kitos tautos ka
reivis tai padaryti, bet tikrai 
nerasime kitos tautos civilizuo
tame pasaulyje, kuri išdrįstų 
tai viešai rašyti. 

Kad jo balso raudonarmiečiai Į kiais arkliais nieko doro nepri-
paklause, gali paliudyti kad ir važiuotume... Ir jei kitos tautos 

LIETUVIUI 
MM TEATRAS 

m m LIETUVIU TEAT80 AKTOBf S 
B e s t i j ą R e i k i a S u s t a b d y t i ! 

Ru»ų rašytojas Gogolis ka
daise Rusiją palygino į šuoliuo
jančią troiką. Girdi ji galva
trūkčiais skrenda, ir jai pagar
biai duoda kelią visos tautos. 
Dostojevskio prokuroras (apy
sakoj "Broliai Karamazovai") 
štai ką apie tą palyginimą sa
ko: "Kad pakinkytume j tą troi 
ką yien paties Gogolio didvy
rius: Sobakevičių, Nosdriovą, ir 
Čičikovą, tai kad ir kažin kam 
vadeles jduotume, vistiek to-

B e aktores Ldlijos Barčai-
tės, apie kurios i Lietuvių 
Teatro darbo įsijungimą jau 
buvo anksčiau pranešta, šio 
Teatro ^įstatas praturtėjo 
dar dviem stipriom jėgom. 
Ką tik atvykusios iš Vokie-

L I N K S M Ų J Ų B R O L I V 
SIBATVAKAK1S 

Šeštadienį, lapkričio 5 d., 
vakare Lietuvių Auditorijo
je rengiamas Subatvakaris, 
kurio programą pildys Links 
mieji Broliai. Jau tas vienas 

Jau ištobulintas. Nekokio per
mainymo nebus per metus lai-
ko. 

Pasinaudokite paveikslais, 
teatrais, nuotykiais šiuo laiku 
per televuriją. Už $U99.95 jūa 
galite įsigyti nauja; vėliausią 
Tele vision aparatą išmokėji
mais po $3.00 į savaitę. 61 co
lio paveikslo didumas. Budriko 
sandėlyj jūs rasite didelį pa
sirinkimą Televizijų; Admiral, 
RCA, Victor, General Electric, 
Philco, Zenith, Raytheon ir 
kitų. 

Budrikas pristato į Jūsų na
mus. Dykai vidurinis prijun
gimas (Aerial). 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS B CBJBURGAS 

2420 W. Marąuette Bd. 
Ofiso TeL: PRosped 6-6446 
Bex TeL: HEmlock 4-3156 

VALANDOSi 
t Ud 4 popiet; f Iki t ntkj to 

Trečiadieniais parai au tarti 

Emerg.: TeL KEdile S-2868 

Dr. Emily V. Krokas 
Q*OĮYTOJA IR ClilBliBOf 

4146 Archer Av*. 
CHICAGO, ILLlNOIft 
TeL LAfajette 3-Jtl0 

Vai., pirm., antrad.. ketv., 1»—!:»• 
ir •—• rak., penkt ir fteit. l » - - ! . ! • 

6234 Archer Ro*4 
A K G O , I L L I N O I S 

TeL S L M M I T 1586 
• a i . : pirm., antrad. Ir ketv. §-• f .v. 

trečiad., penkt Ir i e i tad . I t •-». 

DR. k. JGNKMS 
PHYSIC1AN A 8f7HGEX>ll 
( t l E T L V I S GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

O F I 8 0 T A U L N D 0 8 : 
C e e i i e n ano t -4 p.p. Ir T:t«-i ^ e a 

•attadSenlale nuo t -4 popiet 
Trečiad. Ir Sekmad. atdaryta 

Oftao TeL — PBapect • -
Rea. Tcau 

Oflao TeL: GRovehUl 6-1321 

Dr. Edvvard 6. Muraskas 
GYDYTOJAS LB CHIBUBGAS 

5452 So. Redzie Ave. 
U O O N I U S PRIIMA: 

Kasdien nuo 1:0« iki 4: i0 Ir 
nuo 7:00 tkl 8:0t vai. rak. 

9e6tad., nuo 2:00 iki 4:00 vaL 
Trečiadieniais — pagal mtartmą. 

Beriden. TeL: g&nlock 4-5582 

Ofiso TeL YArds 7 - 6 t t l 
Reaad, TeL DAaobe 4-11M 

Dr. T. Gudauskas 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ATIDARĖ OFISĄ ADRKSL: 

756 W. 35TH STREET 
Ofiso vaL: nuo 1-t Ir «:40—8 raL 
Antradieniais ligonius priima tiktai 

i i anksto susitarus. 
Jei neatsilieps šie telefonai, »»n*lte: 
a £ n w o o d 4-&107; Y l a i i ' s s f i 4-»PO0 

TeL GRo. 6-1606 (Ofise Ir 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICLAN end SUROBOH 

(Lietuvlt GydytojMl 

8121 W » t fittH Street 
YALANDOS: 1—4 popiet, 1 : 1 4 ^ 

t : l t Takarala TreClad. 4—al eutsrtl 

D R T P E T E R T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR OHIRĮTRilAh 

6157 So. We*tern Av4k 

BUORIK 
INCX)RPOKATia> 

3241 S. Halsted St. 
TeL CAlumet 5-7237 

Pirmadienio ir ketvirtadienio 
vakarais krautuvė atidaryta iki 
v ė l u m o s 

— • mm 
WCFL, 1000 kil. stotys. Pasi

klausykite Lietuviška programa 
JSekniadienio vakare 6*80 Chica-
gros laiku. 

Ofiso teL VIrgtale 7-18M 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAJI 

4204 Archer A 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdlaa nuo 1.00 Iki 1:4* raL 
lrtftiad. Ir Sekjm. tik susitarus. 

— H F i l o * * 4-4*34 
VALANDOS: Trečiadiaau Ir 
dieni pasa i susitarimą; kitomis die 

s o m i s nuo t iki 4 
T—t vakare. 

OAse teL GRovehUl t-4029 
Rea. teL fHIHij ft-IMt 

Dr. Alexander J. Javob 
CJOVAJAAsI) 

GYDYTOJAS IB OMaBCRAAA 
2423 W. Marąuotle Bd. 

OFISO TALAKOOfl 
• u o 1 Iki 4 valandos pni i s l , 

Ir nuo 7 iki v raL vakarą. 
Trečiadieniais Ir fliessd! nuleis 

Platinkite dien. "Draugą I I 

AHCRIKOS IAKTCVI \J DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TeL; Virglnia 7-668S 

DR. BIE21S 
*Y DYTOJAS IB CHIRCBOA* 

tStfil W. Oermak Bd. 

Dr. Strikol 
eTs>rroJA» IB oUKVMii 

464A B. AelilMd A ? ^ ORtoact 

SW3aean£ dalykas 8UŽadina 6U8idMBS-
vieeūte ir Regina Matulevi
čiūte. Jos dalyvaus iškilmin
go atidarymo spektaklyje 
gruodžio 3 d., Eleventh 
Street teatre, J. Grušo dra
moje "Tfcvas". 

šis "Drauge" 1947.8.2 tilpęs ra
šinys: "Sovietai laimėjimo svai 
guly": "Poškančių šūvių garsus 
nustelbė moterų maldavimas ir 
spiegimas. Jas prievartavo na
muose. Ištrauktas į gatvę, gau
de kiti kareiviai ir čia pat gat
vėje prievartavo, kitiems žy-

duoda jai kelią, tai gal būt ne 
iš pagarbos, kaip rašytojas ma
no, bet iš pasibaisėjimo. Iš pa
sibaisėjimo, gal būt, iš pasi
šlykštėjimo. Gerai, jei jie trau
kiasi iš kelio, bet, gal būt, vie
ną gražią dieną jie liausis tai 
darę ir sudarę stiprią sieną su-

giuojant pro šalį ir kvatojan- [ tiks patrakusią šmėklą, ir, var
dan savo pačių saugumo, ap-tis bei švilpiant. Ant riedančio 

vežimo keletas kareivių dali
nosi meterį pusnuogę, leisgy
vę. Pirmomis valandomis išli- vimo įkarštį", 
kusios slėpėsi rūsiuose, suodi 
nosi veidus, kad atrodytų se 
nesnes ir biauresnes. Bet ka 
reiviai nebuvo pretenzingi — 

Jau Gaunami Bilietai 

Lietuvių Teatro iškilmin 
go atidarymo vaidinimui, Į tu puikus medžiotojas ir 

jimą, ar ne? O su jais bus 
ir Vladas Vijeikis, "links
mųjų Brolių" linksmu "švo-
geriu" pramintas. Pirmam 
savo prieš čikagiečius pasi
rodymui sutiko dalyvauti 
Kauno Valstybinio Teatro 
balerina Irena Eidrigevioiii-
te ir tenoras Antanas Sprin
dy s (kuris yra tuo pačiu me 

kuris įvyks gruodžio 3 d. 
Eleventh Street Theatre, bi
lietai jau gaunami pas pla
tintojus. Bus paskelbtos ir 
miesto rajonuose bilietų par
davimo vietos. Pirmojo vai-

švietos ir civilizacijos, numal-1 dinimo proga Lietuvių Te-
šins mūsų nežaboto sauvalia- atras žada išleisti specialų 

leidinį, į kurį medžiaga ir 
skelbimai jau renkami. gi bestija reikėtų sustabdyti. 

Tokiam žygiui mes turėtume 
nesigailėti nieko. Patyrimo ir Žinomas teatralas Stasys 
žinių turime. Galop tokia ir j Pilka yra Lietuvių Teatro 

jaunų, senų, nėščių, sergančių' mūsų istorijos likimiuė misija, i režisierius ir vadovas. 

žvejys) ir dar šiandien ne-
garsinamos jėgos. Po prog
ramos pasilikę, šoks pačiu* 

Ofiso TeL TArOs 1-5S57 
Reskl. trt. REpublic 7-444t 

Dr. Frank C. Kwinrt 
( K V E Č I N S K A S ) 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1651 W. 47th S t 

LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 2 vai. Iki 4 ral. popiet 
Nuo 7 vai. Ik) 8:30 vai. vak. ISsky 
rii* trečiad ir ftefttAri. vn karatu 

Dr. W. Gibaszekas, OD. 
A H Ų SPECIALISTAS 

(Kalba lietuviškai) 
756 West 35th Street 

(Virš Union Drug) 
Tel. YArds 7-7S5S (neatsiliepus) 

saukite Vlrginia 7-7292) 

'aiandoa. 1-1 popiet tr T-t • . 
-«&iadUnlala ir dedtadisnlate ofisas 

jrra uldarytaa, 
tik DM 1—1 •*>• P * P l * 

REZIDENCIJA 

424J. W e s t 66th PUfie 
R E p a b U o 7-78«8 

r©L CAnal 6-0257 

MLP.L ZALATORIS 
GYDYTOJAS IB CHIBUBGA» 

1811 Bo. Halsted B t 

U f U U t . 
aso 1-4 ir i-l: trse.. asitad. k 

Defcm. t ik pasai •utartl 
Ofiso Tstefc 

Jat aeataakra vlrsmlaStl 

Naikinimas 

AT4, 
U 4. ryto I d l l f , 

-
Akių egzaminavi

mo specialistas. Iš
rašo t inkamus a-
kiniams sti k 1 u a 

Pritaiko prie veido 
S m a g i a U S l U S ŠOKIUS, l a h a i g e , tr~lluB, patrauklius akiniu r imus. 
*.o~* ^».i,^c4-*.,,; » j J u t ~ « ~ „ l*riem*mo valandos: Pirmad., 
ram orkestrui griežti nenu- Antrad. ir Ketvirtad., nuo 10 v. ry

to iki S v. p. p. ir « v. iki 8 v. 
vakaro. Treclad. ir Penktad. 1 v. Iki 
i v. vak. ir Seštad. nuo 10 v. ryto 
iki 5 vai. p. p. 

m t a s o t t s s s 445 W. Slst St. 
Prteraimo valandos: Trečiad., Pen
ktad. ir Sestad. nuo 6al. v a k lkl 
• vai. vakaro. 

