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NORIMA DABAR SUVIENYTI KARINES JĖGAS
Klaipėda 'Raudonojo Laivyno' Bazė; 
Sovietai Pajūryje Stato Fortifikacijas

Patiekė Kongresui Suliejimo Planą; 
Tarnybos Sutinka Dėl 8-nių Punktų

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Jei Klaipėdoj pirmai gyve
no daugiau vokiečių negu 
lietuvių, tai šiandien tuos 
vokiečius “pakeitė” rusai, 
kurie masėmis užplūdo Klai
pėdos kraštą.

Nusavinti vokiečių ūkiai 
buvo išdalinti iš Rusijos gi
lumos atvežtiems burliok
ams, tad šiandien apie Šilu
tę ir Pagėgius greičiau ga
lima sutikti žmones kalban
čius rusiškai, negu lietuviš
kai.

Nežiūrint, kad Lietuvos 
“vyriausybė” norėjo pasiųs
ti tenai daugiau lietuvių, 
Maskva atsakiusi, kad sau
gumo sumetimais, pasieny ji 
norinti apgyvendinti savo 
“tikrus” piliečius. 
Fortifikacijos Nuo Klaipėdos

Iki šventosios
Šiuo metu keli tūkstančiai 

darbininkų dirba prie įvairių 
fortifikacijos darbų visame 
Baltijos pajūry nuo Klaipė
dos iki Šventosios. Pati Klai
pėda paverčiama tikra ‘Rau
donojo Laivyno’ tvirtove. 
Smiltynėje uždrausta civi
liams Šiaurės Rage vaikš
čioti, Eina gandai, kad ten 
įrengiami betoniniai blok- 
hausai, turį didelius pože
mius ir statomos toli šau
dančios patrankos.

Žiemos uoste stovi keli ru
sų karo laivai ir šalia jų 
snaudžia pavasario saulutė
je povandeniniai laivai su 
raudonom vėliavom. Jų įgu
los girtuoklauja mieste; jie 
triukšmauja ir visai neman
dagiai elgiasi su civiliais gy
ventojais.

Prekybos laivu kaip ir ne
simato. Į savaitę atplaukia 
vos pora laivui iš Leningra
do. kurie dažniausiai būna
tušti, bet grįžta, atgal pri- j Vilos panašios labiau įi bara-
sikrovę visokių gėrybių

Krantinių kranai, kurie 
prieš karą nesustodavo dir
bę net ir naktį iškraudami 
iš laivų prekes, šiandien sto
vi susprogdinti. Tik keli iš 
jų atremontuoti. Rusai ne
siskubina mechanizuoti. Už
tenka darbininkų, kurie ga
lėtų nešioti a.nt pečių mai
šus.

Laivui Statyba Stovi 
Apleista •

Ilgą laiką stovėjęs užda
rytas celiulozės fabrikas, 
prieš keletą mėnesių pradėjo 
vėl dirbti, bet dar nepasie
kia prieškarinės gamybos 
normos.

Lindenau laivų statyba 
stovi apleista. Joks laivas 
nestatomas. O prieš karą ši 
įmonė buvo pastačiusi ne 
vieną gerą laivą ir užsie
niui. šiandien dokas tuščias, 
bėgiai aprūdiję, vartai len
tom užkalti, dirbtuvėje įran
kiai išvogti, mašinos išvež
tos. . .

Kiek aktyviau veikia teks
tilės fabrikas, bet tai galjme geriausią tvirtovę ginti

vienintelė pramonės įmonė, 
kuri dar šiek tiek dirba, 
žvejai Nebe tu iri Noro Gaudyt 

žuvis
Jean M. bevaikščiodamas 

pajūriu susitiko žvejų uoste 
keletą senų klaipėdiškių žve
jų, kurie susėdę prie jūros 
kranto su ilgėsiu akyse žiū
rėjo į jūrą.

—Jokio malonumo dabar 
eiti į jūrą, — pasakoja jie.
—Mes nieko nebeuždirbame.
Visą pagautą žuvį turime a- 
tiduoti konservų fabrikui ir 
mums palieka tik po keletą 
kilogramų žuvų. Fabriko a- 
gentai mus pasitinka jūroje 
ir smarkiai žiūri, kad nenu
slėptumėme laimikio. Tink
lai suplyšo, kuterių motorai 
sudilo, reikia naujų kuterių, 
naujų tinklų, o jų nėra.

Kitas žvejas skundžiasi, 
kad dabar jokios “padorios” 
kontrabandos.

—Prieš karą nors pasie
nio policija ir smarkiai gau
dydavo, bet vis dėlto pasi
sekdavo nors savo reikalams 
parsigabenti olandiško spiri
to, o dabar jau senai kaip 
mes bematėme užsienio lai
vų. Rusai, kurie čion atplau
kia, patys nieko neturi, nei 
rūkalų nei gėralų. Jie žiūri, 
ką čia pas mus gavus, bet 
patys nieko neatveža.

Mieste jokio judėjimo. Ne
vaikšto tramvajai ir prie kel
to nebėra spūsties žmonių, 
kaip būdavo pirma.

Kurortuose Vilos 
Rekvizuotos

Veik visos kurortuose vi
los, Juodkrantėje, Smiltynė
je, Nidoje ir Giruliuose yra 
rekvizuotos kariuomenei ir 
komunistų organizacijoms, 
kurios vasarai čia yra nu
mačiusias atsiųsti komjau
nimą. Vilų langai išdaužyti, ją, jr tyliai išveža jį į ištrė- 
nėra baldų, sodeliai apleisti. mjmą. Pasak nepatvirtinto 

raporto, muftis esąs ant bri
tų naikintuvo Vira.go, kuris 
plaukia j Seychelles salas, 
Indijos jūroje.

kus negu į gyvenamus nar 
mus.

Kai kuriuose namuose gy
vena raudonarmiečiai, kurie 
dėl savo skaitlingumo nesu
telpa kareivinėse. Jie čia 
jaučiasi laisviau.

Jei pirma Nerijoje galima 
buvo sutikti vien tik civi
lius bevaikščiojant, tai šian
dien čia matosi vien kariš
kiai.

Kodėl Rusai Tvirtinąs! 
Klaipėdoje?

Juk karas baigtas. Vokie
tija nugalėta, prieš ką rusai 
tvirtinasi ?

Jean M. išsikalbėjo su vie
nu rusu karininku, kuris la
bai simpatizavo prancūzų 
tautai ir jam atvirai pasisa
kė savo nuomonę dėl visų tų 
fortifikacijos darbų:

—Karas pasibaigė; bet tas 
taip ilgai nepasiliks. Tai yra 
tik pertrauka. Ir mes turime 
per tą pertrauką nesilsėti, 
bet dirbti, kad “anie” mus 
neužkluptų nepasiruošusius. 
Iš Klaipėdos mes padarysi-

KARTU SVEIKINA PENKIS NARSIUS KAREIVIUS

Prez. Trumanas vienu kartu sveikina keturis kareivius ir mariną po to kai apdova
nojo kiekvieną su Kongreso Garbės Medaliu ceremonijose Baltuose Rūmuose. Iš Kairės 
į dešinę: Sgt. Alejandro P. Ruiz, Barstow, Tex.; T/Sgt. Beauford T. Anderson, Beloit, 
Wis.; Pfc. Dirk J. Vlug, Grand Rapids, Mich.; Prez. Trumanas; T/Sgt. John Meag- 
her, Jersey City, N. J.; ir marinų Leit. John H. Leims, Chicago, III. (Acme Telephoto.)

Gen. Mihailovičius Užginčija Veikimą 
Su Italų Kareiviais Prieš Tito Jėgas

BELGRADAS, birž. 15.— 
Gen. Draja Mihailovič, ju
goslavų četnikų vadas, šian
dien atšaukė savo anksty
vesnį liūdymą, kad jis 1944 
metų pavasary bendradar
biavo su Italijos kariuome
ne. Generolas šiandien teigė, 
kad kai kurie jo komandie- 
riai turėjo sutartis su prie
šu, bet jis jų nedaręs.

Teismas atmetė Mihailo- 
vičiaus advokatų prašymą 
pakviest U.S. karininkus liu
dyti už generolą. Prašymui 
priešinosi ne vien prokuro
ras, bet pats Mihailovičius,

Raportuojama Britai
Suėmė, Ištremia Mufti
LONDONAS, birž. 15. —

Reuters pranešimas iš Port 
Said sakė bendrai manoma, 
kad britai pačiupo Haj Am- 
in EI Husseini, Juruzalės va-

mūsų Leningradą.
Aišku, jei rusai nepasitiki 

lietuviais ir Klaipėdos kraš
te apgyvendina burliokus, 
jei uoste daro fortifikacijas 
ir nori paversti raudonojo 
laivyno baze, tai dėl to, kad 
jie bijo, jog sušvilpus pir
mam karo sviediniui, lietu
viui tauta panorės nusimesti 
nuo savo pečių okupantus. 
Bet lietuviams nei klek ne
kliudys nei jų fortifikacijos 
nei povandeniniai laivai. Iš 
vidaus partizanai susidoros, 
o iš lauko bus ir kitiems 
darbo. . .

Ir gailai tavęs Klaipėda, 
kurią mes tiek mylėjome, 
kad tu šiandien nešioji oku
panto batą, negali laisvai 
džiaugtis, kad tavo pajūry 
geltoną gintarą renka rau
donarmietis kaž kokiai savo 
“Katiušai.”

Vyt. Arūnas į dieną.

kuris sakė jis “principe ne
sutinkąs” su prašymu.

Sakosi Nuvargęs 
Mihailovičius sakė jo fizi

nis ir protinis nuovargis yra 
kalti už kai kuriuos nesude- 
rinimus jo liūdyme. Vakar 
prokurorai išgavo jo pripa<- 
žinimą, kad jis įsakęs savo 
karininkams “gauti ginklus 
iš italų ir kaip tik galima 
išnaudoti italus.”

Sekr. Anderson Mano 
Nereikės Raciionavimo
WASHINGTON, birž. 15. 

— žemės ūkio sekr. Ander
son šį vakarą pareiškė jog 
jis nemanąs, kad reikės grą
žinti maisto racijonavimą i- 
dant išgelbėjus kitų kraštų 
žmones nuo badavimo šiais 
metais. Anot jo, Amerika 
nebeturi tam reikalingos ma
šinerijos ir jis abejoja “ar 
kongresas šiuo laiku norėtų 
vėl atsteigti racijonavimą.”

ancūzas UN Narys
Pavadintas Komunistu
NEW YORKAS, birž. 16.

— Frederic Joliet-Curie, vir
šininkas prancūzų delegaci
jos Jungtinių Tautų atomi
nės jėgos komisijoje, yra 
vadovaujantis narys Pran
cūzijos komunistų partijos. 
Demokratinės tautos stebi jo 
veiklą, atsižvelgiant į rau
donųjų kampaniją išgauti a- 
tominės bombos paslaptį Ru
sijai.

Atsimintina tas, kad karo 
pradžioje — kuomet Hitle
ris ir Stalinas buvo bičiuliai
— prancūzai komunistai ty
čia sabotažavo savo tautos 
karines pastangas.

WASHINGTON, birž. 15.
— OPA valdininkas šį vaka
rą sakė kainų pakėlimas 11 
centų svarai sviesto ir šešis 
centus už cheddar sūrį) įeis 
galion pirmadieny. Pasak jo, 
OPA padarys oficialų pra
nešimą tuo reikalu tą pačią

Molotovas Sutinka
Kalbėti Apie Austrija
PARYŽIUS, birž. 15. — 

Antroji “Keturių” ministrų 
konferencija įgavo gerą pra
džią šį vakarą, kuomet Ru
sija sutiko svarstyti U. S. 
valstybės sekr. Byrnes’o pa
siūlymą dėl taikos sutarties 
su Austrija. Byrnes’as nori, 
kad okupacinės kariuomenės 
būtų atimtos iš tos valsty
bės, kuri yra vartai į Rytus, 
ir visiems lygių prekybos 
progų Balkanuose.

