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T R U M P A I 
Dr. K. M. 

Meksikoje laukiama nepap
rastu įvykių. Rugsėjo 1 dieną 
susirenka naujas dabartinės 
revoliucines partijos vyriau
sybės kongresas. J is paskeLbs, 
kad šios partijos kandidatas 
gen. Camacho išrinktas prezi
dentu. Savo rėžtu kito kandi
dato gen. Almazano rėmėjai 
i r Salininkai pasirengę sušau
kti savo išrinkta naują kon
gresą ir prezidentu paskelbti 
gen. Almazaną. Jei kaip, tai 

VISUOTINA VOKIEČIŲ BLOKADA ANGLIJAI 
ROOSEVELTAS PASITA
RIMUOSE SU KANADOS 
PREMJERU 

OGDKNSBURG, N. Y. rug
piūčio lį d. — Į šį miestelį 
prie Lawrence upės atvyko 

'_ Jungtinių Valstybių Preziden-Meksika kokį laiką gali turė
ti du kongresus ir du prezi
dentus. Kas bus nebus, bet 
kraujo praliejimo nebus iš
vengta. 

tas Rooseveltas ir Kanados 
mmisteris •pirmininkas W. L. 
Maekenzie King svarbiems pa^ 
sitarimams dėl šio pusrutulio 
apsaugos. 

Prezidenrtas atvyko i, Nor-
wood, N. Y. Maekenzie King 

Artimoj ateityje sulauksime 
iš sovietinoamos Lietuvos į 
Ameriką grįžusių lietuvių a-1 atvyko iš Kanados sostinės Ot-
merikiečių grupės, kurią rau-j tawos, lydimas Jungtinių Val
domoji Lietuvos* šeimininkai styibių ministerio Kanadai, J. 
išlaisvino iš užgrobtojo kraš
to. Amerikiečiai parvyks a-
merikonišku laivu American 
Legion, kurs greit išplauks iš 
Petsamo, Suomijos, su bėg-

__ liais iš Pabaltijo. Grįžusieji 
praneš lietuvių išeivijaiAme-
rikoje apie Maskvos komisa
rų ir pačių lietuvių išdavikų 
piktuosius žygius ir darbus 
Lietuvoje. 

Skleidžiamos užsieniuose 
žinios apie sov. Rusijos kari
nį "galingumą' ' ragus augi
na Stalinui ir jo pakalikams 
komisarams. Jie tad. pučiasi 
kai Krilovo pasakos varlė. I r 
mano, kad sov. Rusija tikrai 
"gal inga" . Neseniai pasklei 
eta žinia, kad sov. Rusija pa 

įsirengusi pulti Alaską. Dabar 
Maskva pasididžiuodama pa-1 bazessustiprintų ajpsaugots lau-

Pierrepont Moffett. Tvartu su 
Prezidentu jis dalyvavo lauko 
pamaldose. 

POSĖDIS VAGONE 
Ši konferencija Prezidento ir 

ministerio pirmininko gali 
tapti istorinė Šiaurės Ame
rikai, -kaip ir pereitų metų ko
vo mėnesį įvykusi konferentei 
ja Brennerio perėjime tarp 
Hitlerio ir Mussolini. Kaip ir 
Brennerio konferencija, Og-
ctensburgo pasitarimai vyko 
privačiam traukinio vagone. 

Laukiama, jog konferencija 
daugiausiai suksis aipie Prezi
dento pasitarimus su Anglija, 
kad gautų Anglijos salų ba
zes vakariniam pusrutulyj — 
nuo New FourJdland iki Britų 
G manos. Laivyno ir orlaivių 

VOKIETIJA 
ĮSPĖJA 
AMERIKA 

a-

Nelegalus 
Anglijos 
kovos būdas 

Londono miestų . i r priemiesčių žemėlapis. Ten gyvena milijonai žmonių. Londonas 
yra britų imperijos širdis. Vokiečiai lakūnai jau pradėjo pulti šį miestą. (Acme teleph.) 

reiškia, kad ji neturinti to pa
siryžimo. Patirta, kad Stalino 
agentai skleidžia Maskvai pa
lankias žinias. 

Prancūzijoje išgriauta maso
nų organizacija ir uždrausta 
jai gyvuoti. Masonerija, ne 
kas kitas Prancūziją nupul-
dė. J i buvo taip įsigalėjusi, 
kad kuone visi respublikos 
prezidentai buvo masonai. Ir 
paskutinių buvusių Prancūzi
jos vyriausybių daugumas na 
rių buvo masonai. Masonų 
ložos buvo ne tik (politinės, 
ir ateistinės. Jos daug nelai
mių sukėlė kraštui ir tautai. 

ką. 
Karo ekspertai senai pripa

žino, jog norėdamos apsiginti 
save Jungtines Valstybės turi 
Įginti Kanadą ir todėl turi tu
rėti bazių svetimuose žemėse. 

1938 M. PASIŽADĖJIMAS 

SVASTIKA LENKIJOJ 
VISAM LAIKUI 
BERLYNAS. — Hans Frank, 

Vokietijos general (guberna
torius okupuotojoj Lenkijoj, 
masiniam vokiečių mitinge 
Krokuvoj pareiškė, jog "mes 
esam šioj žemėj kaip vokie
čiai ir mes jau niekados iš 
jos nepasitrauksime' \ 

"Svastika šiam krašte vi
sados plevėsuos", kalbėjo to 
liau Frank. Jo kalbą radio pa 
davė 30,000 nacių partijos 
narių Lenkijoj. 

Kalbėdamas apie nutarimą, 
jog toji okupuotosios Lenki
jos dalis, kuri formaliai ne
prijungta prie Reicho, atei
tyj bus laikoma Vokietijos 
dalimi, Frank pareiškė, jog 
lenkai, kaip ir įprieš 700 me
tų, bus Vokietijos protektora 
te. Neaišku ar iš šios Lenki
jos dalies manoma padaryti 
panašų protektoratą kaip Bo 

ITALAI 

ANGLUS 
Žuvę daug 
kareivių 

ANGLAI BOMBARDAVO 
60ETHĖS NAMUS 

BERLYNAS, rugpiūčio 18 d. 
— Vokiečiai pareiškė, jog 
anglai bombardavo Weimarą, 
kur gyveno garsusis pasauli
nio masto pB*taą ,] ohann 
Wolfgang von Goethe ir pa
žymėjo, jog esąs "nekultūri-
nis nusikaltimas". 

Jie sako, jog bombos kri
tę prie Goethe's namo, kuris 
yra šalia 'Goethe's parko, ir 
ant Raudonojo Kryžiaus bu
veines. Nuostolių padaryta 
mažai ir nesą gyvybes aukų. 

Jų sakymu, "VVeimar apy
linkėse mere karinių vietų. 

BERLYNAS, rugpiūčio 18 
d. — Vokiečių radio prane
ša? j°g vokiečių oro atakos 

Prieš du metus Prezidentas 
Rooseveltas tam pačiam mini- hemija ir Moraviją, 
steriui pirmininkui Maekenzie 
King pažadėjo, jog Jungtines 
Valstybės gins Kanadą, jei ją 
kas nors pultų. Šis pažadas 
duota atidarant Tarptautinį 
tiltą Kingston, Ontario. 