Dr. L E. Mokai 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. FAI-MU 
Tol:: PUUMUI MI71 

VAJLANB08: vs-i 

stojant. Bus ir kitos, subat-
vakario nuotaikai tinkamos 
pramogos. Kas nori pasi
juokti, linksmai laiką pra
leisti, prašom sau atžymėti: 
"Šeštadienį, lapkričio 5 d. 
vakare Lietuviui Auditorijo
je — Linksmųjų Brolių Su-
4 1 1 mm3. * • 

batvakaris \ 

Platinkite dien. "Draugą » > 

Reo. 6858 So. ! • ! • • • Avs. 
Bes. TeL: GRovehUl ^ M i f 
Office TeL: HEmlock 4-4848 

DR, J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IK CKIBUBGA8 

142S W n t MsvrąsMt** H«*> 
OiTBO • • L A N D O S : 

Vuo I iki 4 ir nuo f M 9 vak 
Tračia*. Ir Aofttad. soMtania 

SKELBKITE 4 ,DRAUGE" Platinkite dien. 'DRAUGĄ" 

"Tieaa" praneša, 
Švenčionėlių miško pramo
nes kolektyvas "virš plano" 
išvežė 88,000 kūbiniųi metrų 
Lietuvos miškų. Ypač čia 
pasižymėjęs vežikas draugas 
Mongiliovas, įvykdięs dvigu
bą normą. 

— Antalieptės valciuje ge
riausia veikiąs ** Raudono
sios Vėliavos" kolchozas. 
Ypač čia pasižymį komjau
nuoliai Lysovas ir Koleani-
kovas. 

— — 

Kinai Gavo Dolerių 

Laivu SS Edward Lucken-
bah neseniai iš Amerikos 
i Hong Ko»g nugabentas 
didelis siuntinys kiniškų 
sidabrinių dolerių, kurie bu
vo pagaminti Amer. J. Val
stybių metalinių pinigų 
dirbtuvėje, Philadelphia, Pa. 
Iš ten pinigai pervesti į 
Chungking, kur, komunis-. 
tams paėmus Canton. na
cionalistai perkels savo 
sostinę. 

4 
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IŠ MCSŲ GANYTOJŲ KOVŲ LIETUVOJE 

Jie Tvirti Ir Nepalaužiami 
(Iš Lietuvos Atvykusio Pasakojimas) į 

Mūsų Tėvynė šiandien vi- žmogus nei mirties nebijo?! 
siškai izoliuota nuo likusio Grubūs milicininkai nusive-
pasaulio. Kai iš kitų anapus; de tą didį' Dvasininką į Lū-
"geležinčs uždangos'' esan-ikiškį.... , 
čių kraštų dar šiuo metu pa- __ __ ___a _ M . 
lyginamai nemažai žinių gau ***** Busime Pasaukti 
narna, tai iš Lietuvos vos D ,e?Vo Karalystėn,.. 
viena kita siaubinga naujie- Suėmus vysk. Borisevičių, 
na išsprunka j laisvąjį pa- Telšių ordinaro pareigas pra 
šaulį. Kai visas pasaulis kar- dėjo eiti jo padėjėjas vysk. 
toja kard. Mindszenty, ar- R/amanauskas. Tai tiesajus 
kivysk. Stepinac ir Beran ir atkaklaus būdo žemaitis, 
vardus, apie didžiąsias mū- Minios žmonių suplaukdavo 
sų ganytojų Lietuvoje kovas sekmadieniais į katedrą pa-
nesigirdi nė žodžio. Ne to- siklausyti savo ganytojo pa-
dėl tyla gaubia pasaulį kad mokslo sumos metu. O apie 
mūsų dvasinių vadovų pa- ką gi jis kalbėjo? Jis aiški-
siaukojimas būtų menkes- no žmonėms, kaip išlikti tvir 
nis, bet dėl to, kad jis ma- tais tikėjime, kai jie bus pa
žai žinomas. Nors daugelis likti be žemiškų vadovų. Jau 
įvykių dar paslėpti nuo mū- prisiartinąs laikas, kai Vi
sų akių, tačiau vienas kitas sagalis pasišauks visus sa-
f ak tas jau pasiekė laisvąjį vuosius tarnus — dvasiškius 
pasaulį. Lietuvoje į savąją karalys-
"Kristus Laimės! Laimes Ir t ę: ^ ^ i o j o bandymo dieno-

_-. .. _. ... mis ir šventyklų durys bus 
Manoj, Lietuva! j u ž s k l ę s t o s . Patys žmonės ta-

Kai baigiantis karui "mi- da turės mokėti, kaip pakrik 
nistras" Gedvilą sugrįžo iš styti naujagimį:, kaip pamo-
Rusijos "rojaus'' Lietuvon,1 kyti jaunuolį, kaip paruošti 
atvykęs* į Telšius jis viešai mirčiai senelį... Taip kas 

SEKMADIENIS LIETUVOS SODŽIUJE 

visą šventovę ir veržėsi pro 
atviras duris laukan. Mili
cija nebežinojo, ką daryti. 
Pagaliau pasišnibždėję tar
pusavyje, išėjo iš bažnyčios 
ir liepė vienam iš besisuki- geruoju neįsileisią, laušią 
nėjančių šventoriuje praneš- duris. Sekretorius pranešė 
ti kunigui, kad jis lieptų j apie tai vyskupui. Senelis 
žmonėms išsiskirstyti ir ei- pagalvojo, raimiai pratarė: 
ti namo. Kunigo jie neliesią. j "Neįleisk. Užrakink ir vi-
Kitaip visi būsią sunkiai nu- j sas kitas kambarių duris 
bausti. Gi milicija šiandien! pirmame aukšte. Jei noras 
daugiau nieko nebedarysian- j įsiveržti, turės visas duris 
ti, nes ji savo "uždavinį" 

čios Lietuvoje vadų žygius, 
tačiau iš tų kelių vaizdelių 
pabandykime susidaryti pil
ną žūtbūtinės kovos lauko 
Lietuvoje paveikslą. Su ne
paslepiamu pasididžiavimu 
mes džiaugiamės savo Dva
sios Vadų didinga kova Lie
tuvoje. Jų pasiaukojimas ir 
ištikimybe Dangaus Vevui 
ir Lietuvai įpareigoja ir mus 
niekad nepasiduoti įvairiems 
tremties sunkumams, bet 
nuolat stovėti Lietuvos sar
gyboje, kad, kai grįšime na
mo, galėtume atvira širdimi 
pasisakyti: "Nfekad Tavo 

ateitimi neabejojau, visomis 
jlgomis dėl Tavo laisvės ko
vojau, Dangaus skliautą dre 
binau savo malda, — todėl, 

dar keletą girtų "draugų". Tavo lar.sves valandai išmu-
Gauja reikalavo juos įsileis- šus, su tyra širdimi sugrįž
ti, nes turį įsakymą iškraus- į tu pas Tave, Manoji Lietu-* 
tyti visus iš šių namų. Mat, 'va!" 
jie norį ten apsigyventi. Jei 

BET KAM DABAR YRA PRIEINAMAS 
GROJIMAS AKORDIONU. 

Mokestis u i pamoką ir \artojimą akordeono yra 
tiktai $1.25 

Vaikams ir Suaugusiems klanas 
prasidf-s Spalio 15 d. 

Paskambinkite Stanley 752 pasitarimui 
Nereikalingas mokestis ift anksto 

ĮSIRAŠYKITE DABAR 

l.ouis Kostka Accurdion Selino. 
2304 SO. HĄRVEY AVENUE 

Partizanai 
Sprogdina 

Vokiečių laikraštis Ham
burge "Die Welt" *paskelbe 
informaciją, kad pabaltie-

BACK TO SCHOOL SALE ON 

TYPEVVRITERS 
Ali Makes Rented aid Repaired 

ADDING MACHINES — CHECK WRITERS 
35 YEARS OF DEPENDABLE SERVICE 

T Y P E W R I T E R 
S A I J R K and SERVU K 

2549 VVEST 63rd STREET 3712 SO. YVESTERN AVE. 
WAL.BROOK 5.9181 LAPATETTB ft-SBM 

O P E N MONDAY AND THUR8DAY EVENINHS TO 9 P. M. 

VVAGNER 

1? 

jau atlikusi... 
Kunigas padėkoja tikin

čiai partizanai netoli. Lenin-
sulaužyti"... Ir nuėjo' į ~ko£ j S r a d o sulaikė du traukinius, 
lyčią... Įsiutę ruskiai išlau- k u r i e važiavę į Sibirą su dė
že pirmiąsias duris, gerokai 

tiesiems už jų nuoširdumą ir I sužalojo autąsias. Tačiau ne 
prašo išsiskirstyti, kad kas j m a z a i . P ^ j - g o , atsibodo,— 

pareiškęs', kad vieną daiy- sekmadienį jis tenai" mokė I blogiau neatsitiktų. Kai žmo! i r l s eJ0' m e ° nepesę. 
ką jis tikrai įvykdysiąs: tai visus, kaip baisiame audros j n ė s pamažu tylėdami ėjo iš Bet gi už kelių mėnesių 
sunaikinsiąs Telšių vysku- sūkuryje išlaikyti tyrą Die- katedros, jų Vyskupas šal-ijįe suėmė senelį. Išgabeno 

tame purviname vagone jau į jį toli. Ten jis 1947 m. va-
buvo gabenamas Šiaulių pu- j s arą iškankintas ir mirė. 
sėn. Kur jį nuvežė, kas su į Viešpats išklausė jo maldos: 
juo nutiko — nežinia. Tik;suteikė jam kankinio mirtį, 
viena žinoma, kad anas ku-! Tikriausiai su padėkos mal-
nigas, tą šiurpulingą rytą da lūpose sutiko jis Amži-
laikęs katedroje šv. Mišias, j natvės Rytą. 
buvo suimtas po trijų sa 
vaičių klebonijoje... 

Manęs Nepjabauginsite... 

pijos vadovus. Nereikėjo ii- vo ir artimo meilę ir net to
gai laukti; mat, Maskva lei-! bulėti joje. Klausytojai de-
do Gedvilai sunaikinti tiek! josi jo žodžius giliai į širdį, 
žmonių, kiek tik jam patin
ka. 1946 m. vasario man. 
vysk. Borisevičius suima
mas ir išgabenamas į Vilnių. 

o ašaros neretai sudrėkino 
ir tvirčiausio vyro skruos
tus. 