Ministrai taip pat sutiko 
dienotvarkėn įtraukti Itali
jos politinę padėtį, kuomet 
Molotovas sakė monarchis- 
tai bando “sukurti civilinį 
karą.”

Spėja Siamo Karalius 
Gal Buvo Nužudytas

BANGKOK, Šiam, birž. 15. 
— Savaitinis siamiečių laik
raštis Thieng-Them, įtarda
mas oficialų pranešimą jog 
karalius Ananda Mahidol mi
rė iš priežasties netyčia per- 
sišovimo, įdėjo šią antraštę: 
“Mes Spėjame Mūsų Kara
lius Buvo Nužudytas.” Anot 
laikraščio, yra įrodymų, jog 
karalius buvo nušautas iš už
pakalio.

Tuo tarpu didėjai nerimas 
dėl skleidžiamų gandų.

Vėliausių Žinių Santrauka
— Prancūzijos komunistai priešinasi užsienių ministro 

Bidault vadovaujamai vyriausybei, bet rėkia, kad tuiri 
gauti vieną trijų svarbiųljų ministrų portfelių.

— Kinijos spauda sakė Ghiang Kai-shekas gTitikęs neri
botam pratęsimui dabartinių 15 dienų “paliaubų” civilini
ame kare tarpe valdžios kariuomenės ir komunistų.

— Šeši amerikiečiai karininkai atsisakė imtis Tojo gyr 
nimo Japonijoje, teigdami jiems nebuvo duota pakanka
mai laiko atatinkamai prisiruošti bylos vedimui.

— Gen. MacArthur įsakė ištirti raportus būk amerikie
čiai karininkai yra įvelti transakcijose su suareštuotų ja
ponų milijonieriui Akira Ando.

— CIO jūreiviai grįžta dirbti laivuose, jų lokaLams už- 
giriant YVashingtone pasirašytą sutartį, kuria buvo iš
vengtas penktadienio vidurnakčiui nustatytas streikas.

— Lenkų kariuomenės 2-jo korpuso kariai padarė prie
saiką tęsti kovą už nepriklausomą, Lenkiją “nežiūrint gy- ORAS
venimo ir veikimo sąlygų.” Visur atlaikytos pamaldos. Dalinai ūkanota. Šilta. Po

— Keturių Didžiųjų užsienių ministrai vakar vėl suėjo pietų lietus ir vėsiau. Saulė 
posėdžiauti Paryžiuje. Nuotaika kol kas tebėra gera. įteka, 5:16; leidžiasi, 8:28.

WASHINGTON, birž. 15. 
— Prez. Trumanas šiandien 
ragino kongresą greitai pra
vesti jo 12 punktų progra
mą suliejimui krašto kari
nių tarnybų, tuo pat nurody
damas jog kariuomenė nu
galėjo laivyną jų ilgame ir 
karšte ginče.

Patiekdamas savo planą 
vienam krašto apsaugos de-
partamentui, Prezidentas ir i nybos susitarė dėl šių aštuo
pranešė jog kariuomenė lai
mėjo dėl šių trijų punktų:

1 — Vieno departamento 
krašto apsaugai, su sekre
torium, kuris būtų narys 
Prezidento kabineto.

2 — Trys koordinuotos 
tarnybos — armijos, laivy
no ir aviacijos — po vienu 
departamentu.

Kanados Parlamento Narys Kaltas 
Atomų Paslapties Davimu Rusijai

MONTREAL, birž. 15. — 
Vienintelis Kanados parla
mento narys komunistas 
Fred Rose buvo šiandien 
teismo rastas kaltu suokal- 
biavimu perdavimu karinių 
paslapčių Rusijai per Mask
vos diriguojamą šnipų tink
lą. Rose bus nuteistas ket
virtadieny. Bausmė gali būt 
iki septynių metų kalėti.

Tarpe kitko, Rose buvo 
apkaltintas gavimu iš dr. 

j Raymond Boyer, kanadiečio 
■ mokslininko, slaptą formulę 
i naujai sprogstamai medžia- 
! gai, RDX. Boyer taipgi kal
tinamas kaipo sąmokslo da
lyvis.

Vėl Stos Teisman
Rose bus vėl teisiamas 

rugsėjo mėnesy už keturis 
apkaltinimug sulaužymo ofi
cialių paslapčių. Už kiekvie
ną tų nusikaltimų jis gali 
būti baudžiamas iki septy
nių metų kalėjimo.

Vyriausias prokurorų liu
dininkas buvo Igor Guozen- 
ko, buvęs kodeksų patarnau
tojas sovietų ambasadoje

f Ottawoje. Gouzenko ga.vo in-

3 — Įsteigimas vienos a- 
viacijos jėgos su atsakomy
be už išvystymą visos saus- 
žemio aviacijos.

Sutiko Dėl Astuonių
Laivynas laimėjo dėl savo 

teigimo, kad marinų korpu
sas turi toliau funkcijonno- 
ti ‘‘apribotuose veiksmuose” 
padėjimui laivyno.

Anot Prezidento, abi tar-

nių punktų: įsteigimo bend
ros krašto apsaugos tary
bos, krašto saugumo resur
sų tarybos, bendro viršinin
kų štabo, neturėjimo vieno 
militarinio štabo viršininko, 
centralizavimo espionažo ag
entūros, parūpinimo agentū
rų, studijų bei militarinio la
vinimosi agentūrų.

formacijas iš ambasados ir 
perdavė jas Kanados val
džiai, iš ko Kanada susekė 
espionažo tinklą.

Komunistai Visur Daro 
Betvarkę. Sako Hoover
RIO DE JANEIRO, birž. 

15. — Herbert Hooveris pa
reiškė spaudos konferencijai 
jog “komunistų partijos li
nija kiekviename kra šte ban
do kliudyti maisto parūpini- 
mui alkaniems žmonėms ir 
tuo sukurti betvarkę, kur jie 
gali meškerioti sudrumsta
me vandenyje.”

Hooveris Brazilijoje daro 
maisto reikalų apžvalgą ir 
sakė tame krašte ir visuose 
37-se kituose kraštuose, ku
riuos jis aplankė, “komunis
tų spauda užsipuola ant Šių 
pastangų aprūpinti alkanuo
sius žmones maistu, teigda
mi tas maistas bus vartoja
mas politiniems tikslams’” ir 
pabrėžė jog maistas taip pat 
siunčiamas ir komunistams 
visuose kraštuose.

Kalfin’ Buvusį Kubos
Prezidentą Eikvojimu
HAVANA, Kuba. birž. 15. 

— Buvęs prez. Fulgencio Ba
tistą, dabar esantis ištrėmi
me, buvo šiandien apkaltin
tas visuomenės pinigų išeik
vojimu jam bebūnant krašto 
valdininku. Gandai sako Ba
tistą ryt dieną sugrįž į Ku
bą stoti teisman.

KALENDORIUS
Birželio 17 d.: Šv. Adol

fas; senovės: Daumantas ir 
Liudgailė.

Birželio 18 d.: šv. Efrė
mas; senovės: Gimbutas ir 
Tulnė.
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Norintiems Vykti Alaskon Naudingi 
Patarimai

Rašo Antanas teikis
“Drauge’’ tilpęs Antano reina per Alaskoje esančiųjų

Čelkio straipsnis apie Alas- rankas, 
ką, šukele skaitytojuose ne-į YTy,iri]vnvi as ltE
paprastą susidomėjimą. An
tanas Čelkis, kuris dabar y- 
ra Alaskoje, gavo šimtais 
laiškų prašančių smulkesnio 
paaiškinimo apie galimybes 
įsikurti Alaskoje. Dėl laiko i vien darbui, kuris yra taip 
stokos negalėdamas visiems pat pilnas įvairių pavojų. 
asmeniškai atsakyti, prisiun Vieni negrįžta iš jūros (žu- 
tė tuos paaiškinimus atspaus vaujant), kiti žūsta ieško- 
dinti “Draugo” skiltyse. darni turtų, treti dingsta 

Norintieji atvažiuoti Alas- žvėris gaudant, 
kon vyrai ar merginos, tu-, Taip vadinamas Šiaurės 
ri būti tvirto nusistatymo, Auksas (North Gold) yra 
kad pasiliks tame krašte, 
nors ir darbo sąlygos nėra 
patogios. Gi neturint tvirto 
nusistatymo tik pasidarys 
bereikalingų išlaidų apie 
$200.00 ar daugiau, žiūrint 
įl kurią dalį Alaskos vyks.

Alaska tikrai yra nauja
kurių, kraštas, pilnas viso
kių gėrybių: aukso, anglies, 
įvairių metalų. Yra įsteig
tos Alaskoje specialės mo-

PATOGUMŲ
Čia atvykę žmonės turi iš

sižadėti visų miesto gyveni
mo patogumų ir pasišvęsti

ne kas kita, kaip savotiškas 
lošimas kuris vilioja žmoni
ją. Jei nelaimi šiandien, tai 
tikisi rytoj ir taip vis to
liau mėgina savo laimę.
DARBO YRA IR 
PANELĖMS

Antanas Čelkys
jokių pasilinksminimų, alko
holinių gėrimų, retai kur su
tiks baltą žmogų. Vasaros 
metu labsd įkyrūs uodai, o 
žiemos metu šaltis kartais 
siekia ligi 60 laipsnių že
miau zero. žodžiu sakant, 
gyvenimas nėra pavydėtinas 
ir jį gali pakelti tik žmonės 
tvirto nusistatymo ir geros 
sveikatos.Dėl užkk.usymo ar įsilei- i

džia į Alaską ir paneles, at- PRAGYVENIMAS^ ŽYMIAI 
sakymas yra taip. Bet dėl 
esančių laisvų tarnybinių

ga nugabena į vietą dovanai, 
bet jau negali pasirinkti dar
bą kokį nori, bet turi dirbti 
tenai pagal pasirašytą su
tartį. Sutartis paprastai pa
sirašoma vieniems metams 
ir tam laikui pasibaigus, ga
li ieškoti darbo kitoje vie
toje.

Prie gerų norų ir prisitai
kius prie krašto sunkumų 
daug informacijų nereika
linga Reikia turėti šiek tiek 
atsargos kapitalo ir jei lai
mė lydės niekuomet nežūsi.
VIEN DARBO NORIN
TIEMS PATARTINA 
VAŽIUOTI Į MIESTUS

Nors Alaska didelių mies
tų neturi. Didžiausias An- 
cūorage, kuriame aš gyvenu, 
turi 12,000 gyventojui, visi 
kiti gi yra mažesni. Ketehe- 
kan apie 5,000 gyventojų, 
Juneau (sostinė) apie 6,000 
gyventojų, Fairbanks — 6,- 
000 gyventojų ir Sevvard a- 
pie 2,000 gyventojų. Ieškan
tiems vien darbo patarčiau 
važiuoti įi aukščiau išvardin

tus miestelius, o jau tik vė
liau apsižiūrėję ir daugiau 
apsipratę su visais nepato
gumais galėtų savo laimę 
mėginti ir mažiau apgyven
tose vietose.

Yra apskaičiuota, kad 80 
nuošimčių viso darbo eina į 
žuvininkystę ir sezonui pa
sibaigus tie žmonės grįžta, 
atgal į J. Valstybes. Maža 
gi dalis pasilieka ir šaltam 
žiemos sezonui užsiimdami 
žvėrių gaudymu, Kurie tu
ri prityrimo tame darbe per 
sezoną padaro nuo $2,000 iki 
$5,000.

GAMTOS GROŽIS
’ Gamtos grožio mėgėjai 
tikrai šiuo kraštu tampa su
žavėti. Čia gali pamatyti to- j 
kių vaizdų, apie kuriuos gal j 
esi nei nesapnavęs. Man pa- . 
čiam teko važiuoti trauki
Tel. — YAKds 6551.