Tikrųjų šio posėdžio svars
tymų ir pasėkų kol kas nėra 
žinoma, bet reikia kukt i , jog 
ryšiai tarp Kanados ir Jungti
nių Valstybių susidarys dar 
tampresni. Bendroji apsaugos! 

Laikina Prancūzijos vy
riausybė išleido naujus dar-
DUI įstatymus. Pirmiausia pa 
naikinta 40 valandų savaitės 
darbas ir kitos buvusios dar
bininkams privilegijos. Leista 
darbininkams dirbti sau tin
kamas valandas susitarus s»! *** ^air ia is priedais, kad iš 

PAKEISTA FAŠISTU 
ORGANIZACIJOS 
VARDAS 

darbdaviais. Įstatymų vykdy
mas pavestas provincijų pre
fektams ir miestų burmis
trams. Istoriniai komunistų 
išgalvoti sėdėjimo streikai 
griežtai uždrausti. 

Kolumnistas Westbrook Pe-
gler apraudoja konskripeijos 
biliaus likimą. Jis sako, kad 
tą bilfcj norima taip nusags-

VICHY, Prancūzija, — Kap. 
Franeojt- de la Rocąue Pran
cūzijos socialinė partija — 
pasekėja jo buvusios dešinių-

programa yra svtairbi ne tik! jų pusiaukarines Croix de 
Jungtinėms Valstybėms, bet Feu organizacijas — pakeitė 
juo labiau Kanadai. savo vardą ir kai kuriuos įs 

tatus, kad galėtų prisitaikyti 
prie premjero Petain režimo. 
Kap. De la Rocąue pareiškė, 
jog "mūsų pastoviosios idė
jos nepasikeitė". 

Dabar šioji organizacija va 
dinama "Prancūzijos Sociali
nis Progresas' \ Iš ibuvusios 
konstitucijos išbraukta visos 
politinis veikimas ir daugiau
sia dėmesio kreipiama į (pa
galbą pabėgaliams ir karo 
belaisviams. 

jo liktų tik vieni griaučiai ir 
nebūtų ko šaukti kareiviauti. 
Ypač jam pikta, kad katalikai 
darbuojasi konslyripcijoje iš
imtį padaryti kunigams, semi
naristams ir religinių kongre
gacijų nariams. Girdi, ta išim
tis būtų nedemokratiška. J is 
siūlo, kad visi be jokio skir
tumo jauni vyrai turi būt 
šaukiami kareiviauti. 

ROMA, Italija, rugpiūėio 18 
d. — Italijos vyriausioji karo 
vadovybe praneša, jog britų 
Somalilande angių apsaugos 
sistemą iš dviejų pusių apsu
po Italijos kolonos. 

Šimtai esą žuvusių, didelis 
skaičius paimta nelaisvėn ir 
begalės medžiagos, maisto ir 
visokios rūšies ginklų paimta. 
Kovose labai glaudžiai veikė 
ir Italijos oro pajėgos1. 

Italijos spatuda džiūgauja, 
jog kovose dėl britų Somali-
lando kontroliavimo gali būti 
skaitomos baigtomis ir šis 
kraštas netrukus bus prijung
tas prie Italijos imperijos. 

Tuo pačiu laiku fašistai pa
antrino, jog Italijai turi terito
rinių siekių į pietus nuo Al
banijos. 

NORI TIESIOGINIO 
ATSAKYMO 

Musolinį laikraštis H Popu-
lo D'Italija įspėjo Graikiją 
tuojau "pasisakyti dėl savo po
zicijos" sąryšyj su Albanija. 

Iki šiol italai kaltino Grai
kiją padedant Anglijai Vi-
duržemyj kovai prieš Italiją 
ir organizuojant sukilimus 
Albanijos pasienyj. 

f kad ji atšauktų vieną savo 
Duodamas suprast apie ga-' ko n sulų. 

limą užpuolimą II Popolo Laikiniai einąs Valstybes 

BERLYNAS, rugpiūčio H8 
d. — Vokietijos radio skelbia, 
jog 'oficialiai buvo pareikšta', 
kad Vokietija yra 'neatsakin-
g&' už gTįžtandio iš Petsamo 
Amerikos laivo American Le
gion saugumą. Laivu vyksta 
keletas šimtų asmenų. Radio 
sako, jog nežiūrint Vokietijos 
vyriausybės įspėjimo, laivas 
peisirinko kelią pąsbelbtoj pa
vojaus zonoj apie Britų salas. 

SUSILPNĖJO ORO 
ATAKOS ANT ANGLUOS 

LONDONAS, rugpiūčio 18 
d- — Vokiečių orlaivių masi
nės atakos, kurios tęsės per 
šešiais dienas, žymiai sumažė
jo. Kodėl šios atakos taip su
silpnėjo nežinia. 

Anglijos oro ministerija 
praneša, jog bditų bombone
šiai ipiuolė svarbias Vokieti
jos karines vietas. 

BERLYNAS, rugpiūčio 18 
d, — Vokietijai paskelbė "vi
suotiną blokadą" Anglijai at
sakydama į Anglijos "nelegK 
lų" kovos būdą. 

» « 

Autoritetingieji žmonės sa
ko, jog nuo dabar bus veda
ma "nerubežiuota" jūros ir o-
ro kova. 

Tuojau po blokados paskel
bimo pranešta, jog ntetoli nuo 
Man salos nuskendo du dide
li laivai, užvažiavę ant minų. 
Ir trečias laivas sunkiai suža
lotais plaukiojančios minos. 

NAUJI MINŲ LAUKAI 

Vokiečių oficialioji žinių a 
gentūno, DNB praneša, jog vo-

sunaikino anglų priešorlaivi- u . «. i • • • ' „w«i: 
.. * * **• .. f kiečių orlaiviai per paskutines baterijas, ypač Anglijos 

pietiniam pakraštyj. 
Jūroje vokiečių submari-

nas atakavo laivus ir paskan
dino 25,700 anglų prekybini 
laivą ir 5,700 tonų krovinių 
laivą. 

Vokiečių pranešimu penkta
dienio kovos Anlglijai kaina
vusios 89 orlaivius ir vokiečių 
orlaivių žuvę 31. 

Vienas komunikatas sako, 
jog "plaČidse i r sėkmingose 
atakose" bombarduota Mes-
serschmitt orlaivių dirbtuvė 
Augsburge, Junkers dirtuvė 
Bernberge, geležinkeliai Ruhr 
krašte, Zeiss karinių instru
mentų dirbtuvės Jenoj ir Vo
kietijos priešorlaivinis laivas. 
Stavanger fjorde Norvegijoj. 

NUMESTA ŠIMTAI BOMBŲ 

Ankstesnis ministerijos pra
nešimas Bako, jog " labai daug 
nuostolio" padaryta sintetinio 
kuro dirbtuvėms/Leunoj, šalia 
Lripzigo, kur aš anglių daro
mas gazolinas, t 

Šimtai bombų pradėjo be
veik mylios ilgumo gaisrą di
džiosiose dirbtuvėse, kur * nor
maliai kas metai pagaminau a 
400,000 metrinių tonų gasoLi-
no'. 