1946 m. Bet štai vieną 
gruodžio rytą pasklido Tel
šių gatvėmis gandas: raudo-

Po kelių savaičių uždaroje 
teismo salėje jis pasodintas 
j kaltinamųjų suolą. Kalti-1 n o j f m į i į c į j a maišosi aplink 
nimas tik vienas: Gedvilą. katedrą; turbūt, vyskupo 
tvirtina, kad vyskupas esąsį laukianti suimti. Nereikėjo 
"liaudies priešas". Įrody- Į k i t o paraginimo .Tuojau ne-
mui, kad sis teismas " d e - i m a ž a s b ū r y s tikinčiųjų sku-
mokratiškiausias iš demo* U^jo pagalbon savajam ga-
kratiškiausių", vyskupui bu- nytojui. Deja, buvo per vė-
vo leista pasikviesti liūdi- lu... Vyskupas, atlaikęs šv. ninku iš savo pusės. Teismo M i ž i a s ( g a l p a s k u t in į kar-
saleje sėdi jie — tai d v y l i - ^ ^ vienplaukis išėjo iš ka-
ka žydų, kuriuos, savo gyvy t e d r o s i r s t a i g a g a u j a mi_ 
bę rizikuodamas, vyskupas! l i c i n i n k ų prįbėg0. "Esi su-
išsaugojo nuo nacių akių ir; į m t a s ' \ sušuko vienas, "ir 
kulkos. Jie tik trumpai pa- nebandyk niekur bėgti, nes 
reiškia: Jis mus globojo š ausim"... Kiti du griebė už 
vokiečių okupacijos metu".! r a n k ų perlaužė jas į užpa-
Raudonasis teisėjas. dirbti- ̂  k a l į k o l trečias išsitraukė 
nai nusišypsojo: ką reiškia s t 0 r ą virvagalį iš kišenės, 
sie draugų žodžiai, kai S u juo> k a i p didžiausiam 

draugas ' Gedvilą uztvirti- gaivažudžiui, surišę rankas, 
no, kad „pilietis" Borisevi- t u o j stumtelėjo privažiuo-
cius yra 'bureuazinių nacio- j a n č i o aut0mobilo link. Vys-
nahstų vadas"... Po trum- k u p a f l p r a d § j 0 atsipeikėti ir 
pos pertraukėlės paskelbia- paklausė, ar negalėtų pasi-
m o a orvf»«inr^iTir i o a • " m i t r i a - A ' i » — i— v . . • 

imti skrybėles, žieminio ap-
mao sprendimas 
tas sušaudyti!'' siausto ir truputį valgio 

juk vienplaukiui su vasari
niu paltuku tikrai šalta. 
"Galėsi Sibire iš meškų kai
lių puikius kailinius pasisiū
ti," nusijuokė tas, kur ran
kas rišė. 

Visos "teismines" proce
dūros metu vysk. Borisevi
čius sėdėjo ramus, nors ir 
truputį įsitempęs. Jo žodis 
buvo trumpas: ,,Aš nekal
tas' '. Kai dabar paskelbia
mas /'sprendimas", jis visai j Įgrūdę jį automobilin, ku-
ramus. Teisėjas nesitenkina r į s skubiai nudūmė tolyn, 
sprendimo pranešimu. Jis j milicininkai vėl nubėgo ar-
jaučiasi toks menkas prieš tyn prie katedros: jiems dar 
aną kaltinamųjų suole sa- reikėjo suimti vieną kuni-
vo dvasine rimtimi ir pasi-'gą> kuris tuo metu dar te-
ryžimu kerinčią asmenybę. Į belaikė šv. Mišias bažnyčio-
Bet jausdamas galią savo 
kruvinoje rankoje, jis sten-

je. Vis daugiau tikinčiųjų 
rinkosi šventovėn. Bebai 

giasi ieškoti pasitenkinimo; gįančiam laikyti šv. Mišias 
savo žvėriškumui ir nutaria j kunigui buvo pranešta apie 
pasityčioti iš ano: "Tai ma-| vyskupo suėmimą ir jo pa
tai, anksčiau gyvenai gerai ties belaukiančią miliciją, 
ir visų pagarboje buvai. Ma- Kunigas po šv. Mišių atsi-
nei, kad galingas esi. O da- j klaupė ant altoriaus laipte-
bar pamatei, kad tavo galy- j Įį0 į r meldėsi. Stumdydamo-
bė niekai ir kad mes esame 
laimėtojai!" 

• o si "bobinčiuje", ginkluota 
milicija nerimo, bet nedrįso 
kunigo suimti, nes prie al-

įaciau vos spėjo jis Durną t o r i a u k p l: §;„,+„; tikinčiu, 
sučiaupti, kai ten — iš kai- t o n a u s K e i l š i m į a i . "fcincių-
4.- _ • i j m supo ii sargyboie. Tačiau 
tinamųjų suolo — pasigirdo J V . * įL^tiJ. .,. T tvirtas plieninės valios pra
našavimas: "Tu laimėjai 
šiandien, bet tavo tėra valan 
dėlė! Ateitis priklauso man: 
Kristus laimės! Laimės ir 
manoji Lietuva!" 

Sprukdami pro duris, žy-

naujai atvykstančių milici
ja bažnyčion neleido. Visaip 
juos keikdama, liepė eiti na
mo. Tik staiga bažnyčioje 
esą tikintieji sujudo, ir pasi
girdo griaudi, širdį verianti 
giemė: „Marija, Marija... pa
lengvink vergiją, išgelbėk 

deliai liudininkai baimingai j nuo priešo baisaus". 
žvilgterėjo vienas į kitą: tas I Ši liūdna gaida pripildė 

Niekas nepažino bolševikų 
geriau, kaip senelis vysk. T. 
Matulionis. Matė jis jų siau
timą Rusijoje, iškentėjo jis 
Solovkų stovyklos žiauru
mus. Tačiau Viešpats dar 
tada nenorėjo jam suteikti 
kankinio vainiko. Aukščiau
sias norėjo, kad jis dar pa
sidarbuotų savosios tautos 
gerovei: 1944 m; Lietuvą už
plūdę bolševikai randa jį 
Kaišedorių ganytoju. Jis su
pirkinėja liturginius rūbus, 
mišiolus — juk Fatimos Mer 
gėlė apreiškė, kad Rusija at
sivers. Rūpinasi kunigų prie 
augliu savoje vyskupijoje— 
juk be vadui tautiečių dva
sinis gyvenimas susilpnės. 
Nors sveikata šlubuoja, daž
nai po ilgesnių pamaldų ten
ka gydytojo šauktis, tačiau 
niekas nepajėgia sustabdy
ti šventojo senelio pasiryži
mų. 

Kartą 1946 m. rudenį jis 
išėjo iš koplyčios, o skubiai 
prisiartinęs sekretorius pra
nešė, kad du slaptosios mi
licijos rusai jo reikalaują. 
Vyskupas nuėjo kanceliari
jom Visas pusvalandis pra
bėgo jų kalbų raštinėje be
siklausant, o vis dar neįma
noma buvo suvokti, ko jie 
atėję. "Mes esame labai 
stiprūs, ir vargas tam, kas 
mūsų valdžios nepaklau
so...", kartojo be atvangos 
jie tą pačią melodiją. "Si
bire daug vietos "liaudies 
priešams". Iš pradžių vys
kupas tylėjo. Paskui ramiu, 
bet neabejojamai tvirtu bal
su prabilo: "Aš negaliu su
prasti, ko norite. Jei norite 
baimės man įvaryti, tai vel
tui atėjote. Manęs nepabau
ginsite... Mačiau aš ir Si
birą, — ir Dievui dėkojau 
už tą didelę dovaną, kad tu- j 
rėjau laimės kentėti už Kris-• 
tų. Daugiau laiko su jumis 
kalbėti neturiu". Ir išėjo. Gi i 
abu "nuvainikuoti herojai" 
tuojau išsinešdino su neapy
kanta akyse ir pagieža lūpo
se: "Na*, pamatysit!"... 

Tą pačią dieną vėlai va
kare atėjo tie patys du su 

portuotais žmonėmis. Šią 
žinią perdavė minėtam vo
kiečių laikraščiui iš Pabal
tijo kraštų sugrįžę vokiečių 
karo belaisviai, kuriems te
kę gyventi netoli buv. SSSR 
— Pabaltijo valstybių sie
nos. Šiose vietose partizanai 
esą ypač aktyvūs. Jų eilės 
padidėjusios nuo to laiko, 
kai bolševikai pradėję čia 
vykdyti kolektyvizaciją ir 
masines deportacijas. 

Pskovo apylinkėse esanti 
ypatingai aktyvi latvių ir 
estų partizanų! veikla. 

Ištikimybe Dangaus Tėvui 
Ir Lietuvai 

Nors dar ne laikas apra-
šyti visui Katalikų Bažny- SKELBKITES "DRAUGE" 

y 

N E L A U K I T E 
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu! 

Jei norite užsitikrinti nno ugnies, namns, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jis parūpintu jums polisą per mušu kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokiu nemalonumu. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Cbicago Board of Underwriters" 

O'MALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams S t Room 1043 

Telefonas CEntral 6-5208 
GENERALINIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY IMPERIAL ASSURANCE COMPANY LUBMERMEN'S INSURANCE COMPANY MASSACHUSETTS FIRE u MARINE INSURANCE CO. MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY PHOENDC INDEMNTTY COMPANY 
4> 
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KELIATE VESTUVES? 
WHITE WAY FLORIST 

Vestuvėms —- Laidotuvėms —- Visokioms, kitoms Progoms. 
Didelis pasirinkimas gėlių fr Žydinčių gelių vazonuose. 

Didelis pasirinkimas ŽALUMYNŲ 
Mes pristatome atdara iki 10 vai. vak. 

Peter Alex — VIncennes 6-7149 
WHITE WAY FLORISTS 

* 7149 So. State St. 
^ 

J) 

j * 

DĖMESIO, N U O S A V Y B I Ų S A V I N I N K A I 
AR PLANUOJATE PERTAISYMUS? 

Ar jums yra reikalingi GERI KARPENTERIAI 
Faskambinkite GRaeeland 2-8529 

Paprašykite Frank Nystrom. 
JIIOS SI f T j O M E . . . Dykai apskaičiavimus namų portaisymuoso. Jokio 

laukimo — Joks darbas nėra per didelis ar permažas. Garantuojame, 
kad būHite patenkinti. 

Mes atl iekame darbą bet kur mieste arba priemiesčiuose. 

Viking Building & Remodeiing Co. 
842 W. NEWPORT AVENUE 

Labai gražūs 

DANGČIAI 
STALAMS 

TEGU MAFLE 

APSAUGOJA 

J f S Ų STAIiA 

DĖMESIO, ŠEIMININKES! 
Padaromi pagal užsakymą. Tie
siog iš fabriko jums 

• Nepraleidžia šilumą 
• Plauna nuis. 
• i v e b m s veltinis dugnas. 

VISOKIU SPALVŲ IR FAfiOSV 
Paskambinkite arba parašykite 
mums, kad galėtumėm jums pa
tarnauti jūsų namuose. Mųsū at
stovas parodys jums javyzdius ir 
spalvas, kurie derintųsi prie jūsų 
stalo. Patarnauja m diena ar vak. 
Aukštos kokybės.. .Uš žemą kainą 

4.98 i u AV***® 
52 WEST MAPIE ST. 

DEIaw«r« 7-3208 

10<K£ apdraudimas 
Greitas siunti u.»as. 
Vaistai siunčiami 

oro paštu. 

SIUNTINIAI 

L I E T U V Ą 
visus mokesčius 
Čia sumokėjus 

: ^ , 

•Jūsų gimines gmn-
na jhlsu siuntinius 

visiškai ho Jokiu 
išlaidu 

J f S GAIJTE SIUSTI SAVO PAČIU 

Drabužius (Naujus Arba Senus) 
Audeklo Medžiagas, Maistą ir 1 1 

• REIKALAUKITE PILNŲ INFORMACIJŲ CENETRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 So. State Street Chicago 4, n . 

Telef.: WAba.sh 2-9354—9X55 
ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS IKI 1:30 PO PIETŲ 

tir 

Ballroom Dancing 
Taught M you c m dane* 
wiib anyoa«. 

3 Private $K00 
Utsoas i i 

lt \.\4 l.\4. 
Enroff Now for Our Foll Tcrm 

A $cko*l of Taoroagfc aid 
itperf fatfracfiea 

CHILDtENS AND 
MtOKSSIONAL CLASSES tN 

TOE, TAP. BALLET. A C t O i A T I C 
Pour y2 hr. lessons with group— $3.00 

SCHULTZ 
DAMCE S T U D I O 

6601 S. HALSTED ST. 
4-4430-31 O p « 11 «• 10 

• A Scfcool wHk m «»p»f«ffo«-

V 

EMPIRE GLASS CO. 
LANGAMS STIKLAI — BALDAMS 

VIRŠUS — VEIDRODŽIAI — PER-
FlKšKIMAs 

2235/ E. 79th St. 
Tel. ESsex 5-1518 

f 

\ 

Skelbiame Atidarymą 
HOLLYWOOD CLEANERS & DYERS 

1438 MILWAUKEE AVENUE 
Šiaurės vakarinės miesto dalies moderniškiausia valykla* 

Mes prižadame jums greitą ir patikimą patarnavimą. 
4 valandų patarnavimas visokiems rūbams. 