DR. FRANK C. KWIHN
(Kvečlnskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 471 h Street

OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki « pp. Ir T Iki vak.

kyklos kurios supažindina su vietų Amerikoje, labai ma-

BRANGESNIS NEGU 
J. VALSTYBĖSE

Pragyvenimas Alaskoje y-

DR.V.f.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• •
6863 W. Cermak Road 

BKRWYN, ILLINOIS

niu, kuris turėjo sustoti, kad 
praleidus nepaprastai didelę 
kaimenę briedžių. Ir šiaip 
kur pažvelgsi pilna įvairių 
žvėrelių ir paukščių. Dienos 
ilgumas gegužės mėnesyje 
apie 18 valandų.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
prirink Inu* akinių, kurie prašalina 

visą akių Įtempimą.

Dr. John J. Smetana
I. RIMDZUS. D. C. Qr j j 5me,ana jr

metalais, kurie gali būti ran 
darni tame krašte. Ieškoto
jams tos mokyklos tikrai 
daug naudos atneša, nes kla
jodami po kraštą, kai suran
da turtingas metalais vie
tas, jau žino iš anksto ko
kią vertę tie metalai turi. 
Viena iš tų mokyklų yra 
Anchorage mieste, kita Fair 
banks Universitete.

Daugiausiai gal yra išsi
vystęs ii' pelningiausias už
siėmimas, tai žuvį)* gaudy
mas. Toliau žvėrių (kai
liams) gaudymas, miško ap
dirbimas. Miško apdirbimas

žai kas įdomaujasi, bet ku- ra brangus. Man valdžia už 
maistą ir patalpas išskaito 
$70.00 mėn., bet važinėjant 
susidaro dar daugiau išlai
dų. Butų nėra. lengva gauti, 
bet kol kas dar visi pasto
gėse gyvena. Yra viešbučių, 
kurie skaito $1.00 parai, ki
ti $2.00, ir daugiau. Maistas 
beveik visur nėra pigus: Pa
vyzdžiui, kiaušinienė ir ka
va $1.00; steikas $2.50 ir 

Žodžiu sakant kas nori tik daugiau, stiklinė pieno 15

rios neri pažinti Alaską ir 
įdomaujasi pamatyti dau
giau pasaulio gali drąsiai 
važiuoti. Nors fabrikų be
veik nėra, bet darbo lengva 
gauti įstaigų raštinėse. Al
ga, mėnesiui $200 iki $225. 
Krautuvėse, valgyklose mo
ka po $8.00 dienai. Valgyk
lose be algos padavėjos gau
na dar aukštus “tips”.

darbo, čias jį ras, bet kas 
aukso ir didelių turtų, iš 
karto ar toliau, tai klausi
mas.

centų. Vietinis alus nuo 35 
iki 50 centų stiklinė.

yra prieinamas visiems, nes fVAIRIFMS
reikia užsimokėti tik už lei- VYRAMS ĮVAIRIEMS 
dimą, gi už patį mišką mo- SPECIALISTAMS YPA- 
kėti visai nereikia, kiek pa
jėgi tiek gali miško medžia
gos naudoti.

Dėl didesnio aiškumo pa
duodu kiek per metus laiko 
yra išgabenama turto iš A- 
laskos: Aukso už $24,068,-

GALIMA VYKTI PAGAL 
SUTARTĮ AR LAISVAI

Aš pats esu atvykęs be
sutarties ir tuojau gavau TINGAI GEROS SĄLYGOS valdišką darbą sJeattle> Wa.

Darbo vyrams kol kas yra shington yra įstaigų, kurios 
ligi kaklo. Daugiau yra pa,- j veža į Alaską pagal sutar-
geidaujami staliai (karpen- ^g Pasirašius sutartį įstai- 
teriai), mechanikai ir įvai-į_______________________

000 (dvidešimt keturis mili
jonus) ; žuvų už $1,425,140,- 
280 (vieną bilijoną ir ketu
ris šimtus dvidešimt penkis

rūs specialistai. Algos nuo 
$250 iki $500 mėnesiui. Čia 
neįeina žuvavimEn nei auk
so kasimas, kurie yra ypa
tingai pelningi, jei gerai pa-| 
vyksta. Darbai vyrams spe-

milijonus); kitų metalų už cialistams daugiausiai yra 
$19,306,000 (devyniolika mi- tokiose vietose, kurios yra 
lijonų); žvėrių odų už $5,- nutolę nuo didesnių miestų. 
272,380. Vykstantieji jau turi išank-

Taigi tos visos sumos pe- sto žinoti, kad tenai nebus

3SS

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehill 7570 

GROvehių 1983 - TRIangle 0073

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Ofiso TeL — Benryn 8823 
Rez. TeL — Lafayette 8151 

Jeigu neatsiliepiama —
Saukite: Benryn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
nuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

LICENSED CHIROPRACTOR 
IN STATE OF INDIANA

(ome Cafla tn Indiana—
Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOUBa: Daily 4—8 P. M.

Baturdays I 4. M. to I P. M.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0528, Cliicago 

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad., ir šeštad. 9:80 a. m. 
iki 7:04 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. VTR 0980 (offlce Ir Namu.)

Dr. Waller J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALA.NDO8; 2— 4 popiet, 8:S0 — 
8:20 vakarais. Trečiad. pagal sutarti.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. Ir 49th Ct. 
Cicero, Illlnolz

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 4-8 rak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečlad. Ir Sekrnad. uždaryta.

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso TeL: PROspeet 6446 
Bes. TeL: HEMlock 8150 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir. Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, IlL
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Tatsom Visų Išdirbysčlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Racijų f staką ir 
jums nereikės laukti dėl Jūsų.

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muzikos Rekordų

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 8:00 vai.

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karStį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

. kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak. Sekmad. pagal nu tart J.

Tikslu, Tyrimas ii Coataet Stiklai
Orthoptle Gydymas Stiklas Ataaajlaam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan etate Bankos)

Tel: — CANAL 7329 
Vai.: — Kasdien — 10 iki 11, 1 Iki S, 7 
Iki > — Beitad. — 10 lyte Iki « vak. Sek
mad. — 10 Iki pietų. — Trečlad. uidaryta.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(3-troa tahoa)

Oflao Telefone: YABda 0554 
Jei neatsiliepia laukite—
Bes. TU.: MHhvtfy 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
R.OOM I.

Ofiso TU.: GROvehfll 5213 
Bes. Tel.: PBOspect 0475 

VALANDOS:
Nuo S Iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.: Ir 

Trečiadieniai. pagal sutarti.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4X46 Archer Avenue 
Ofiso Tel LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: EEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v. 
(Trečiad., ir Šeštad., pagal sutarti)

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 0034 

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9

Trečiadieniais pagal sutartį_____

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ToL CANal 6122

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINOS & LOAN INSURANCE CORP. 
VVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
RaStinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 

šežtadienį iki 2-ros valandos po pietų.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLBH 
(Alefcuskas)

Dėl Susitarimo ftank:

Republic 6051

Tel. — HElDook 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 Wmt 6Srd Street
▼AL: nio T iki I 

1 Dlenomta tik pagal rotartt

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neganiai Sugrįžęs Ii Tarnybon 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 ' 
Rez. Tel.: CICERO 5891

Jeigu Neatsiliepia — 
šaoldte: BERWYN 6200 

VALANDOS:
Kasdien: 2 - 4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutarij.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
IeL REPuhlle 7868

TeL CANal 6257
Bes. TaL: PBOspect 6659

DR. P. Z. ZALA10RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. Y ARds 8140

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)
CHICAGO 32, ILL.

Ankstyvas valandas pra
leidžiu ten, kur jas praleisti 
dera; jei namie, tai ne miege 
ar poilsyje, bet darbe. — 

Milton.

Ksa. 6958 So. Talman Ava 
Bes. TaL GROvehill 6617 
Offloa TaL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office TeL Y ARds 4787 
Namų Tel. PROzpect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0030
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CUUiUKGAS 

. 4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VAL-\NDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namo ▼«!.: PTIM.MAN Mtt

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEIey 7330
Bes. Tet: BKUn»wick 0597 

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS

“D R A U O O” 
DARBŲ SKYRIUS S HELP WANTED — MOTERYS HELP WAXTED — MOTERYS

"DRAUGAS” HELP WA\TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dcarborn Street 
Tel. RANdolpb 9188-948*

HELP WANTF.D — VYRAI

PAINT SPRAYERS 
TOUCH-UP SPRAYERS 

PADĖJĖJŲ
POLISHERS IR BUFFERS 

PAPR. DARBININKŲ 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Naujas 18V2c į valandą 
pakėlimas dabar galioj.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 
PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

HURLEY MACHINE CO.
2125 S. 54th Avė.—Cicero

Experienced
Bookkeeper

NEEDED IMMEDIATELY
Mušt be able to type. Excellent 
vvorking conditions.

5*/j DAY WEEK 
GOOD PAY 

APPLY

BROLITE C O.
2542 N. Elston Avė.

MERROYV MACHINE 
OPERATORIŲ

Patyrusių. Pastovus darbas. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.
LISBON KNITTING MILLS 

848 N. Noble St.
CANal 6109.

Išgyvenimo ’ ’

Lietuvių pabėgėlių Fischbek lagery
Vienas mūs dienraščio ką, kas reikalinga tautai,

Komitetas Užgyrė
- Atstovų rūmų

Atgijo jaunimo

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

MOTOROLA

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL'

DŽENITORKŲ
UŽDARBIS 72 H Į V AL. PRADŽIA. 

77^ I V AL. PO S MftN.
82*4 I V AL. PO « MftN,

VALYMO DARBAI MOTERIMS

skaitytojas gavo laišką nuo 
savo giminės iš lietuvių pa
bėgėlių stovyklos Fisch
bek’e, Vokietijoj. Įdomesnės 
vietas čia perspausdiname. 
Mieli švogeriai:

Laiške sunku mums iš
reikšti tą dėkingumą kurį 
jaučiame Jums. Koks džiaug
smas aplankė, kai gavom a- 
fidevitą važiavimui Ameri
ką. Gavom tai, į ką mūsų 
visos viltis buvo sudėtos.

Buvau asmeniškai susiti
kęs su dr. L. Sakė, kad jis 
turįs vizą į Argentiną įva- 
žuoti. Jis mane barė, kad aš 
mažai parašau Jums. Mieli

kuri nori gyventi.•
Bažnyčia čia lagerio kam

pelis kuriame stalas pa
puoštas eglaičių bukietais ir 
keturiomis žvakutėmis. Kun. 
P. klebonu. Jus negalite įsi
vaizduoti mūsų kuklioje 
bažnyčioje maldų nuoširdu
mo. Per Šv. Misijas neliko 
nei vieno mūsų lageryje, ku
ris nebūtų buvęs išpažinties. 
Matytumėt, kaip vargas 
žmogų suartina su Dievu!... 
Nes tik Jį vieną mes ir be
turime, kuris mūsų visus var 
gus teisingai mato... Per 
Misijas buvo atsilankęs sve
čiai iš Amerikos: kun. dr.

švogeriai, gyvenime jau taip Končius, kuris viešėjo čia 
yra: kai žmogus turi labai 
daug pasakyti, tai arba visas

^ankinin; veikimaskavimo komitetas 20 prieš
5 šiandien užgyrė bylių ra- Berlin. — Nežiūrint neuž- 
tifikuojant $3,750,000,000 gijusių karo žaizdų, sveti- 
paskolą Anglijai. Bylius, j m4 valstybių okupacijos ir 
kurį senatas užgyrė 46 prieš stoka ne tik maisto, bet ir 
34, dabar siunčiamas atsto-1 kitokių dalykų, katalikų jau- 
vų rūmams, kur jo oponen- n^mo veikimas Vokietijoj 
tai prižada karštą kovą prieš pradeda atgyti. Rhine sri

ties jaunimo veikimo cen
tras įsikūrė Iserlohn’o mie
ste. Pax Romana vokiečių

. _ , , , skyrius reorganizuotas Bo-
Policija suėmė du karo nn>o nniver3itete Essen ir 

veteranus kurie pripažino ■ Ruhr distriktuose kai ku-
pavogę $600 karo bonais isi . v. . , ,u T nm nuošė suvažiavimuose daly-namų Walter Leverenz, 919 J
Irving Park Rd. vauja iki 20,000 jaunimo.

byliaus užgyrimą.

