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Buvęs boksininkas eempi-
jonas Uene Tuntiey ir toliau 
kovoja prieš komunistus, ku
rie vyrauja American Youth 
Congress organizacijoje. Jis 
pareiškia, kati jaunimo tarpe 
komunistai skleidžia nedoro-
ve. Tuo turėtų susirūpinti ne 
tik tėvai, jaunimo globėjai, 
bet ir palios valdžios atitin
kami organai. Buvusio boksi
ninko nuomone, American 
Youth Congress yra komunis
tiška organizacija. Tai penk
toji kolona. 

1.000 VOKIETIJOS ORLAIVIŲ ANGLIJOJE 
Ministro Balučio protestas 

Žadeikis dėkoja visuomenei 

Gene Tunney žino, ką kal
ba. Jis yra direktorius nacio
nalinių jaunimo orkanizacijų: 
Boy Scouts, Catholic Youth 
Club ir Boys Clubs of Ame
rica. Dabar jis darbuojasi su 
daryti naują Amerikos jauni
mo organizaciją tikslu suko-
neveikti komunistų įsigalėji
mą American Youth Con
gress orgaiiizaicajoje. Jo kuria 
ma jaunimo organizacija va
dinsis National Foundation 
for American Youth. 

J . A. Valstybių senate kele
tas senatorių sėkmingai blo 
kuoja (privalomojo kareivia
vimo* (konskripcijos) bifiaus 
pravedimą. Tai pripažįsta bi-
liaus rėmėjai. I r jie mano, 
kad šis bilius bus atidėtas 
1941 metų pradžiai. Iki to 
laiko bus išbandyta dabarti
nė savanorių sistema didinti 
kariuomenės skaičių. Biliaus 
priešininkus kovoje sustipri
nto kariuomenės štabo virši
ninko pavaduotojo gen. 
Shedd pareiškimais, kad iki 
gruodžio kariuomenė neįs
tengs aprėbti visų konskrip-
c.ija pašauktųjų vyrų. 

Lietuvos Pasiuntinys ir Į-
galiotas Ministras Londone, 
p. B. K. Balutis, dėl rusų 
4 * protekcijos" ir dėl "liau
dies seimo" išdavikiškos rezo-
liucijos, priimtos Kaune lie
pos 21 d., prikergti Lietuvą 
prie rusų vežimo, yra pasiun
tęs Užsienių Reikalų Minis
terijos adresu Kaune tokio 
turinio telegramą: 

"Kadangi Sovietų Sąjunga 
priešingai eilei, roepiolimo 
sutarčių, iniman)t ir agreso
riaus definicijos sutartį, pa
žeidė Lietuvos Nepriklauso
mybę, faktinai ją okupuoda
ma savo karinėms jėgomis ir 
kadangi taip vadinami rinki
mai seiman padaryti po tos 
okupacinės jėgos spaudimu ir 
svetimos valstybės dirigavi
mu, neduodant jokios galimy
bės pasireikšti Lietuvos gy
ventoji} laisvai valiai ir ka
dangi taip išrinktas seimas, 
negalėdamas reikšti Lietuvos 

'žmonių tikros valios, galėjo 
reikšti tik svetimcs valsty
bės smurtu užmestą valią, 
kas pasireiškė ir jo nutarime 
nužudyti Lietuvos Nepriklau
somybę, perduodant Lietuvą 
svetimos valstybės junlgan iš 
kurio ji buvo išsilavinusi tik 
savo sūnų krauju po ilgų ko
vų, %todėl tokiomis aplinkybė
mis aš negaliu skaityti nei 
tokių rinkimų teisėtais, nei 
tokio seimo kompetentingu 
spręsti Lietuvos likimą. Kai-
rpo nepriklausomos laisvos 

P. Žadeikis, Lietuvos ats
tovas Vašingtone, giliu nuo
širdumu dėkoja masiniams 
susirinkimams, draugijų val
dyboms ir pavieniems veikė
jams, kurie reikšmingomis re 
zoliucijomig laisvai išreiškė 
lietuvių tautos jausmus ir 
min)tis nelemtoje Lietuvos ne 
laimėje ir tuomi moraliai su 
stiprino ir kovotojus už Lie 
tuvos laisvę ir nukentėjusius 
nuo kaimyno slaptai taikyto 
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KAREIVIAVIMAS 
NUKELTAS ATEINAN
TIEMS METAMS? 

WASHINGTONAS, rugpiū
čio 15 d. — Administracijos 
strateg-ai privačiai pasisako, 
jog labai galima, kad sena
tas atmestų konskripcijos 
projektą ir p ^ š T š a K y t t r ^ 
kompromisinę programą, ku
ria priverstinoskarinės prie
volės laikas būtų nukeliamas 
iki ateinančių metų sausio 
mėnesio. 

Anot jų, sunkumai dėl pra 
vedimo tuojaus vykdomo 
konskripcijos įstatymo susi
darė, kai brig. gen. YVilliam 
E. Shedd, vyriausiojo štabo 
viršininko padėjėjas, pareiš
kė, jog kariuomenė negalės 
iki gruodžio mėnesio obsor-

£: 
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Žuvo 296 vokiečiŲ orlaivių 
Nuskandino Anglijos laivą 

I/)NDONAS, rugpiūčio 15 
d. — Šiandie virš tūkstančio 
vokiečių orlaivių 30 mylių 
formacijoj puolė Britų salas 
dar smarkesni įnirtimu. Iki 
penktos valandos po pietų pa 
šauta penkiasdešimt penki 
vokiečių orlaiviai. 

Nuo vidurnakčio iki aušros 
anglai bombardavo 100 my
lių vokiečių okupuotą Prancū 
zijos pajūrį, nuo Galais iki 
Le Havre. 

Ieško naujų taikinių 

Pietrytinėj Anglijoj vokie
čių orlaiviai ieško naujų tai
kinių. Čia siunčiami patys di 

JUNGTINĖS VALSTYBĖS 
SUSITARĖ SU JAPONIJA 

SH ANG HA JUS, rugpiū&o 
15 d. — Patikimi šaltiniai 

diejį Vokietijos bombanešiai. 
Tuo pačiu laiku naminė 

sargyba, kareiviai ir policija 
stengiasi surasti iš kur atsi
rado slaptingi parašutai Ško
tijoj ir Britanijos viduryj. 

Anglijos oro ministerija (pra 
neša, jog į penkias dienas su 
naikinlta 296 vokiečių orlai
viai ir Anglijos kovos orlai
vių žuvo 75. 

Jūrose šiandie vokiečių su-
bmarinas nuskandino gink
luota 16,923 tonų prekybinį 
kruzerį Transylvania. Admi
ralitetas praneša, jog laivas 
nuskandintas kur nors Atlan
te. Žuvo tarp 30 ir 40 jūrinin 
kų, bet išgelbėtai virš 300, 
kurie išlaipdinti vakarų uos-
te- 10 * 

BERLYNAS, rugpiūčio 15 
d. — Vokietijos lakūnai, pra-

, siveržę pro apsaugos linijas, 
praneša, jo# susitarta del kon' , . _ , T ^ , ^ ~ ,^e.+« 

. - ° , sėkmingai puolę Dover uostą 
troliavimo Anglijos sekcijos į f ^ . ^ ^ ^ • ^ ^ 

Vokiečių lakūnų numuštas vadinamas saugos balionas 
liepsnodamas krinta žemyn. Tos rūšies balionais apjuostas 
Londonas. Vokiečiai lakūnai juos naikina. (Acme teleph.) 

buoti pilnos konskriptų kva-
Lietuvos teisėtas atstovas pa- ^ * 
skirtas ginti jos reikalus ir 

Bet šalies administracijos n e p r i k l a u s o m v b c V i e n y j e 
nariai darbuojasi už konskri
pcijos biliaus pravedimą. Ka 
ro laivyno sekretorius Frank 
Knox pareiškia: " J e i Angli
ja bus suklupdyta, o sš mel
džiu Dievo, kad taip nebūtų 
•— mes liksime be jokio drau 
go šioje žemėje'\ Praeitą 
gegužės mėnesį šis sekreto
rius tvirtino, kad J. A. Vals
tybių apsaugai gausinga* ka
riuomenė nereikalinga, tik 
reikalingas milžiniškas karo 
laivvnas. Šiandien įis vra ki-
tokios nuomonės. J is sako, 
svarbūs įvykiai Europoje (pa
keitė jo nuomonę. Anot jo, 
Anglija gali !>ūti suklupdyta 
per 60 dienų. 

• 

Vokiečių nacių organai ra
šo, kad po tio karo Prancū
zija neteks svetimo gyvento
jų elemento ir bus palikta pa 
laipsniui merdėti. Anot na
cių, prieš karą Prancūsija 
skaitė 42 milijonus gyvento
jų. Iš to skaičiaus tikrų pran 
cūzų buvo tik 32 milijonai. 
Kiti 10 milijonų yra svetimi: 
apie 4 milijonai vokiečių fla-cūzijos pilietybę. 

aš neatlikčiau savo švenčiau
sios pareigos jeigu neprotes
tuočiau prieš svetimos vals
tybės tuo būdu Lietuvai pa
darytą smurtą ir prieš seimo 
nutarimą, kuriuo žudoma sun 
kiai iškovota Lietuvos laisvė 
ir nepriklausomybė. Negalė
damas to viso laikyti nei tei
sėtu nei teisingu aš skaitau 
visus tokius seimo ir vyriau
sybės nutarimus ir žygius ne 
privalomais nei man . nei jo
kiam padoriam Lietuviui. Ta 
prasme eidamas uždėtas man 
kaipo nepriklausomos Lietu
vos atstovui pareigas aš in-
teikiau Britų vyriausybei pro 
testą prieš Sovietų Sąjungos 
padarytą Lietuvos atžvilgiu 
smurtą. Tegyvuoja laisva ne
priklausoma Lietuva. 

Balutis 
London, 1940 m. liepos 25 d." 

Jau prieš tai Connecticut se 
natorius Maloney buvo įne
šęs, kad būtų registruojami 
visi vyrai tarp 21 ir 31 me
tų, bet neanksčian 1941 sau
sio meni. 

Nebent prieš balsavimą sen
timentas pasikeistų, labai gai
limą, kad bus priimtas Ma
loney įnešimas. 
Senatas priėmė įnešimą, kad 
pagrindinė kareivio altga ar
mijoj būtų pakelta $21 iki 
$30. 

Susisiekimas telefonu tarp 
Romos ir Atėnų nutrauktas 

Nuskandintas Graikijos 
knuzenis 

mandų, italų, katalonų, bre
tonų ir baskų; apie 3 milijo
nai kitų įvairių tautybių sve 
timšalių ir apie 3 įvairių sve 
timšalių, priėmusių jų Pran-

BERLYNAS, rugpiūčio 15 
d. — DNB pranešimu 35 di-, 
dieji Dornier bombanešiai 
puolė Vickers-Armstrong gin 
klų dirbtuves, Hepburn Wells 
i r Newcastle uojsta. Northum 
berlando aerodromus ir han-
garus smarkiai sužalojo gai
srai. 

LONDONAS, rugpiūčio 15 
d. — Tyrinėjimų daviniai ro 
do, jog Anglijos pytinį rytų 
pajūrį vokiečiai apšaudo iš 
kamuolių, kurios yra kus 
nors Prancūzijoj. 

ATĖNAI, Graikija, rugpiū
čio 15 d. — Tuojau po vy
riausybės paskelbimo, kad 
nežinomas submarinas pas
kandino Graikijos kruzerį 
Heile, nutrauktas visas tele
foninis susisiekimas tarp A-
tėnų ir Komos 

Amerikoj statytas 2,115 to 
nų talfpumo kruzeris Heile 
apšaudytas torpedomis Tinos 
salos uoste, Agėjaus jūroj. 
Žuvo vienas jaunesniųjų ka
rininkų ir sužeista 29 įgulos 
nariai. 

Įgula mėgino užvesti laivą 
ant sausumos, bet užsidegus 
aliejui reikėjo laivą palikti. 

labiau įsitempia. Italijos spau 
da* puola Graikiją, jog ji lau 
žo savo neutralitetą būdama 
perdaug draugiška su Angli
ja. 
Naktinės konferencijos 

Premjeras Metaxas kelis 
vakarus ilgai konferavo su 
Graikijos armijos vadu gen. 
Papagos ir kabineto minis-, 
terlaS. Užsienio stebėtojai! f»tlkf> k a d J™#™±1*!' 
tose konferencijose įžiūri 

Shangliajaus tarptautinėj ko
lonijoj. Šią sekcija kontro
liuos Jungtinės Valstybės ir 
Japonijai. 

Anglijai ištraukus kariuo
menę iš Shangliajaus, britų 
sekcijos ateitis buvo aptarta 
apsaugos vadų keturių valan 
dų konferencijoj. 

Pagal esamus pranešimus 
britų sekcija būtų šiaip padą 
linta: 

Jungtinių Valstybių jūrinim-
kai, vadovaujami kap. Dew.itt 
Peck perims centralmį tarp
tautinės kolonijos distriktą, 
Shangliajaus miesto komerci
nį ir finansinį centrą. 
Japonai perims Vakarų Hon 

kuo, į šiaurę nuo Soochou u-
pelio. 

Japonijos oficialieji žmo
nės reiškė vilčių, jog Jung
tinas Valstybės (paseks britų 
pavyzdžiu ir ištrauks Shang-
hajuj esamus jūrininkus, kai 
tuo pačiu laiku Japonijos 
kontroliuojama Nankingo vy
riausybė pareiškus, jog ji ne-

Graikijos pastangas pasku
binti apsaugos pasiruošimus, 
prieš {pavojų, kad Italija ga
li pulti Graikiją iš Albani
jos. 

bių kariuomenė perimtų An
glijos sekciją. 

Tuojau po įvykio sušaukt i K a i k l i r i e oficialieji žmonės 
konferencijai su premjeru n u g ą s t au ja , kad italai pasi-
gen. John Metaxas kar iuo-Jm o k ę i š vokįečių metodų Len 
menės, laivyno ir oro pajėgų ^ijoj, Norvegijoj, Belgijoj ir 
vadai. 