Sąryšyj su paskelbtąja Vo
kietijos visuotina, blokadai Bri
tų saloms, Anglija pareiškė 
sustiprinusi blokadą prieš Vo
kietiją. 

Admiralitetas įspėja, jog be 
amglų nurodymų laivams pa
vojinga keliauti Anglijos są-

niasias dvi naktis nutiesė pla-i <j,o vi v ±±a> f šiauriu ir Biskajos įlankai 
čius minų laukus aplink Britų 
Salas, įimaatt pietinį su šiau
rinį įėjimus į Airijos jūrą, 
uostus, upių žiotis ir didžiųjų 
laivų linijas atviroje jūroje. 

NELEGALŪS VEIKSNIAI 

Paskelbdami visuotiną blo
kadą vokiečiai nurodė il&ą ei-

PUOLĖ VALIJĄ 

Naktį vokiečių bombonešiai 
siautė Vali joj (Wales) ir iš 
ryto pravedė tri s atakas pie
tuose ir pietų rytuose. 

Šiandie Anglijoj pašauta 

U. S. GALI PRAŠYTI 
VOKIETIJA ATŠAUKTI 
KONSULĄ 
WASHINGTONAS. — Pra

nešama, jog Valstybės depar
tamentas svarsto reikalą pra
šyti Vokietijos vyriausybę, 

klausia: 

"Nejaugi verta graikams 
p a k a r t o t i Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Norvegijos, Danijos, 
Belgijos ir Prancūzijos pergy
venimus ?' • 

lę nelegalių Anglijos veiksmų bent vienas Vokietijos oriai 
jūrose ir pareiškė jog savo 
blokadą "Vokietija įsitikinusi 

Sekretoriaus pareigas Sum-
ner Wells pareiškė, jog Fre-
drich Reed, nesenai perkelto 
iš Brazilijos į New Yorką, 
klausymas skubiai svarsto 
mas. Reed klausimas iškilo 
dėl jo veikimo Brazilijoj. 

artėjanti prie karo pabaigos ir 
pavarysianti šių dienų Angli
jos valdovus". 

Vokietija išsiuntė notas vi
soms neutralioms valstybėms, 
išskyrus Argentiną ir Jungti
nes Valstybes, pareikšdama 
nesiųsti laivų į karo zoną. Ais-
kiniama, jog Argentina ir 
Jungtinės Valstybėms jau se
niau buvo uždraudusios savo 
laivams vykti . karo zonas. 

Notos įspėja, jog Vokietijos 
orlaiviai puls kiekvieną laivą 
šioj zonoj ir, jog Vokietija 
"atsisako atsakingumo dėl lai
vams ar žmonėms padarytų 
nuostolių." 

vis i r suimtas jo lakūnas. 

Ryto atakose ant Valijos žu
vo vienais civilis gyventojas ir 
keletas sužeista. Dėl masinių 
atakų susilpnėjimo stebėtojai 
siūlo dvi teorijas. 

Vieni sako, jog vokiečiai o-
ro atakas atšauk', kad papil
dytų tuštumą, kuri susidarė 
pereitą savaitę žuvus 574 vo
kiečių orlaiviams. Kiti tvirti
na, jog šiuo metu vokiečiai or
ganizuoją dar smarkesnes ata
kas. 

Oro ministerija pranešsi, jog 
penktadienio oro kovose žuvę 
75 vokiečių orlaiviai ir 22 bri
tų. 

1 

. 
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Btadimdajrblsjns tr fcortafrdP deniams raitų negadina, 
)et Mpnutoius. tai padaryti tr ne prisiunčiama tam tiK* 
lul pusto icnklg. Kedakcl;a pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korcspou* 

k dtsncija* sulig sava nuožiūros. Korespondentu prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusios korespondencija 
l»Hi raiti n - - * — - " • " " -

«•—it-irs JunL Amerikos Valstybėse: 
, $*0*: Pusei Metui — M.50; Trims Mene-

stanis — $2.00; Vienam Mėnesiui — 7&o. Kitose vai»-
tybdec prenumerata: Metama — $7.00; Pusei Metui 
— $4.00. Pavienis numeris — to. 

K n M r e d M Second-CUtas M a t t e r M a r e l i 3 1 , 1916. * t 
Cntcago. UUnola Under tne h*x oi Marcn i . 1870. 

MŪSŲ Susivienijimas 

A.L.R.K. Federacijos Tarybos suvažiavimo ^ ^ f Į l l 
vienoj rezoliucijoj energingai raginama Ii*-1 J j j u ' n 
tuviai priklausyti bent prie vienos lietuviu 9 _ _ 
kataliku organizacijos ir skaityti bent vienai Anglija šiandien atkakliai!stjaačius tarpusaviais indėnu 

rnimiasi su galingais savo nesutikimais ir jų tarpusavi 
mis kovomis, Nes gaudavo 

lietuviška katalikišką laikraštį. Priklausy
damas pri& LSKSA tą gražų pageidavimą 
išpildai: esi nariu lietuvių kataji&fl organiža-
jų ir skaitai lietuvišką, katalikišką laikraš
tį, būtent jos organą " Garsą/' 

Kai mūsų organizacijos bus gausingos ir 
turtingos savo iždais, tuomet ir mūsų <įax-
bai, dirbami Lietuvos* išlaisvinimui ir tau
toj gyvybes išlaikymui bos žymiai didesni ir 
reikšmingesni. 

Del to mes nuoširdžiai raginame veikėjus 
stoti į LRKSA naujų narių prirašinėjimo 
vajų, o visus skaitytojus, kurie dar nėra na
riais ir gali prisirašyti, kad nieko nebelauk
dami taptų mūsų garbingojo Susivienijimo 
dalininkais, apsidiaudžaantv m w gyvybę ir 
sveikatą ir dalyvaujant •orgaaiauotame Ame
rikos lietuvių katalikų sąjūdyje 

• 

K. Kvetkauskas, Lietuvių B. K. Susivie
nijimo Amerikoj generalinis sekretorius, pra 
neša, kad teu organizacijos naujų narių pri
rašinėjimo vajus prasidės rugsėjo 1 d. «)isai 
ragina, kad visos kuopos tam darbui geiai 
prisirengtų ir kviečia veikėjas būti organi
zatoriais bent šio vajaus metu. 

LRKSA sekretorius teisingai pažymi, kad 
atsižvelgiant į apdraudes organizacijų protek 
cijos gerumą ir į patį apdraudos reikalingu
mo faktą, patys žmonės, be ypatingų para
ginimų, turėtų rašytis prie mūsų Susivieni
jimo* Tačiau tik nedidelė žmonių dalis patys 
ateina ir prisirašo prie LRKSA ar kitų pa
našių organizacijų. Didelę daugumą reikia 
įtikinti, prikalbinti 

Taną ir skelbiami vajai, kurių metu ir per 
spaudą ir gyvu žodžiu stengiamasi visuome
nę plačiau supažindinti su apdraudos orga
nizacijomis. \ 

Mūsų dienraščio skaitytojams jau gerai 
turėtų būti žinomas Lietuvių Katalikų Su
sivienijimas. *' Draugas' ' savo laiku yra bu
vęs šios senos ir garbingos organizacijos or
ganas ir jos reikalais daug rūpinęsis, Nors, 
tiesa, tais laikais, kada "Draugas"' buvę 
Susivienijimo laikraščiu, jis dar nebuvo toks 
stiprus, koks dabar yra, nei savo turtu nei 
narių skaičiumi. 