Veteranai sutepė vardą

GENERAL AMERICAN 
TRANSPORTATION CORP.

GERA MOKESTIS

GEROS DARBO SĄLYGOS

Seniai įsteigta kompanija. 
Gera transportacija busu ir

elektros traukiniu.
RIVETERS
BUCKERS
HEATERS
STICKERS

Viršminėti darbai 
piece work.

WHEEL BORERS 
TEMPLATE MAKERS 

ARC WELDERIŲ
Aukščiausia mokestis tinkamiems 
vyrams. Atsišaukite į

GENERAL AMERICAN 
TRANSPORTATION CORP.

4405 Euclid Avė.
EAST CHICAGO, IND.

REIKIA VYRĮ
Dirbti šviesioje, moderniškoje ir 
švarioje kepykloje.

PATYRIMO NEREIKIA 
PASTOVUS DARBAS

Ekstra Gera 
Pradinė Mokestis

KLAUSKITE DEL 
MR. FREDERICKS 

VVONDER BREAD BAKERY
3015 W. Lake Street

TAI GERIAUSIA 

R A D I O
VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

0.04

4545 W. AUGUSTA BLVD.

Merginos ■ Moterys
DIRBSIT 44 VALANDAS 

MOKAMA UŽ 48
65c } vai. pradedant, švarūs dirb
tuvės darbai. Moderniška švari dirb
tuvė. Patyrimo nereikia. Pastovus 
darbas ištisai metus. 2 blokai i pie
tus nuo vidurmiesčio.

MARCO MFG. CO.
638 S. FederaI

visuose miesto kraštuose savo kančias turi išpasakoti, 
val:—5:so vak. iki i2 naktj arba visai tylėti. Aš jaučiu, 

kad viso pasakyti negalėsiu.
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. VVASHINGTON ST.

Pagrobė savo vaiką
Nokomis, III. — šerifo su

imta Lucille Stanley iš Cor- 
ring, Iowa, ir valstybės kal
tinama pagrobime jos pačios 
10 metų vaiko, kuris divor- 
sų teismo buvo priskirtas 
vyrui. Vaikas buvo patalpin
tas į “Boarding House”.

porą dienų ir supažindino 
su Amer. lietuvių gyvenimu.

Teatrui vadovauju aš. 
Mat, da Lietuvoje lankiau 
dramos studiją. Daug dirbu 
ir randu darbe nusiramini
mą. Esu dramos kolektyvo 
vedėjas ir režisorius. Daug

DVEJOS MIRTIES 
SUKAKTUVES

Gyvenimas padarė iš mūsų 
viską..., bet blogiausia, tai 
pavertė daiktais, su kuriais^ Jau pastatėm veikalų, ir da-
niekas nesiskaito. Tas gal 
būti net nesuprantamam, kas 
to nėra pats pergyvenęs. 
Juk ne lengva buvo palikti 
visa, kas taip miela širdžiai 
ir kas taip sunkiai savo 
prakaitu įsigyta. O, tėvynė! 
Kas pats nėra to pergyve- 
nes niekados nesupras!

*
Dabar parašysiu apie savo 

gyvenimą, tai yra apie lage
rio gyvenimą. Čia mūsų yra 
apie 1500 asmenų. Čia mes 
turim ir savo biurą, savo 
bažnyčia, savo teatrą ir visą

platus numatytas darbo pla 
nas. Čia yra ir literatų bū
relis, kuriame ir daug dirbu. 
Ruošiame literatūros vaka
rus su daina ir poezija. Tu
rim ir savą chorą, kuris 
praskaidrina mūsų pilkas 
dienas.

*
Buvau pas konsulą. Užre

gistravo ir liepė laukti. Ne
žinau kaip ilgai tas tęsis. 
Amerikos konsulas intera- 
santų da nepriima. Turiu 
viltį, kad pavyks susitvar
kyti.

Ona ir Juozas K.

A. A.
FRANK A. ZOLP

Mir-ė Birželio 15d„ 1946m., 
7:00 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietbvoje. Kilo 18 
Šiaulių apskr., Šaukėnų par.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną. (po tėvais Itamu- 
2 ■ dukteris Teklę ir

Oną; 2 sūnus Krank ir mar
čią Shirley ir jų šeimą, ir 
Bernard: 2 brolius Kun. Wil- 
liam Zolp (Colorado), ir An
taną (Lawton, Mieh.) ir jo 
šeimą: ir daug kitų gminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namluOse: 
5252 S. Loomis Blvd. Laidotu
vės įvyks trečiad., Birželio 19. 
Iš namų 9:30 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulv- 
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris Dukterys, 
Sūnni, Broliai. Marti, Giminės.

Laid. direkt.: T. J. Zolp, tel, 
YARds 0681, ’

vyrai ir moterys

REIKIA
VYRŲ

IR MOTERIŲ
LENGVIEMS ASSEMBLY 

DARBAMS MALONIOS 
APLINKYBES GERA 
PRADINE MOKESTIS 
45 VAL. Į SAVAITĘ

ATSIŠAUKITE

COLORGRAPHIC, INC.
4617 West End Avė.

ASSfMBL ERS
MERGINŲ IR JAUNŲ MOTERIŲ 

Lengviems Assembly Darbams
r

Naujas l81/2 c. į vai. 
Pakėlimas dabar galėn. 
Puikios darbo sąlygos.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 

PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

Hurley Machine Co.
2125 S. 54th Avė. — Cicero

REIKIA MERGINŲ
Lengviems Bench 

Assembly Darbams

Puiki pradinė mokestis, 45 vai. į 
savaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai.

ATSIŠAUKITE

METROPOLITAN 
INDUSTRIES, INC.

226 N. Clinton

REIKIA 
PATYRUSIO VIRĖJO
MOTERIS ARBA VYRAS

Turint gabumų tvarkyti virtuvę 
rezorte Powers Lake, Wisconsin.
. TAIPGI MOTERIS

Padėti virtuvėje.
IR VYRAS 

Dirbti aplink rezortą.
Geras darbas, gera mokestis sa
valgiu ir guoliu. Atsišaukite:

5505 W. CULLOM AVĖ. 
Tel.—Pensacola 7985

PAIEŠKO KAMBARIO

PAVIENE MOTERIS, dirbanti pilną 
laiką vienoje iš didžiųjų krautuvių 
mie-ite. ieško šviesaus ir švaraus ap
šildomo kamtiario prie bevaikių 
žmonių. Namie nevalgo. Marųuette 
apylinkėje artia kad ir Rrigbton Pk. 
prie Archer. Prašau pranešti “Drau
gui” arba tiesiog rašykite^— A. NE- 
VLLYTft, 7008 8. Campbell.

Nėra žmogaus pasaulyje, 
kur neturėtų savyje gabumų 
gerą daryti. — Bulver.

Salem, Ore. — Oregon val
stybė skaitosi save valstybe 
garbingų kareivių. Iš 96,230 
tarnavusių pastarame kare 
ir paliuosuotų ir tarnybos, 
tik 130 negarbingai (diaho- 
rably) paliuoauota.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Šileikis Charles, iš Kemionių. 
gyv. Čikagoje, Halsted St.

Šlyteris Jonas; sūnus Kazimie
ro, kil. iš Jurbarko vai., Rasei
nių ap.

Tamulaitis Jonas, gyv. New 
Yorke, jo broliai Jurgis ir Mar
tynas, ir sesuo Ona.

Turla Adolfas, kil. ar turėjęs 
giminijų Švenčionių vai., ir jo 
vaikai: Augustas, Michalina ir 
Filomena gyv. AVaterville, ar pa
našiai mieste.

Tarvydas Domas ir jo šeima, 
kilęs ar turėjęs giminių Švėkšnos 
vai., Tauragės ap., gyv. Westville, 
III.

Uekewieh Viktorija, Konstanto 
Uekevieh našlė, gyv. Čikagoje.

Ulevieiūtė, ištek, pavardė neži
noma, kil. iš Saločių vai., Biržų 
apskr.

Vaidutienė Ona, išvykusi iš 
Kauno po Didžiojo Karo.

Vaišnorienė-Rovaitė Barbora, 
kil. iš Kruopių vai., Šiaulilų ap. 
Jos sūnus lankė kunigų seminari
ją-

Vallius-Ramanauskaitė Ona, gy- 
ven. Čikagoje.

Vanagas Juozas, kilęs iš Ute
nos ap., gyv. Čikagoje.

Vazgys Boleslovas, kilęs iš Kra
kių vai., Kėdainių ap., gyv. Phi- 
ladelphijoje, Thayer Street.

iVišinskas Joseph, kil. iš .Totijtų, 
Šakių ap., gyv. jNew Yorke.

Vrubliauskas Jonas, kil. Kar
mėlavoje, gyv. New Yorke.

Wabalas Anna, gyv. Brooklvne.
Woitkiewiez Bronislawa, kil. iš 

Šėtos m., Kėdainių ap., kalba 
lenkiškai.

Zdanys Justinas, kilęs iš Kruo
pių vai., Šiaulių ap., gyv. Čika
goje.

Žakevičius Kazys, gyv. Čika
goje.

Žalnieraitis Antanas, gyv. Či
kagoje.

Žebertavičiaus Antano žmona 
ir penki vaikai.

Želvys Baltramiejus, kil. iš Pa
mūšiu, Joniškėlio vai., Biržų ap., 
jo žmona Veronika Želvienė ir 
duktė Ona, gyv. Cleveland, Obio.

Žiburkienė-Litvinnitė.
Žilys Motiejus, gyv. Čikagoje.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašo atsiliepti:
Consulate General of 

Lithuania,
41 West 82nd Street 

New Yortc 24, N. Y.

"Vilnius Ir Lvovas"
Nevv York (LAIC) — Len

kijos kariuomenės vadas ir 
Varšuvos sukilimo vadas, 
gen. Tadas Bor-Komorows- 
ki, kalbėdamas Čikagoje ir 
kitur, tolydžiui nusiskundžia 
kad Lenkijai atimtas Vil- 

vežti muziejiniai ir archyvi- nius ir Lvovas. Pav. Čika-

Surado Archyvus
New York (LAIC) — Vie

tos lenkų sluogsniai gavo 
pranešimą iš Viennos, kad 
Fischhorn pily, prie Bruck 
(Želi am See) Austrijos Al
pėse zonoje, surasti vokie
čių išplėšti ir iš Lenkijos iš-

niai turtai. Istorinės senie
nos budvo laikomos neeng
tuose barakuose ir šiaip 
šiukšlynuose. Jų tarpe buvo 
paveikslai, rankraščiai, retos, 
senovinės knygos, etc. iš Var 
šuvos universiteto, Wilano- 
wo, Zamoyskių, Krasinskių 
Ordinacijos, Četverty.nskių, 
Michalskio ir Raperswil kny
gynų. Tarp kitko, rasti ir 
Adomo Mickevičiaus rank
raščiai. Viso 17,000 tomų.

goję jis pastebėjo, kad Vil
nių iš vokiečių faktinai at
kovojo lenkų partizanai, bet 
gi sovietų propaganda šį fak 
tą arba visai nutyli, arba 
nuopelnus primeta ‘t‘aria,- 
miems lietuvių partiza
nams”.

Ukrainiečiui dięn r a š t i s 
“Svoboda” ryšy su tuo pa
žymėjo, kad jeigu Pilsudskis 
seniau būtų palikęs Vilnių 
ir Lvovą ramybėje, tai šian-

Be to, surasta 12,000 to- dien Vilniuje ramiai šeimi-
• _____i*.!’ • __ i Y ninlzontu linl-uyrini Tmų ir portfelių išplėštų iš 

Radvilų Ordinacijos, Nesvy-
ninkautų lietuviai, Lvove uk 
rainiečiai, Varšuvoje lenkai,

žiuje — Zamoyskių ir Čar- o Stalinas tupėtų Kremliu- 
toryskiųi laiškai, bei Radvi
lų archyvo pergamentai.