Laivo torpedavimas įvyko j 
Olandijoj, norėdami pateisinė
ti savo puolimą, pirma ieško 

tuo laiku, kai santykiai tarpj priekabių spaudoje ir paskui 
Italijos ir Graikijos kaskart gali pasiųsti kariuomenę. 

ITALAI ŽENGIA 
AFRIKOJ PIRMYN 
KAIRO, Egiptas, rugpiūčio 

čio 15 d. — Anglų kariuome
nė Somaliland, italų spau
džiama pasitraukė. Sakoma, 
jog kovose dalyvauja "dides
nės dviejų divizijų dalys'1 I-
talijos kareivių. 

Britų komunikatas rašo, 
jog susilaukę paramos italai 

Oficialioji vokiečių žinių a-
gentūra, DNB praneša, jog 
kovose virš Hawkinge aero
dromo, 10 mylių nuo Dove-
rio, pašauta vienuolika anglų 
orlaivių. 

Taip pat atakuota Lympne 
aerodromas ir svarbus Folkes 
tone uostas. Lympne aerodro
me sunaikinta trys hangarai. 

Puolė laive palydovus 

DNB sako, jog Vokietijos 
bombanešiai praplėtė savo a»-
taka Škotijoj, kur puolė ae
rodromą ir laivų polydovus 
nietoli Moray. 

Pranešimuose skelbiama, 
jog sunaikintai 28 anglų or
laiviai ir iš atakų negrįžo 12 
vokiečių orlaivių. 

Vokietijos lakūnai be palio
vos atakavo Anglijos uostus 
industrijos centrus, aerodro
mus, apsaugos balonus ir ka 
riuomenės stovyklas. 

Kariniai stebėtojai sako, 
jog per šią savaitę anglų nuo 
stoliai esą keturis didesnį ne 
gu vokiečių. Žuvę maždaug 
keturi anglų orlaiviai prieš 
vokiečių vieną. 

CLERMONT-Ferraud, Pran-: jog jis dedas didžiausiai pas-! pravedė smarkią ataką ir po 
«*•<** numiii« r t 1* H _J jkeletos valandų kovos, kuno-
cuzija rugmučio 15 d. - L ^ A j l g l i j a l e i s t u m ' to 
Prancūzuos užsienio ministe- Ue J l e susnauhe iu«ug 
ris Paul Baudwin pareiškė,1 portuoti Prancūzijon maistą, lių, privertė anglus trauktis, tremtiniai. 

BERLYNAS, rugpiūčio 15 
d. — Autorizuoti vokiečių 
sluogsniai šiandie griežtai už 
ginčija pranešimus, jog vokie 
čių parašutininkai nusileido 
Anglijoj. Tai esą gryna fan
tazija. 

MEXIC0 CITY, rugpiūčio 
15 d. — Prezidentas Carde-
nas pareiškė, jog Meksikon 
bus įleista grupė vokiečių, 
kurie dabar yra Marseille*. 
Prancūzijoj. Tai Vokietijos 

% 
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Ir tor—v ondentame rastų negalina, 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiauia taui tiks
lui pašto lenkiu. Kedakci;a pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra
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paliekant didelius tarpus pataisymam*, vengiant pole
mikos ar ssiimniifcMiiiii Pasenus^M fcnuMMMiBilimnlloj 

irios g ^ y b * pasirgti uetovosgy**- EKONOMAI APIE AUKSO ATSARGĄ 
tojų laisvai valiai ir kadangi taip išrinktas 
seimas, negalėdamas reikšti Lietuvos žmo-

Kaiua: Junt. Amerikos Valstybėse; 
Mfc-ame — $6.00; Pusei Metai — f».6u; Trims MSue-
slams — $2.00; Vienam Mėnesiui — .75o. Kitose vals-
tyb*K prenumerata: Metama — $7.00; Pusei Metui 
— $4.00. Pavienis numeris — to. 

Sotered as Secoad-Class MaUer Mareli 11, 101$, at 
Chicago. Illinois Under Uie *ct o f Marcn, X. 1170. 

niu tikrob valios., galėjo reikšti tik sveti 
mos valstybes smurtu antmestą valią, kas 
pasii^eiškė ir jo nutarime nužudyti Lietuvos 
nepriklausomybę, perduodant Lietuvą sveti
mos valstybės jungan, iš kurio ji buvo išsi
laisvinusi tik savo sūnų krauju .po .ilgų 
kovų. Todėl, tokiomis aplinkybėmis aš ne
galiu skaityti nei tokių rinkimų teisėtais, 
nei tokio seimo kompetentingu spręsti Lie
tuvos likimą." 

* 

Daug komentarų prie visų šių reildmin-
gų ir svarbių pareiškimų n&reikia. Jie sa
vaime yra aiškūs. Lietuvos nepriklausomybė 
yra laikinai prismaugta. Ištikimi lietuvių 
tautos sūnūs ir dukterys stoja į vieningą 
darbą ir ryžtingą kovą atgauti . Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 

AMERIKOJE Iš Tėvu Krašto 

I š t i k i m i T a u t o s S u n ū s 

J. A. Valstybes savo žinioj i 
tari, apie tris ketvirtadalius 
viso pasaulio monetarinio 
aukso — tradicinio pinigų pa
grindo ir lobių simbolio. Šio 
aukso kroviniai yra vertės iki 
30 bilijonų dolerių. Dalis 
čia sukrauto aukso priklauso 
Europos valstybėms. Jis čia 
atvežtas, kad nepakliūtų įsi-
kariavusiai .Vokietijai. Ka
dangi Vokietija nedaug aukso 
turi, tai vokiečiai ekonomai 
gązdina J. A. Valstybes, kad 
tas sukrautas auksas galįs 
rfetekti savo vertės. Antai, 
Vokietijos ekonomikos minist-

K o m u n i s t y M e l a g y s t e s ras W. Funk pareiškia, kad 

Komunistė Anna Louiae Strong žurnale ' P° š i f ****io k a r o A m e r i k a 

Friday" rašo ilgoką, muštruotą straipsnį t a a u k s a ^ ^ i a n t i s « v e r s t l 1 
apie Lietuvos 'susijungimą" su Sovietų Jūras- S a k o> i i s b u s ncreika-
Rusija. Visame straipsnyje ryšku komunis- lingas pinigų pagrindui. Vo
t į piopaganda. Autore nori įrodyti, kad lie- kietija iškelsianti naują mone-

mo, vsa krašto finansinė 
struktūra yra netvirta." 

*.. 
turą yra 

Kiti ekonomikai tvirtina, 
*ad vyriausybė neturėtų lai
kyti kur požemiuose sukrauto 
aukso. Jis turi būti paleistas 
darban. Daug gera butų pa
daryta šalies gerovei ir pačiai 
Britanijai būtų padėta sėk
mingiau grumtis su Vokietija 
laimėti karą. Nors sukrau
tas auksas nedūlėja, bet jis 
niekam neduoda jokios nau
dos. Taip neturėtų būti. 

P. T. 

("Čia dedamos Eltos žinios 
iš Lietuvos yra išsiųstos dar 
prieš birželio 15 dienų, kuo
met Lietuva gyveno laisvu ir 
nepriklausomu gyvenimu. * 

Keti) 

KAUNAS.' Radviliškyj ati-
atidarytas naujas stiklo 
fabrikas, kuriame darbo gavo 
apie 103 darbininkų. 

Lietuvos pmri mitini ai užsieniuose kritiš-
kaone savo atstovaujamos valstybes gyve
nimo momente parode daug nuoširdaus pa
triotizmo ir pilniausią savo tautai ištikimy
bę. Jie visi griežtai užprotestavo prieš Lie
tuvos užgrobimą ir atsisakė pripažinti sve
timos valstybės ranka sudarytą Justo Pa
leckio vyriausybę. 

Visi Lietuvos pasiuntiniai ir Europoje ir 
Amerikoje atsisakė savo laisva valia per
duoti pasiuntinybių ir turtą ir įvairius do
kumentus. Ypač griežtai šiuo atžvilgiu lai
kėsi pasiuntinys bei lyne Kazys Škirpa. Per 
visą savaitę Sovietų Rusijos agentai veržė
si į pasiuntinybės rūmus, norėdami juos už
imti, nusavinti, o pasiuntinybe personalą 
išmesti į gatvę. Tik nacių policijos pagalba 
bolševikų agentams pavyko prievarta per
imti iš Kazio škirpes pasiuntinybę ir jos 
turtą, koris priklausė Lietuvai, bet ne So
vietų Rusijai. Kazys Škirpa ir personalo na
riai, kaip praneša spauda, iš pasiuntinybės 
išėjo su ašaromis akyse. 

K. Škirpos ir pulk. P. žadeikio. Lietuvos 
pasiuntinio Amerikoj, pareiškimus jau es
ame seniau paskelbę, šiandien skelbiame ki
tų trijų žymių Lietuvos pasiuntinių Euro
poje pareiškimus. 

Lietuvos ministras Italijai Stasys Lozo
raitis, buvęs Lietuvos užsienių ministras, 
pasiuntė į Kauną tokią protesto telegramą: 

Dėl tariamojo seimo liepos 21 dienoti nu
tarimo įvesti Lietuvoje sovietų santvarką ir 
įjungti Sovietų Sąjungon pareiškiu: 

primo, kad sulaužusios sutartis, tarptau
tinės teisės nuostatus, užpuolusios Lietuvą 
svetimos valstybės karinėj okupacijoj, prie
spaudoj ir terore sudarytas tariamasis sei
mas nėra lietuvių tautos atstovybė, bet oku
panto įrankis; v • 

secundo, kad jo nutarimai nereiškia lie" 
tuvių tautos valios ir nėra privalomi lietu
vių tautai nei man teisėtam nepriklausomos 
suvereninės Lietuvos valstybės atstovui; 

tertio, su pasibaisėjimu protestuoju prieš 
išdavikišką nutarimą, kuriuo kėsinamasi pa
naikinti visa tai kas su pasišventimu ir 
ginkluotomis kovomis buvo atstatyta. Kol 
plaka lietuvių širdys, bus kovojama už se
nos ir garbingos Lietuvos valstybės atsta-j 
tymą. Nepriklausoma Lietuva prisikels." . 

Kitą labai reikšmingą pareiškimą padarė 
Lietuvos ministras Vatikane p. Girdvainis, 
kurio telegrama Kaunui buvo tokio turi
nio.- 0 # ,* feą£ \ 

"Tegyvuoja Lietuva, laisva ir nepriklau
soma, kurią veltui laidoja*. Protėvių dvasia,. 
Daukanto ir Basanavičiaus darbai. Mairo- • 

M *> tuvių tauta savo laisvu noru "susijungė 
su Rusija. Ji užslepia faktus, kad raudono
ji armija okupavo Lietuvą, kad Paleckio 
"vyriailsybę' sudarė Maskvos ranka, kad 
''rinkimus pravedė" su armijos pagalba, 
kad "seimo" nutarimai, tai nebuvo Lietu
vos žmonių reiškiama valia, bet Sovietų 
smurtas. A. Strong straipsnis nuo pat pra
džios iki pat galo pilnas neteisybių. 

Matyti, kad Anna Strong lūpomiį kalba 
Maskvos komisarai, kad suklaidinti to žur
nalo skaitytojus. 

Ardo Šeimų Židinį 
Sovietų Rusijos ir jos agentų darbai Lie

tuvoje; 
Jie prismaugė Lietuvos nepriklausomybę. 
Atėmė žmonių pilietines ir visokias .kito

kias teišeis. 
Visai pasmaugė veikimo, spaudos, susirin

kimų ir religijos laisvę. 
Atėmė iš žmonių nuosavybę: namus, žemę, 

pramonę, prekybą. 
Uždraudė darbininkams streikus. " 

tarinę sistemą. 
Tokie vokiečių tvirtinimai 

tačiau neturi pagrindo. Auk
sas jei būtų ir pašalintas iš 
monetarinės sistemos, visados 
turės vertybę. Jis visados bū
tų reikalaujamas ornamenta-
cijoms ir menui. 

Smulkiųjų Monetų 
Apyvarta 

J. A. Valstybių monetų (pi
nigų) kaldintuvėse šiandien 
turima nepaprastai daug dar
bo. Apie tai praneša kaldin-
tuvių direktorė Mrs. Nellie 
Taylor Ross. 

VILNIUS. — Šiemet Vil
niaus neturtingųjų vaikai bus 
vežami vasaroti į Leoniškių 
dvarų netoli Vilniaus, kur 
jiems bus suteiktos higieniš
kos sąlygos vasaroti. Leoniš-
kėse vasarą praleis keli šim
tai Vilniaus beturčiu vaiku. 

kai šventė tradicinę mokslo 
metų baigimo šventę, kurioje 
svečias atsilankė Respublikos 
Prezidentas Smetona, keli 
ministeriai ir daugybe 
žniOBHt. šventę prad jo ••kal
ba Respublikos Prezidentas, 
po Iturfos ėjo šventės progra
ma, susidedanti iš choro dai-
nų* tautinių šokių ir manky
tos numerių išpildymo. Pro
gramos išpildyme dalyvavo 
keli tūkstančiai Kauno miesto 
prad&os mokyklų mokinių. 
Vakaiv šventės dalyviai nu* 
vyko j Karo Muziejaus sodelį, 
kur padėdami ant Nežinomojo 
Kareivio kapo vainiką, pa-
pagerbė žuvusius del Lietu
vos laisvės. 

KAUNAS. Birželio 5 d. 

Girtuoklį pažinsi iš jo vy
no gerbimo. 

Silpnam visados tenka dvi 
Kauno pradžios mokyklų viri- gubą naštą nešti. 

Anot jos, visose trijose kal
dintuvėse — Philadelphijoj 
Denvery ir San Francisco, 
gaunama daug reikalavimų 
nukaldinti monetų — centų, 
nikelių, dešimtukų, kvoterių ir 

Aukso likimo klausimu ir | pusdolerių. Reikalavimai taip 
gausingi} kad paroje dirbama 
visos 24 valandos ir visos sep
tynios dienos. Ir vis dar ner 
suspėjama. 