šiandien LRKSA yra gausinga, tikrai ge
rai susitvarkiusi ir turtinga organizacija. 
Joj yra apsidraudę keliolika tūkstančių mū
sų tautiečių. Turi įvairius, moderniškai su
tvarkytus apdraudos skyrius vaikams, jau
nimui ir augusiems. Jos turtas siekia virš 
pusantro milijono dolerių. Be to, ji yra le
galizuota visose valstybėse,' kur lietuviai gy
vena, didesniais skaičiais ir. dėl to valsty
bių apdraudos departamentų yra griežtai 
prižiūrima. \ \ 

Reikia neužmiršti ir to, kad Lietuvių R. 
K. Susivienijimas savo nari&ns pomirtinė
mis ir pašalpomis yra išmokėjęs apie pus
ketvirto milijono dolerių. 

Nėra jokios abejonės, į a d šiais atžvilgiais 
LRKSA yra stiprus ir saugus ir kad lietu
viams katalikams pilniausia apsimoka būti 
jo nariais. 

Tačiau nereikia užmiršti ir to, kad Susi
vienijimas yra ir lietuviškas ir katalikiškas. 
Jis yra daug nusipelnęs ir lietuvybei ir ka
talikybei palaikyti, šiandien jo vaidmuo 
mūsų religiniame ir tautiniame gyvenime 
yra svarbus, ateity bus dar svarbesnis. Kiek 
vieno lietuvio, sveiko kūnu ir dvesia, yra 
svarbi pareiga būti savojo Susivienijimo na
riu ir, be to, kitus savo brolius ir sesutes 
raginti rašytis. 

Šiandien, kuomet Lietuva ateistinio Rusi
jos komunizmo yra prispausta ir persekio
jama, kuomet tiek daug susidaro pavojų vi
sos mūsų tautos gyvybei, mums, Amerikos 
lietuviams, gyvenantiems šioj laisveį; šaly, 
reikia būti geresniais, veiklesniais ir duos-
nesniais lietuviais; reikia geriau susiorga
nizuoti ir vieningai darbuotis, kad išlaikyti 
savo tautos brangenybes ir savo senajai tė
vynei Lietuvai padėti išsilaisvinti iš žiau
rios vergijos nasrų. 

Mūsų susiorganizavimas bus silpnas, vie
nybė menką ir patys darbai nežymūs, jei ne
suprasime reikalo būti nariais gryniausiai 
lietuviškų ir katalikiškų organizacijų, ko
kia yra LRKSA. ir jas visomis išgalėmis 
remt i Juk ne be reikalą garbingosios 

Kiiti A p i e L i e t u v ą 

"The Register," katalikų, savaitraštis, 
savo paskutiniame numery įdėjo žinią apie 
Baltijos valstybių užgrobimą, pabrėždamas, 
kad tuo užgrobimu Sovietų Rusija '.uždavė 
Bažnyčiai didelį smūgį. Įdedamas pareiški
mas, padarytas Vatikaną, kad visų Lietuvos 
gyventojų 80 nuoš. yrą katalikai. Pažymi
ma ir tai, kad Kataliku Bažnyčia caro vieš
patavimo laikais suvaidino /svarbų vaidmenį 
Lietuvoje lietuvių tautinės kultūros ir kal
bos išlaikymo atžvilgiu. Nežiūrint visų per
sekiojimų, žmonės rinkdavosi į bažnyčias, 
melsdavos, giedodavo lietuviškai, klausyda
vo lietuvių kalboj pamokslų ir tai palaikš 
lietuvių tautą gyvą. Dėl to ir Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo darbuose kunigai 
suvaidino labai ryškų vaidmenį. 

The Register rašo ir apie buvtjiius Lie
tuvos santykius su Vatikanu, apie naujų vy
skupijų įsteigimą ir t. t. Visos žinios ir pa
stabos teisingos. 

priešais — Vokietija ir! Itali
ja, už savo ir visos britų im
perijos likimą. Vokietija puo
la Anglija, o Italija — britų 
imperijos dalis Afrikoj i r Ala; 
žojoj Azijoj. Anglijai padė
ti be jokio klauĮumo suskubo 
Kanados ir Australijos domi
nijos. Jai pristato* kariuome
nes, ginklų ir amunicijos. 

Karo pradžioje Anglija sau 
talkon kvietė ir Indija, kurios 
gyventojui daugumas per il4 
giausius metus Angliją klabi
no, kad gauti sau (Jominijos 
teises. Bet Anglija apie tai 
nenorėjo ne klausyti. l£ai ku
rių Indijos dalių sukilusieji 
gyventojai be atodairos buvo 
žudomi. 

APŽVALGA 
Lietuvos Pardaviku Vardai 

Gautas sąrašas tų asnunų, kurie Maskvos 
komisarų sudaryto "liaudies seimo" buvo iš
rinkti kelionei į Maskvą Stalinui parduoti 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybe. Tos iš
davikų delegacijos sąrašas yra šitoks: 

is, Mečys Gedvilas, Liudas 
Adomauskas, Matas Mickis, Antanas Venc
lova, Liudas Gira, Vincai Vitkauskas, Mo
tiejus Šūmauskas, Karolis Didžiulis, Petras 
Cvirka, Salomėjai Neris-Bučienė, Kazys Pet
rauskas, Pranas Zibertas, Stase Vainekienė, 
Adomas Ditkevičius, Pranas Petrauskas, 
Juozas Demskis, Marija Kutraite ir Birutė 
Abdulskaite. 

Kviesdama talkon Anglija 
Indijai žadėjo po karo pripa
žinti daugiau įvairių teisių, o 
paskiau gal ir dominijos tei-
ses. Bet indėnų vadai nesuti
ko. 

Kadangi Indija nepaprastai 
turtinga ir savo vyrais ištek
linga, paskutiniais laikais An 
glija jai pasiūlė lygias domi
nijoms teises, kad ji nuošir
džiai susimestų (padėti jai. An 
glijai, šiame kare. Bet pabrė
žė, kad dominijos autonomi
ja jai bus laiduota tik po ka
po, nes šiandien nėra laiko 
užsiimti tuo klausimu. Indė 
nų vadai šaltai sutiko, šį pa
siūlymą. Jie pareiškia, kad 
Anglija daug kartų tai žadė
jo ir visados neište&ėjo. Tad 
ir šj kartų negalima jąja pa
sitikėti. Anglija juk neturi 
priemonių garantuoti savo ža
dėjimus. Indėnių vadai sako, 
kad jei Anglija, laįmės karų, 
ji gali paneigti savo žadėji
mus. O jei ji pralaimės, tai ir 
be jos malonės Indija bus 
laisva ir nepriklausoma. 