Radvilų pergamentai su
rasti dėžėse, aplaužyti, api
plėšti, kai kur be antspau
dų. Jų tarpe esama karališ
kų aktų ir Lenkijos-Lietu
vos unijos dokumentų. Taip
gi surasti Rubenso, Matei
kos ir kt. paveikslai.

Tuos radinius globoja Fine 
Arts and Monumentą Office.

Iki Spaliu Mėnesio 
Nėra Laivuose Vietos

Londonas (LAIC) — No
rintieji iš Europos vykti lie
tuviai susiduria su dideliais 
transportacijos sunkumais. 
Pavyzdžiui, Londone visuose 
keleiviniuose laivuose, išplau 
kiančiuose į Jung. Amerikos 
Valstybes, vietos jau užim
tos iki spalių mėnesiui.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

je. Deja', Pilsudskio pasielg
ta kitaip. To pasėkoje šian
dien Stalinas smaugia ir lie
tuvius. ir lenkus ir ukrainie

A. A.
PRANCIŠKA JUŠKIENE 
(po tėvais Kavaliūnaitė)

— ir —
KUN. JONAS JUŠKA
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moterį ir 
motin, ir septyni metai, kai 
mirė mūsų mylimas sūnus ir 
brolis Kun. Jonas Juška.

Netekome savo mylimųjų 
birželio 18d., 1946m. ir bir
želio 18d., 1939m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jų niekados negalėsim užmirš
ti. Lai gailestingasis Dievas 
suteikia jiems amžiną atilsį.

Mes, atmindami ji) liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias antrad., birželio 18d., Gi
mimo Panelės Švč. Marijos pa
rapijos bažnyčioje, 6:30 vai. 
ryto.'

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Pranciškos Juškienės 
ir Kun. Jono Juškos sielas.

Nuliūdę: vyras Mykoas ir 
duktė Franees Stulges, žentai 
Jonas Stulges ir Dr. James G. 
Gallaglier, anūkai ir kitos gi
minės.

čius.

10.000
• DEGTINES
• 3RANDES
• RUM’O

BONKŲ
• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama
SPECIALEMIS KAINOMIS

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas”

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
Išlaidų, pagal O. I. Blll of Rights patvarkymus.

ftlos bendroves vedėjos, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

wmonrawM
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted SU Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chlcago, Httnob
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chlcago &
Cicero; 3c per copy.

Advertlsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chlcagoje ir Cicero—paštu:
Metams ......................................................................................... $7.00
Pusei metų ...................................................................................  4.00
Trims mėnesiams ...................................................................* 2.00
Dviem mėnesiams .............................. .. ................................. * 1.50
Vienam mėnesiui .............  .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chlcago je:
Metams .................................   $6.00
Pusei metų ................................................................................. 3.50
Trims mėnesiams ..................................... .. ...................... 1.75
Dviem mėnesiams .................................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .................................................................... .75

Užsieniuose:
Metams .........................................................................................' $8.00
Pusei metų .............................. .. . ......................... 4.50
Trims mėnesiams ..................................... ,.............................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo* 
ma tai padaryti Ir neprisiunčlama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti Ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmenlškumį. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštln nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1616 at Chlcago, BL 
Under the Act of March 3, 1876.

Rusija Baugina Demokratijas
Sovietų Rusija nekooperuoja su demokratijomis dar

be pasaulio taiką atsteigti, nes joms nepasitiki. Kadangi 
ji tebegyveno “kapitalizmo pavojų” baime, todėl visais 
galimais būdais rengiasi karui.

Seniai yra žinomas faktas, kad ne tik nėra demobili
zuojama raudonoji armija, bet didinama. Jos okupuo
tuose kraštuose vyrai taip pat yra mobilizuojami.

Kuomet Amerika, Anglija ir Prancūzija mažina sa
vo kariuomenes savose Vokietijos zonose, Rusija elgiasi 
visai priešingai. Ji savo zonoj stiprina kariuomenę.

Pažymėtina, kad “keturių didžiųjų” (Amerikos, An
glijos, Prancūzijos ir Rusijos užsienių reikalų ministrų) 
konferencijos išvakarėse raudonarmiečiams įsakyta bu
dėti, būti pasiruošusiais. Daugiau vyrų sukoncentruota 
netoli Magdeburgo ir Elbės upės rytų pusėj. Iš Wuen- 
dorf, į pietus nuo Berlyno, pranešta, kad ten «vyksta 
raudonųjų tankų manevrai. Toje vietoje ir Hitleris sa
vo laiku karo jėgas pradėjo manevruoti.

Rusai apginkluoja ir komunistų kontroliuojamą Ju
goslaviją. Yra teigimų, kad Maskva gali įsakyti savo 
pastumdėliui Tito pulti Triesto miestą ir jį paimti jė
ga, nes sąjungininkai yra nusistatę jį palikti Italijai, 
kuriai jis ir priklauso.

Vokietijoj, kiek pačių vokiečių, tiek išvietintųjų žmo
nių tarpe atvirai kalbama apie karą.

Iš to viso atrodo, kad rusų bolševikų diplomatai ir 
šioj “keturių didžiųjų’’ konferencijoj, kuri šiomis dieno
mis vyksta, Paryžiuje, nemano kooperuoti. Jie mėgina 
demonstrJbti militarines jėgas, manydami pabauginti 
vakarų demokratijas, kad jos ir toliau darytų nuolai
das Stalino imperializmui. Bet iš neseniai pasakytų 
Byrnes ir Bevino kalbų neatrodo, kad Amerika ir An
glija pa.būgs Maskvos išpūsto baubo.

'A
Amerikos Planas Vokietijai '

Visi daviniai rodo, kad sekr. Byrnes Paryžiaus kon
ferencijoj šį kartą laikysis griežtai. Nepaisant ką ru
sai darys, jis mėgins pravesti savo planą, kuriam pri
taria Didžioji Britanija ir, manoma, pritars Prancūzija.

Amerika planuoja perorganizuoti Vokietiją įi dvyli
ką pusiau autonominių provincijų.

šis pjana.s buvo patiektas ir Sovietų Rusijai, tačiau 
atsakymo nesulaukta. Galimas dalykas, kad Rusija jam 
pasipriešins. Bet sekretorius Byrnes į tai nekreipsiąs 
dėmesio. Planas bus įgyvendinamas amerikiečių, an
glų ir prancūzų zonose. Būsianti sudaryta ir laikina 
centralinė vyriausybė Vokietijai.

Rusiškoji zona į naują Vokietijos santvarką, esą, 
galėtų įeiti vėliau.

Iš Ruhr krašto būsianti sudaryta atskira provincija, 
tačiau jos industriją turėtų operuoti tarptautinėje prie
žiūroje.

* 1 ■ ‘ '

Žydu Dvasiškio Balsas Prieš Komunizmą' 1
Neseniai spaudoje buvo paskelbtas J. Em. kardinolo 

Spellman svarbus pareiškimas apie komunizmą ir jo 
siekimus sunaikinti religiją. Į tą svarbų pareiškimą 
laišku (įdėtam į New York Times birželio 13 d.), atsi-

liepė rabinas Benjaminas Schultz iš Yonkers, N. Y. 
Savo laiške jisai reiškia viltį, kad kard. Spellman, da
rydamas aną pareiškimą, turėjo galvoje ne tik Kata
likų Bažnyčią, bet visus tikėjimus. Rabino Schultz 
laišką dėl jo aktualumo mes čia dedame ištisai:

“Religingi asmens negali ir neturi tylėti akivaizdoje 
čia vedamos marksistų propagandos, suderintos su jų 
militarine agresija užsieny. Abu yra dalimi to paties 
plano. Ir tai nėra. vien tik bauginanti filosofija. Komu
nistų praktika už ‘geležinės uždangos’ reiškia kraują, 
kančias ir mirtį.

“Visuomenei nėra žinomas ten esančių dievotų žydų 
likimas. Tačiau pakankamai autentiškų faktų iškilo 
švieson, dėl kurių yra reikalingi protestai. Senesnieji 
Rusijoj gali melstis savo sinagogose. Bet vaikų mo
kymas tikėjimo yra uždraustas. Hebrajiškos instruk
cijos yra! kriminalas. Tūkstančiai zionistų kalėjimuose. 
Žydiškumas palengva išnyksta. Ten nebėra, žydų bend
ruomenės. Komitetai, kaip žinomasis žydų priešfašisti- 
nis komitetas, tai vyriausybės padaras.

“Iš 150,000 žydų, kurie atbėgo į Rusiją iš nacių oku
puotos Lenkijos, trečia dalis išmirė per šešis metus. 
Jie buvo laikomi prie sunkių darbų miškuose drauge 
su kriminalistais Sibire ir kituose šaltuose kraštuose. 
Kadangi valdžioj esanti partija praktikuoja bedievybę 
ir nedaro išimties žiaurume individualams, sukeltas 
pasaulio pasipiktinimas tas sąlygas gal galėtų paleng
vinti.

“Būtų neteisinga, bet kokiu pagrindu, tuos faktus 
toliau ignoruoti. Teisybė vis dar gali padaryti žmones 
laisvais. ”

Mes manome, kad komentarai prie šio laiško nerei
kalingi. Jo turinys savaime yra aiškus.

★
Amerikos komunistai ir jų bendrakeleiviai pradėjo 

sistematingus puolimus prieš Prezidentą Trumam Tai 
daryt instrukcijas jie, žinoma, gavo iš Maskvos.

Keistos "Vedybos" Sov. Rusijos Su Argentina
Rašo Vyt. Arūnas

Paryžiuje iš naujo susirinko keturi užsienių reikalų 
ministrai ir pradėjo svarstyti tuos pačius klausimus, 
kurie jiems buvo “užspringę” gerklėje.

Šiuo metu jų pavaduotojai veltui ieško būdų susitarti 
dėl italų kolonijų, dėl Vengrijos ir Bulgarijos demili- 
tarizacijos, dėl Vokietijos okupacijos. Jokios pažangos 
per tas dvi savaites nepadaryta.
MASKVA DARO NAUJĄ POSŪKĮ POLITIKOJE?

Kalbama, kad šiame naujame susitikime Maskva pa
rodys savo naują posūkį užsienio diplomatijoje. Anglai 
nori, kad šį kartą Molotovas atidengtų savo žaidimą. 
Ir iš tiesų, paskutinėm dienom Kremlius pradėjo savo
tišką žaidimą.

Tarp Sovietų Rusijos ir Argentinos užmegsti diplo
matiški ir ekonomiški santykiai. Ši žinia daug ką nu
stebino. Argentina nuo pat rasų revoliucijos pradžios 
nepalaikė jokių santykių su rusais. Argentina, kuri iki 
šiam laikui'skaitėsi nacizmo ir fašizmo lizdu, užmezga 
santykius su komunistu Stalinu. Bet nėra. ko stebėtis, 
1939 metais Hitleris irgi pasirašė draugingumo sutartį) 
su Stalinu. Tas rodo dar kartą, kad fašizmas ir komu
nizmas visad gali draugauti.
ŠIS MANEVRAS NUKREIPTAS PRIEŠ AMERIKĄ

Sovietų Rusija užmegsdama diplomatinius santykius 
su Argentina, susisuks savo propagandos lizdą Pietų 
Amerikoje, iš kurios ji galės pulti Šiaurės Ameriką. 
Niurembergo teisme paaiškėjo, kad tuo pačiu keliu 
Hitleris ruošėsi pulti Šiaurės Ameriką, kas jam gal 
būtų pasisekę, jei 1940 metais Anglija būtų kapitu
liavusi. Dabar Stalinas eina. Hitlerio pėdomis. Užėmęs 
visą Rytų Europą, jis ieško bazių Pietų Amerikoje. Pa
sinaudodamas tuo, kad tarp Argentinos ir Amerikos 
santykiai yra įtempti, jis pirmas pasiūlė ranką genero
lui Peronui.