NAUJOS MASINOS FONDAS 

> 

Paleido la&vėn visokius ir Lietuvos ir 

J. A. Valstybių ekonomai ir 
specialistai yra nevienodų 
nuomonių. Tačiau jų daugu
mas randa, kad Amerika ne
turi ko rūpintis aukso likimu. 
Nes šis metalas visados visų 
bus pageidaujamas ir jis visa
dos bus visų branginamas. 
' Tarptautinių finansų profe
sorius Princetono universitete 
E. W. Kammerer sako, kad po 
šiandieninio karo pasaulis pa
laipsniui grįš prie/aukso stan-
dardų, kadangi be aukso pa-

Paroje trimis atmainomis 
dirba braižėjai, inžinieriai, 
mechanikai, mašinistai ir įvai
rių rūšrų technikai. Darbo ap-
ėmis patrigubintas. 

Kas per priežastis, jei ša
lies apyvartai taip daug rei
kalinga smulkiųjų monetų 1 

Tas reikalinga įvairių taksų 
mokėjimui ir įvairiems naujai 

*l**4* F " * " ' . * * * * * * * * + T" I.****, f . "**?** *Var" I išrandamiems pelno sumeti-Ištremia, areštuoja ir net žudo lietuvių 
tautos vadus, norėdami palikti Lietuvos 
liaudį be vadovybės ir be jokių vilčių išsi
laisvinti iš ateistinės komunistų vergijos. 

štai, vakar per Stockholmą atėjo žinia, 
kad Maskva savo agentų pagalba dar vie
ną pražūtingą žygį Lietuvai padare.- panai 
kino religinės (santuokos (šliubo) legalumą, 
legalizavo šeimų perskyras, divorsus, kitaip 
kalbant — legalizavo viešą paleistuvavimą. 

Tuo būdu tiksliai yra ardomas seimų ži
dinys ir norima privesti mūsų tautą prie vi
siško išnykimo. 

Maskva laužo ne tik Lietuvos žmonių va
lią, bet žiaurioaiis priemonėmis verčia lau
žyti ir šventus Dievo įsakymus. 

Skaudu ir liūdna. 

kyti pipierimus pinigus 
Jis pataria Amerikai laiky

tis šiandieninės aukso kainos, 
ir grąžinti auksą apyvarton. 
Pagaliau . sušaukti pasaulinę 
konferenciją attsatyti ir" page
rinti aukso standardą. 

Pennsylvanijos universiteto 
ekonomikų profesorius E. M. 
Patterson pareiškia: 

"(Turi būti aišku, kad jei 

mais instrumentams, kurie 
operuojami monetomis. Ta
čiau smulkiųjų monetų di
džiausia dalis, ypač centai 
tenka sukeltoms įvairių rūšių 
federalinėms ir atskirų vals
tybių taksoms. 

Mrs. Ross pareiškia, kad 
Philadelphijos kaldintuvėje 
per vieną parą (24 valandas) 
padirbama 4,200,000 centų, 
kurie sudaro 42,000 dof. ir 

kurios svetimos šalys iSsižn-j & v e r i a puspenkiolikto tono. 

Kaip Jaučiasi Išdavikai 
" Darbininkas" įdėjo šiuo klausimu straip

snį, kurį mes čia ištisai perspausdiname: 
t t Uždėję ant Lietuvos brutališkus nelais

vės pančius, bolševikai parodė tikrąjį savo 
vekhj. Jie išblaškė visus vaikiškus sapnus 
apie sovietų "palankumą" lietuvių tautai. 
Tuos kvailus sapnus sapnavo kai kurie He

mo giesmės ir visų tautiečių pastangos vėl' • t u v i a i ' E * * ^ * 8 " * i bolševikus iš tolo ir 
prikels ją savarankišką ir didžią. Ji spin- ^ m u s i e i 1 ^ i a s a M » km*nniRHni fl 
dės dar skaistesni, neteršiama papirktų iš
davikų, bus dar grynesnė, nuplauta naujų 
kankinių ir didvyrių kraujo. Protestuoda
m i prieš niekšingą menkystę žinau, kad 
mano balsui pritaria visas kraštas. Kuo Au
šros Vartų ligi Birutes gimtinės, nuo Vaiž
ganto tėviškės ligi Kudirkos kapo pritaria 
visi žmonės, kuriems jūs pvetimais durtu
vais užgniaužėte žodį.*' 

Stiprų ir teisingą žodį išdavikiškai Pa- n t t i g a l J ie d ž i ūgauja pardavę, tautą tuo tik
i n o '*vyriausybei" taiė ir Brunius Baln- s l u ' k a t l galėtų būti valdžioj ir keršvti vi-tedrio "vyriausybei' tane ir Bronius Balu 

tis, Lietuvos minibtras Londone. Savo pa
reiškime, tarp ko kito, p. Balutis pažymi: 
"Po tos okuįacines jėgos spaudimu ir sve
timos valstybės dirigavimu neduodant jo-

sėmusieji zmias apie komunistinį urojųM is 
melagingos sovietų spaudos, iš jų radio ir 
kino, jpei kuriuos ėjo negirdėta pasauly 
šlykščiausių melų propaganda. Dabar nevie
nas naivus komunistų simpntikas, susidūręs 
su kruvinu bolševikų teroru, graužia sau 
pirštus ir keikia savo žiophska trumparegy
ste bei lengvatikystę. Bet kaip jaučiasi tik
rieji išdavikai-parsidavėliai^ kurie yra sovie-
tijoj pabuvoję ir žino jos gyvenmąf Laiki-

dė aukso savo monetariniam 
pagrindui, jos turėtų pasi
rinkti kitą kokį nors pagrin
dą, arba monetarinę sistemą 
operuoti be jokio pagrindo. 
Pastarajam atsitikime galima 
kokį laiką apsieiti be jokio pa
grindo, bet ne visados. Šian
dien Vokietija tvarko savo pi
nigus be jokio pagrindo ir, 
kiek žinoma, tas tvarkymas 
nesiseka, yra didelių sunku
mų. Visuomenė nepasitiki pi
nigais, neturinčiai saukos pa
grindo. Jei nėra pasitiko ji-

Ir taip kasdien. Kitose kal-
dinutvėse dirbamos kitų rūšių 
monetos. 

Kitas ūkininkas lietui ly
jant nieko nesėja, nes tiki, kad 
lietui lyjant sėta javų sėkla 
piktžolėmis pavirsta. 

B. Buračas. 
Netikęs pasitikėjimas sa-

vim veda prie pražūties. 
Kiekvienam įdomu tai, kas 

jam suprantama. 
Kas nenori dirbti, tas ne

privalo ir valgyti. 

AUKOTOJAI "DRAUGO" MAŠINŲ FONDUI 
MAŠINŲ FONDE BUVO .,< $2,067.50 
S. Keliotis, Rockford, 111 , . 4.00 
Dominican Sisters of the Perpetual Rosary, 

Union City, N. J 2.00 
Mrs. Morkis, Chicago, 111 2.00 
B. Cickevičius, Chicago, UI 2.00 
K. Moneikienė, Rockford, 111 2.00 
O. Aleskevičienė, \Vaterbury, Conn 2.00 
A. Petkus, Chicago, 111 2.00 
J. ir B. Žemgulis, Chicago, 111 1.00 
Mrs. K. Juzaitis, Chicago, UI 2.00 
B. Tūbelis, Chicago, 111 2.00 
Mrs. Eidintienė, New Britain, Conn 2.00 
A. Pilipaitis, Spring Valley, 111 2.00 
Mrs. Kučinskas, Cleveland, Ohio 2.00 
K. Sharka, Irvington, N. J 2.00 
A. Jeselevicz, Chicago, 111 2.00 
A. YVismont, Brockton, Mass 1.00 
Morta Klidienė, Chicago, UI 2.00 
V. Jonikas, Chicago, 111. 2.00 
J. Munkenvicz, Chicago, UI 2.00 

VISO $2,705.50 
Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie **Draugo'' 

Spaustuvės Mašinų Fondo. 

Kol kas Maskvos ponai tuos išdavikus pa- I tės. Buvo likviduojami Trockiai, Kamienevai, 
kenčia ir siundo^ Icad jie ko daugiausia ža 
los Lietuvai pridirbtų: kad išžudytų bei 
įkalmdiritų kuo didžiausią inteligentų skai
čių, likviduotų "Mokų" turtus, arba, aiš
kiau tariant, sunaikintų visus sumaniau ve-

lOj 
šiems, kurie nepriaugo prie jų kriminalinio 
lygio. 

-
'Bet jie yra tikri apjakėliai, jei nenuma-

Zinovjevai ir tūkstančiai kitų stambių ko 
muniamo šulų, tai jau apie nuskurusius lie
tuviškus čebatlaižius nėra nė kalbos. Žino 
ma, pasinėrę išdavikiškam įkaršty ir dve-
suodami kerštu, tie nusišmeižę Stalino la-

Kas skaito katalikiškus lai
kraščius, tas platina Dievo 
karalystė čia ant žemes. ^ 

Kiekvieno katalike yra prie
dermė skaityti vian ka» 
talihiškus laikraščius. 

kad Lietuvą utėlynu paverstų. Kada tai bus 
padaryta, Lietuvos išdavikai 'nebebus jau 
Maskvai reikalingi ir bus likviduojami be 
mažiausio pasigailėjimo. Kas pasitiki komu
nistų "dėkingumu,'' tam tenka skaudžiai 
nusivilti. Komunistinė valstybė tai tarsi mil

to, kad jų džiūgavimui greit pareis galas, žiniškas slibinas — jam žmogus neturi ver-

čius. Kiti be abejo turėjo minty kokį kit;j 
"planą. Matydami, kad Lietuva vis vien nc>-
išsigelbės iš šiaurines meškos 'glėbio, jie gai 
patys pasisiūlė sudaryti kokį lietuviuką so
vietą ir nors kiek tą tautos tragediją su-
švelnyti. Apsiriko vargšai. Maskvos soYietii 
niekam lengvatų neteikia. Visas pavergtas 
tautas meiliai vaišina — kruvinu teroru,'' 
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"DRAUGO". LABOR DAY 
P I K N I K A S 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
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ŠVENTO KRYŽIAUS PARAP. LINKSMAS PIKNIKAS 
Nuoširdžiai kviečiame visus mūšy parapijomis, dabartinius ir buvusius, ir i 
visus Chicagos ir apylinkes lietuvius atvykti į mūsų piknike. Visi susirinkę 
galėsime pasisvečiuoti, pasikalbėti ir pasilinksminti tyrame ore. Bus skanių 

Įvyks Sekmadienį, Rugpiučio-August 18 Diena, 1940 Metais 
Vytauto Parke, 1 1 5 Gatvė, ar t i Pulaski Road 

PRADŽIA 11-tą VALANDA RYTO valgiy, gardžių gėrimų, gera muzika. 

# 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ h 

tf 
JLabd. 8 kp. 
Išvažiavimas 

BRIGHTON PK. — Sek
madienį, rugp. 18 dieną, įvy
ks Labdarių 8 kuopos šeimy
niškas išvažiavimas. Trokas 
bus prie bažnyčia? 11 valan
da. Round t r ip 25e. Visi no
kintieji važiuoti gali pasitar
ti su J . Vaičekausku. 

Išvažiavimo programoje 
-bus visokių įvairenybių ir 
šposų. Kar tu tai bus gera 
proga pamatyti naująjį ūkį. 

Kast. O. Ivinakaitė 

Remkime Šaltimiero 
'lietuvių Dietię" 

ĮVlTKSTA RUOP. 25 D. 
OAKS DARŽE 

Kaip ir Šaltimiero radio 
programai, taip i r šis išva
žiavimas bus įdomus ir (pilnas 
daiug surpraizų. 

Bos daug kontestų — pol-

Spring Vallev, Dl. S S Š T Š , ™ ^ * " ' '" 
Rugsėjo 1 dieną Šv. Onos Atsihmkusieji turės progos 

(parapijos naudai rengiamas laimėti 500 dol. vertes dova-
piknikas ir lošimas. Prasidės, nų. 
po šv. Mišaų. Bus užkandžių,! P o v gaitįmieras ir jo visas 
gėrimų, šokių. Kviečiame vi- š t a b a s v i s u s nuoširdžiai už-
sus lietuvius iš Spring Vai- p r a 5 o atsilankyti į Chicagos 
ley, La Šalie, Oglesby, Oran- Lietuvių Dianos iškilimą 
ville, Seatonville ir kitur. Jei. 

T JUT 

Labor Day proga kas atvyk-Į • 1U 

tų iš Chicagos, taip pat pra-( 

dos darbiu nku pabėgę Vo
kietijon šaukiasi amerikiečių 
pagelbos. 

• 

Dėl Federacijos pikniko nu 
tar ta jį saju.i.vfti su ruošimui 
Lietuvos Vv-i1; pikniku tuo 
pa t metu toj pačioj vietoj. 
Be to gird° r , kad. ton pat dar 
bo.< L a b d a r į S kuopos ir N. 

įSides pamn;^ j , choro pikni-
Pov. M t i m i e r u , leidėjas k f l i y i s i Vederacijo* nariai 

kasdieninių lietuviškų radio k v i e d i f l n | d a l Y v a u l i Lietuvo, 
programų iš stoties W H I P , ^ ^ p i k n d k e ; S k 

1480 kil., rengia didžiulę 
" l i e t u v i ų Dieną,'" sekm., | 
mgp. 25 d., Oaks Darže, prie Naujas Moterų Choras 
119-toe ir Archer A ve. 1 ChicagO je 

A. a. Liudvikos Berno
tienės Laidotuves 

KLEBONAS IR KOMITETAS Į 

Ru o-p. 