Šiuos vardus lietuvių tautos istorija am 
žkus minės kaipo žiiionvs, ^ p i ^ i u s i u s . bai
sių, judošiškų tautos išdavystę. 

Melagystes' i 

lietuviai komunistai dabar skleidžia di
džiausias, melagystes. Apie tui "Amerika' 
taip rašo: 

Jei Anglija Indiją būtų vai 
džiusi žmoniškai ir krikščio
niškai, ji seniai būtų radusi 
priemonių Indijos vidaus rei
kalus patvarkyti ir pripažinti 
laisvės teises. Bet Anglija'tą 
milžiniškų kraštą tik išnaudo
jo. J i džiaugėsi nuolat vyk-

progos be didelių sunkumų 
kraštą laikyti pavergime ir jo 
turtais naudotis. Tokiu būdu 
Anglija pati Indiją nuo sa
vęs nutolimo, šiandien ji no
rėtų tų klaidų atitaisyti. Bet 
neturi pasitikėjimo. 

Anglija Indijoje palaip, 
sniui įsigalėjo pradėjus l i 
no ju šimtmečiu. Pati Indija 
yra milžiniškas kraštas. Jos 
apėinis yra 1,808,000 ketvir
tainių mylilų. Turi apie 350,-
000,000 gyventojų. Gyventojai 
yra įvairių rasių religinis, 
kultūrinis ir politinis žmonių 

[mišinys. Gausingos jų grupės 
dažnai turi religines ir poli
tines kruvinas kovas. Ir taip 
tęsiasi šimtmečiais. Tenai y-

• ra pasakingai turtingų valdo-
vų, maliaradžais, arba prin
cais, vadinamų, ir galybės 
vargšių skurdžių, žinomų ^ne
liečiamųjų." 

• 

Indijoje yra daugiau kaip 
200 skirtingų kalbų ir dija-
lektų. Indų religijos išpažin
tojų yra apie 240,000,000, o 
musulmonų, — apie 70,000,-
000. Kiti milijonai išpažįsta 
•kitas religijas. Musulmonų 
grupės dažnai kovoja *su in
dų (hindus) grupėmis už sa
vo religinius įsitikinimus. 

Politiniai Indija padalinta 
į dvi dalis* Vieną dalį — 11 
provincijų, valdo Anglijos 
vyriausybės skirti atstovai, 
kitą gi dalį valdo šimtai įvai-
riaušių vietos princų. Sie prm 
cai turi daugiau kaip 5G0 ai-1 

skirų valstybių. Jie turi padą, 
rę sutartis su Anjglija. Jie y-
ra Anglijos globojami. Visos 
Indijos priešakyje yra Angli
jos karaliaus skiriamas gene
ralinis gubernatorius su vice-
karaliaus titulu, 

• 

• 

Jo Ekscelencija Vyskupas Mečilovas Keinys, Vilkaviš
kio vysk up;.s pagelbininkas, liepos mėnesyje viduryje pakel
tai arkivyskupu ir paskirtas Arkivyskupu Metropolitu Aug
ziliaru. Į jo vietą Vilkaviškin paskirtas vyskupas V. Padol-
skis. 

NAUJOS MASINOS FONDAS 

Indijoje iškilusi galinga in
dų politinė kongreso partija. 
J i dirba už Indijos likimą ir 
ji priešinasi padėti Anglijai 
šiame kare iki gaus domini
jos teises. P. T. 

1 • • 

NOBELIO 
180G metais daug triukšmo | sukėlė jokių abejojimų. Ta 

MAŠINŲ FONDE BUVO $2,705.50 

. . Angliška, rusiška ir lietuvių kalbos žo
džiais spausdinama komuTistinė spauda 
skelbia,.kad pjr vienų mėnesį Lietuvoje k o 
munistų komisarai p.;siekė nepaprastos pa
žangos įvairiose srityse. Girdi, anksčiau Lie
tuvoje joks laikraštis neturėjo daugiau kaip 
15,000 skaitytojų, o dabar laikraščiai skaito
mi nepaprastai gausiai. 

. . Tiesiog sunku suprasti, ka į i ' komunis
tams nenusibosta kasdien naujus melus kep
ti. Čia galime pažymėti kai kur.iuos faktus: 

MKatalikų **XX Amžiaus" dienraštis tu
rėjo per 33,000 skaitytojų; katalikų s; vait-
raštis ktMūsų Laikraštis' ' — 48,000; Šaulių 
sąjungos savaitraštis "Trim.itas" — 22,000, 
valdžios remiamas "Ūkininko Patarėjas" — 
apie 60,000; linidiiainkų "Lietuvos Žinių'' 
dienraštis — lî CCO ir t. t. 

'fcTa pati spauda pask-i'lbe, kad komisarų 
valdžia aprūpino darbu 23,000 bedarbių. Kas 
žino Lietuvos gyvenimų, puikiai supranta, 
kad tokio bedc.rbių skaičiaus laefcava nieka
da nėra turėjusi. Aukščiausias bedarbių skai 
čhis niekada nėra prašokęs 8,000. Matyt; ko? 

sukėlė Švedų mokslininko, fi
lantropo ir pramoninko Alf
redo Nobelio 36 milijonų kro
nų palikimas. Testamente 
buvo pasakyta, kad kas metai 
iš tos sumos procentų būtų 
išduodamos premijos tiems 
asmenims, kurie ypatingai pa
sižymės fizikos, chemijos, me
dicinos, lieratūros ir ypač pa
saulines taikos darbo srityse. 
Ypač pasaulį nustebino pre
mija, kuri turi būti skiriama 
už pasaulinės taikos darbus, 
nes gremijų paskyrė žmogus, 
kuris dinamitų išrądt>. 

čiau buvo ir kitų mokslininkų 
su taip pat dideliais mokslo 
srityje nuopelnais, bet jie 
iki savo mirties tos premijos 
negavo. Menu laiku ne maža 
nusistebėjimų sukėlė buvusio 
tuo laiku garsiausio chemiko 
Marseleno Bertello boiko
tas; o taip pat, kada sykiu j 
su Beringu negavo premijos 
prof. liu (šiomis dienomis 
miręs), dėl kurio aiškinama, 
kad jis, dėlei savo kuklumo, o 
svkiu ir išdidumo, nenorėjo 
kų nors prašyti, kad būių 
išstatyta jo kandidatūra pre
mijai gauti. 

davimas fizikams, 
„ . .. . . . . . . : uujai gauti. Tačiau, bendrai, 
Pirmąsias premijas is m i -, . " , t premijų kos gavo: lientgenas, Loren- .. i(J1)i f - -*» - - --»- — i v . , • i 

T T I* , r • cheniikaiiis ir medikams stam-į .. t i^T M , r iaH t t t l l iv T. vardo, ir daug nusipelnę rasy-
cas, Seemanas, Bakerehs i r . . . _ . J f i W " « įmpciiaiisiui m 