San Francisco konferencijoje Sovietų Rusija smar
kiai priešinosi, kad Argentina nebūtų įsileista į posė
džius, kaip fašistinis kraštas, šiandien sovietų amba
sadorius ševelev, pasirašydamas sutartį, pasibučiavo 
su generolu Peronu.

Statydama koją Pietų Amerikos žemyne, Rusija sten
giasi sudaryti ekonomišką pasipriešinimą Amerikai, 
šiuo laiku nei Argentina, nei Rusija neturi ko viena 
kitai parduoti ir tas santykių užmezgimas yra dau
giau politiškas negu ekonomiškas. Šis manevras aiš
kiai nukreiptas prieš Washingtoną, kurio pasekmės 
gali būti sunkios.

ĮDOMI KNYGA

"SLAVIC STUDIES” MOKSLIŠKAI APRAŠO MIC
KEVIČIAUS GYVENIMĄ IR DETALIAI AIŠKINA
Lietuvos šventoves ir papročius

Rašo P. P. Cinikas, M.I.C.
TIKRAI ĮDOMU

Aną dieną Milvvauke vie
šame knygyne užtikau tik
rai įdomią knygą, “Slavic 
Studies ”, kurią redagavo 
Cornell Universiteto profe
soriai Alexander Kaun ir Er- 
nest J. Simmons. Knygą 
spausdino Cornell Universi- 
ty Press, Ithaca, New York, 
1943 m. Leidinys tikrai me
niškas.

Šioji knyga “Slavic Stu
dies” susidaro iš įvairių 
straipsnių, kurių tarpe trys 
tikrai turėtų mus suįdomin
ti. Pirmas yra “Mickiewicz 
and South Russia”, kurį pa
rašė Arthur Prudden Cole- 
man; antras yra. užvardin
tas “Mickiewicz, Dostoevski, 
and Blok’ parašė Waclaw 
Lednicki, Harvard Universi- 
ty; ir trečias mums įdo
miausias, “Notės on Reli- 
gious Folklore in Lithuania” 
parašė prof. Alfred Senn, U- 
niversity of Pennsylvania.
MICKEVIČIUS LIETU
VOJE IR RUSIJOJE

Autoriaus straipsnis apie 
Mickevičių Rusijoje ir jojo 
buvimą Lietuvoje yra nepa
prastai įdomus.

Pirmiausia aiškinama, kad 
Mickevičiaus poezija, buvo 
pradžia romantiškos revoliu
cijos Lenkijoje ir kad pats 
svarbiausias jojo kūrinys 
buvo “Pan Tadeusz.”

Rašoma, kad Mickevičius 
šiaip yra išsireiškęs apie šar
vo mokytojavimo laikotarpį 
Kaune: “Aš nelinksmai grįž
tu rūgti Kaune, prie Nemu
no.” Vilnius Mickevičiui bu
vo maloni vieta, bet kai jam 
teko sugrįžti ten baigti moks 
lūs laipsniui ir tas miestas 
ja.m labai atgriso, nes rasai 
buvo įsitikinę, kad per daug 
propagandos sumaišydavo 
su savo mokslu. Galutinai jis 
buvo pasodintas kalėj iman 
dėl savo tautiškumo.

Po išsilaisvinimo Mickevi
čius keliavo į pietinę Rusiją 
su vienu lenkų tapytoju ir 
lietuviu orientalistu, Juozu 
Sekausku.

Sekantieji puslapiai šio 
straipsnio dėsto labai įdo
miai Mickevičiaus klajoji
mus, meiles ir poeziją pieti
nėje Rusijoje. Randasi taip
gi nevienas gražus jojo poe
zijos vertimas.
KAIP ATSIRADO TARP 
ŠIŲ STRAIPSNIŲ

Kai tik atsirado šioji kny
ga mano rankose, kilo klau
simas, kaip šis dalykas apie 
Lietuvos šventoves atsidūrė 
knygoje ‘ ‘Slavic Studies”. 
Kai mačiau autoriaus var
dą, profesorių Senn, klausi
mas pasidarė dar žingeides- 
nis. Jis tikrai žino, kad lie
tuviai nėra slavai.

Pirmuose paragrafuose 
“Notės On Religious Folk
lore in Lithuania”, klausi
mas maždaug išsiriša.

Prof. Senn aiškina, kad 
senasis padalinimas Lietu
vos yra: Prūsiška ir Rusiš
ka Lietuva. Pirmoji dalis 
Lietuvos yra protestoniška, 
o antroji — katalikiška. To
kiu būdu jis pradeda aiš-

kinti “Rusišką katalikišku
mą”, kadangi dauguma Lie
tuvos žmonių yra katalikai 
ar krikščionys.

Aiškinama., kad Lietuvos 
žmonės per daug laiko, kai
po katalikai, buvo lenkų įta
koj per kokius 500 metų, 
pradedant su Jogailos vedy
bomis. Pagal jojo aiškinimą 
toji įtaka tęsėsi iki Lietu
vos nepriklausomybės la.ikų. 
Tokiu būdu Lietuvos katali
kiškumas įsigijo “slavišku- 
mo.”
BALTGUDIJOS ĮTAKA

Prof. Senn aiškina, kad

čios, Kalėdos, cerkvė ir ki
ti paeina iš baltgudžių kal
bos. Sakoma, kad visi šie 
žodžiai atiteko į mūsų kal
bą prieš 1936 m., nes tuo 
laiku rusai norėjo atversti 
lietuvius į stačiatikių tiky
bą.

Prof. Senn sumini keletą 
dalykų ir apie vokiečių kal
bos įtaką lietuvių kalbon. 
Toji įtaka atėjusi per Žemai
tiją.
LIETUVOS ŠVENTOVĖS

Prof. Senn sudarė tikrai 
įdomų sąrašą su istorijomis 
visų svarbesnių Lietuvos 
šventovių ir net sumini ke
lias kitas mažiau svarbes
nes.

Apie kai kurias šventoves, 
kaip Aušros Vartų, Šiluvos 
ir Krekenavos yra paduota 
nemažai detalių žinių. Kiek
vienam dalykui yra paduoti 
žinių šaltiniai ir kai kurios

lenkai misijonieriai buvo pir ištraukos iš tų šaltinių.
mieji, kurie atvyko mokinti 
žmones tikybos, bet jau ra
do visą eilę rusiškų žodžių 
lietuvių kalboje,

Tokie žodžiai: krikštyti, 
pasnikas, pėtnyčia, sereda, 
Velykos, Verba, Povilas, kū-

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 

$500.00 GYDYMO
POLISAS

$4.00 MFTAMS

Trumpai, bet gana aiškiai 
prof. Senn sumini svarbą ir 
populiarumą tokių šventovių 
kaip: Tverai, Žemaičių Kal
varija, Kretinga, Semeliškė, 
Pilies Kalnas ir Meškuičiai;

(Nukelta į 5-tą pusi.)

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POLISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shnlmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFA YETTE 6300 CHICAGO ' 32, ILL.

Roofing -ĮjSiding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 
PATARNAUTI!

KREIPKITĖS
ŠIANDIEN!

Kainos nebrangios ir darbas garantuotas 
Medžiagos ir darbo apskaičiavimus gausite nemokamai. 
Dabar pats geriausias laikas atnaujinti jūsų namus!

KOSTAS LANKAUSKAS
1904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130

^LIETUVIAMS PIRKIMO PROGA

CICEROJE
Keturių fletų mūrinis namas (po 5 kambarius) ir viena.') šalinis 

lotas, 3 karams mūrinis garadžitus, štynio šilumą, savininko flete tuo
jau galima apsigyventi, arti lietuvių Šv. Antano parapijinės bažnyčios. 
1535 S. 50th Avė., Cicero, Illinois — kaina 21,000.00.

1300 S. 49th AVĖ., CICERO, — gerai Įsteigta Daktaro mūrinė 
rezidencija — pilnai Įrengtas ofisas beismente — aliejų šiluma — 4 
miegojimui kambariai — oderniška tile maudyklS — Kaina #16,500.00.

1438 S. CICERO ABE., CICERO. — 2 aukščių mūro namas. 
4 apartmentų — trys po 3 kambarius, vienas 4 kambarių — štyrno 
šiluma — cabinet virtuvės — 2 karam mūro garadžitus — Tikras 
bargenas už #16,200,00.

Kreipkitės Prie Lietuvio Pardavėjo:

B. R. DRAKE
Eksklnsyvinis Agentas

_ CICERO STATE BANK BLDG. .
Telefonas: OLYMPIC 6405 

Director — Cicero State Bank

LIET. VYČIŲ TRADICINE DIENA - LIEPOS 1 D. - VYTAUTO PARKE - i DOVANOS i - PELNAS JAUNIMO NAMUI
C
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MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL.
Rockfordo lietuviai pasi- šiam, mes gyvename ištek - 

ryžę dar plačiau praplėsti liuj, gerose sąlygose, laisvoj 
šalpos darbuotę. BALF 85Į ir demokratiškiausioj pasau- 
vietinis skyrius rengia pasi- ‘ lio šaly, tad turėkime sau 
žmonėjimą 23 d. birželio, šių Į už šventą pareigą neužmiršti 
metų, po pietų, Šv. Petro ir j vargstančių.

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Graži Parama

Povilo parapijos salėje. Bus 
muzikali programa ir bus iš
duoti raportai iš vietinio šal
pos skyriaus veikimo; bus 
padaryti pranešimai bendrai 
iš Bendro Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo darbuotės. 
Tad kviečiame visus lietu
vius į talką šiam kilniam 
darbui dirbti, kad galėtume 
sušelpti savo nelaimingus 
brolius lietuvius išblaškytus 
po jjvairius Europos kampus.

Pasidėkojant Aukščiau-*

Mes žinome, kad lietuvis 
turi tvirtą būdą, paneša var- 
gus-vargelius ir maldauti ne
moka, tad stokime visi į šią 
garbingą organizaciją — B 
ALF 85 skyrių, užsimokėki
me užsilikusias duokles. Bū
dami nariais paremsime tą 
lietuvį medžiaginiai ir mora
liai, tada jis nesuklups po 
sunkia nelaimių našta.

85 skyr. pirmininkas,
Juozas Bacevičius

Akademijai
Town of Lake. — švento 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyriaus mėn. susi
rinkime pirm. Elena Gedvi
lienė pranešė, kad arbatėlė 
jos namuose pelno davė $55.- 
90.. Skyrius dėkoja pirm. E. 
Gedvilienei už priėmimą pra 
mogos į sa.vo namus ir už

Oslo, Norvegija. — Knut 
Hamsun, žinomas norvegų' 
rašytojas, laimėjęs Nobelio I 

kambaryje. Atstovės visų premiją literatūroj, senatvė- ■ 
kuopų malonėkite skaitlin- je neteko garbės. Norvegai ’ 
gai dalyvauti šiame susirin- nusisuko nuo jo, nes, sako 
kime. Pirm. M. G. | okupacijos metu jis palaikęs

_ ___________ i santykius su naziais.

A T Y D A !
Dėl informaciją kaslink II Pasaulinio Karo Veteranų per

laidojimo, kreipkitės prie MAŽEIKOS IR EVANS, Laidotuvių 
Direktorių. Stanley P. Mažeika yra I-mo Pasaulinio Karo vete
ranas ir narys Dariaus-Girėno American Legiono posto, o John 
G. Evans yra II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
iių veteranų. Sutelkiamas pilnas militarinis laidojimas.

Įdomi Knyga
(Atkelta iš 5 pusi.)

suminėta Daujėnų ir Sere
džių šventovės.

Yra didelis malonumas 
matyti Lietuvos šventyklas 
taip gražiai aprašytas; tik
rai galima nuoširdžiai džiau
gtis moksliškai išdėstyta 
medžiaga apie tas garsią
sias Lietuvos vietas.

ŽELMENŲ«•
ŠVENTINIMAS

Prof. Senn aiškina nepa
prastai daug apie Katalikų 
Bažnyčios šventinimą želme
nų (herbs) ir apie visus pa
davimus, kurie yra surišti 
su tų želmenų šventinimais.