Brid^e,porte jau turime nau 
ją chorą. Įsikūrimas įvyko 
dar neseniai. Pereitą sekma
dienį per pamokslą ger.b. pre-
latavS M. L. Krušas, kalbėda
mas apie tragišką Lietuvosl 
padėtį, primine reikiatlą per 
lietuviškas giesmes ir dainas 
palaikyti šioje šalyje lietuvy-
Ibę. Tėvynėje Lietuvoje jau 
užginta dainuoti daugelis 
nuoširdžių lietuviškų dainių. 
Todėl gerb. prelatas ragino 
visus, halsą ir klausą turin
čius, rašytis į chorus. 

)k,. 13 d. po sunkios li
gos mirė Towm of Lake gy
ventoja Liudvikai Bernotiene 
J i gyveno ilgus metus Wood 
str. i r turėjo krautuvę. Buvo 
duosni ir gera šv. Kryžiaus 
parapijos (piarapij^etė. Iškil
mingos laidotuvės įvyks rugp. 
16 d. iš koplyčios. 9:30 vai. 
bus atlaikytos pamaldos už 
velionės sielą. Bu s laikomos 
5 gedulingos šv. Mišios prie 
visų 5 altorių. 

A. a. Liudvika paliko nu
liūdime vyrą Vladislovą, duk 
relę Jadvygą su žentu Čepu 

kas, Paryžiaus rusų laikrašty 
"Paskut inės Nauj ienos" pas
kelbė savo išpažintį, iš kurios 
kai ką paduodame. 

Dešimt, metų kruvinosios 
pirties viršininkas. 

Agabekovo pareiškimas 
taip skamba: " A š Agabeko-
vas, nuo 1920 metų ligi šio 
momento dirbau visos Rusijos 
Črezvičaikos įvairiose įstaigo
se ir Ypatingosios Politines 
Valdybos (GPU) nepapras.-

liu. Dukrelė J . Čepulienė y r J tuosiuose skyriuose, taip pat, 
viena veikliausių mūsų para-] kaip Rusų komunistų partijos 
pijos vekkėjų; ji eina įvairias narys nuo 1918 m. buvau Val-
pareigas net keliose, draugi- . stybinės Politinės Valdybos 
jose. J . Čepulis kelis metus | užsienių skyriaus viršininkas. 

Vieno Čekisto Išpažintis 
Pabėgęs iš Rusijos Agabe-| pražūtin, valstiečiai varu va-

kovas žymus Čekos viršinin-| romi į kolektyvų ūkį yra vi-

dirbo parapijos komitete. Pa
rapijiečiai reiškiame gilią už
uojautą Čepuliams i r visai 
šeimynai. Tesuteikia Aukš
čiausias jai laimę danguje, o 
likusiems stiprybės ir kan
trybės pergyventi skausmus. 

Po to kvietimo į pirmą re
peticiją susirinko apie 20 mu
zikalių moterų ir išmoko ke
turias naujas dainas. Numa
toma chorą1 , '^didinti" iki 50 
narių. Greit bus paskelbtas 

Ligi paskutinio momento 
tarnavau Sov. Rusijai sąži
ningai ir su atsidavimu. 

Kartais ir budelio krūtinė 
atbunda. 

Per paskutinius dvejus me
tus pastebėjau, kad žemesnių
jų komunistų funkcionierių 
revoliucinis entuziazmas pa

šomi dalyvauti . Visus kviečia K . C h i c a g O S F e d e r a c i -
mūsų gerbiamas kleboncs J Q S A p s k r i č i o S u s - m o 
kun. Vincentas KyiečjMfcfk* a 
i r Rengimo Komisija. l togpiūčio 14 d. Audros 

Vartų parapijos patalpoje \-
Bažnyčia jau baigiama gra v y k o ALRK Federacijos Chi-' išgalvotas tinkamas vardas. 

žiai ir modemiškai atremon- L ^ Apskričio susirinkimas. 
tuoti. Klebonas labai suma- Atostogaujant pirmininkui I. 
niai per ištisas dienas prižiū-| Sakahii, susirinkimą (praveda 
rėdavo darbą bei pats dinbda- A Valančius. Padarytas at-

šv. Kryžiaus parapijos 
piknikas 
Šv. Kryžiaus parapijos į v i r t o i pataikavimą ir biuro-

Choriii vadovauja komp. A. 
S. Pocius. 

(Town of Lake) piknikas į- I kratizmą, su vieninteliu tikslu 
vyks sekm., tWigp. 18 d., Vy- neprarasti šiltų vietų ir nenu 
tauto Darže, Visi susidomėję 

vo. stovų vardošaukis, susirinki-

Šis choras visu smar] 
ruošiasi pasirodyti šv. Jurgio 
parapijos išvažiavime rugp. 

Suvažiavę į pikniką galėsi- me dalyvavo 11 atstovų. Ne«tj25 d V v t a u t o P a r k e . T a d 

šis parapijos išvažiavimas me išreikšti savo nepasiten
kinimą bei protestą dėl Lie-

stovauta Northsidės Federa
cijos skyrius. Moterų S-gos 

tuvos užgrobimo raštu rezo-j apskritys, Sv. Kazimiero Ak-
liucijos formoje. Mūsų paverg ademijos Rem. Apskr., Vr.r-
tieji broliai nebegaiės nė ^ j s o n i n i n k ų i r c h o n * S-gos Ap-
džio pasakyti, gi mes savo skritys, % Lietuvos Vyčių Ap-
pasipiktinimą galime viešai * r . Susirinkimas griežtai pa-
pareikšti. sisakė paries neatvykstaučins 

. . . eftstovus. Nutar ta du kart ne-
A p l i n k u i * m a t u k ų fabn- a t s t o v a v u s M k u r i o a p s k r i . 

bus už visus geriausias, nes 
jį puoš naujojo moterų .cho
ro lietuviškoji daina. A. 

pikniku, gi ten galės laimėti 
4 dideles dovanas. Parapijos 
sąjungietės rūpinasi užkan
džiais. Joms vadovauja M. 
Sudeikienė. Piknike dalvvaus 

stoti duonos. Komunistinėse 
viršūnėse vieton revoliucijos 
klausimo atsistojo kova už mi-
nisterių portfelius. 

Kada šios privilegijuotos 
grupes drabsto frazes apie re-

Parapijonas 
ir^ gerb. kleb. kun. Skripkus.j voliuciją ir laisvę, tačiau tik 

rumoj visokią laisvę y ra pa
naikinę, darbininkų klasė neša 
negirdėtas materialines ir mo
ralines aukas kriminališkai -
fantastiškam penkių metų 

. planui atsiekti ir patys eina 
| 

Mes esame' sukurti, kad 
būtumėm laimingi. 

Neverta jmlti to, kas mūsų 
puolimo nejaučia. t 

THAT LITTLE GAME"- The 01d Razz 

kai bei dirbtuves dirba gerai. 
Atsidarė ir nauja dirbtuvė 
"8amp»?l Time Control C o . " 

oio duoti perspėjimą apskri
čio valdybai, o po to dar kar 
tą neatvykus į susirinkimą 

Anglių lesyklose darbai ma- flpie t a i p r a D f š t i ^ ^ v a | . 
vornai da«g- t r a t e n u , d y b a i . f i š s i a i š k i n t i a p i e t o 

negu pernai. Pievos nuo kait
rų išdžiūvo. A. P 

Dr-jos "L. O." 
Sus-mas 

Ned^ioj , rugp. 18 d., 1 vai. 
po pietų, įprastoj vietoj, įvy
ks Dr-jos "Lietuvos Ūkinin
ko *' mėnesinis susirinkimas. 
Bus svarstomi svarbūs reika
lai, todėl prašome narių su
sirinkti. Taip pat pranešame, 
pagal nutarimo, kad kiekvi^ 
nas narys, pardavęs arba ne-

vieneto priklausomumą Fede
racijai. 

Apie Federacijos Tarybos 
suvažiavimą Pit tsburgh, Pa. 
pranešimą padarė jame daly
vavęs A. Skirius. 

Red. L. Šimutis plačiai nu
švietė Federacijos Tarybo* 
naujai nustatytas veikimo 
gaires, apie Lietuvai Gelbėti 
Fondo steigimą, apie bendra
darbiavimą su kitomis lietu
vių g n i p ^ j i K a p e ketinamą 
sudaryti bendra Tietuvai Uel 
bėti Tarybą. Taip pat prane
šė naujausias žinias iš Lietu-

<Oo G O T ^ouf tS , 

HOO WAKT AK0TH6R 
C A R D l 

p 

pardavęs pikn*ko seriją, turi 
^t 1.-4- AI A^ • r vos, kad jau paneigta Baznv-uzsimoketi $1.00 i finansų* . . . \ f . . . , x tinių jungtuvių te u et urnas, 

D y g** I kad likviduot- katalikų laik-
J. Žurkanskas, pirm. | rašeiai, kad visa eilė spau-

siškai sunaikinti, individuali
nis ūkis sugriautas. Stalino 
vyriausybė į jų vietą absoliu
čiai nieko kito neduoda. 

Rusija badauja, o peni pulkvs 
komisarų svetur. 

Pasėkos to yra nuolatinis 
badas tokioj nuolatinės žemės 
ūkio šalyje kaip Rusija. Visa 
užsienių politika apimta mela
gingais revoliuciniais atsišau
kimais į Vakarų Europos dar
bininkiją. " Pavergtų Rytų 
vadovavimo" proklamacija 
yra lydima imperialistiškos 
politikos Kinijoj, Persi joj , 
Afganistane ir Artimuosiuose 
Rytuose. 

Prekybos srity aš laikau nu
sikaltimu, kada akivaizdoje 
siaučiančio bado iš Sovietų 
Rusijos išvežami maisto pro
duktai ir pelnas plaukia į So
vietų valdovų kišenius ir į ki
tų šalių komunnistij partijų 
iždus. . 

Durtuvai ir tamsybe valdo 
150,000,G<)0 žmonių. 

Tokiam režimui, kuris 150,-
000,000 Sov. Rusijos gyvento
jams sudarė nepakenčiamą 
gyvenimą ir remiasi durtu
vais, armijos nesusipratimu ir 
darbininkų ir valstiečių neor-
ganizuotumu nuo šiol skelbiu 
karą. Aš pažįstu šimtus pa
dorių komunistų, GrPU narių, 
kurie taip pat mano kaip ir 
rf, tik iš baimės, kad ir nžsie-1 P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " . 

niuose jų nežudytų, nedrįsta 
pasekti mano pavyzdžiu. 

Aš esu pirmutinis iš jų, 
kurs tai išdrįsau. Tegul mano 
elgesys bus pavyzdys mano 
doriems draugams, kurie dar 
nėra galutinai Centralinio 
Komiteto olicialinės demago
gijos suėsti. Šaukiu jus į ko
vą už tikrąją ir teisėtąją lais-
vc. 

Meilė — burtininkė, kuri 
puošia ir keičia viską, ką tik 
paliečia. 

Gertrade Hjahn (kairėje) ir 
Martha Kronenlmrg iš Bet-
tendorf, Iow,a, reikalingos ko
pėčių pasirinkti pavyzdines 
kornų varpas Scott apskrity
je, Iowa. ,Jos rengias daly vau 
ti kornų lukštenimo konte^te. 

(Acme telephoto). 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTEE 
MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St 
TeL Blvd. 

0014 

t^0*^» 
Padėti Pinigai kas Menes} iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ £5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS £360,000.00 
Dabar mokam &/i% už pa-

dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LO AH ASSOOIATIOH 
O F CHICAGO 

JUSTTN MACKIEWICH, 

Gbartered by U. S. GOTI 
SAVINOS F E D E R A I X T 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUX 
TEL. VIRGINTA 1141 

VAL.: 9 iki 4 p. p. Trečlsd.: t Iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 T. T. 

^SS^- C R A N E C O A L CO., 5332 S. Long Ave., Chicago " Tel. PORtsmouth 9022 
POCAHOXTAS MTNE RI 
rlausiii maimj. Da.ij; dulkiq 
ta. Perkant 5 Tonus ar 
*1.S5; Black Ben — SS 

Sales Tax Extra. 

II N. 15 ge- I 
hilkiij i-im-
daugiau — * J 
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LIETUVIŠKOJ! TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 
IR AMERIKOS LIETUVIS 

P. B. 

—^atsikišusiais sandais. maž*>\ 

\ 

liziną dar įlaužiau sustiprino.' 
Dar i» tos žemes meiliu dali
nai seka jūron nemėgimas, gi 
tai yra kenksminga, nes lietu
vių tauta, susidurdama su jū
ra, neišnaudoja jos galimy
bių. Lietuvos turėtame 
trumpame pajūryje gyvena 
daug svetimųjų, gi vokiečių 
užimtoje Klaipėdoje klestėjo 
nutautėjimas. 

(Tęsinys) - ^pasiremiant galima spręsti, 

- O r i » * t f vergija t , M n ą j j į * 1 . * f T f . ***?**,. buro' 
jau bavusį kh^numa ir ^i.*™""!*"*"", »»%»«*«» " 

' tiesu arba kumpu nosių. Tai-
^i, turėjo visas svarbiausias 
nordikų rases žymes. Pri
klausė jie rasei pasižymin
čiai didele energija, iniciaty
va, minties judrumu, žingei
dumu ir narsumu. Tačiau 
gyvendami artimoje kaimy
nystėje su gausiomis alpini š-
kosios rases slavų tautomis, 
taipgi šiaurėje susidurdami 
su mongoloidais ugro finais, 
lietuviai, žinoma, negalėjo iš-

Ir 

dyio. Nordikų rasistu tikri
nimu, šis tipds nepasižymi di-

[IJ dėle energija ir iuiciatuva 
\\bei vmkįmuu, het turi d*iwj 

pasyvaus atsparumo ir užsis
pyrimo. Grynų vienos kurios 
rases atstovų maža tėra, 
daugumas mūsų tautos yra 
bent dviejų minėtų rasių mi
šinys, su žymia nordikų žymių 

dirl-iai net per tris metų lai
kus priversti sėdėti trobelėje 
ir tuo būdu didinti matriar-
ekatišku susitelkimą, svajin
gumą). Iš to seka lietuvių 
m ela uck o l iš h u m as (k ū r y bo j e 
jam atliepia ryškumo stoka). 
pasidavimas likimui bei delsi
mas, susitelkimas savyje. 
Šios ypatybės bei jų niuansai 
sutampa su ypatybėmis, turi-

persvara. Tačiau mūsų tau-' mumis iš matriaivliatinio pra-
tos rasinis mišrumas žymiai do, todėl jos yra labai ryškios. 