D. Eajūnienė, AVaukegan, 111 $2.00 
A. Klevinsky, Chioago, Illinois .• --00 
F. Stoškus, Ghicago, 111 ^W 
J. Grud.Ls, Spring Valley, 111 -.00 
V. Maslausky, Pittston, Pa 2.00 
A. Jabienė, Maspeth, N. Y •• • 2*U 
E. Švedas, Piovkknce, Iv. I &Q0 
K. Kamarauskas, Cliicago, 111 2*00 
T. Janulis, Chiccgo, 111 . : . . ' --00 
V. Tubulis, Chicako, 111 240 
M. Urbcn, Cliicago, 111. : ; . --0 0 

Šv. Kazimiero Akademijos liėmcjai, 
Gary, lndkn'a skyrius : l®^ 

S. Siekimas, Hamtrack, Mieli. **J0 
A. Mench, Detroit, Mieli }-00 
J. Bukantis, Detroit, M.ich į*J 
V. Bernotas, Chicago, 111 -j- JJ 
1^ Klimavičius, Cliieago, 111 - - ^ 
Ė. Mališauskas, Chicago, 111: ..-••• «W 

• 

VISO r. • - $2,749.50 
Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie "Draugo" 

Spaustuvės Mašinų Fondo. 

kam nebuvo žinomi ir dabai 
dar nėra žinomi. Kas ui ži
no Diukumenų, Gobą, Kreme-
rų, Monetų, Arn6ldsonų,. Ase 

gė <4liau<lonųjį kryžių," Fri-
jol'ui N an senui ir kt. 

Literatūrinė premija uži
ma tarpinę vietų. Daugt'ly 

i y , Fridą.' Skiriant taikos'atvejų jų gaudavo garsaus 

Kiuri; iš chemijos — Wan 
Gofas, Emilis Fišeris, Areni-
jiis ir Kunivsajus; iš medicinos 

besnių nepasitenkinimų neiš 
šaidvdavo. 

i 

Rooseveltui aiba iiustavui tojai. .Juk jokių prieštaravi-
Stressemanui, prieš karą bu- m u negali būti prieš Anatolį 

Visai kiti dalvkai su premi-! vusiam dideliam aneksijų ša Fransų, M6terling:Į, Kiplinizų, 
B e r i n ^ r ^ s . " * F i n s e i J j o s pasaulinės * taikos darbo liniukui, niekas nepritarė. Bu- Hau^inana Senyviem Bjei-

ir J . P; Pavlovas. Visos'srityse. Tų premijų per try-| vo ir labai teisingų tan.os nsonų Kardue^ Mistra ,, Ko-
v*.*.̂  "ivnuuM «».i«* ^aBv^Į-c U)Vw. <»"«.'"» *"M. i ,_ . , . , -v -i- „OIKIUVA' «V/>i.«;iiw <liiviinn kairi Andrį man ivolana, Jvnutų Jiamso-
misami prigaK-uo visokio elemento iš * * » » « * g ė l o s i o s pavardės d,i Uku motų S oiles S ^ o ^ , n n ^ ^ m , J ^ i . 
jo* i r - d a U paskelbė Lietuvos bedarbiais."Igavimo Nobelio premijos ae-1 žmonės, kurie daugumoj sfc.|Diumanm, tam piima^ ^ ( l e s u ų , pu. ) 

* * ^^ ' f * ••» • *». ,. 
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Moterų 

Eina Pirmadieniais 
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Skyrius 

Veda A. Lapinskienė 

Priemones Vaikams Auklėti 
Vaikas Ne Gėle, Ne Medis. 
Motinos paprastai pripranta 

prie mažyčio, lyg prie gėles 
ar medžio, kurie pasilieka ten, 
kur juos padedi ar pasodini. 
Kol dar mažytis nerėplioja ir 
nevaikščioja, jį lengvai gali 
prižiūrėti, nes kur jį padėsi 
ar pasodinsi, ten jį rasi. Su 
juo mažai rūpesčio. Rodos, 
.visas gyvenimas taip turėtų 
vystytis, bet ne. Vos mažytis 
sulaukia' metų ar daugiau, 
pradeda vaikščioti ir motinai 
prasideda vargo dienos, ku
rias ji turi kantrumu ir dide
liu atsižadėjimu pergyventi, 
jeigu nori šiokį tokį žmogų iš 
mažyčio užauginti. 

Nekartą motina negali pil
nai suprasti šią mažyčio per
maną, ypatingai jeigu ji meg- ift w t i 

sta išeiti ir daug laiko praleis- v a y 1 

ti kitų draugystėje. J is ją su-i valdymas reikalinga, bet iš 
trukdys, kada ji skubinsis su mintinga priežiūra. I r kas 
namų ruoša, jis nesėdės ant 
vietos, kada ji ruošis išeiti. Iš 
vienos vietos į kitą eidamas 
be rūpestingos priežiūros ir 
užimančio išaiškinimo jis daug 
žalos padarys. J is apvers 
daiktus ir suterš brangenybes, 
į burną dės viską, ką tik ran
kutėms apims. Jo žingeidu
mas ir troškimas susipažinti 
su dalykais, kurie apie jį ma
tyt priveda jį prie didelių nu
sikaltimų, nes negalėdamas 
su 
jis nevieną sugadina, iš vietos 
išjudina, sudrasko. 

Atsiranda tokių motinų, ku
rios nekantrumu ir net žiau
rumu mėgina mažytį taip sau 

per pasekmės tokio suvaržy
mo? Diena po dienos, mažy 
čio proto ir valios tobulas la
vinimas pradeda skursti, tam
pa galutinai' apkirstas. Jis 
net pripranta prie dažnaus 
barnio ir mušifno, kurie jį ne
pataiso, bet lyg veidrodyje at
siliepia jo pasielgimuose. 

ReFf:iublikonų prezidencinis kandidatas W. L. Willkie su 
žmona ir žmonos motina Mrs. Cora Wilk sveikina draugus 
iš Mrs. Wilk namų priėmimo, Rushvilk1, Ind. (Acme teleph.) 

Motina turi pašvęsti savo 
laiką mažyčio ir valios lavi
nimui, kol jis įgys šiokį tokį 
supratimą ir sulauks bent ke. 

suprasti visų daiktų ypatybių, t u r į g 
ar penkis metus. Tada 

motina liks laisvesnė ir nesi
gailės laiko, praleisto vaiko 
tobulinimui. Gi mažytis turės 
gražių ypatybių, kurios vysty
sis ir tvirtės su metų priau 

kuomet jam ne g į m u 

STEBUKLAI 
Žemaites. 

v 

= # 

Paupurių miestelyje, Kiau 
* šių gatvėje, pačiame gale, pa, 

kalne j e stovi maža trobelė 
šiaudiniu apkerpėjusiu stogu, 
apgriuvusiu kaminu, apipuvu
siais langeliais, susmegusio
mis sienomis. 

Kiemelis kitą sykį buvęs 
gražiai aptvertas, bet dabar 
žiogriai išsivartę, vartai iš
gverę. Ant to paties kieme
lio riogso mažos kųtelės kiau
rais pamatais ir nudriskusiu 
stogu. 