Mes priimame ir pristatome į namus. 

Pašaukite HUmboldt 9-3430 
^ 

Klausykite ką sako VIENINTELE LIETUVIŲ 
J* RADIO PROGRAMA 

| | | V - ^ r \ O U I U Transliuojama KASDIENI 8 m. 
<? ^ Įsteigė komp. Antanas 

Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitienė. 

8 PROGRAMOS SAVAITĖJE: 
Kiekvieną vakarą 9:30 vai. 
Sekmadieniais 1:00 vai. p.p. 

Ketvirtadieniais 
Extn Programa . . . .7 iki 8 v. •. 

Kasdien pasaulinės ir v iet ines žinios.—Įvairūs įvykiai l ietuviškame 
gyvenime.—Biznio firmų pranešimai.—Lietuviška muzika—dainos .— 
Paskaitos . Visa i s reikalais kreipkitės: 

6755 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, ILL. 
Telefonas — GRovehiU 6-2242 

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. 'Drauge'. 
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Kviečiame i Lietuviškos Knygos 
Rėmėjų eiles. Metine duoki? $T». 
Gnusite nauju knypn už 7.50. Ro 
*ykite: Rev. C. A. Matulaitis. 2331 
Šo. Oakley A ve.. Chicago 8. 111. 

<*jrf?j& 
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KAUNO SENAMIESTIS PRIE NEMUNO 

DRAUGE VARGE PAŽINSI 
J. VOLDEMARAS 

Lietuvių priežodis sako, < no, kaip nuo ūkininkų že 
kad draugą tik varge pažin- mes atiminėjo ir pyliavom 
si. Dažnai žmogus susimas- apkrovė. Susimąstė Ivanas, 
tai, perkratai savo prabė- "Da, da, vot į mojavo otca 
gusias dienas, prisimeni ka- rastreliah* (taip, taip, štai 
daise sutiktus žmones, ku- ir mano tėvą sušaudė), ku
rie likimo blaškomi vienais lokas buvo f aš tai beveik 
-keliais nuėjo, o tu kitais, ir neatsimenu, tuoj po revo-
kažkaip malonu, gera esti liucijos. Žinai ką, daug ką 
prisiminus tuos, kurių at- tu sakai y r a te isybe, bet 
minimui gali drąsiai ir ne- jeigu Stalinas taip daro, tai 
dvejodamas pasakyti: jis matyt taip ir reikia." 
buvo mano draugas. Ypač Po kelių dienų vėl ateina 
brangus tas draugas, kuris, pas mane, nešinąs šmotą la-
kaip tas gailestingas sama- žinių, turbūt apie kilogramą, 
rietis, net kitos tautos sū- "Beri i kušai", sako, "aš ne-
nus būdamas, tau tiek šir- turiu brolio, dalinsimės per 
dies yra parodęs, kad kažin pusę. Pas ūkininką po darbo 
ar pats savo kraujo broliui malkas skaldydamas uždir-
tai būtum padaręs. Cia ir bau." 
prisimena man keli mano ne- Pradėjo Ivanas lankytis 
tolimos praeities atsitiki- beveik kas dieną, vis ką nors 
mai. pasidalinti atnešdamas. O 

Buvo tai 1944 metų rude- atsisakyti nė nebandyk. Sa-
nį, Austrijoj. Vieną popie- ko, aš su ūkininkais gražiai 
tę kartu su tūkstančiais ki- sugyvenu, padirbu ką, o 
tų darbininkų lindėjau uo- kartais ir už pinigus par-
lėtam kalne išgręžtoj slėp- duoda. 
tuvėj, kur beveik kas dieną Vieną dieną Ivanas man1 

tekdavo slapstytis nuo ga- sako: "Tu manai aš tikras 
lingu Amerikos bombonešių.! komunistas ? Argi aš aklas, 
Tame urve susirinkdavo j - ; argi aš nematau, ką jie da-
vairiaspalvė minia prancū-1 ro ir kaip žmonės kitur, 
zų, lenkų, čekųv rusų ir kitų '^palyginus su Sovietų Sąjun- j 
tautų vyrų bei moterų, pus-1 ga, gyvena, kad ir toj pa-
alkanių ir apdriskusių, pri- čioj Austrijoj. Juk bolševi-
verstų dirbti Trečiojo Rei- kai pagaliau mano tėvą nu-
cho karo mašinai. Kažkaip | žudė. Bet prieš juos kalbėti 
užsimezgė kalba su vienu I nevalia, nes jie greitai ir 
vyruk J, rusu, kuris dėl sa- &a ateis, o lagery pilna a-
vo atvirumo man pasirodė geutų, tikrai išduos, 
net kiek įtartinas. Pasisakė Pats pusiau alkanas bū- j 
esąs buvęs raudonarmietis, damas pradėjo jis dalintis 
patekęs j nelaisvę, bet iš Jos s u soanim viskuo, ką tik kur , 
pabėgės, prieš tai iškentęs j gaudavo, vis motyvuodamas 
žiauri: usius kankinimus, į k aš brolio neturiu, imk", j 
kad atsisakė stoti į rusų Paskutinę cigaretę per pusę 
generolo Vlasovo armiją, 
vokiečių suorganizuotą ko 

lauždavo, kur du kiaušinius 
gavęs vieną man atiduodavo. 

vai prieš bolševizmą. Pasi-! V i e n ^ vakarą (buvau jau 
klausė kur gyvenu. Nors įr' įmigęs) kažkas smarkiai 
nenori?i. bot pasakiau bara-1 pasibeldė j duris. Atidarau-
ko bei kambario numerį. Ivanas. Iš karto supratau, 

Už poros dienų iš tikrųjų i k a d kažkas atsitiko: visas 
susilaukiau svečio, to paties smarkiai susijaudinęs, 
ruso Ivano. Įsišnekėjom. \ "&* n a k t * išvažiuoju. 
Pasirodė esąs ne paprastas Siunčia į pafrontę apkasų 
Ivanas, bet komunistuojant k a s t l ; ž i n a u> nebepasimaty-
tis pilietis, kuris negali su- j s i m e • 
prasti, kodėl aš, karui pra-! M atau, sunku jam kalbėti, 
sidėju,, nesitraukiau kartu ; Apsisuka eiti, bet vėl stab-
su rurais, bet pasilikau Lie- t e l i ' atsigrįžta, nusiima skry 
tuvoj, ir štai dabar privers- , ^ n u 0 š a l v o s i r m e t a m a n 

tas Vokietijos fabrikuose i *** . l o v o s ; "Nešiok ir mane 
vargt ko gal būčiau gale- 1 F™imink". 
jęs i& vengti. Trumpai pa- Vienaplaukis Ivanas išr
aiškingu jam, ką komunistai n a * v ė ^ l r l i e t u -
yra Lietuvoj pridarę, ir kad m , 
geriau Vokietijos fabrikai Tame pat lagery, jau Iva-
nei Sibiro katorga. Pasiro- n m įvažiavus, susipažinau 
do, jis pats sibirietis, bet 
ten pagal jį neesąs jau toks 
blogas gyvenimas, kokį aš 
įsivaizduoju. Jisai, Ivanas, 
net savo dviratį turėjęs! O 
blogai Sibire tik kontrevo-
liucijonieriams ir kitiems 
liaudies priešams. 

Sekantį vakarą Ivanas 

su graiku Joaniu Bekeriu. 
Prasidėjo mūsų pažintis nuo 
biznio: jis spekuliavo taba
ku, o aš retkarčiais užsuk
davau pas jį nusipirkti. La
bai sunku būdavo susikal
bėti, nes vokiškai jis beveik 
nemokėjo. Šiaip taip supras
davom vienas kitą. 

vėl atsilankė, ir mes vėl Vieną dieną Bekeris man 
pradėjom politikuoti. Pa- sako: "Tu turbūt iš graikų 
pasakojau, kaip bolševikai kilęs, nes tavo pavardė grai-
iš Lietuvos net senius ir kiška". Juokdamasis atsa-
vaikus trėmė, kaip kanki- kau, kad jeigu aš graikas, 

tai jis lietuvis, nes jo pa
vardė lietuviška. Jis prade
da manęs klausinėti lietu
viškų žodžių, aš ji graikiš
kų. Susiaraugaunam. 

Vieną dieną susergu, pa
guldo mane į ligoninę. Atei
na Bekeris aplankyti ir at
neša kokį •šimtą, gražiai į 
popieriukai susuptų, cigare
čių. (Išvertus pinigais mė
nesinis darbininko atlygini
mas). Neima iš manęs nė 
vieno cento. Pradeda pasa
koti savo gyvenimo istoriją, 
pradedant karu su italais ir 
baigiant išvežimu Vokieti; 
jon. Prašo, kad pasibaigus 
karui važiuočiau su juo į 
Graikiją, kur jis turįs didelį 
ūkį netoli nuo Saloniki, kur 
esą taip gražu, kad net pa
pasakoti neįmanoma. 

Nuo to karto Bekeris daž
nai užsukdavo pas mane į 
kambarį pasikalbėti, vargais 
pasidalinti. Bet štai pradėjo 
braškėti frontas, bolševikai 
jau prisiartino prie Vienos. 
Laikas kuo skubiausiai 
traukti į vakarus. 

Ligi paskutinės dienos ne
norėjau nieko jam sakyti, 
kad rengiuosi išvažiuoti. 
Kažkaip gaila ir nepatogu 
prieš draugą. Bet štai ateina 
ir paskutinė diena. 

"Jonai, aš rytoj išvažiuo
ju, pats nežinau kur, trau
kiuosi į vakarus." Abu ty
lim. Kažkaip graudu, sunku 
ant širdies. 

Kitos dienos vakare Beke-1 
ris atėjo pas mane palydė
ti į stotį. Lauke sninga, pu
čia šaltas žiemos vėjas. Be
keris pasiskolina pas drau
gus rogutes, sukraunu savo 
daiktus, ir abu einam, bris
dami per pusnis. Stoty rei
kia laukti « kelias valandas, 
nes traukinys vėluoja. Pra
šau jo eiti namo, nes jis be 
palto, vien su lengvu švar
keliu baigia sušalti, bet jis 
neina. Kada jau pasigirsta 
traukinio švilpimas ir mes 
ištiesiam atsisveikinimui 
rankas, jis ištraukia iš ki
šenės jau anksčiau paruoštą 
odinę piniginę, kuri net ne
užsidaro nuo kietai prikimš
tų banknotų, ir bruka man 
į rankas. Neimu. 

"Imk, tau reikės, o mani
mi nesirūpink." 

Pas abu akys blizga nuo 
ašarų, gomury kažkas už
springo. Man laikas lipti į 
vagoną. Nuo laiptelių dar 
kartą paspaudžiu jam. ran
ką. — "Gute Reise, Jorgis", 
sušunka man paskutinį kar
tą draugas. Įlipęs į vagoną 
pro lentom užkalto lango 
skylutę matau, kaip jis grįž
ta atgal, tempdamas rogu
tes. 