, yra mažesnis negu, pavyz-j Lietuvis ramiai sutinka 
(džiui, anglą), prancūzų, italų,1 džiaugsmus ir nelaimes (ypač 
ispanų ir vokiečių." (Baltijos 
respublikų politine geogra
fija. 68 p.). 

daug 

Dar svarbu kiek pažinti 
lietuvių tautos rasinis tipas. 
Lietuviai bei visi senovės ais
čiai ir prūsai priklauso indo
europiečiams bei r nordikams,' užriestomis 
(šiauriečiams). Pro f. K 

vengti rasinio maisymosi. 

b). Gamtines gyvenamosios 
aplinkos įtaka. 

Svarbūs vra dabartinės 
w 

aplinkos veiksnių komplekso N e i l i o t i i U C l l l l U i m u ^ U i v u u — - Į -

dabar gal apie trečdali liet*1 įbrėžtieji bruožai lietuvių 
P M M „uiimu ar duu<jiau\ tautinėj.;, individualubeje. Vo-

nosimis tamses
nes spalvos plautių (tikrų bru 

žemaitis), jis yra per 
pasinėręs savo turtingame 
vidaus gyvenime (iš čia seka 
nepastebėjimas savo išvirši
nės kultūros, ne jautimas rei
kalo pagerinti objektyvinį 
gyvenimų), išviršiniai pasy
vus, nekalbus. 

Lietuviškosios žemės ryške
sni elementai yra paviršiaus 

kietys Hellpaclias iškelia tri&l charakteris, vanduo ir aug-
pagrindinius gyvenamosios • m e n į j a . Lietuvoje nėra nei 

Pakštas lietuvių rasinį tipa[ netu lis dėlto reto), tmvų * " £ ^ J ! * £ ^ k l i m a t ^ , d i^ l ių kalnų (pav. šveicarai 
vaizduoja šiaip: "Dainų ir neaiškios spalvos akių, aps-
bendtai tautosakos žiniomis! krito plataus veido su pdnais, 

S U D R I K O 
RUGPIOČIO MĖNESIO 

IŠPARDAVIMAS 
Zenitu ladijų. Pečiu, Ir Kitų Rakandu 

Nuolaidos iki 40% 

^JMKBBTMCt* RADIO 

1! 
si * 

,tMt,i.i» 

ii 

• \ 

I! f 

1941 — 582 Zenith K&dio b Fonografas, aitfcouia.ti*kai 
maino iki 10 rekordų; stebėtinai gražiai groja radio 
ir taipgi rekordai. $150.00 vertės, su didelę nuo
laida tiktai vS89 9 5 

12. rekordų dykai. 
Zenith Port-rble liadio, g r o ^ su elektra ar su "Bat-
tei-y" verta $*J9.9i>. Nuolaida $10.00. Kraną tik — 

£19 95 
Tiktai Zenith turi Radiorgan . 

JOS. F. BUDRIK 
FURNTTURE HOUSE N 

3409 So. Hakted St. 
TEL YARDS 30SS. 

Bud riko žynius radio programas iš \VC1TL Stoties, 9S"0 k., Nedė
lios vakare 9-tų valandą. 

žeme ir kraštovaizdį. 

Lituviškasis klimatas pasi-
žvmi mažu saulėtumu, ūkano-
tai melsvu horizontu, drėgmės 
gausumu (dėl šios priežasties 
daug serga plaučių tuberku-
liozu, kuris sukelia melancho
lijų), monotoniškumu (nėra 
ardančių ciklonų, didelių au
drų, kurios -žadintų kūrybine 
energijų ir keltų kūrybinį 
produktyvumų), trumpu ve
getaciniu periodu (mūsų žem-

gaivalingu mišku. Iš čia se
ka savaimingas gamtos ritmo 
pajautimas, palinkimas į aku
stinius įspūdžius. 

Kraštovaizdis, d r. *£fc -Ma
ceinos apibrėžimo, yra santy
kis tarp žmogaus ir jį apsu
pančios gamtos. Lietuviška.* 
sis žmogus savo r i e j i 
mu, girdėjimu ir užuo-
dimu savaip pergyvena jį 
supančių aplinkų ir tuo 
būdu sukuria lietuviškų j į 
kraštovaizdį, kuris grįžtamai 
daro įtakos tautinei individu
alybei bei tiesiog tautinei kū* 
rybai. Lietuvos objektyvi-
neje gamtoje nėra dramatiš
kumo (pav., tik dratiškoje 
Norvegijos gamtoje galėjo 
išsiugdyti pasaulinio masto 
dramatiškų veikalų kūrėjas 
Ibsenas), gi yra daugiau ly
rizmo, švelnumo, todėl ir lie
tuviškasis kraštovaizdis yra 
daugiau lyrinis. Lietuvis 

gamtų pergyvena natūraliu 
lyrizmu, emocionalinėmis ga
liomis (irraeionalumas). 

(Bus daugiau> 
Atitaisymab. liu&p. 14 die

nos "Draugo-" numery, šio 
straipsnio atkairpoj pirmoje 
skiltyje 31 eilutėje iš viršaus 
liko klaida, būtent: "Tarp 
žmogaus individualybes ir 
tautybes yra (gi yra klaidin 
gai atspausdinta ' ' nėra' ') di
delio .panašumo ir artimos 
priklausomybes." 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds S146 

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: U iki 12 

M. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halskj Street 

kalnų įtakoje yra dideles fan
tazijos intelektualistai, nei 
plačių lygumų (rusų kosmiš-
kmnas) ir todėl lietuvis yra 
saikingas fantazijos ir inle- j 

lekto veikime. Vanduo jūros' 
pavidalu lietuviams jokios 

TYPEVVRSTERS 
A D D I N G M A C H I N E S 

— S M A U MONTHIY PAYMENTS— 

N'C-' SOID, RENTED 
A N D REPAIRED v ; . ; ; ^ 
OV1 t l tU I l t t C M I ) ONI-f(Al HIW.M*CHINI .UAIANTII 

TYPEVYHHEK 
O M P A N Y 

ROMRT C GOIDUATT, 
189 Vk MADtSON ST. 

* S T A R V 
Phone J S A R 3 0 R N 8 4 4 4 

ISTJMATIS-FREE-°EI*ONSTRATION 

įtakos nėra padaręs, nors la
bai svarbu būtų judrumu ir 
lankstumu bent kiek atsverti 
didelį lietuvio užsidarymų, lė
tumų. Žiūrint augmenijos se
novės lietuvis (dalinai ir da-1 
bartinis) buvo daugiau suta
pęs ne tiek su sukultūrintąja 
gamta (pav., sodu), kiek su 

H0LLYVV00D INN 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elžbieta RudauskaJ 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virglnia 978G 

P E R M A N E N T S ! 
$2.00 ir aukščiau 

$5.00 Machineless Pcrmaneiit 
VVave. S P E C I A J J TIKTAI $ 2 . 7 5 

Skambinkit: REPublic 9202 
I / . ( ikrimav d a i l i a s v i sų p a m t / i n i -

n 10 darbu! 
Patyrusios Lietuvaitės! 

siq, Savaite Penstato 2 Naujas 
Darbhiiukes: Aiielte Stoškus ir 
liuse Tassella. 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

Marty Sueilla, savininke 

tel CANal 5969 

DR. WAITER PHILLIPS 
COTYTOJAJ8 IE CHUIURGAS 
2155 VVest Cennak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pagal autartj. 

DR, F. G. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9 
Res.; 7004 So. FairfJeld 

J e i HEMlock 3150 

r? 

LEO NORKUS, Jr. 
OP 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryta Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino N E O 
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greita ir teisinga patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIK1NT 

I 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A K T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

NSURED 

SAVE BT 
MAIL 

TAUPYKTT PER 
PASTĄ ST. A N T H O N Y ' S 

B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 
1500 South 49th Court, Ckrero 

TeL CICero 412 Jos. F . Gribauskas, Sec. 
i ja ^ W 

VU.; Pirm., ml&ŪmZ, ftcw8fd. • Iki 8 • . T.; jįigK Tredto>d. j iki 5 pp.| 

DABAR MOKAME 3 j ^ VŽ M**™* fmGVi 

MJ&CVmsa TAUPYTOJO TAUPINIAI APDEAŪSTI IKI $5,000.] 
per Fed<Tai Savlnga and I o— Inmirance Corp., W*flhlnfjtnr, D. GL 

Budriko Rakando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarą, (optometrisfcį), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Aldų egzaminavimas 
dykai. 

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 Stfuth 
Halsted Street 

BUDItlKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil., Ketvirta
dienio vak. 7 va'. 

THIS D E LIČIO U S 
CHEESE FOOD 

— dVgesf/b/a as 
milk itself 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Ave. 

Ofiso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

bekmadieiiiais suiyg sutaities 
Phone Cicero 4276 

DR, P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S, 49th C t , Cicero* HL 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-o, 7-9 P. M. 
3147 S. Hatsted St., Chicago 

Pii-niadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 Įjopict, 
Telefonas CANal 7329 

DR. PETER i . BARTKUS 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
j 2202 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonas SEEiey 0434. 

DR, l E. SIEDUNSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trcnadieuiais ir 
Šeštadieniais. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tres lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, UL 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo C iki % 
vai. popiet ir nuo 7 iki H :3U vai., vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto. 

DR. MAURIGfc KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 S o. Ashland Avenfee 

TeL \AEds 0994 
Rez. teL PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieiuĮ 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS r 

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C KVV1NN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 v. vakare 

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. BEHfAR 
(Beinarauskas) • 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortk 1612. 

Res. — YARds 3955, 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 
TeL YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vak. 
Seredoj pagal sutartį. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' "*VtL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedeliomis susitarus. 

2423 W. Marguette Road 

DR. STRK0L1S 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedeliomis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namu teL PROspect 1930 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt S t 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0700 

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Ros.: K_ENwood 5107. 

DR. A. i . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oiiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

TeL CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. W, 

REZIDENCIJAS 
6631 & California Ave. 

Xti ftifakUi 7IAI 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai . : 1—3 ir 6—«:30 P . M. 

Nedeliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROspect 6659 

DR, P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 
1821 So. Halsted Street 

Reskiencija: 6600 So. Artesian Are, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 BOfiisJ 

I iki I mk nla» 
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Att-Stars prieš 
Profesijonalus 

zvaig-Kaip kolegistų. 
žd«j ," taip ir prufesijonalai-
"Ureen Bay Paekers" visu 
smarkumu ruošiasi ateinan
čioms rungtynėms rųgpiūeio 
29 d., SoldierV Field stadijo-
ne. 

Abidvi puses tikisi laimė
ti &<M»e istoriškose riu"4;tyno
se ir stengiasi kiek galint ge
riausiai prisirengti šio vaka
ro žaidimams. 

Frofesi jonai ai (; reen Bay 
Paekers, peržiūrėję pereitų 
septynių metų reiultatus šių 
žaidimų,' mato, kad profesi-
jonalai negali tikėtis pasiek
ti laimėjimo remiantis tuo-
mL kad jie yra "profesijona-

Jie ne tik stengsis pateru-
kinti savo pr i rodymu ir en
ergingu losimu visus tuos, 
kurie- už juos balsavo, kad 
įskaieius į Mžvaigždžių" ei
les, bet tuo labiau labiausia 
nori pergalėti profesionalus 

SIDI ACHMED PAŠA 
B. Vi SIDI ACHMED PAŠA 

parsivedė mergele. Graži ji 
buvo. Jos akyse Nylo van-
denvs tyvuliavo, veiduose ro-
žes žydėjo, o jos plaukuose 

Sulleim ir kaip vandens lašas; bet labai stipras ir drą-
panašus buvo jis į savo te- sus. ,Toli, toli išvijo pleši-
va. Ir ramus buvo tėvas ir kus Sulleim Toga ir sunaikino 
didžiavosi savo sūnumi, nes 

Toli, toli, už žalių palmių dėjo, nors aš jų nesupratau. s aulės spinduliai auksiniai J žinojo, jog Sulleim turėjo liū-

Tai būtų jiems didelė garbė. Jaunutį menulį vyJojo nedra-
Yi**gi, atrodo, k.xl šios' s iai mirkčiodamas žvaigždės, 

ir geltonų Saharos stuėlynų Tolumoj juoduojančios gigan-
raudonavo vasaros vakaras, tiškus piramidės slėpė žilų 

amžių slėpiniui. Ore virpėjo 
hiacintų ir heliotropų kvapai, 

zvaigi tarp kolegistų 
ir proi\*ijonalų šiemet teiks 
žiūrėtojau*^ ir futbolo iiiėgė-
ja*Ht* tlaug linksmumo ir su
jaudinimo. 

lai ," bet turi imtis darbo ir tynęs įvyks rūgs. 5 d., Madi-
praktikuotis. ,^°n Square Gardens New 

rungtynės, šis futbolo lošimas; kol jas vėl išvaikys naujo ry
to saulė. 

Sėdėjom ant Malbaros vieš
bučio verandos. Aš ir senas 
arabas, turtingas Malbaros 
savininkas, Srmla Pahar. Ara
bas buvo žilas, bronzinio vei
do, o kaktoje i£ po tankių an
takių žibėjo dvi juodos, lyg 
anglys akys. 