Tarp tų aptręšusių lauželių 
karaliauja puikus klevas, išsi
kerojęs prie trobos galo, po-
pat langais. Stiebas jo ne taip 
dideliai drūktas, kaip tiesus, 
lygus ir augštas. šakos jo, 
kaip vainikas, į ratą, skarotas, 
"garbanotais lapais, dengia nuo 
saulės kaitros maž visą kie-i sitaiso. 
mėlį ir iki pusės gatvės. Kai- .Vieną sykį pati 

troje meili jo pavėsė, užėjus 
lietui gerajuždanga; bet kaip 
visi jo lapai permirksta ir 
papučia vėjas, tuomet nuo jo 
šakų, kaip iš kibiro, krinta 
vanduo. Tuomet gyvas daik--J s u m e t vaikščiojo, kaip ne ša

pas daktarą, bet nieko nepa
dėjo. Daktaras užgynė sun
kiai dirbti, greitai vaikščioti, 
liepė saugotis pavargti ir su
pykti. Kur Čia taip išsisau
gosi! Samdyti berną — nėra 
kuo; žemės maža, reikia pa
čiam dirbti, sušilti ir pavargti 
kasdien reikia, supykti vėl 
atsitinka. Todėl Blusius vi-

tas pabėga į šalį, o tas varg
šas trobelės stogas kenčia su
sitraukęs ; stambiausi^ lašų 
kertamas, glaudžiasi prie sa
vo šakotojo kaimyno. 

Tos trobelės gyventojas ir 
gražiojo klevo ponas nesenas 
dar žmogus, bet pasiligojęs, 
nors labai sveika sir tvirtas 
rodėsi; niekumet nesignodė ir 
niekas jam neskaudėjo, bet 
kaip tik prie sunkaus darbo 
pavargsta arba ko supyksta,! džio neverta laikyti taip užsi-
tuojau pradeda gerklėje l e i d u s i o ant stogo. Policis-

vas; rodos, niekas neskausta, 
o širdis taip bloga, net kojos 
į žemę smenga. 

Rūpėjo jam trobelė pataisy
ti, stogas, jei ne naujas, tai 
nors as pats aplopyti, bet ne
buvo ištekliaus. Džiaugėsi 
savo tokiu gražiu klevu, bet 
apmaudas ėmė, kad jis taip 
gadina ir pūdo trobelės sto
gą. Kaimynas nevienas jam 
kalbėjo, kod tokio šakoto me 

smaugti, kojos sutįsta, keletą 
dienų turi ilsėties, kol vėl at-

nnvarė jj 
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sau išsišakojęs visiems ir 
tiek. Pagaliaus nė kirtimo 
nebijo j , nes turėjo prikaltą 
"šopuką" ir Kristaus mūkg 
įkeltą. 

Vieną vakarą Blusius pa
reidamas iš darbo, žiūrėda
mas į asvo klevą, galvojo: 

— Gražus, tai gražus, prie 
to dar šventas; po teisybės 
visame miestelyje tokio nėra, 
bet trobelę mano baigia pū
dyti užsigulęs. Būčiau jau 
seniai pardavęs, bet nepato
gu kirsti del to šopuko . . . 
Kaip čia su juo apsiversti? 

Taip galvodamas, pasire. 
męs ant tvoros, po tuo pačiu 
klevu rymojo. 

Kur bus buvusi, davatka, iš 
kaži-kur pareidama, ėmė ant 
Blusiaus bartįes: 

— Kam tu,l;žmogeli, belai
kai šopukę tokią sulūžusia 
Dievo mūką? Ar negirdėjai, 
arba nežinai, jog, jei vienos 1 
dalelės trūksta, jau nebėra 
šventenybės, o čia kleve žiū
rėk — jau be rankų. Jei tu 
naujos neįkelti, \ aš kunigui 
pasakysiu, kad balvonus lai
kai . . . 

Blusius pakėlė akis. Tiesa, 
abi Dievo mūkos rankos at
kritusios nuo liemens, nusvi
rusios ant vinikių tik .laikos. 

— Ik šiol vis dar sveika te
bebuvo, — teisinosi. 

— Tur būt, nė poterių ne 
kalbi, kad nė Dievo mūkos 
nematai niekuomet neapžvel^i 
ner širdies nepekeli, — a t i to 
lindama tratėjo davatka. 

Blusius įėjęs į vidų rūpi
nosi: . ... 

— :Tai mūsų visų nepama-
tymas, kad šopuke Dievo mū-
ka sugriuvusi! Ėme svetimi 
žmonės akis man badvti, tur 
būt, reikės naują nupirkus 
įkelti. 

NAMŲ RUOŠA 
Kaip, Nuvalyti Popierines 

Sienas! 
Per metus laiko popierinės 

kambario sienos pritraukia 
dag dulkių ir pajuosta nuo 
pečiaus garų ir drėgnumo. 
Reikia nusipirkti vadinamo 
"wall-paper cleaner" ir var
toti pagal nurodymą. Kam
barys, liks lyg naujai išpo-
pieruotas. 

Kaip nuvalyti moliavo tas du
ris, langus, sienas ir U.t 

.Maliavotus (painted) daly
kus galima nuvalyti įvairiais 
būdais. Geriausias būdas nu
sipirkti "RexO,'" kurį reikia 
vartoti ant šiltai drėgno, arba 
šlakio skudurio, su kuriuo rei
kia patrinti po mažą dalį ma-
liavotos vietos. Patrintą vie
tą reikia pašluostyti su kitu 
šlapiu skuduru ir po to su 
sausu. Greitu laiku ir be di
delio vargo gali išvalyti visą 
kambarį. 

Kaip prašalinti tepylo, 
m aliavos smarvę f 

Labai nemlonų ilgai būti 
šviežiai išdažytame kambary
je. Tą smarvę galima leng
vai prašalinti padedant keletą 
indų, pripiltių tyro vandens, į 
kambario kapus. Reikia van
denį mainyti kas tris valan
das. Vanduo sutraukia į sa
ve visą smarvę. 

Gardūs Gaminiai 
Rašo E. Kleveckaitė 

"Lakšiniai" prie mėsos at. 
stoja bulvių vietą. Sušaldy
tas vaisių saladas pritinka pa
pildyti pietus. 

Kepta mėsa ir "laksi>>iai" 
1 svagūną, smulkiai sukapota 
2 žalius pipirus, kapotus 
2 šaukštus sviesto arba alyvos 
1 svarą malto steiko 
3 puodukus virt.j "Makštimi'' 
1 keną tomačių o/iubos 
1 šaukštuką druskos 
1-2 šaukštuko pipirų 
1-2 svarinio pok.Jio American 

sūrio. 
Apkepink svocaną ir žalius 

pipirus svieste. Pridek mCsą 
ir pavirink, kol gerai aprus. 
Pridėk lakštinius (kurie buvo 
išvirti sūdytam vandenyje), 
sriubą, druską ir pipirus. Per-
spausk sūrį per retą sietu-
ką. Pridėk put-} *sūrio prie 
mėsos ir lakšt inį mišinio. Su
dėk į keturkampę išaukuota 
bletą, ant viršaus apibarstyk 
likusiu sūriu. Kepi. vidutinio 
karščio pečiuje ap»e 30 minu

čių arba kol gražiai aprus. 
Sušaldytas Vytuto-fm S-;l tlus 
1 pakelį or*ndtf«i želatinos 
11-2 puoduko verdančio van

dens 
2 šaukštus citrinų* skysčio 
1-4 šaukštuko tarkuotos oran-

džio lupynos 
1-8 šaukštuko dmsko* 
1-2 puoduko supiaustyto oran-

džio 
1 puoduką vynuogių perpiau-

tų į puses 
1-2 puoduko supiaustytų sele-

Ištarpyk gelatiną karštam 
vandenyje ir atvėsink. Pri
dėk orandžių skystį ir duok 
atvėsti, kol pradės stiprėti. 
Sudėk kitus dalvkus ir laikvk 
šaldytuve, kol gerai sutvirtės. 
Išėmus, dėk ant cikorijos ar 
kitų žalumynų apdėdama ma-
yonaisee. Duok prie keptos 
mėsos ir lakštinių. 