Praėjo penki metai. Die
vas duos, gal dar kelis syk 
po tiek praeis. Bet draugų 
kaip šie tikrai niekad ne
įstengsiu užmiršti. Ir daž
nai pagalvoju: ar aš jųj vie
toj būčiau taip pasielgęs? 
Turbūt kad ne. Manau, kad 
panašiai savo atveju atsaky
tų ir, daugelis kitų, šias ei
lutes skaičiusiu.. ,. .:'•' 

TRUMPOS ŽINIOS 
Kojotai Plečias Po Kraštą 

Kojotai Amerikos stepių 
vilkai), kurie seniau laikė
si tiktai vakarinėse valsty
bėse, paskutiniais laikais 
pradėjo plėstis po visą kraš
tą. Jų Jau užtinkama į ry
tus pradedant Ohio valsty
be ir į šiaurę iki Alaska. 
Viena vilkė atveda nuo trijų 
iki dešimties vilkiukų. Su
gautus jaunus vilkiukus ga
lima prijaukinti ir tuomet 
jie būna ramūs. 

CLUB ir MOKYKLOS 

MEGSTINIAI 
Padarome, pagal užsakymus 

— Taipgi — 
Vyrams — Moterims — Valkams 

Visokio dydžio lr spalvų. 
Fabriko kainos. 

Globė Knitting Mills 
4235 W. 26ta ST. LAwn. 1-2981 

BŪSIMOSIOS 
J A U N O S I O S 

ate ik i te p a s 

grąžtu 
13P s m u 

" v x r r Vestuvių 
H w Porire,,» 
BESJSENBILL— KOLAR 

FOTOGRAFAI 
6346 W. 26th S t 

TEL. STANLEY 8183 

Aš Dabar Esu Vietini 
Fabriko Atstovė Įvairioms 

Puošnioms Suknelims 

Fashion Frocks 
Mote r ims i r Vaikam*. Dydžiai 
10 iki 52. Man bus ma lonu 
j u m s p a r o d y t i be t kur ią dieną, 
ne i š skyrus Seknaad., įvair ias , 
puošnios sukneles Rudeniui a r b a 

Žiemai už žemas ka inas . 

JEAN ROKUSEK 
2250 W. 21st St. TAylor 9 i t t* 

LAI J t S C NAMAI ftVlLGA. 
Baldams užvalkalai yra sukerpa

mi ir pasiuvami pagal užsakymą ir 
ift jūsų pačiu medžiagos patyrusių 
eksper te 

Darbas atliekamas jūsų namuose 
arba pas mus. 

Labai prieinamos kainos. 
. Paskambinkite OAkland 4-2388. 

VVisconsin Ežerai 
VVisconsino valstybėj ran

dasi viso 3,747 ežerai, kurie 
užima daugiau kai po 10 a-
kerių žemes, ir 4,542 eže
rai, užimantieji mažesnius 
žemes plotus. Viso valstybė
je randas 8,289 ežerai. 

SKELBKITES "DRAUGE" 

THE TRAVEL SHOP 
4518 Lawrence A ve. 

Suteikiame pilnas informacijas a-
pie pasus-vizas-muitus - sveikatos 
pataisymus ir pinigų pakeitimus. 
Patariame, kokiose vietose pasi
likti, sutvarkome sustojimus lr 
nenumatytas mažesnes keliones. 

Kasykite arba paskambinkite, 
SPring 7-9000 

DĖMESIO, Bowler* 

B O W L I N G 
MARŠKINIAI 

$3.95 — $5.06 
$5.95 

Kainuoja truputi 
«taupia u su rmi-

dėmts. 
Didclfe Išs i r inki

mą* Spalvų ir 
Fasonų 

Tegul jūsų kapitonai pasimato 
su milinis arba mums paskambina 

RALPH'S 
MEN'S S H O P 

5242 N. CLARK ST. 
Phone EDgewater 4-3387 

Atdara Pirmatl., ir Kctvir tad 
Vakarais. 

Rent-A-Truck 
Rent-A-Car 
BV THE HOl R 

DAY-WEEK-MONTH 
REASONABLE RATES 

Motor Leasing 
CORPORATION 

7915 State RAD. S-9727 
POILSIO NAMAI 

SINKLIAMS 
Anksčiau buvo Davis Nursery 

Home. 519 Campbell S t , Joliet, 
111. Mrs. Mlldred Ayola naujai 

veda įstaigą. Tiktai 
moterims. 

Paskambinkit Jotk-t 3-4570 

GULF COAST SHRIMP 
HOUSE 

1325 W. 79th St. 
Barrett ir Tormey, Mgrs. 

Visokios rūšies žuvys 
Shrimps, Lydekos, Oyste-
riai, Vištiena, Kotletai. 

Kepintos Bulvės 
Užsakymai paruošiami iš
sinešimui. Paskambinkite 
mums šiandien. 

ABerdeen 4-4470 

DĖMESIO, 
NUOSAVYBIŲ SAVININKAI! 
Pirmiau įsigykite mūsų kainaras-
tj žiemai ir *utaupykn> visokiems 
namų pataisymo ir pertaisymo 
darbams. 

Apartmentai viakoae. 
Skiepuose apartmentai 

Miegamieji—apdarytos gonkos. 
Dykai apskaičiuojame bettair. 

Nereikalingas jmokejimaa. 
36 mėn. iSsimokejiniui. 

Paskambinkite: 
L AvvndaJe 2-1221 vaka ra i s . 

Sekmadieniate paskambinkite: — 
TAylor 9-8254 arba 

\\ Vlhrook 5-8687 

Dėmesio, Nuosavybių Savininkai! 
Įsigykite mūsų kainoraštį lr 

bet kokios rūšies apšildymo si
stemos apskaičiavimus, kurias 
norėtumėte įsijungti, pataisyti 
arba pertaisyti. 

Alyva — Gazu arba Anglimis 
apšildymo įrengimai. 

Indiana Sheet Metai Works 
903 Sibley St,, Hanimond, Ind. 

Paskambinkite Russell 6951. 

DĖMESIO. 
NUOSAVYBIŲ SAVININKAI! 

1 žsisakykite Antruo
sius laiiaiiv Dabar! 

COMMERCIAL ŠALDYTUVAS 
{vairūs Pataisymai Atliekami 

Namuose. Pakeiskite blogas kū
renimui vartojamas dujas (gas) į 

NAUJA SAUGŲ GAZA 
įvairių rūšių pataisymus atliekam 

už prieinamą kainą. 
LAundalc 2-0984 

Už mažiausią 
fabriko kainą. 

Ekspertų 
Patarnavimas 

Pirkite tiesiog 
iš fabriko ir 
Sutampykite. 

FOREST PARK 
SCREEN CO. 

1325 Girele Avenue 
FOREST PARK, ILL. 

Te*. FOrest 6-0818 

Attention Landlords and Rooming 
House Proprietors. We have select 
Cilentele for your a T irtments or kit-
chenettes. Prompt i.orvice at no eost 
to you. 

DAVTD ItEAIiTY CO. 
630." So. Harvard 

Phone WEntworth 9-2900 

ASHLAND SHADE & VfiSCTIAN 
Iii I M» CO. 

•355 So. AshUMKl A ve, 
Padaronve pagal jūsų užsakymus 

užuolaidas langams, vent-tian 
blinds, cornlces ir 1.1. 
Dykai apskaičiuojame. 

Išskambinki te «.li..\.-luii %-:>**» 

SAVE 10<£ ON SHAKPEMNG 
HAND & CIRC. SAW8 75c 
KITCHEN KN1VES 25c 
SCISSORS 25c 
TAJLOR'S SHEARS 50c 
PINKING SHEARS 50c 
YAEE KEYS ea. 20c 

TWO ALIKE FOR 35c 
>IIDLER IX)CK A KEY SERVICE 

6SO« S. PEORIA 
WEX. 9-5070 

Realty Scwer Matatcnamv 
Catch Basins Bullt. Repaired. & 
Cl-aned. % Clogged Sewers Opened. 
\\'«• Prevent Floodinc of Rase
ni ents. 

LICENSED AND BONDED 
F . H- A. TERMS 

8345 W. MadiMon SU 
SACRAMENTO 2-3597 

TftVAS IR SCNUS 
Įvairūs stalio (karpenterio) 

darbai. Taipgi taisome langus 
ir langų rėmus. Išmokome 

amatą Europoje. 
EStorbrook 8-1296 

Pertaisome arba Sutaisome b»-t 
kokį snią kailinį jMilią 

Lygus naujam paltui. 
Atdara kasdien ir sekmadieniais. 

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
MELTZERS Fl"R SHOP 

3615 West 16th BfMCt 
4 durys į rytus nuo Millard Ave. 

CENTRALIMV VUUOYMU 
PATAISYMAI 

Visokie centralinei šildytuvai tai
somi. Peržiūrėjimai įkainuoti vel
tui, rastu duodami įivertialmal ir 
šildytuvų stoviai. Plyšiai šildytu
vuose bronzų taisomi. Naujos a r 
senos dalys įdedamos. 
O. F . smitli \\» Miii- Kompanija 

šaukite: Maywood 447S 

BIRNDOItF STOGV DENGIMAS 
SHEET METAL DARBAI 

Turime virš 25 metų patyrimą 
Visokios rūšies stogus dengiame. 

Ir Siding darbus atllakame. 
Dykai apskaičiavimai. 

3115 S. i l a M n l M. 
VIctory 2-4t65 

GENERALINIS 
KONTRAKTOR11 S 

Suplanuokite savo darbus dabar, 
kol dar žiemos sezonas neprasidė
jo. 28 metai nuo įsteigimo. MQsų 
specialybė yra kaminų statymas, 
stogų dengimas, siding'ai, karpen-
terių ir cemento darbai. Pataiso
me jtrūkimus kaminuose ir sto? 

/gus sutvarkome.. Sutaupome jums 
iki 25% anglims išlaidų. Joks dar
bas nėra mums per mažas. Dykai 
apskalėlaviruai. Paskambinkite — 
WAH»rook 5-1015. 

įvairaus dydžio ūkiai pardavimui 
— 20 iki 50 akerių žemės. Geri 
trobesiai/ gera vieta. Našus juodže
mis. Bargeno kainos. Lengvi išsimo-
kejimai. Ateikite, Paskambinkite, 
arba Rašykite: — 

LOC1S III i i M 
Grayslake, 111. 

Tei. Gray šlake 2181 

Platinkįte fiien. "Draugą' 

DftMESIO, BIZNIERIAI! 
Paveskite mums savo rūpesčius 

išrinkimui pinigų. Paskambinkite 
mums šiandien. 

Užsilikusios, nesumokėtos sąs
kaitos. Mes išrenkame — nuper
ka me — arba 

XII M.I> CKEDIT SERVICE 
Kampas — 79tli ir Halsted 

RiVdcliffo S-H6O6 

4604 W. 38th STR. 
9745 50th COURT 

= mw* itn 
-6—7 kamh. mūri

niai namai — Cape 
Cod arba R a n d i sti

liaus 
šitie gražūs, moderniški namai 
yra pilnai dekoruoti. Atdara ug
niavietė, dideli kambariai, tile 
(koklių) virtuvė ir maudynė. 
J mokėti tereikia $3.500.—. Liku
sią sumą. kaip nuomą. Mėnesiniai 
mokesčiai mažiau, kaip $100. 
ffOEJMt I M O K f t T 1 TEREIKIA 
S w d l l 1 iknsia sumą 
^ ^ ~ ~ " " ' kaip mioiitą. 

John H. Lutz & Sos 
9744 So. 49ih Are. 
OAK LAWN 3230 

RITE-WAY ROOF1NG (XK 
DERVA — ŽVIRGŽDAI — 

ASPHALT 
STOGŲ DENGIMAS—SHINGLES 

PERDIRBAME lr 
ATNAUJINAME. 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS 
2«39 S. Kedzie Ave. H . 7-1212 

Statytojai — Nuosavybia 
Sa\1nJnkai! 

Taupykite — Taupykite — 
Taupykite. 

Užsakykite tiesiog iš Quarry 
• Lannon Stone. • Flagstooe. 
• Coucrete Block. 