Visi paduoti padavimai a- 
pie želmenis, kurios yra taip 
gerbiamos Lietuvoje, ne tik

šventina rūtas ir t.t. Visi 
tokie dalykai tikrai yra įdo
mūs ir malonu susipažinti 
su jais.
ĮDOMUS IŠVEDIMAS

Paskutiniuose paragrafuo
se prof. Senn padaro vieną 
labai įdomią išvadą.

Aiškinama, kad senovės 
kalboje lietuviai vadindavo 
Švenčiausios Panelės Apreiš
kimo šventę, kuri pripuoia 
kovo 25 d. “blovieščiaus šve
ntė arba blovieščiai”. Tie žo
džiai tikrai paeinai iš balt- 
gudžių kalbos. Lenkų kalbo
je nėra panašių žodžių tai 
šventei.

Iš to padaroma išvada, kad 
Švenčiausia. Panelė buvo ger
biama net prieš tą laiką, kai 
lenkai atėjo krikštyti lietu-

Karo našlaičiai
jau Chicagoj * ’

Prez. Truman programa, I 
ateivių pirmenybę našlaič- 
čiams esantiems Vokietijoj,

vaišes. Visas pelnas eis sei- kaip visuomet, pa-
mui pasveikinti. ,sistengė žydai. Pirmo naš-

. _ ... __ -• laicių transporto į AmerikąSv. Pranciškaus Rėmėjų aštuono našlaiiial jau j *
aeuną, kuns jvyka rugpluSlo kg Chicago cia juos

d., Pittaburgh^ Pa., žada į sav0 globą Jewish Children 
važiuoti: pirm. E. Gedvilie- Bureau 
nė, ižd. J. Ragauskienė ir 
rašt. B. Cicienienė.

Veronika Maslauskienė į- 
teikė auką $10.00, ka.d at
stovės pasveikintų seimą jos 
vardu.

Iš apskrities pranešta, kad 
apskritis rengiasi prie išva
žiavimo liepos 21 d., Ryans juozas j. andrulaitis 
Woods. Nutarta dalyvauti. Min. Uiržclio 13(1. 1946>

Rėmė 1a va-t sulaukęs 51 m. a.mž.
" Gimė Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną Mar>F; dukterį Teresę: 
brolifus Joną ir Stanislovą; se
seris Anna Laputes, Petronella. 
Bernotas ir Stella Shimkus; ir 
kitus gimines, draugus ir pa
žįstamus. A. a. Juozo tėvai Jo
nas ir Ona yra mirę, motina 
neseniai.

Kūnas pašarvotas namuose:
537 VV. 3 (j t h St. Laidotuvės į- 
vyks antrad., Biržllio 18d. Iš 
namų U vai. ryto bus atlydė
tas J Nativity of Our Ūord 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Jv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

.Nuliūdę: žmona. Duktė, Se
serys, Broliai ir kitos Giminės,

Laid. direkt.: Joseph T. Mc- 
Keon, tel. YAKds 0925.

PRANEŠIMAS
Moterų Są-gos Chicagos 

Apskrities sus-mas įvyks 
birželio 19 d., 7:30 vai., 49- 
toj kp., Šv. Jurgio mokyklos Į

brangi studija. Jis šį dalyką 
dėstė Pennsylvanijos univer
sitete ir mums lietuviams 
didelė garbė, kad jis rado 
mūsų tautos papročius ir 
padavimus vertus tokio gi-

vius. Reiškia, kad prieš 1386 lauš ištyrinėjimo ir studi-
metus, prieš Katalikų Baž
nyčios įsisteigimą Lietuvoje 
lietuviai gerbė švenčiausią 
Panelę. Prof. Senn aiškina.,

Senovėje, bet ir šiuo laiku, kad galima spręsti jog ru- 
yra sklandžiai ir įdomiai iš- sai stačiatikiai buvo mėginę 
aiškinti ir surašyti su pa-1 atversti lietuvius.
duotais žinių šaltiniais. O 
kas svarbiausia, autorius 
paduoda vardus apylinkių, 
kuriose įvairių želmenų lai
minimai dažniausia yra da
romi arba papročiai yra įsi- 
vystę.

Tokiam amerikonui, kaip 
man, šie aprašymai apie pa
našius dalykus išaiškina dau 
gelį žodžių, kurie buvo tik
ros paslaptys. Kaip atsirado 
Žolinė, Sekminės, ir kitos 
želmenų šventės bažnyčios 
liturgijoje. Per Kristaus Kū
no šventę ramygaliečiai šve
ntina dobilus, Kvedarnuose

Toliau šiame straipsnyje 
yra padarytos kelios pasta
bos,, kurios tikrai bus įdo
mios žemaičiams.

Šis straipsnis prof. Senn 
yra ypatingai įdomus ir

jos.
Būtų tikrai verta kadaJ 

nors prof. Senn pasikviesti 
į mūsų lietuviškas kolegijas, 
ar akademijas išdėstyti to
kius įdomius padavimus ir. 
studijas. Matosi, kad jojo 
žinios apie panašius dalykus 
iš mūsų tėvynės istorijos yra! 
daug gilesnės, negu parašy
ta. knygoje. Reik sveikinti 
prof. Senn už tokią meilę 
Lietuvai ir jos istorijai.

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

A. A.
KAROLINA PLEIRIENE 

(po tėvais Lad ukaitė)
GyV.: 7019 So. Washtehaw 

Avė., Chicago, Illinois.
.Mirė Birželio 15d., 1946m.,

5:45 vai. vak., sulaukusi 54 me
tų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Upytės pa
rapijos, Akalėčtų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vjną Antaną; 2 dukteris Hat- 
tie ir Irene; sūnų Edward; 2 
seseris Uršulę Seleckis ir jos 
vyrą Tadeušą ir jų šeimą, ir 
Liudviką Bartuš ir jos vyra 
Adomą ir jų šeimą; Lietuvoje 
paliko brdlj Antaną ir jo šei
mą, ir seserį Pranę Grabaus
kienę; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
ir Evans koplyčioj, 6845 So. 
Western Avė. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtad., Birželio 20d. 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto 
bus atlydėta į Gimimo Panelės 
švč. Marijos parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Vyrąs, Duklerys, 
Sūnus, Seserys, švogerlai ir ki
tos Giminės.

Laid. direktoriai: Mažeika ir 
Evans, tel. I’IlOspect 0099.

B. A. L A C ii A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlejl nuo eenų. atdarų 

ir skaudžių žatsdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtapkite 
LEGUBO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skandžių talsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
pražallnančlog y- 
patybėa sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 

atda- 
lr akau- 

žals-

A 1 A
VERONIKA PAKALNIENĖ (po tėvais Juškaitė)

Gyveno adresu 843 W. 33rd Street, Chicago, Illinois.
Mirė Birželio 14d., 1946, 11:40 v. vak., sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Miežiškės parap. 

ir kaimo. Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Petrą; dukterį Emiliją; 

sūnų Steponą; 3 pusseseris: Agnietę ir švogerį Mykolą Mi
sevičius; Naitaliją ir švogerį Joną Butkūnus; Domicėlę ir švo
gerį Antaną Kulbius, ir jų šeimas; 3 pusbrolius: Kazimierą, 
Klementą ir Zigm'ontą Sargautus ir jų šeimas; giminaičius 
Oną ir Jurgį Liutkevičius, Kazimierą ir Zofiją Pakalnius, jų 
šeimas ir kitas gimines. •

Priklausė prie Apaštalystės Maldos, šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų 2-ro skyriaus, Garbės Narė LRK Labdarių Są
jungos, ir Teisybės Mylėtojų Draugijų.

Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips koplyčioje, 3307 Litua
nica Avė. Laidotuvės įvyks antrad., Birželio 18d. Iš koplyčios 
8:00 vai. ry-to bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Duktė, Sūnus, Puseserės, Pusbroliai, Giminės.
Laid. direktorius Anthony M. Phillips, tel. YARds 4908.

Vartokite ]| Irgi ekaudleme 
nudegimams, £ąSų ir nutrūkimų 
praėallnlmui. ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Atblete’o Foot degimą Ir 
■lėtėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirktų; geras ir 
aauson trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms il lauko pu-

LKGULO OINTMENT parsi
duoda po Si.00, 1.75, ir 5.00.

giųsklte Jūsų Moner Orderi tie
siog l:—

L E G U L O
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chlengn SS. III.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4847 W. Kth St.. Cice
ro 60, Illinois.

AND LOAN ASSOCIATION CHICAGO
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdaya 9 A. M.-7 P. M.
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
PIRKITE TIESIOG NUO — 

MB. NELSON 
— Savininko —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Knr Bosai 
Snatoja.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35
%

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad, 
8 vai. vak.

MAZEIKA1VANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
Antra Koplyčia Senoje Vietoje:

3319 Lituanica Avė. - Yar. U38-1B9
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

4*

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO

•' v" .rv
VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, 1L
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas 1

NARIAI:
O h I e a g o s

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
PatarnanJam 
dienąirnaktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

MAŽEIKA -ir- EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. YVESTERN AVĖ.

Phones: YAKds 1138-39 
I’KO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9<»61

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YAKds 1908

I. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAI’. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

 Telephone YAKds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone YARds 0781



n
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Kaip ugnekalnio lava MUZIKANTŲ KARALIUS BĖDOJ

Bolševikai slinko viską naikindami
Vienas “Draugo” skaity

tojas šiomis dienomis gavo 
nuo brolvaikio, kuris pabė
gęs iš Lietuves šiuo metu 
gyvena Vokietijoj, britų zo
noj, laišką, kurio įdomesnes 
vietas žemiau perspausdina
me:
Paskutinis gražus rytas 
Lietuvoj

“Parašysiu, kaip apleidau 
Tėvų žemę ir atsidūriau sve
tur...

“Aušo gražus 1944 metų, 
liepos 30 dienos rytas ne tik 
man, bet ir visiems lietu
viams. Bet jis buvo baisus,

j RENDUOJAME GRINDĮ?* 
TRIMMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
Į DIENĄ

Mes Esame AGENTAI DC1 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IK VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IK VARNIŠŲ, ir —
KEM-TONE VAKSI’AK.

Turtine Gražy Pasirinkimu 
lV-ittin. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidai

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

nes iš rytų raudonasis slibi
nas, ištroškęs kraujo, kaip 
ugnekalnio lava, viską pake
liui naikindamas, slinko į 
mūs brangiąją tėvynę...

“Kiekvienas taurusis lietu
vis turėjo palikti savo name
lius ir visa, kas jame buvo 
brangiausia, ir bėgt ieškoti 
prieglobsties kitur. Taigi, ir 
aš, su savo žmona, tą gra
žų vasaros rytą turėjom ap
leisti žalius tėviškės laukus 
ir eiti, eiti... Bet kur, kas mūs 
laukia? Tačiau kito kelio ne
buvo, kaip tik pasirinkti ar 
žiaurias kančias ir mirti, ar
ba eiti į tą nieko gera neža
dančią Vokietiją...

Buvo bolševikams 
“prasikeltęš”
‘‘Gali jums kiltį klausimas, 

kodėl aš bėgau viską pali
kęs ? Gal, aš kuo buvau pra
sikaltęs ? Taip, aš buvau 
prasikaltęs tik tuo, kad bu
vau lietuvis, o baisusis siau
bas tokiems nešė tik kan
čias ir mirtį. Štai, kame bu
vo mano kaltė...

“Gana gerai man prisime
na 1941 metų vasara, kada 
aš, kaip šuo, neturėjau tei
sės naktvoti namuose; netu
rėjau teisės nueit į bažnyčią, 
nes nieks nežinojo, kada ru
sų komunistai apsups baž
nyčią ir pasijusi jau užkal
tam vagone, saugomas gink

luotos sargybos... O kas to
liau laukia, baisu ir pagal
voti... Taigi, šitų prisimini
mų varomas ir turėjau pasi
rinkti — bėgt iš savo gimti
nės...”