Mus supo slėpiningųjų Ry
ti] misterija ir didybė. Liek
nos palmės ir tamariskai, ro
dos kažką nepaprasto šnabž-

K u m š t i n i n k a s 

Kumštynės tarp Billy Ge*n 
ir Beb Pašte*, kurios turėjo 
įvykti antradienio vakare, 
New Yorke, perkeltos trims 
savaitėms dėl lietaus. Kumš-

Pereitais metais profesijo- Yorke. 
nalai jau suprato, kad mgali 
laiaičti vien savo "profenijo-

Kadavngį laiiuėtojas šių kur 
mštynių būtų kuanšesis su 

neaišku" stoviu,, ir užtai Newj čempijonu Joe Levvis rug-
Yoffk Giants komanda krebpė *\je mėnesyj, .pa^rodo, negai-
dėmesį į praktikę — net ke- b* tų kiuaštynių surengti. 
lis kartas pasišaukė Chiea^o' Promoterks. MJke Jacolte 
Gardinate prieš juos stoti, bamdč Įkalbinti Max Baer ste> 
kad galėtų gerai prisirengti |ti prieš Jo«% Lewis liepos me-
ir išsiuia»kštyt.i. Pereitais mėnesyje. Jam pa*ifVhrta 22" 1-2 
t&m profesijonajai New York nuošimčio pajamų, bet Max 
( ) u » t a # * i p U < > k e . j ^ c ! | b ^ 9Į Baer ^sut iko. Jis reikalauja 
prieš 0. 

6reen Bay Paekers koman
dos vadas Lambeau, užtai ir 
šiemet stengiasi kuo tobuliau 
šiai prirengti savo komandą* 
kari galėtų ne tik atsiLikyti, 
bet i r nugalėti kelegistus. 

Kolegistai, iš savo pusės, 
rocte daug entuziazmo atei
nančioms ruAgrynems ir visa 
energija stoja į darbų pasi
rengimui. 

$00,000 garantijos. 
Max Baer užsipelnė progų 

stoti p rkš Joe Lewrs, kuomet 
jis liepos mėnesį sumušė " al
aus bačkų" Tony G.alento. 

"DRAUGO". LABOR DAY 
R r K N r K A S 

V Y T A U T O P A R K E 
Rugsčjc 2 d., 1946 m. 

kurie aplinkumų darė dar pa-
sakiškesnę. 'Vakaro sutemose 
tartum atgijo amžiams užmi
gusios faraonų dvasios ir iš-
naujo gyveno. 

Siano šeimininkas įbedė sa
vo tamsiąsias akis į juodąsias 
platybes ir įsiklausė į rėkte 
rėkiančių vakaro tylų. 

— Tu, be ji, nežinai mūsų 
krašto. — Lyg iš amžių*gilu
mos pasigirdo jo sultingas ir 
gilus balsas, o mano nugara 
perbėgo keisto jausmo šiurpuv 
lys. — Jūs, šiaurės vaikai, ne
suprantat lieknųjų palmių ar 
vėjo nešiojamo smėlio ir jums 
nežinomos tos paslaptys, ku
rias jre mums pasakoja. TJž-

žaidė. Kur Paša jų rado nie
kas nežinojo. Ir pamilo jų 
Paša kaip tik didis ir galin
gas valdovas mylėti gali ir 
apipylė auksu ir žemčiūgais. 

Bet liūdnos buvo jos akys ir 
vis žvelgė į šiaurę. Nusiminė 
Paša ir jo gėla užg.ule visų gi
minę. 

to širdį ir jaueio raumenis. 
Kartų įsiveržė į Sidi Aeh-

med Pašos žemes tyrų plėši
kai nomadai ir naikino so
džius, žudė vaikus, virkdė mo
tinas ir niekino moteris. Su
šaukė savo tarybų senis val
dovas ir tarė: 

— Jūs ištikimieji mano ka-
— Ko liūdi, mano gyveni- ro vadai, štai jums naujas 

mo rože f — paklausė jų kar-1 valdovas. Klausykite mano 
tų Paša. — Tark žodį, o visų sūnaus kaip manęs klausėte. 

Milžinai , 
Pasižiūrėjus į College All-

Stars sųraša, pasirodo, kad 
jų tarpe yra keletas "milži- k y l a į̂ įį ^ ^ ^ m 

galvis mokslininkas iš šiaurės 
ir bando išskaityti amžinusias 
piramidžių ir šventovių pas
laptis. Deja, jie teįskadto tik 

Ir išvyko jaunasis Sulleim 
Toga su narsiausiais iš nar^ 
šiaušių atkeršyti priešui už 
kūdikių kraujų, motinų aša
ras ir moterų gėdų. Pirmų 

nų. 
Vienas jų tai Jim Retder, 

iš Illinois universiteto,, kuris 
sveria 220 svarų, nešioja 
•marškinius 48 mieros,. ir per 
liemenį apima 38 colius. 

Ctyde Turner, iš Hardin-
Siinmons universiteto, tailpgi 
per krūtinę apima 48 colius, 
per liemenį — 3# colius; ir 
Win PedersoiU, iš Minnesota 
univ., 6 pėdų 3,1-2 colių aukš 
čio, sveria 215. svarų* ir nešio
ja 48 numerio marškinius* 

Nortk,westem universiteto 
Johnny Haman nešioja batus 
12 mieros. 

Tai lvg milžinai! 

Burke Motor Sales Co. 
D E S O T O - P L Y M O U T H 

CHICAGO'S MOST BELIABLE NEW CAB DEALER 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

. Tlierefore We Are Offering Our Tremendous Used Car Stock At 
R E A L B A R G A I N P 1 I G E S . 

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
Ali have Heaters and Tmnks — some with Radios $ 3 9 5 . 0 0 

CHEVROLETS — 1939 38-37-36*, Sedans. 
Ali have Heaters and Tmnks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 

# CHRYSLERS — 193^38-37, Sedans. These lotk likę new.. . ^ 2 9 5 , 0 0 

DE SOTOS — 1938-3736, in perfect conditibn. 
With Heaters, Radio and Tnink J 2 7 5 . 0 0 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chiea^o. 
With Heaters and Radia AU have Trunks JS295 .00 
FOBDa— 1939-38-37, with Heater; some have Radios. $ 1 9 5 . 0 0 

POHTIACS —19393837-36; with Heaters, Radios, Tmnks, ^ l J g j O O 

PLYBK>1JTHS — 1940-39-»3a36, with Beateis, 
Radios and Trunka. Ali these cars are likę Brandi New $ 2 9 5 . 0 0 
218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanics and guaranleed to be perfect throughoul 

70UE CAR DOWN — BALANCE 18 M0NTHS. 

Burke Motor Sales Co. 
DESOTO - PLYMOUTH 

6445 So. Westtrn Ave, 
O P E N fiVENINGS. 

;tai kas užrašyta, o kiek žmo
nių kančia kiek pergyvenimų 
liko akmeujjsg neiškalta, ne 
perganientuose neįrašyta. Tai 
žino tik visados dykumai ir 
saulei Jbesiišypsa. sfinksai, tik 
gelsvasis smėlis ir lakusis ve
jas. Daug, vai daug jie žino. 
Tik reikia .juos suprasti ir 
klausytis. į 

Ir ne neprašomas Simla 
Pahar pradėjo pasakoti jau 
apturėjusio sfinkso šypsenoj 
užlūžusKj gyveninio pasaka>.. 

; * 

. . . Sena?, senai, kai dar di
dysis pranašas Mahometas 
gyvas buvo ir skelbi viešpa
ties Allah garbę ir žodį, gy
veno prie Nylo Sidi Achmed 
Paša. Dkli^buvo jis ir galin
gas. Visos giminės jam len
kėsi ir drebėjo nuo jo balso, 
nes baisus buvo jo pyktis ir 
sunki ranka. J is turėjo sūnų 
Sulleim. 

Grįžo kartą Sidi Achmed 
Paša iš tolimos keliones ir 

po to tavo kojų suklosiu. 
— Savo krašto liūdžiu. 

Aukštųjų kalnų, srauniųjų 
upių ir žaliųjų girių. ̂  

I r sušaukė Paša, galingasis 
valdovas, savo tarnus ir įsakė 
jiems supilti aukščiausius kal
nus, paleisti upes ir suželdin
ti girias. 

Išėjo mergelė kartų laukan 
ir nustebo. Prieš jos akis sro
vena upės, žaliuoja girios ii 
dunkso kalnai I r saldžiai, 
nusišypsojo ji. Nuo tos die, 
nos pamilo ji savo valdovų, 
galingąjį Sidi Achmed Pašų. 
Ir laimingas buvo Paša ir 
lengviau atsiduso, visa giminė.! j RADIO PATARNAVIMAS 

jų gimine. 
Pergalės ir garbes apsuptas 

grįžo sūnus pas tėvą. 
Lainungas buvo senis te* 

vas, jog sūnus toks galingas. 
Žinojo jis, kad jam mirus no. 
žus Sidi Achmed Pašos gar
sas. 

Sušaukė jis visus savo 
žmones ir iškele jiem puota. 

Pakėlė senis taurę sklidina, 
raudono vyno: 

— Ciarbe pranašui Mahome
tui ir jo viešpačiui AlkhT 

Ir nusilenkė visi mirilos ir 
murzai Allah garbei. 

Tarė tada senis Paša; 
— Didis yra Allah ir Ma

hometas, tikrasis jo prana
šas! Teskamba jo garbe 

kartų i£ėjo jis į kovų. Nepri-' n u o saulės užtekėjimo iki 
tyręs buvo jaunasis valdovasr (Tęsinys 6 pusi.) 

C L A S S I F I E D 
PAKDAYJM17I NAMAS 

Blzniavas namas 22x80; krautuve 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Pilnas beismontas. 2 ka
ru graradžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: JM35 W. 
71st Street, tel. RKPublic 8242. 

Metai bėgo ir kaupės į 
kruv4. Pražilo Paša, tik jo |j 

Automobilo Radio, Namų, Radjft. 
| Mes taisome visas išdirbystea 1r*i 

modelius. Patarnavimas diena ir 
, naktį. Kreipkitės l*— 
3562 SOUTH HALSTED STREET 

m y l i m o j i VIS s k a i s č i o m i s r o ž ė - ' ! Greitam patarnavimui šaukite: j 
r J VAROS 2793 

mis tebžydėjo. Suaugo į vy
rus ir Sulleim. Gražus ir 
tvirtas jaunikaitis buvo tas 

mm9 
r 

AtnauJlnVlie ir l'a^ružnikile 
- \ \ m ų GrludiM 

"DUSTLESS l'LOOR SAKDINGP* 
Apkainavimas Dykai — 

1S Metų Patyrimo 
Darbas G -arantuotai 

D « Specialių Są'ygrų 
Saukite Dabar 

COMPI.ETE FLOOR SEKVICE 
Telefonas Nornial 47U8 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrengta nlr 
mos rflšios «u mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hoilvwood 
šviesomis D . r b a a 
G a r a n t u o t a s : 

420 VVest 63rd Street < 
TeL: Biznio — ENGlewood 6883. . 

— ENCHewood 6840. ą 

Ashen Mstar Sales 
7405 Stony fekmf 

Av€«iiie 

REIKALINGAS I ) \ H H 1 M \ K \ s 
Reikalingas jaunas vaikinas vairuoti 
gydytojo automobilj, taipgi t u r ė s 
truputį dirbti apie namus. Alga, 
kambarys, . ir užlaikymas. Atsišau
kite: 4*40 Drcxcl WVd» nuo 11 vai. 
ryto iki 1 vai. popiet. 

I * \ R 1 ) \ V ! M I 1 I i i / , M s 
Pardavimui krautuve: Cigarų', c 
ganetų, saldainių, šaltos kosės, žur- dUO=lu "Tr'ba**mainv«i«""a^fc"'dvieiū 
nalų ir valgomųjų daiktų. Parduo- • 
sint su namu ar be namo. Biznis iš-

PARDANIMLI IfAMAS KR B1ZNIH 

Pardavimui namas, 6 kambariai rlT* 
Suj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis pu* 
radžiu s. Ifeverno fiksceriai visi na u-
Ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
b3-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo-
uas BROspect S078. 

PARDAVIA1L1 AR MAINYMUI 

Norime išmainyti 2 f lėtu po f-
kambarius namą Brighton Parke 
•nu mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ave. 

P A R D A V n i C I NAMAS 

Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuve. Par-

Jei ieškote gero, vartoto 
automobilio,, aiteikite ir pa
matykite mū£ų pasirinki
mą. Mes turime 150 geriain-
sių autoMiobilių Chieagoje, 
visų metų. ir ištlirbyseių. 
Turime tokių barmenų: 
'39 la&dkt Conv. Coupe 
Bailio, lleater, W. W., $845, 
?39 Pcntiaic Conv. Coupe 
Radio, Heatef, W. W., $^5 . 
'39 Plvmouth 4-durių f r . 
Sevlan, Ra^iio-Heater $395. 

dirbtas per daug metų. Parduoda
me iš priežasties ligos. Atsišauki-1 

te- RMMI S. HALSTED ST. 

PAvRDAVOMU BlflNUS 
Gerai išdirbtas biznis. $S0. uždar

bio j savaitę. Saldainės, s^lta Koše, 
Į Gėr imai . Cigaretai , Cigarai. Taba

kas , Užkandž ia i ir M o k y k l o s R e i k 
m e n y s . N ė r a kompet ic i jos . 

A t s i š a u k i t e : - > 
2 7 5 « W . 2 4 t h Stre<'t. 

'39 Dodg?, 5 Pasnenger Se-
dtun , $495. 
N.kko nereikia įmokėti, jei 
turite pastovų darbi^ 10 die
nų bandymas. 24 mėn. išmo
kėjimui. Vieta atdara iki 10 
vai. ir Sekmadieniais. 

7405 Stony Istand 
Avenue 

Tel. DORchester 2506-2506. 

i;.̂  Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who 8uffered from the torturinc 
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, neu-
ralgia and neurftis—are cenainly happy over 
their discovery o£ NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which spcedily 
relieves those cxhausting muscular aches and 
pains. NURITO is trustworthy and deoendable 

fletų namo. Atsišaukite: 4E21S So. 
(JaiuplM'U A ve., 21-as aukštas prieky j . 

si i VIMA« I R VALYMAS 
Siuvu pagal materijos kainą. Kai
na siūtų su dviem porom kelnių 
$35—|4fl—f50—* 7 5. 