Pašaukite HmMtka fr-2936 
arba Man - Rol Min Horks 
Wheellng 104. 

COLCMBIA ROOFING CO, 
3319 So. Morgan St. 

Tar-graveI and asphalt stogų den
gimas. 

Sheet metai darbas. 
Prieinamos kainos. Greitas patar

navimą*. Dykai ap^kairia\ iiuai. 
Pasaukite YArds 7-0706, neat

siliepus pašaukite LAfayette 
3-4557. 

NEI* APIt AST.-U ATG AI VIN AN -
TIS MAIDYMAS. 

Ar Jūs pabandėte? Palengvins 
skausmus nuo: — 

• Stren,ų Diegimo 
• Sciatlca 
• Kelėnu Sustingimo. 

Avondale Health Oultnre 
2940 Milwaukoe Ave. 

CApMol 7-6312 

/ % , 

MES PATAISOME 
Bet Kokios Rūšies Siuvamąją Mašina 

taipgi 
Elektrines Masinus Išnuomuojame. 

SINGER SEWING CO. 
4716 So. Ashland. Vlrgtaiia 7-7640 
6414 So. Halsted. NOrnial 2-2885 
11235 S. Miehigan. WAterfall 8-5594 
920—E. 6Srd St. DOrcbester 3-1937 

A. W. CEDERBERt; 
KEMOK1AL N I R S I N G HOME 

For Men & Women 
Chronics — Orthopedlcs 

Convalescemts and Ineurebles. 
Licensed by State of Illinois 

Maple Ave., »ear Betmont R<1. 
Routc No. 1. Douners Grove, II*. 

Phone Dovvners Grove 3042 

^ T * ^ ° m ^ * - - * w , l * * * *• * 

mt 
maiaB 
ielg^ 
draM»ic 

$5.00°' 

POILSIO NAMAS. 
Prie e*ero ant Sheri^an Rd. 
Maistas ir butas senesnio am

žiaus Žmonėms. 
Prieinamos kainos. Geriausias 

maistas. 
Labai gražios apylinkes. 
Paskambinkite ROffers pa rk 

1-0673. 

* ! * 
l Q n 0 0M^«° 

3!»«2Jv!fi[-lOSlf* 

• 
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MODERNIŠKOJI LIETUVOS STATYBA 

'?V PIRMASIS VILNIAUS VYSKUPAS 
DR. K. MATULAITIS 

Norėčiau atitaisyti kun. 
kati. Kaz. Prapuolenio pada
rytą vieną istorinį netikslu
mą. Jis teigia savo knygoje 
"Polskie Apostolstwo w Lit-
wie'' p. 3-4t kad pirmas Vil
niaus vyskupas, nemokąs 
lietuviškai, buvo Andriejus 
Vosylius <Wasillo). .Savo tei 
gimo jis nieku neparėmė, 
nes nežinojo, kad tas pats 
Andriejus iki 1374 metų gy
veno Vilniuje ir buvo pa
žįstamas D. Lietuvos kuni
gaikščiui Algirdui, Jogailos 
tėvui. 

Kun. Vin. Przyaigowski 
veikale "Žyvvoty Biskupovv 
Wilenskich", t. I, p. 12, ra
šo, kad į krikštą lietuvius 
rengė "Vilniaus pranciško
nai lietuviškai, o kiti kuni
gai per vertėjus skelbė "susi
rinkusioms minioms Kris
tų". 

Prie Vilniaus pranciškonų 
ilgą laiką priklausė kun. 
Andriejus Vosylius. • Tiesa, 
jis buvo lenkas, bet mokėjo 
Metuviškai, mokėjo ir kitae 
kalbas. 

Apie jį rašo kun. J. Kur-
czewski " Biskupstwo Wi-
lenskie" p. 24. Andriejus Vo 

Isylius mokėsi Gniezne. Klie-
t riku tapęs, sekretoriavo Kro 
įkuvos vyskupui Žolkovskiiui. 
I Įslišventė kunigu ir įstojo 
j J pranciškonų vienuoliją. Pa-
! garsėjo gražiais pamokslais. 
j Dvasinė vienuolių vyriausy
bė pasiuntė jį darbuotis tarp 
lietuvių Vilniun. 

Pramokęs kalbds ir apaš
talavęs Lietuvoje. Kartą 
stabmeldžiai lietuviai jį su
ėmę ir atidavė Did. Kuni
gaikščio Algirdo teisman. 
Bet kun. Andriejus, mokė
damas lietuviškai ir slave-
niškai kalbėti, išsiteisino. 
Didysis Kunigaikštis jam bu 
vęs palankus. Todėl kun. An
driejus pastoviai apsigyveno 
Vilniuje. 

1374 m. ji s grįžo Kroku
von į karalienės Elzbietos 
dvarą ir buvo jos sekreto
rius. 

1377 m. jis buvo paskir
tas Ceretinsko vyskupu. Pa
sidarė kar. Jadvygos Tary
bos narys. Ir jis turėjęs žy
mios įtakos į jos nuospren
dį ištekėti už Jogailos, nes 
jis pažinojo Jogailą. 

Dėkingas buvo jam už tai 
Jogaila. Kai Lietuva oficia

liai priėmė krikštą 1387 m., 
Jogaila atsiklausė pop. Ur
bono VI ir paskyrė vyskupą 
Aifdriejų pirmuoju Vilniaus 
vyskupu. 

Iš tikrųjų, vysk. Andrie
jus Vosylius buvęs pasišven
tėlis, apaštalinės dvasios 
žmogus, mokąs lietuviškai 
susikalbėti su savo pavaldi
niais — lietuviais. 

r? 

SOTUS ALKANAM PADEK! 
Per AID OVERSEAS, Inc. 

4851 6. Ashland Ave. Chicago 9, m. TeL Vlrg. 7-0280 
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius \ visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandar 
mas„ pinigai grąžinami. 
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siunti
nio numer| ir jo kainą. Aid Overseas, Inc. maisto siuntiniai 
pakuojami Europos sandeliuose, o užsakymai iš Chicagos siun
čiami AIR MAIL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuolaida. 

^ 

Siuntiny* K a 1 — *».80 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
t sv. salami d-Sros 
2 sv. (be 2 ozs.) kenuoto bekono 
1 dfižute (400) gr.) marg-arino 

Siutitinv- >>. 3 — $8.40 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mčsos 

[NsHlliiys N r. 5 — $4.95 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. punelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys No. • 
A. 10 svarų cukraus $2,10 
B. 20 svarų cukraus S3.9S 

Siuntinys No. 7 
A. 16 sv. baltų kv ie t miltų $2.60 
B. 40 sv. kvietinių miltų $4.90 

Siuntinys Nr. 10 — $5.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. šokolado 

4 sv. degintos kavos 
4% sv. cukraus 
I gabalai tna)*t m nito 

Siuntinys Nr. 21 — $5.90 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. šokolado < 
14 ozs. kondens. pieno 
2 gabalai tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 23 — $6.30 
5 sv. rūkytų lašinių 
5 sv. degintos kavos. 

Siuntinys Nr. 25 
E. 10 sv. gryn. 

kų — $4.50 
C. 15 sv. gryn. 

kų — $6.40 
D. 37 sv. gryn. 

kų — $10.95 

kiaulinių tau-
kiaulinių tau-
kiaulinių tau-

Į V A I R E N Y B Ė S 
Kaip Galina Apsigauti 

Vienam Prancūzijos mies
te du kareiviai užėjo į val
gyklą, užsisakė pietus ir su
valgę išėjo nesumokėję. Ka
sininke apie tai pranešė sa
vininkui, kuris pradėjo ka
reivius vytis, šie jau buvo 
sulipę į laivą, kuris turėjo 
juos pervežti į kitą kraštą 
upes. Laivui pradėjus plauk
ti, ant jo užšoko ir valgyk
los savininkas. Čia kareiviai 
jo atsiprašė už klaidą ir su
mokėjo, kiek buvo reikalau
ta. 

Kai valgyklos savininkui 
reikėjo tuo pačiu laivu per
sikelti atgal, jis turėjo su
mokėti keturis syk daugiau, 
negu buvo gavęs iš kareivių 
už pietus. 

Skaudančių Žaizdų 
NUO UŽSISENCJUSIŲ, ATVIBC 

LB ODOS UGŲ 
Tie. kurie kenčia nuo SiiNŲ. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negrai i ramiai sėdėti ir naktimis 
miegwti, nes jų užslsenfijusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senu atvi
rų ir skaudžių žaizdų. uždekite 
LEGULO Olntment. Jų g y d o m o s 
ypatybės paleng-vins jūsų skaudėji
mo, ir galenite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplysimą 
tarpirščių. Jos yra t inkamos var
toti nuo džiūstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduolės nuo 
visų išviršinių odos 
ligų. LEGULO Olnt
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų Ir 
nležlnčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 76c , 
$1.25 ir $3.60. Pirki
te vaistinėse Chlcagoj 
tr apylinkėse arba 
atsiųskite money or-

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St Cicero 50. Ik. 

TOWINO DAY or NITE 1 

Drlve a Current Car 
while We 

Repair Your Car į 
COMPLETK MECHANICAL SER
VICE. BODY & F E N D E R RE-
PAfKING. AUTOMOBILE PAINT-

ING. AUTO-TOPS-SRAT COVERS 
18 MONTBS TO PAY 

Nothlng I)own, Full Written 
Guarantee 

DAVVES MOTORS CORP. 
2525 S. Michigan Ave. 

AU Phones Vlctory 2-0909 
A s k r f o r S t a n l e y 

K O S T I U M A I 
S U P R O S I J A M I 

Belaukiant! 
Kepurės Išvalomos ir Sufor

muojamos. Prosinlmas nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. v ak. S0 metų 
siuvėjo patyrimas. 

• Chrtst So*cr, Savininkas. 

THE KEDZIE 
CLEANERS & DYERS 
2550 So. Kedzie Ave. 

Hlfthop 7-1927 

UODfi t lO VZLAHDO) 
šsmkitt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DftfKTOftfAJ 

«"•*< S. VVESTEKN AVE. S3U> LITUANICA A\ E. 
v**pect 6 - 0099 ,YArda 7 - 1188 — 7 - 113* 

rVtns kurt* gyvena kitom- miesto daly** s;s<ti4m< 

Nepaprasta* Bargenas! 
PEČIAI APŠILDYMUI 

$24.00 

Isdčtas plytomis. 
Kūrenamas su an
glimis ar malko
mis. KariuomenSje 
vartojamas. 2 ši
tokie pečiai apšildo 
100 pėdų. 50 vy
ru skirtus barakus. 
Idealus namams, 
tvartams, garažams 
krautuvėms ir t.t. 

Ribotas kiekis — Rašykite, tele
grafuokite arba paskambinkite. 
Southwestem Lumber 06. 

7437 S. Westera Ave. 
GRovehill 0-5656 

W0U CMT #H 
BEATTWS^ 

GENUINE 54' 

CABINET SINK 

Duracleaning 
1* recommended 

nnnonally by 
America t 

furnitur* 
and H--pt. 

CARPETIMGS, TWISTS, 
ORItNTALS... AUS 
FIME UPH0LSTERY 

m a y n o w b e sa fe ly c l e a n e d a n d 
r e v i v e d w i t h c o n s i d e r a t i o n for 
t h e i r l i f e a n d t e x t n r e s * D u r a -
c l e a n i n g restores res t l i ence t o 
w o o l fibers * P i l ė u n m a t s a n d 
r i ses * Co lors r e v i v e * F u m i s h -
i n g s are D u r a c l e a n e d in y o u r 
h o n i e * N o in< o n v e n i e n c e i n 
h a v i n g t h e m g o n e * A l s o moth» 
p r o o f e d , if deaired. 