Į ,

Katalikai išėjo

Prieš Legiono pasmerktąja filmą

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų DfflbtavRfl

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR suite išdirbėjai —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAOTS

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tarta. Viri (I7.SM.WM. — Ataugo* Paada. Viri (1JM.0M.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

IJNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and MgT.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

J

U. S. Distrikto advokatas J. Albert Woll (kairėje) ste
bi, kaip James C. Petrillo, prezidentas Amerikos Muzikan
tų Federacijos pasir2.šo užstato boną $1,000. Petrillui iš
kelta byla dėl peržengimo Lee Act, iššaukiant streiką prieš 
vieną Chicago radio stotį. (Acme-Draugas telephoto)

Vienam vidurmiesčio teat-, 
re ilgokai buvo rodoma fil
mą “The Outlaw”, kuria Pa- ' 
dorumo Legionas yra padė
jęs į C klasę, tai yra pasmer
kęs bendrai — vaikų ir au
gusių atžvilgiu.

Dabar, pradėjus filmą ro
dyti kituose, už vidurmies
čio teatruose, katalikų tarpe 
iššaukė viešo pasipiktinimo 
ir vestsaidiečiai. St. Mel’s pa
rapijos Šv. Vardo Draugijai 
vadovaujant, pirmieji pakilo

kovai prieš rodymą tos fil- 
mos. Prie St. Mel’s parapi
jos, tuojau prisidėjo Kara
lienės Angelų ir Karalienės 
Nuliūdusiųjų parapijų kata
likai ir bendrai išėjo pikie- 
tuoti Marbro teatrą, esantį 
tų parapijų ribose, kuriame 
pradėta rodyti toji Padoru
mo Legiono pasmerktoji fil
mą. Prie katalikų dedasi ir 
protestonai, kuriems rūpi 
apsaugoti savo vaikus nuo 
juos gadinančių filmų.

800 sugulusiu svečių

Du ir vienas 
prašalinti

Civilės Tarnybos Komisija 
pašalino iš pareigų keturis 
policininkus ir vieną ugnege- 
sį. Pasirodė, kad visi keturi 
policininkai, užklupę vagis 
apiplėšimo metu ne tik jų 
nesuėmė, bet d.a grobiu dali
nosi. Ugnegesys prašalintas 
už netikėtą nelaimę: gaisras 
pasitaikė tuo metu, kada jis 
buvo išsigėręs ir tokiam sto
vyje važiavo gaisro gesinti.

Gorilų čempionas
Iš prancūzų Cameroon, 

Ekvatorinėj Afrikoj, gauta 
žinia, kad tenykščiai gyven
tojai yra matę milžinišką 
beždžionę gorila veislės. Ta
čiau Lincoln park’o Chica- 
goj, žvėryno direktorius sa-

BE

&

Pirmadienis biri. 17, 1946

OPA sukrėtė 
Kroger'į

The Kroger Grocery and 
Baking Co., retežinė (chain) 
firma, išsišakojus po visą 
Ameriką, Federalio Chicago 
Distrikto teismo nubausta 
$48,000 už kriminalį paneigi
mą teismo OPA regulecijose 
parduodant valgomuosius 
produktus. Nustatydamas 
bausmę teisėjas pareiškė fir- 
mo reprezentantui, kad jis 
nereikalaująs išeinančios iš 
ribų bausmės, bet remdama
sis statutu jis galįs trigubai 
firmą ir nubausti. Triguba 
bausme firmai būt kainavus 
$873,000.

ko, jog to parko žvėryne 
esant gorila Bushman vardu 
yra visų gorilų čempione. 
Bushman sveria 550 svarų ir 
yra “most perfect” iš gori
lų veislės.

Mirė automobilio suvaži
nėtas G. Kolenda, 8 m., gyv. 
2547 S. Springfield Avė.

S

Išgązdino Fort Dearborn gaisras
Šiuo metu lyg ir kokia 

gaisrų epidemija užėjo ant 
Amerikos viešbučių Prade
dant LaSalle viešbučio gais
ru, kuris pareikalavo 61 gy
vybę, nuostolingas taip pat 
gaisras buvo Duluth, Minn., 
tuo pačiu metu buvo kilę 
gaisrai New York ir kitur.

Naktį iš penktadienio į 
šeštadienį gaisras buvo ki
lęs kitan! Chicago vidųrmie- 
ščio viešbuty — Ft. Dear

born. Išgirdus signalą, vis
kas ėjo žaibišku greitumu: 
ugnegesių, policijos atvyki
mas ir 800 svečių tvarkingas 
iš viešbučio išėjimas.

Gaisras buvo kilęs 16-tam 
aukšte nuo cigarete, įmesto 
į poperų dėžę. Kol atvyko 
ugnegesiai, ugnis buvo pačių 
viešbučio svečių užgesinta. 
Po to, svečiai vėl sugrįžo į 
savo kambarius.

įvairios Įdomios
ŽINIOS

Prieš mirtį
sueis krūvon

Laimingiausiais žmonė
mis šiuo metu skaitosi Al
bert Siegal, 60 metų, kurs 
šiomis dienomis atvyko iš 
Afrikos. Čia jį stotyje pasi
tiko brolis 67 metų ir sesuo 
57 metų. Dabar visi trys va
žiuos į Minneapolis, Minn., 
kad juos pasitiktų ketvirtas 
brolis 47 metų.

Visi keturi yra kilę iš 
Rygos ir išvažinėję į pasau
lį prieš 50 metų.

Duonos steką, o čia 
ds briedis

Buffalo, N. Y. — Roma 
Baking Co. kepyklos aną 

i dien pirmuoju kostiumeriu 
buvo briedis, kuris į vidų įė
jo ne pro duris, bet pro lan
gą išmušdamas stiklą. Ma
žiau apkramtęs duonos ke
palėlių ir labai daug jų su
mindžiojęs. tasai nepapras
tas “kostiumeris”, kieno pa
baidytas, išlėkė iš kepyklos 
tik ne pro tą patį langą, bet 
pro kitą išmušdamas stiklą.

STASYS LITWINAS SAKO:
"R A R A P Ta* Geriausias Laikas Pirkti 

M/AD/AlN — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. -------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Darų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varništo — Rnamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliacijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas ,

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 5:30 vai. popiet

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

vyno, Degtines ir alaus

★ ★ ★
I

Geriausių rūšių alų 
pristatome { namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★

30

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951
J

"No steam, no work"
Springhill, Nova. Scbtia. — 

1,500 anglekasių išėjo į strei
ką ne dėl didesnio mokes
čio, arba trumpesnių darbo 
valandų, bet dėl negavimą 
arbatos.

Orui atšilus, kasykbj kom
panijos uždarė garinę 
(steam) šilumą valgomojoj 
salėj, kur anglekasiai gau
davo verdančio vandens ar
batai pasidaryti.

“No steam, no work”, pa
reiškė anglekasiai ir, metę 
darbus, išsiskirstė į namus.

Meksika aukojo knygų
Mexico City. — Meksikos 

Knygų Sąjunga aukojo fede- 
raliam distriktui 25.000 kny
gų viešiems knygynams ir 
civilėms organizacijoms.

ikiu epidemija
Springfield, III. — Dėl 

pasireiškusios kūdikių epi
demijos, vadinamos diar- 
rhea, dr. Henrietta Herbol- 
sbeimer, Illinois valstybės 
motinystės ir kūdikių svei
katingumo direktorės, įsaky
mu, dviejose ligoninėse — 
Peorijoj ir Alton — uždary
ti motinystės skyriai. Vie
noj tų ligoninių metų bėgy
je mirė 14 kūdikių, o kitoj, 
nuo gegužės 23 iki birželio 
7, net 14.

Paštininkai prieš šunes
Inglewood. Calif. — šie 

miesto pašto išnešiotoją’ 
nutarė susiorganizuoti prieš 
šunes. Nacionalės Laišku Iš
nešiotojų Organizacijos vie
tos skyrius praneša kad, 
bendrai imant, kas savaitę 
tame mieste šunes įkanda 
tris pašto išnešiotojus.

Na, o čikagiečiai mano, 
kad tik jų mieste perdaug 
šunų.

mAPCUTIJ^
V1ENTNTFT.TS AMERIKOS T.TETTTVTTJ KARDTENTNIS 

RADIO LATKRAftTTS. — ĮSTEIGTAS BAT. 11. 1933

WHFC - 1450kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mog 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 ik) 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehilI 2242

y Jean Stankus ir A. Va- 
saitis, abu iš Cicero, ruošias 
vestuvėms, kurios įvyks bir
želio 29 d. Šliūbas bus Šv. 
Antano parapijos bažnyčio
je, 5 vai. popiet, o vestuvių 
puota Liuosybės salėj.

X A. Snarskienė, viena 
žymiausių So. Chicago vei
kėjų, su dukterimis ir mo
tina (Uršule Mažeikiene) 
ruošias į Kaliforniją atosto
gų visai vasarai.

X A. Judvitienei, 2814 
E. 89 St., vardinių proga 
(birželio 13) sočikagiečiai 
siuntė glėbius sveikinimų iš 
linkėjimų. Ji yra ne tik žy 
mi Šv. Juozapo parapijos 
veikėja, bet tikras žmogaus 
draugas pilna žodžio prasme.

X Dominikas Rubikas, ki
lęs iš Kražių valsčiaus ir gy
venąs Chicagoj paieškomas 
Leonardo Šulco, šiuo metu 
gyvenančio Vokietijoj. Ad
resas: Leonard Šulcas, D. P. 
Ca.mp 563, R. P. No. 16, UN 
RRA Team No. 28, Wiesba- 
den, Germany.

X V. Gediminienė ir F. 
Rekašiūtė, iš Brighton Park, 
bus virtuvės vedėjos L. Vy
čių Chicago apskrities pik
nike, liepos 4, Vytauto par
ke. Menu bus turiningas ir 
kas tik norės galės papie
tauti ir pavakarieniauti.

X Petras Babickas, žino
mas rašytojas ir poetas, e- 
sąs išvietintojų tarpe Euro
poje, turi progos išvykti i 
Pietų Ameriką, bet neturi 
lėšų. Jei kas iš jo giminių, 
ar draugų, norėtų jam pa
gelbėti, kreipkitės į “Drau
go” redakciją.

X Kostas Lankauskas, 
adresu 1904 So. Cicero Avė., 
lietuviams mandagiai patar
nauja namų stogų dengime 
ir sienų apkalime. Kam iš 
lietuvių panašus darbas rei
kalingas, malonėkite pašau
kti telefonu Olympic (Cice
ro) 1130, jisai atvykęs su
teik? darbo apskaičiavimą ir 
darbą garantuoja.

X Antanas Jonynas, gy
venąs Bavarijoj, Vokietijoj, 
ieško Amerikoj savo dėdės 
Juozo Jonyno. Jis pats, arba 
žinantieji kur jis gyvenai, 
prašomi pranešti arba dnr. 
“Draugui”, arba rašyti tie
siog A. Jonynui šiuo adre
su: Cpl. A. Kisciellus, 
46025896, 42nd Air Supply 
Sqdn., Ansbach Air Depot, 
A. P. O. 231, czo Postmaster, 
New York, N. Y.

X E. Samienė ir M. Pa- 
keltienė, žinomos mūs orga
nizacijų darbuotojos, yra iš
rinktos LRKSA seime atsto
vauti 160-ją kuopą, Brigh
ton Park. Ką seimo reikalu 
yra nutarusios kitos kuo
pos, neteko girdėti. 33-ji, 
Roseland. 160-ji, Brighton 
Park, ir 163-ji, Marquette 
Park, kurios jau išrinko de
legatus, yra didžiausios LR 
KSA kuopos Chicagoj.

KVIEČIAME,
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
PAINU 
ŽINIŲ 

» PRANEŠIMŲ
X.____

Ne jiems GI pašalpa
Washington. — D. C. — 

Veteranų administracija pra
neša. kad apie 70,000 laiki
nų narių pakraščių sargy
bos rezervo (Coast Guard 
Reserve), kurie tarnavo per 
pastarąjį karą, neturi teisių 
prie G. I. Bill pašalpos.