Valymas paprastų suknių 55c; 
Siūtų 55c. 

Darbas garantuojamas. 
ANTANAS ŽHLLNSMLA8, Siuvėjas, 
201» CaiiaJpurt Avfc. CaJcago. 
P.VRDAVIMUI RKZIBENCIJA 

Nauja, gražiai įrengta 6 kamba
rių rezidencija Marąuette Parke. 
Kaina nebrang-i už caah arba išmo
kėjimais. Firm ką perkant pamaty
kite šj namą. Rašykite ar matyki
te .1. \ I-l J»l.«4. W(m so . JMhplcwood 
Ave . TeU H K M l o t k 2323* 

P A R D A V I M U BAKMi 
Pardavimui 1-fietų namas Brldgv^ 
porte. Atsišaukite: &axluueras 
mus, *H*0 boutu Wallaoe 

—contains no opia tos. I f you want to leel agam 
the joy of relicf from pain—so you can wort in 
peace and sleep in comfort—be wi9e and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that crucl 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't suffer. Ask youc dmggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.c.) 

PARDAVIMUI 
7 kamb. Brick bungalow (kam
pinis) su garadžiu. Kaina $7900. 
Atsišaukite: 

7201 So. Ro*-kwell Street 
Prospect 5260 

1 Pastovumas 

Chicago, IH 

o r o W O G S »s 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Tafcnan Ave. 

r f/m \ 

TEL. PR06PBCT 8742 
Mes iškraustome modernia būda. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best ąnality) anglis. 

£ 

Tą liudija įstaigos 44-rių metif gyvavimas. 

Qp 
Ii bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta amt 
samu, kurie yra savininku apgyventa. Nerast* 
Bangesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM± M B KŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

m 
KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3236 Soutli Halsted Street 
i j ^ ottamta ttl& Jot, M. Maxeri», 8^'y. 
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| Dieve duok, kad greičiau; K L A I D Ų 
sustiprėtų. 

Mūsų klebonas kua. H. J. 
Volanas dabar atostogauja. 
Bet šv. Antano parapija da-

j bar turi tris kunigus pa^el-
1 bininkus. (Visi veiklūs ir 

Į i 

| darbštūs. 
j Klebonui nėra k o r ^ i ^ g e t o ^ ' k l a i d u , 
i tad gali sau ruauiai atosto-

!įgauti. Dabar cicerfcčiains i Atspausdinta: 
stovi prieš akis .du svarbūs 
darbai, būtent: "Draugo" 

ATITAISYMAS 
Jaunimo Skyriuje 

Per spaustuvas ir korektū-
ros L\LJSirikimą rugp. 2 ir 9 
d. j agr. I. Juozelenait^s str-
aipsnj: "Jaunuolių charakte
ris ir jų uždaviniai," pateko 

"žaidimuose ir mankštose šiuo Ilgai jie ėjo tamsiais kori- išvedė skaisčiąją belaisve ir 
atveju neleistini. Atatinka-,doriais tylėdami, kol senis atidavė sūnui. 

piknikas, kuris »bus rūgs. 2 
d. Vytauto parke ir savo pa
rapijos piknikas, kuris įvyks 

i ~ c , - - i * - • T ~ I + , „ ; 'rūgs. 8 d,, taip pat Vytauto 
L. S. kariuomenes vykstančių marcvrų reginys. Lėktuvai ,L fo • •_ s 

juola tankis arti Kiplev stovyklos, Minn. (Aeme telephoto) J parke. 
Ciceros katalikai jau se-

^ -̂ s 1 niai suprato, kad .parapija ir 
katalikiškas dienraštis reikia 
rejnti visomis savo išgalė-

^ 

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS 
CICERIEČIAI MATĖ 
"DRAUGO" DE SOTO 

Dienraščio "Draugo" leid
žiamas 1940 De Soto automo 
bilis praeitą sekmadienį rug-

ginkite savo laimę, o kartu 
paamsite ir katalikišką dien
raštį "Draugą." 

NAUJAS ŠEIMOS 

su 

piūčio 11 d. buvo ir Cicero j , j ^ D ^ Y S 
prie šv. Antano parapijos( Rugp. 17 d. F. Šileikis 
bažnyčias. Visi parapijonys ( L. Poikiute, 4:30 popiet, Šv. 
turėjo progos pamatyti tą Antano par. bažnyčioj, pri-
taip gražų De Sotuką. Dauge ims moterystės sakramentą, 
lis pamate gėrėjosi ir nesi-j \ \ kare Community Housa, 
gailėjo dešimtukų, pirko bi- itfth St. ir olst Ave. įvyks 
lietukus, kad tik galėtų da- Šauni vestuvių puota, 
lyvauti laimėjime rūgs. 2 d., Linkime geros laimės nau-
" Draugo' piknike ipier JJk- jame luome. Rap. 
bor Day. Į , 

VieTJas išsitarė, kad De So-
tą lainu's; vienas iš ci>erie-
čių, nes ciceriečiai perka la
bai daug tikietų. Žinoma, vi
si nori laimėti ir visiems vra 
projga laim-Mi. Kas daugiau 
turės ihilietų, tam bus geres
nė proga laimėti. Pirkite da

l į . Mat, temperamentais 
tais vardais vadinasi. 

2). Kas sudaro nenugalimų 
sunkumų būdo auklėjimo. 

3). 'Raškiog temperamento 
jėgos. 

4). Jaunuoliai-ės turi įgyti 
teoretinių ž,inių iš pedagogiš
kas psichologijos Teigia
miems polinkiams vyraujant 
ir veikiant, gimstai atatink.a-

mis. Jei mūsų spauda h o s m o s idėjos ir jausmas atlie-
tvirta, jokis komnacas mūsųk a naudingą dariba. 
katalikų neįveiks. T«.ip pasą-,' 5 ) - Pavyds. Azartas, kova 
kė nė vienas Ciceros veikė-'^l rekordų ir pirmenybių 

žaidimose ir nvsrokdtoėa šiuo 
atveju neteistine. Atatinka

mo* mokyklos kursai, ir t. t. 
Į atskiras sekcijas jaunimas 
buriasi siauresniam rately sa
vo mėgiamą dalyką studijuo
ti. 

Studentų "weenie 
roast 55 

Chicagos katalikų studen
tų klubas rugp. 17 d. daro ve. 

Paša prabilo: 

Sūnau, mano dienos gęsta 
ir mano valandos jau trum
pos. Imk visa, bet palik man 
skaisčiąją vergę. 

— Tėve, lašink mano krau 
ją po lašą kas dieną, tūkstan
tį kartų už tave mirsiu, jei 
nori, bet atiduok man beleis-

jas. 
Ciceros visi dvasiškiai, 

profesijonalai, biznieriai ir 
visi kiti dalyvaus "Draugo 

išvažiavimą prie Michigano 
ežero (ties 103 g., Calumet 
Pk.). Susitikimo vieta prie 
Šiaurvakarinio kampo "YVeste-
ern ir 69 gatvių. Renkamės 
7 vai. vak. Kviečiami ir kat. 
studentai, kurie dar klubui 
nepriklauso, bet ketinta į jį 
i 

Ilgai dar tarėsi tėvas su sū
numi. 

— Tu senas, tėve, o jai dar 
vis linksmai juokiasi saulė. 
Nebemyli ji tavęs, kaip mylė
jo, nes ataušo tavo karštas 

Laimingas buvo Sulleira 
Toga, bet kraujuota buvo se
nio širdis. 

Nebesulaukė senis Achmod 
Paša ryto. Nudžiūvo kartu 
su ryto rasa. 

Ilgai dar laimingas gyveno 
Sulleim Toga su savo myli
mąja, bet pasityčiojo iš jo li
kimas. Nesusilaukė jis sau 
įpėdinio. Taip žuvo Sidi 
Achmed Pašos, galingojo val
dovo ir rūstaus viešpaties, gi
minės. 

Tik šis amžinai besišypsąs 
sfinksas jo garbę tebeskel-
bia . . . kraujas ir tavo jėgos jau iš-f 

stoti.r Kurie turi "savo auta s e k 0 - M o t e r i s myU karatą Į 
mobilius, atvažiuokite j a i s , ' k r a u ^ ir jėgą. 
nes gausite smagių bendra- j r nuėjo liūdnas senis į sa-jvisu smarkumu demonstruoja 
keleivių. v o haremą ir dar liūdnesnis savo žinias. SL«vens 

Nemokyti žmonės visuomet 

Sidi Achmed Pasą 
(Tęsinys iš 5 pusi.) 

M 

piknike. Rap. 

mos mokyklos, kurai ir t. t. laidos, nes davė jis man sūnų, 
Į atskiras sekcijas jaunimas j kurio narsi širdis, tvirta ran-
būriais siauresnisni rately sa 
vo mėgiamą dalyką studijuo
ti. 

Turi būti: 
STOCKHOLMAS, rugpiūclo 

il4 d. — Nuskandinta du Šve
dijos laivai. 4.300 tonu talpos' *)• Mat> temperamentai tais 
laivas Canton nuskandintas i vardais vadinasi. 
prie Airijos. Žuvo šešiolika 2). Kas sudaro nenugalimų 
žmonių. 1,300 tonų talpcis lai'sunkumų būdo auklėjime. 

Jau sugrįžo iŠ ligoninės J. į 
Stankevičia. Dabar stipriiria 
sveikatą savo namuose, 1636 
So. 49 Ave. 

vas Varia nuskandintas An
glijos sąsiauryj. Išgelbėta 10 
žmonių. 

NEW YORKAS, rugpiūčio 
14 d. — National Broadcas-
ting Co. praneša, jog atšauk-

3). Ryškios temperamento 
jėgos. 

4). Jaunuoliai-ės turi įgyti 
! teoretinių žinių .iš pedagogi
kos, psichologijos.... Teigia
miems polinkiams vyraujant 

bar iš anksto tikietusf Išmė- [aveiks. 

Sukuti serga P. Pugzlio'ta Anthony Eden, Anglijos'ir veikiant, gimsta ataitinka-
žmona. Ligoninėj padarė ope-karo sekretoriaus kalba, ku-mos idėjos ir jaunimas atlie-
raciją. Yra vilties kad pa-'rią, j i s turėjo pasakyti per.ka naudingą darbą. 

radio iš Londono. 

A. A. Kun. Jono M o s Paminklo Fondas 

5). Pavydus. Azartas, kovai 
del rekordų ir pirmenybių ges. 

ka ir skaistus protas. Sulleim 
siinau mano, prašyk, o visa 
tau duosiu. 

Didus pakilo Sulleim, o jo 
juodos akys žaibus svaido. 

— Tėve, atiduok man savo 
auksaplaukę belaisvę. 

Nusviro senio galva, o jo 
sidabro barzda nuriedėjo dvi 
perlinės, kaip ryto rasa aša
ros. Sidi Achmed Paša pir
mą kartą savo gyvenime ver
kė. Bet niekas nematė, jog 

verkė senis, niekas nepaste
bėjo jo kruvinos širdies. Ir 
tvirtu balsu atsakė jis sūnui: 

— Imk. 
P a s i b a i g ė p u o t a i r i š v y k o 

tėvas ir sūnus gražiosios ver-
i 

Gerai apsidairyk, o pama-

tysi tikrąjį kaltininką. 

nu 
ANTANAS JUDIS 

gyveno num: 
4639 S. Hermittage Ave. 

Mirč rugp. 15 d.. 1940 m., 
4:13 vai. ryto sulaukęs pusės 
amžiaus 

Gimęs Lietuvoje. Tauragės 
apskr., ŠvėkSnos parap, 

Amerikoje išgyveno 35 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

mylima dukterj Petronėlę, žen
tą Thomas Manning ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažy
stamų. Lietuvoje paliko tris 
brolius. 

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuves įvyks šeštadieni, 
rugpjūčio 17 d. Iš J. F . Eu-
deikio koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas J šv. Kry
žiaus parap. bažnyčia, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį
stamus dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Duktė žentas Ir 
Gimines. 

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741. 

KLAUSYKIME 
• 1 metiniu 

Atvaizduojama3 paminklas bavo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadieni, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę ją geraširdžiu vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jauną Vyrą kliubo nariai nutari pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdanti, jie kreipiasi į viuomenę pagalbos; prašo visą prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bos priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau pnsidėjo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
jvykdinti. 

"* • ' " K AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $315.00 Mrs. Kondratas 
Mr. & Mrs. P. W*englinskis 
Mrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Trueinski ir sūnus . 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mis. Dombrou 
Mrs. Grananta 
INFORMACIJŲ ĮAUKITE: 

5.00 
5.00 
2.O0 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. . . 
Mr. J. Kavaliūnas 
Mrs. E. Dubrock . J t . . . 
Mrs. Shulis : 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskas 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

AL. 

VISO • • • • • «~M * • • • • • . . . . . . SPouO.DU 

SUDEIKIS, YAEDS 6862; J. P. KAVALATJSKAS, KEP. 6590 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N. VVestem Ave. Chicago, III. 

TBL. SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU BEPUBUC 6590 

W. H. I. P. 
LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 

R A $ T I N G 
6912 So. Western Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

MOOERN 

COMPLETE 

WOlK STUDIO 
1945 Wes1 3 5 * Street 

^ /&* ot/et-

ADVANCBO PIIOTOfiRAl'Hi 

I.OHKST P08SIBLE l'RICKS 

PHONE LArAYETTI 2HI1 

URBA Ckėlės Myliu tiems,. 
Vestuvėms, Baiikie-
tanis. Lal<loUiveua> 
Ur Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris pataraaoja 

Phone 9000 620 W. lBth Are. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South FalrHeld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mflsv radlo programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytate 10:00 valanda, iš VVU1P stoties (1480 k.) 