Phone Vlllage 8-3700 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE 

A N T H O N Y B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. SOth Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Westem Ave., Chicago, III 
Telefonas GRovehill 6-0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

1. BuUt of tt*«i to lwt t lif rtlnu 
L One-piec*. •cld-re«ltting porttlaln* 

•namai top 
5. Four-inch l t Į į į l 
4. įsjSMisii matę ratalntr 
8. Fluttd, f>o-tip draJnboMtfi 
L Swinglng mhdof-fiUMt wttk SMMl 

handlM 
7. Big. dMp, no M Į N J bow1 
8. Crumb-cup iminer, auy to elwn 
1 HHMtce tnMNl «Mn« ftntah. I IMM. 

andout 
10. Bigund«r-c»blnetttor»o«0«.10eu.ft.) 
11. FourfTM j J į ^ J M ^ h K M M M l 

•ound-deadenad 
1Z. Concwl«d MnffM and įK0m t l 
11 Two draw«r». wM«, dMp and apacloua 

(one partltioned for eutiery). Chromo 
hanlwara tkrougtoout 

K Drawort opon tuity, vuiorty M 
nmnora (no tttekinj) 

M. Roeosood too ond knot opoct for 
IngotM 

^mT/oafjądtdtm TJufcAens 
^^ * 4r tu ttvuni. 

REUABLE 
PLUMBING G0. 
1471 E. 67th S t. 

BUtterfi.ld 1-7031 

SKELBKITĖS "DRAUGE' 

PIRKITE3 TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 
Didžiausias paminklams 

planų pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
L a i d o t u v i ų Į s t a i g o s 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE D I E N 4 IR NAKT} 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741 - 7-1742 
4330-34 South California Avenue 

Tel. LAfayeHe 3-0727 
TRYS MODERNIŠKOS AIRrCONDITIONED 

KOPLYČIOS 

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W G E S 
( 1390 kilocycles ) 

U M ^ M K a s Š e š t a d i e n i N u o 9 : 1 5 Ik i : S 0 V a i . B y t o . 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Mes turime kiiply^aa 
v i s o s e Chicacoa tr 
Hoselaudo dalyse Ir 
tuojau patarnaujame. 

Auibulansn 
•Imas yra teikiamas 
dteoa ir nakti . Rei
kalą laukite 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 fc MICHIGAN 

Phone: \ Irgiaiia 7-6672 
Pl'llmaii 5-1270 

tir 

Siuntinys Nr. 30 
A. 5 sv. degintos kavos — $3.65 
B. 4 srv. degintos kavos — $3.55 

(I pranc. zona) 
D. 5 sv. deg. kavos — 5 skardi

nėse dėžutėse — $3.95 

Siuntinys N r. 12 — $5.40 
t vr. rūkytu ladintu 
S sv. kiauliniu tauku 
t er. degintos karos 
S sv. cukraus 

Siuntinys Nr. 14 — $5.50 
S sv rūkytu lašinių 
i sv. kiauliniu tauku 
t *T. u k ra u s 
1 sv. marmelado 
1 ST. kiaulienos mėsos 
l gabalai tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 19 — $*.60 
4 sv. rūkytų lašinių 
5 sv. kiauliniu taukų 
t sv. margarino 
S sv. marmelado 

Siuntinys Nr. 26 — $5.05 
2 sv, rūkytų lašinių 
2 sv. (be S ozs.) grynų kiaul. tauk. 
t sv. ( be 2 oza ) mara*arlno 
2 sv. degintos kavos 
H sv. arbatos 

Siuntinys Nr. 94 
A. 5,5 sv. šokolado — $4.50 
B. 8 sv. bičių medaus — $4.80 
(1 5 sv. kakavos — $3.40 
D. 10 sv. ryžių — $3.30 
K. 10 sv. džiovintų, slyvų — $3.60 
I. 5,5 sv. margarino — $3.50 
J. 227 gr. arbatos — $2.00 
K. 8 sv. apelsinų marmel.—$3.00 
U 60 šviežių kiaušinių — $6.30 
M. 1 milijonas vien. pensilino 

— $5.00 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IS DIRBTUVES 1 

UlalBakykite grotų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — ttoriog II iioc TtoalntSlte lietu viAkoa pa
minklų dirbtuvė.. 

Paminklas pristatome | vtaM kapuos arti ar te*. 
Nuo akmens ilifikavimo Iki rmidMų lakalimo k 

pavdkalu, įstatymo — BHTIN Ir KAMENSKY akaper-
tyvia darbas yra paremtai 46 metu patyrimą. 

Aplankykrts m Ir pamatykite mtaą darbo pavyv 
Dirbtart 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEeley 3-57U 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Tel. Olympis 1003 

^ ^ 

BiniN AND KAMENSKY 
MONUMENT V/ORKS 

• 

S938 W. l l l t h STREET — TeL BEverly 8-0005 
Pirmoji paminklij dirbtuvi nuo | r . Ksjimjaro kap. fartų. 

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED ST. 710 \V. 18th STREET 

Telphone: YArds 7-1911 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10831 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUllman 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
tam S. LITL'AKICA A\"E. Phone YArds 7-4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 So. Calif ornia Ave. Phone LAfayette S-S572 

LEONARDAS A, EZERSKIS 
1646 West 46th S t YArds 7-0781 

• 
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Kelionės Į Romą įspūdžiai 
KUN. S. MAČIULIONIS, MIC 

Lydimas kun. Pranciškaus 
Bulovo, MIC, ir kitų bičiu
lių, rugsėjo 23 d. įlipau į lai-

kitą dieną atvyksiąs kun. 
Matulis manęs pasitikti. 

Prancūzijos ir Italijos pa-
vą " Atlantic", kurs turėjo {krant§8 i k i Genovai tikrai 
plaukti per Barceloną, Can-1 g^įį^ i r įdomios. Kalnų 
nes, Genovą į Neapolį. Lai 
ve dar sutikau kun. A. Jag
miną ir kun. A. Mažukną, 
atvykusius iš Marianapolio. 
Netrukus laivas susiūbavo 
ir pradėjo plaukti. 

Buvo malonu tame pačia-

įvairumas, miestelių puoš
numas ir visa gamta tai gro
žis vertas pamatymo. 

Genovos prieplaukoje at
sisveikinau siu A. Drukteny-
te ir jai palinkėjau pasise
kimo josios muzikos lavybo-

me laive sutikti Adelę Druk-se. Kiek su baime Adele lau-
tenytę, šv. Kazimiero Aka- ke valandos, kada tarp italų 
demijos graduantę ir Sesers 
Bernardos muzikos mokinę; 
jį plauke į Genovą ir iš ten 
vyko į Milaną tobulinti sa
vo jau daug pralavintą bal-

teks skintis kelias į ateitį. 
Bet ji drąsos pilna ir jau 
šiaip taip susikalbėjo itališ
kai. 

Genovos Kapinėse 

Siame laive plaukė 26 ku- . 9««»voje sustojome ir kai 
nigai ir vienL vyAupas, * " * * £ « aplankėme mieą-

kai sudarė, tartum, šventie- **• Idomiausm buvo kapine-
šiems Metams maldininkų 8e- C l a W t o k s Puošnumas 
ekskursiją. Kone visi kuni
gai galėjome laikyti Šv. Mi
šias, tad nuo 5 iki 10 vai. 
ryto garbinome Dievą ant 
jūrų-marių, atnašaudami 
Kristaus brangiąją auką ir 

kalba daugiau apie gyveni
mą ir prisikėlimą, negu apie 
mirtį. Statulos tokios pilnos 
gyvybes išraiškos, kiekvie
nam tartum kala į širdį: čia 
palaidoti nemirę, bet gyve-

DfcMESIO! 
ATIDARYMO PROGA 
SPECIALIOS KAINOS 

NANCYTS BEAUlfY 8HOP 
Pusmetiniai Sušukavimai 

$10.00 vert»'« šaltas Ruftukavimas 
u* $«. 50 

$8.60 vertra Machineless Wave 
už $5.50 

Mergaitėms. Pusmetiniai ftaltt Su
šukavimai $4.50. Plaukų dažymą* 
ir Manikiūrą, atliekama ekspertu, 
nlo vakarais, etaoio. shrdlu cm 

Atdara Antradienio ir 
Penktadienio vakarais. 

Telefonas W Aterfall K-H090 
10HO# South VVahuHh Avenue 

Starthig Friday, September 2»rd 

D A N C I N G 
Every Friday, Saturday and Sunday Night 

MI SIC BY 
TED FRANCZEK 

and Hls Orchestra 

JO-JO'S CLUB 
Speciali*!* in CHICKKN—STEAK * FISH D I N N E R 8 

13069 S. Brainard Ave REgent 4-9181 

MES PILNAI ĮRENGIAME 
APŠILDYMO PRIEMONES 

N a u j i 
B O I L E R I A I 

V a r t o t i 
R A D I A T O R I A I 

P R A < U l ftARANTIHJ I I e š k°mi JanČiuliai, iš Gervelių 
l l l r t J U U i i l l / i l l I I t l į J km, Kapčiamiesčio valsč., gyve-

BALF-o 14 skyrius (Cicero, \ n o Chicago.je. Ieško jų sesuo* 
Pranė Jančiulyte-Dailydavičienė, 

keldami mintis prie Litui- « • n e t i k t a n ? e gražiame eta 
gijos: "Visi vandenys gar
binkite Viešpatį". 

Popiet ir vakarais buvo 
įvairių programų: muzikos, 
" bingo", šokiai ir 1.1. Pora 
kartų suruošti koncertai, ku 
riuos išpildė laivu plaukian
tieji artistai; o jų būta labai 
įvairių*. Pats žymiausias bu
vo Antanas Marlovve, New 
Yorko Metropolitan Operos 
žvaigžde. Šiuose koncertuo
se dainavo ir mūsų artiste, 
Adele Druktenyte, kuri pu
blikai labai patiko. Kalbėda
mas su Marlovve užklausiau, 
ką jis mano apie Drukteny-
tes balsą, ir jis man atsake, 
kad jai jis pranašauja gra
žią ateitį muzikos srity, jeį-
gu ji tik lavins jai prigim
ties suteiktą tokią gausią 
muzikoje dovaną. 

Gibraltare 
Aštuntą dieną pasiekėme 

Gibraltarą. Kadangi buvo 
pranešta, kad saulei tekant 

tūlų mene, bet ir danguje. 
Autobusas sustojo valan

dėlę ties Kristoforo Kolum
bo nameliu. Čia išlipome ir 
arčiau apžiūrėjome šį name
lį, kurs kiekvienam ameri
kiečiui primena mūsų tėvą 
Amerikos atradėją. 

Taip pat buvo įdomu pa
matyti ir šv. Laurenco ba
ziliką, kurioje randasi bom
ba, perlėkusi per stogą, kri
tusi ant grindų ir nesprogu
si — tai tikras stebuklas. 
Per tris mėnesius bijotasi 
eiti į baziliką, bet galų gale 
pasidrąsinta ir išimta bom-
bo iš bazilikos, palaikyta 
dar šešis mėnesius vandeny 
ir tik tada atidaryta ir išw 

imta iš jos sprogstamoji me- u sTzone 

111.) paskutiniame savo susirin
kime paskelbė pavardes kelioli
kos asmenų iš tremties, reko
menduojamų per BALF-o centrą. 
Susirinkimas patarė kreiptis į 
vietinę spaudą, t. y. dienraščius 
"Draugą" ir "Naujienas". Todėl 
čia ir skelbiame tuos asmenis, 
kurie prašo garantijų atvykimui 
į JAV: 

Juknevičius, Jonas, žmona ir 
duktė, Kunersbergerstr. 12, 
Memmingerberg, (13) Memmin-
gen, Germany, U.S. Zone. 

Paulina Jogminaitė, IRO Area 
3, Area Vocational Training 
School, Schweinfurt (13a), Ger-
many-Bavaria, U.S. Zone. 