Sa Povilu fialtlmiern. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

v 

A II D III A M P C PATARNAVIMAS 
A Iri D U L H N u t DIENĄ IR NAKTĮ 
D v i / A T KOPLYČIOS VISOSE 

I A a l MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkus 6812 So. Western Ave. 
GKOvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CTCero 2109 

P. J. R i t e 
Albert V. Petkus 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenne 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place Ldcfidwicz ir S r o fe^s1 f\&. 
J. Liulevičius 

Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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31 JKALTINAMAS 
UŽ SUKTYBES 

Federaliniam teismui Chi-
cagoj įteiktas 31 asmens įkal-
tinimas už atliktas suktybes 
pasinaudojant paštu. Įkalin
tųjų priešakyje yra Haroki 
E. .Taylor, 53 m. amž., pir
miau gyvenęs 10iX)7 Long-
woo<!, Beverly IJills, ir Albert 
G. Burns, Oakland, CaL 

Prieš keletą metų įkaitintie
ji buvo sudarę korporaciją 
gaminti mašinas ženiriešučiu. 
pardavimui. Daugeliui žmo
nių, jie įsiūlė tas mašinas 
pirkti po 35 dolerius kiekvie
na. Už tai žadėjo mašinų sa
vininkams po 7 dol. 20 centų 
pelno kas metai už kiekvienų 
įsigyta mašinų. 

Pirkę tas mašinas žmones 
jų nematė, nes korporacija 
pati žadėjo jas išstatyti tinka
mose vietose ir tuo būdu rink-

bar aiškina, kad ši mėsa bran-
gejanti atsižvelgus į didėjan
čias nacionalines pajamas. 

Tai viskas, ka vargšas žmo
gus gali žinoti. 

SVETIMŠALIŲ 
REGISTRAVIMO
SI KLAUSIMAS 

Chicagos pašto rūmuose, 
325 kambaryje 3.00 po piet, 
šiandien įvyks spaudos atsto
vų susirinkimas. Bus aiški
namas svetimšalių registravi
mosi įstatymas, kurs bus vyk
domas nuo šio rugpiūčio 27 d. 
iki gruodžio 26 d. Be registrą-1 
vimosi registrantų svetimša
lių pirštų nuospaudos bus 
imamos. ^ į 

įstatymą aiškins Thomas D. 
Peters, svetimšalių registraci
jos direktoriaus E. G. Harri-
son atstovas. 

Peters pageidauja, kad 
ti centus už sūdytus žemriešu-' s p a ū d o s a t s tovų susirinkime 
C1UB* dalyvautų ypač svetimų kalbų 

1936 metais pradėta ope^-{laikraščių atstovai. 
moti tomis par^laviino niaši-i Svetimšalių (nepiliečių) re-
nomis. Korporacija mašinų i gistracija bus vykdoma visos 

Mašina Jums Už 
Masinę Mums 

savininkams išmokėjo už kele
tą mėnesių pelnų. Bet pas
kiau pelno išmokėjimai nu
traukti ir 1938 metais koope
racija visiškai užsidarė. 

SVETIMŠALIŲ 
R E G I S T R A 
VIMASIS BUS, 
KONFIDEN
CIALUS 

V*'»Ni>.-« ;£. 

šalies paštuose. Registruotis 
turi visi sulaukę 14 apetų am
žiaus svetimšaliai. Jaunes
nius 14 metų amžiaus nepilie-
čius vaikus įregistruos jįj tė
vai, arba globėjai. Jų pirštų 
nuospaudos nereikalingos. Bet 
šie vaikai, sulaukę 14 m. am
žiaus, turės patys asmeniškai 
įsiregistruoti. 

Turinčio registruotis sve
timšalio niekas kitas negali 

Mis. Ettai Belfus šuo Muffy, kuriam pripažinta 12 do
lerių savaitinės alimonijos. Tas įvyko Chicagos teisme per 
nesusipratimų. Teisėjas ištraukė tą alimonijų. 

S ^ (Acme telepkoto). 

Berwyno išsivadavo išplauk
damas į pakraštį. 

~ , . >t± . „. . _ I pavaduoti. \ įsi privalo asme-
tmcagos pašto viršininkas • . . A: 
i i - , . „ .. . i niskai registruotis. 

Už registravimo įstatymo 
neigimų numatomos baus-

"mas ir pinig 

praneša, kad svetimšalių regi
stravimasis, kurs prasidės šio 
rugmūcio 27 d., yr* pr įsajoj 
mas; bet konfidencialus. Tas , 
reiškia, kad svetimšaliu aj$ar 
kymo į klausimus/ niekas pa
šalinis negirdės ir niekas ne
matys, išėmus vyriausybės or
ganus. 

Registravimasis nemokamas, 
ty. už tai niekam nereikės kų 
nors mokėti. 

Registrantai turės atsakyti 

Lž neteisingus atsakymus 
į klausimus užsiregistruojant 
taip pat numatytos bausmės 
ir deportavimas. 

Vardas ir pavardė; adre-
sas gimimo data ir vieta; ko-

Kompanija traukia 
tieson uniją 

Maywood f a r m s Company, 
į penkiolika "šių klausimų: Į102 Lake g t , Maywood, trau

kia tieson Milk Wagon Dri-
vers* unijų, lokalų 753. Rei

kia svetima pilietybė; vyras[ kalauja 100,000 dol. arygmi-
ar moteris, vedęs ar nevedęs, | mo. 
rasė; išvaizdos žymės; kada j Kompanija savo ieškiny 
įėjęs į J . A. .Valstybes; gyve-« tvirtina, kad minėta unija 
namoji vieta J . A. Valstybė; 1536 ir 1937 metais pikietavo 
se; užsiėmimas ir darbo vie
ta; aktyvumas; karinė tarny
ba; U. S. pilietybė; giminės; 

^ .areštų rekordas; ir aktivuinas' daug kostumerių 
užsienio vyriausybės naudai. 

parduotuves, kur kompanijos 
pienas buvo parduodamas. 
Kompanija dėl to netekusi 

Teisėjas atmaino 
nuosprendį 

Vyresniojo teismo teisėjas 
Oscar F. Nelson paskelbė, kad 
jis atmaino nuosprendį, ku
riuo pripažinta 12 dol. kas sa
vaitę Mrs. Ett ta Belfus poli
cinio šunio išlaikymui. 

• 

. Dvylikos dolerių išlaikymų 
turėjo mokėti minėtos moters 
vyras, (kurs su žmona atsis
kyręs ir žmonai pripažintas 
v 
s u © . . , i / , i. . , . >>. . 

Teisėjas nuosprendį atmai
nė patyręs kad tfelfusai netu
ri vaikų, o Belfusienė kas mė
nesį turi 100 dolerių pajamų 
iš nekilnojamai savasčių. 

Teisėjas pareiškė, kad ap-
klausinėjant įvyko nesusipra
timas. Sako, 12 dol. buvo tai
koma žmonai, bet ne šuniui. 

Suvėlins pensijų 
išsiuntinėjime 

Cooko apskrities visi senat
vės pensijų gaunantieji pen-
sionieriai painformuoti, kad 
rugsėjo mėnesio čekių išsiun
tinėjimas bus suvėlintas 8 iki 
10 dienų. Tai esų dėl to, 
kad kai kurie pensijų ofisai 
suliejami krūvon ir bus nusta
tyta nauja pastovi čekiams 
siuntinėti data. 

Trylika naujų kunigų 
misioni< 

Pagrobė 90 dolerių 
Plėšikas užpuolė Family 

Loan Corporation raštinę, 
"V 

South Chicagoj. Pagrobė 90 
dolerių. 

J. E. arkivyskupas S. A 
Stritch, Chicagos arkivysku
pijos ganytojas, vakar Dieviš
kojo Žodžio ^Draugijos pro-
vincinėj Šventosios Dvasios? 
koplyčioj, Techny, BĮ., kuni
gais įšventino trylikų naujų 
šios kongregacijos misionie-

• 

nų. 
i Iškilmėse buvo įšventintų
jų tėvai, giminės ir daug 
pažįstamlų. . t Nauji kunigai 
jiems suteikė savo pirmuosius 
laiminimus. 

Tai keistas dalykas, dien
raštis "Draugas" leidžia lai-
mf-jimui naujų 1940 I>e Soto 
mašinų, kad nusipirkus sau 
mašinų. Tiesa, tai nebus nusi
pirkimui niaujo automobiLio, 
bet spaustuvės mašinos. Taip 
mašimai už mašinų eis laimė
jimui per "Draugo" didelį 
Labor Day piknikų, rugsėjo 
2 d., 1940, Vytauto Darže. 

Už dviejų savaičių bus 
traukimas laimingojo tikie-
tėlio, kuris laimės gražiųjį 
dienraščio "Draugo" leidžia
mų 1940 De Soto automobilį. 
Tai bus reikšminga diena kai 
kurio asmens gyvenime. Pui
kus Ite Sotukas bus duoda
mas tam laimingųjam už de
šimtuką! 

Yra laibai svarbu, kad tie, 
kurie už Chicagos miesto gy
vena, sugražintų tikietukų 
galiukus su pinigais Įprieš 
rugpiūčio 31 d., 1940 m. Per 
paštų vėliau tikietų galiukus 
negalima siųsti, nes jie tokiu 
[būdu nepateks į ofisų, kuris 
užsidarys rugp. 31 d., ir ne-
beatsidarys be rugsėjo 3 d., 
1940 m., tai yra diena po 
pikniko. Tai skubėkite ir kuo-
greičiausia gražinkite tikie
tų galiukus su pinigais, jei 
norite progų laimėti De So-
tuka. 

Šiomis dienomis tikietų ga
li ūkui pradėjo greičiau plauk 

ti j ofisų ir yra labai gražia 
viltas, kad kas kart daugiau 
ir daugiau jų suplaukia. Ir 
kodėl » a Laimėjimo tikslas 
yra labai svarbus ir laimėji
mo prizas yra tikrai gražus. 

Jeigu jūsų mašinai būtų se
na ir iškrypusi, tai čiu yra 
geriausia proga laimėti sau 
naują, automobilį, Tadai galė
site važinėti kaip ponai, nau
jame -žaliame 1940 De Soto 
automobilyje. Taip, pirkite 

tikietukus po dešimtukų ir 
galėsite įsigyti sau naujų 
automobilį. 

Laimėkite 1940 De Sotukų 
už dešimtukų! Rapi. 

SUTAUPYKIT 
NUO $30. IKI $100. 

Perkant iš mūsų naujų re-

frigeratorių už "casl i" arba 

lengvais išmokėjimais. 

Parduodame visų geriausių iš-

dirbysčių REBTIICERATO-

KIUS LB NAMINIUS BAL

DUS — RAKANDUS. 

Mt 

Taip gi paaiškinimas! 
Pradėjo brangėti kiauliena 

ir, žinoma, pradėjo nerimti 
menkai pasiturintieji darbi-
lunkai. 

Prigėrė Qearwater 
ežere 

Apvirtus valčiai Clearwa-
ter ežere, Wis., prigėrė Ge
orge J . Tohnan, 38 m. amž., 
3524 AVabanšia ave. Su juo 

Nuteistas 20 metų 

Anksčiau kalėjimu baustas 
Vernon Monder, 37 nu amž., 

v. 

už moters ir vyro pašovimų 
[ puolant tavernų, 1801 Madi-

son gat., birželio 4 d., teismo 
nuteistas 20 metų kalėti. 

Po įvykusio plėšimo Monder 
bandė pabėgti, bet jį bėgant 

• 

Kiaulienos gamintojai da- Valtyje buvęs John Kieser iš jpolicistas pašovė. 

Listen to 

PALAHBECH'S 
TOGOSLAMMERICAI 

RADIO MOADCAST 
Irery Satorday, 3 to 4 P. M. 

STATION W r I i P 
1480 Kilocydes 

(Rrst Statom on T«nr B U ) 
Announced in Engtish 
Featuring a Program ef 

CUSSICAL AND FOLK MUSIG 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

• 
Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už, 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien! 

DABAR geriausia proga pirkti, nes fabrikai užversti 
— o MES parduodame tiesiai iš FABRIKOS. 

KOMERCINIUS ŠALDYTUVUS — saliūnams, buce, 
riams ir visokioms įstaigoms parduodame labai leng
vais išmokėjimais — tiktai 25 CENTAI Į DIENĄ. 

* REFRIGERATOMAI * ELEKTRIKINIAI PEČIAI 
* ŠTOKERĮAI * GESINIAI PEČIAI 
* ALIEJAUS PEČIAI * SKALBIMO MAŠINOS 

• NAMINIAI RAKANDAI — BALDAI 
* RADIO APARATAI # LOVOS — MATRACAI 

Lietuviai, pirkite pas lietuvius. 

GENERAL RADIO ANO FURNITURE 
SALES and SERVICE 

M. F. ShUls, inžinierius ir biznio vedėjas. 
3856 Archer Ave. Chicago, Illinois 

TEL. LAFAYETTE 6195. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankictam Suteikiam Pa

tarnavime. 
r,<nksmao Patarnavimas Visiems* 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670 

• 

FACTS YOU NEVER KNEW!.'.' By Bob Dart 
KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATB 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios rusi** naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimu. Darau vlsokj taisymo dar
bų be jokio cash {mokėjimo, aa» 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Isgaunu geriausi atlyginimų 11 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų), Daraa 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale knHh 
kltės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 
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SU 1940 M. DESOTO AUTOMOBILIAUS 
m 

ĮVYKS 

LABOR DAY 
Rugs.-Sept. 2, 

1 9 4 0 METAIS 

. 

ĮįHįffc 

Šiam Piknikui Yra 
Surengta 

Įdomi Programa. 

Bus Dainy, Šokių, 
Kalbų ir t t 

m 

Smagus Laikas Yra 
Užtikrintas Visiems. 

Vytauto Darže 
115-ta Gatve 

į 

ARTI PULASKI ROAD 

Vaizdas iš Tėvu Marijonų Kšmėjų išvažiavimo, Tėvu Marijonų ūkyje, liepos 28 d. 

Nuoširdžiai kviečiame visus Chicagos ir apylinkes lietuvius dalyvauti šiame piknike ir sykiu 
su mumis linksmai laiką praleisti tyrame, gaivinančiame ore. 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI 
-