Morkūnas, Vaitiekus, žmona ir 
dvi dukterys, Lithuanian D. P. 
Camp, Dillingen a/Donau, Ger
many, U.S. Zone. 

Špakauskas, Kazimieras, žmo
na ir dvi dukterys, Lithuanian 
D.P. Camp, Dillingen a/Danau, 
Germany, U.S. Zone. 

Julius Balceraitis, sunkvežimio 
vairuotojas, nevedęs, 323 Trans-
port Group "C", C.M.L.O. Flug-
platz, (22a) Krefeld - Bochum, 
Germany, British Zone. 

Petras Baltuška 4p<*jo žmona, 
Plainstr. 71, Salzburg,* Aūstria, 

Rua Major Octaviano 370, 
Paulo, Brasil. S. A. 

Sao 

Mes turime atsargoje didelį pa
sirinkimą furnace'ams dalių — 
visokių i&dtrbyscių. Dykai apskai
čiavimai. S metai iSsimokeJimui. 
— Aptarnaujame Chicagą ir apy
linkę. 

Tel. — MOnrop 6-8252 

Sam Serota & Sons 
208 N. VVESTERN AVE. 

BUY DIRECT FROM FACTORY 

CHROME DINETTE SETS 
our AMERICAN chrome BEACTIES *20 to H39 

. jont OUR 

$119 to $139. are the most beautiful sets tn Chteagro. They are rust o m 
made to your speciflcations. Trlple-plasted Deep-lustre Chome, orer 
niekei, o<ver oopper. Chaire are uphol-
stered ln 20 gange Duran or Sarau. 
Sag-lens-spring seats. Shock absorbing 
• M e s . Nylon stitching. Table tops of 
germine Formica on Phllippine maho-
gany. 

YcHir Choise Of Stylp And Ooloc* 
Uberal trade-tn allowanee on your old 
set. Cash or "Ferms. 

Free Kst imate On Broakfast Nooks 

BREAKFAST CLUB 
AMERICAN Crome BEAU-
TIKS set awarded weekly 
to lueky member. Chicago 
Weekly- Bank clearlng de-
termines winner. 

THE KITCHEN BEAUTICIANS, 7842 S. Racine Ave. 
(Operated by Thomas Patrick McGrath Jr.) 

džiaga. Dabar toji bomba 
laikoma bazilikoje. 

Neapolį pasiekėme spalio 
3 d. po pietų. Sutikau malo
nų kun. Steponą Matulį žen
giantį manęs pasitikti ir 

pravažiuosime Gibraltaro man padėti. Suskubom jau 
žiotis, tai daugelis ir prieš trečią valandą įlipti į vago-
sauletekį atsikėlėme pama
tyti jau per septynias die
nas nematytos žemes ir Gib
raltaro. Gibraltaro žiotys 
įdomios savaime, bet šį kar
tą ir dangus papuošė Gibral
taro žiotis dar įspūdingiau. 
Šeštą valandą ryto visur 
dangus buvo tamsiai debe
suotas. Tik saulei švintant 
debesys prasiskyrė ties Gib
raltaro žiotimis; iš tolo žiū
rint buvo nepaprastas ir ne
pamirštamas reginys, k a n 
jis primine sielos kelionę iš 
eios ašarų pakalnes į amži
nybes šviesą; čia visur bai
su, debesuota^ ten siela pa
likusi baisųjį nuodėmingą 
pasaulį pereina per tamsy
bes į šviesą. 

Ispanijoje 
Devintą plaukimo dieną 

sustojome Barcelonoje, Is
panijoje. Kai kurie išvyko
me pamatyti Barcelonos mie 
sto garsenybių. Važinėjome 
apie tris valandas ir daug 
teko pamatyti: baziliką, mies 
to įvairias įdomybes. Bet 
mano mintis ir širdis apsi
stojo stadiume, kuriame 
įvyksta bulių su žmonėmis 
kautynes. Šiame stadiume 
telpa 40,000 žiūrovų. Atėjo 
man mintis, kad nors mes 
Amerikoje turime daug iš
krypimo sporte, bet šis is
panų "sportas" yra pats že
miausias. 

Laivas sustojo Cannes 
miestely man laikant šv. Mi
šias. Po Mišių nuvykau į sa
vo kabinetą ir radau vokelį 
su telegrama. Telegrama 
buvo nuo J. E. vyskupo Bū

ną, kurs mus prieš aštuntą 
valandą jau atidundino iki 
Romos. 
Roma Laukia Maldininkui 
Roma laukia Šventųjų Me

tų ir maldininkų iš viso pa
saulio kraštų. Tai pastebė
jau lipdamas iš traukinio, 
nes matėsi, kad statoma nau 
ja geležinkelio stotis; ji bus 
baigta iki gruodžio 24 d. 

Žinoma, pirmiausia nuvy
kau pas J. E. vyskupą Bučį 
pasveikinti ir perduoti Jo 

Juozas Talmontas, žmona ir 
sūnus, Beethovenstr. 16, Fellbach 
b/Stuttgart, Germany, U.S. Zo
ne. 

Jonas Kasperavičius, žmona ir 
duktė, 8761 Lab. Serv. Ca., 62 
Lab. Superv. Ca., A.P.O 757, U. 
S. Army, c/o Postmaster, New 
York, N.Y. 

Pranas Adomavičius ir žmona, 
D.P. Camp, Mittenwald, Germa
ny, U.S. Zone. 

Aleksandras šablinskas, žmo
na ir sūnus, D.P. Camp, Spaken-
berg m , (24) Geesthacht—Elbe, 
Germany, British Zone. 

Pranas Stonys ir jo tėvai, (13) 
Eichstatt, A 19, Germany, U.S. 
Zone. 

Pranas Skrupskelis, žmona 
Ona, D.P. Camp, Artillery Caser-
ne, (24) Luebeck, Germany, Bri
tish Zone. 

Vytautas Žukauskas ir žmona, 
(13b) Munchen — Freimann, 
Warner Kaserne, BĮ. 3, Zimmer 
1, U.S. Zone. 

Kazys Baliūnas, žmona, sūnus 
ir žmonos motina, (23) Olden-
burg i. O., Post Ofen, Wehnen, 

Germany, British 

PASIRUOŠĘ JUMS PATARNAUTI 
— SU — 

SUMAIŠYTU CONCRETE 
Didesniais ir mažesniais kiekiais. Greitas ir teisingas 

pristatymas 

Cecor Ready Mixed Concrete 
21600 S. Westem Ave,, Park Forest, m 

*Tel. Chicago Heights 2296 ir 4752 
^ 1 t 

Z\ ELECTR1FIED Into a 
PRIČES FOR \ beautiful * 

YOUR OLD ML CONSOLE * 
SEWING \ 

MACHTfoE \ w r 

CApitol 7-7737 
Itnmedlate Deiivery on 

New and Rebiiilt Machines 

UCDC I T IC I I E m T L Y WH*T ™ ' E 
H t K t 15 I ! BE E d NUTIKS FOR 

ALL ALUMINUM 
Combination Screen & Storm Window 

SCREENS STORM WINDOWS SELF-STORING SCREEHS 
A COMPLETE 1111 C O I 9 4 

IICLIIES ll$TAll»TIOi, * X I • 
Write o r Phone for f REE ESTIMATE 

36 MONTHS TO PAY - NO DOWN PAYMENT 

Midland Insulation Co. 
703 SO.VVEUS ST. CHCAGO 7 ILIINOIS 

HArrnon 7-8630 
Ali our work Guaranteed 

^euinę ftfachin* 

3551 53 FULLERTON AVE. 
m%. m 

S 

Ekscelencijai visą eilę jojo I D.P. Camp, 
bičiulių sveikinimų. Tiram- Zone-. 

•i . i u s ^ , . « TT»W««« Janis Maželis, Tamara, Regi-
pai pasikalbejova, i r Eksce- n a r a š o ^glų k a l b o j D p 
lencija man pranešė, kad tuc | cnmp "Insula", Berchtesgaden/ 
tuojau reikės pradėti e i t i Strub. U.S. Zone, Germany. 

JAU YRA ATVYKĘ NAUJIEJll 

1950 M. MODELIO BUICK'AI 
-PAS-

Generalines Tarybos nario 
pareigas; be to, Jo Eksce
lencija dar papildysiąs ma
no pareigų programą. 

Tikiuosi šalia tiesioginių 
pareigų rasti dar laiko kar
tas nuo karto aplankyti Šv. 
Petro Baziliką i r tenai karš
tai pasimelsti už savuosius, 
bičiulius ir geradarius ir 
šventųjų Metų bėgy atsto
vauti tuos, kurie negales pa
tys atvykti Romon — į Šven 
tųjų ir Kankinių Šventovę. 

Didėjančios Salos 
Pacifiko vandenyje kai 

kurių salų grupėje pastebi
ma didėjančios salos. Taip, 
pavyzdžiui, Matthews vardo 
sala, netoli Naujosios Kalė
dom jos net keleriopai padi
dėjo. Kitos salos taip pat. 
Pasirodė, kad tas salas di
dina nematomieji vulkanai, 

Vincas ASmonas, Petras Sto
nys, Luitpoldstr. 8a, (13a) Re-
gensburg, U.S. Zone, Germany. 

Vladas ftisinskas ir šeima. In-
'golstadt-Donau, Lithuanian D.P. 
Camp, Germany. 

BALF-asr mielai suteiks smulk
menas apie šiuos žmones arba 
K.P. Deveikis, 1330 So. 49 Ave., 
Cicero 50, 111. 

IEŠKOMI ASMENYS 
Ieškoma Uršule Audziejiene, 

gyv. Chicagoj; ieško Barbora 
Kuosiene, c/o Padre P. Ragažin-
skas, Caixa Postai 4118, Sao 
Paulo, Brasil, S.A. 

PASAUKITE 

D AN KURAITĮ arba JONĄ RODIN A 
MILDA BUICK SALES 

PATĖMYKITE! 
"f 

907 W. 35th SI. Ph. UI. 3-2022 
V 

CHICAGO, ILLINOIS 

1950 Metu Kalendorius Veltui. 
Išpildykite žemiau esantį kuponą k pa

siųskite bet kuriuo MAŽEIKA ir EVANS, 
laidotuvių direktorių adresu: 3319 S. Litua-
nica Ave., Chicago 8, III., ar 6845 S. West-
ern Ave., Chicago 36, 111. ir Tamstai bus 
pasiųstas kalendorius per pastą. 

! K U P O N A S n, 
i i 
I Vardas Pavarde | 
I I 

Miestas Zonos N r . . . . . . . . . 

kurie išsiveržia vandenyje 
čio; pranešė, kad i Neapolį ir labiau iškelia salą. .~ 

Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus! 
~ PRADfiK T A U P Y T I ŠIANDIENI 

Mutual Federal Savings 
Chartered and Supervised by the United States Government 

2202 West Cermak Road v Chicago 8, Ulinois 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea. TED. — yirglnia 7 - 7147 

INSURED 

STASYS LTTWINAS SAKO: 
rinSRSP T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

Ul\DI\rV — PIRKTI VISOKIOS RCSIES 
NAMAMS REIKMENIS/' GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insnlnoto Ptytą-Iivatedos Sidings 
— Lango — Dunj — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamello — Geležiniu Namams Reikmenn-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Smtn — Vfeoktos 
Rfliies Insnliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dura — WaIlboard — Plaster Board — Vami-
dfln Ir Daug Kita Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MCX)DY LUMBER CO. 
STASYS LJTWLNAS, Prfft. 

S039 S. HALSTED ST TEK VICTORY 1272 
VALANDOS: Nuo 8-toa vai. ryto iki 6-toe vaL vak. 

Sestad. — 8 vaL Ud S vaL popiet. 

• 

^ 

- - - - - Mm 