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

B. Buračas. 

SZ5SS3SS53SS555S5SS55S5S2Z 
"DRAUGO". LABOR DAY 

PIKNIKAS 
Rugsėjo 2 d, 1940 m. 

VYTAUTO PARKE 
W 9 W 9 9 9 9 9 W 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C 

VASARA 
Tai gražumas vasarėlės, 
Kai pražydo visos gėlės, 
Linksmas, einu aš per mišką, 
Mano sieloj džiaugsmas triška. 

Plaukia švelnios v«jo srovės, 
Aš, kepurę užsimovuts, 
Bėgu takeliu siauruoju, 
Sykiu su paukščiais dainuoju. 

Girią, tankų ąžuolyną, 
Taip pamėgau ir jos gryną 
Orą bangoms išnešiotą, 
Per bekraštį erdvės plotą. 

Siunčiu maldas atsiminus, . 
I r dėl mylimos Tėvynės 
Kad ją Dievas išgelbėtų 
Kad jos laisvė vėl klestėtų. Laima 

tas lyginėjo, norėjo atpirkti 
lentoms. Pati tankiai bambė
jo, kad saulei įspįsti į trobą 
neleidžia, o duktė Onikė net 
rengėsi verdančiu vandeniu 
klevą palaistyti, kam. jos dar
želį spelkia. Visi ant jo rū-
gojo, visi jo neapkentė, b?t jis 
nė vieno nebojo: karaliavo 

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nao 1 Dienos 

TURTAS VIRŠ 0,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS 060,000.00 
Dabar mokam 3Vį% až pa

dėtus pinigus. Duodam pa 
«<kola* ant namų 1 iki 20 m 

(Daugiau bus) 

?*T 1 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAM ASSOdATIOH 
OF CHICAGO 

JTJSTDf MACKIEWICH, 

by U. a 
8AVING8 FEDERJLLLT 

INSTTRED 
• 

4192 ARCHER AVENIU 
TEL. VERGINTA 1141 

L VAI*: • iki 4 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: t iki 8:00 T. T. 

* " » • > 

Grcry hair makea you look old. 
and worse . . . makes you FEEL 
old. It'i so easy to erose those 
marks oi age . . with Instant 
Clairol. the modern method of 
coloring hair. Youll lovt tho r*, 
•uite . . . beautiful. natūrai-
looking color in a guick, tiiple-
action treatment which shanv 
poos, recondition* and tints Say 
to your hairdiMser: / mfr 

Write now tat h— booklet and h— 
advice on jroar hair probltm to 
Joan Clair. PT0M., Clairei. Inc.. 132 
W»Mt 46th Str—t. N«w York, M. Y. 

h 

n 

" r ' 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Musy 

Katalikiškus Laikraščius? 

" D R A O T A S " — vienintelis A-
merikop lietuvių kataliku dien-
ražtis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, I1L t 

"LATVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAS" — Sv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartii savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South S t , Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Ulinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" - A.L.K. Studentų i r Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 Sonth Wood Street, 
Chicago, Ulinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avemie, Chicago, DL 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

= a • 
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pat iegamęsias bombas, paskir 
s t y m u i j a s dideliame ploto. 

Žibalo letenamosios 
Bombos. 

Šios bombos y r a pr ip i ldytos 
žibalu a r kitokiu panaš iu de-

kart šicus bombos turineioa di 
dėles rankines g rana tos for-
mati) i r kad bombai sprogus , 
jos dalvs v ra išsklaidomos 
kokių keliu šimtų met rų radi
usu. Kiekviena tu. išsklaidy
ti] daliu, patekusi į med/iag«ti, 

ganeiu skysčiu. J ų p i rmeny- kur i gali būt i padegt i* sudaro 
l<e p rk ' š elektronines bombas 

Svarb i Londono priemiesčio Ba t te r sea elektros jėgos stotis , kurių vokiečių l akūna i 
bandė suna ik in t i bombarduodami p ie t ry t ines Londono dalis . (Ai/m tele,photo). 

įvairios Bcmbu Rūsys !r Ju Veikimas 
Bombos k r in ta ta i vienur, 1 kur is bombardavimų p a d a r o 

ta i k i tu r Europo je . Visi lai- lygiai akurat iškų kaip ar t i le-
k ra š i i a i y r a pilni a p r a š y m ų ri jos ugnį. Sųjunginingų 
ape ]>ragariškkų jų veikimų, užpirkimo komisija d a b a r do-
Spat tdos organų spausd inami ro dideles p a s t a n g a s gau t i 
paveikslai , kino kronikos, ro- p i rk t i didesnį šių apara l i i 
do jų sukur tų griuvėsių vaiz-1 skaičių. Aišku, kad jei ame-
dus . Bombonofiiaį, bombos, ( rikieeių pre tenzi jos del šios 
bombordavinmi , v i sur t a p o 
kasdieninių kalbų objektas . 
(Tačiau bombos labai y r a įvai
r ios . K a i p naikinimo užda
viniai y r a įvairūs t a ip i r vie
n a s bom!>os t ipas y ra mažai 
panašus į kitų. K a d supras t i 
visa tai , ką ap ie bombas ten
ka skai tyt i , i r ap ie kų gre i tu 
la iku gal teks g i rdė t i žymiai 
daug iau negu ligi šiol, m a n a u 
**U Ž . " ska i ty to jams bus 
įdomu sus ipažint i su svar-
blausiais bombų t ipa is . 

naujos a p a r a t ū r o s yr% pa rem
tos t iesa, t a i tuomet didžiau
sio formato bombų naudoj i 
mas bus žymiai naudingesn is 
ir jų reikšme a t i t inkamai pa
didės. 

. • • • 

Lengvos Smarkaus Sprogimo 
Bombos. 

• 

J o s pr ine ipe y r a panaš ios į 
aukščiau a p r a š y t a s dideles 
bombas, tač iau jų fo rmatas 
ir svoris v r a mažesnis . Ka-

Didžiosios Smarkaus Spro
gimo Bombos. 

(Jungi £ s y r a lengvesnes, 
t ad lektuviį eskadri le sugeba Ta i ypa t ing i ci l inderiai , kurie 

lakūnai p radė jo j a s naudot i 
p r i eš miestų gyventojus . Bar -
celonoje šios asmeniškos bom
bos pasiekė vietomis iš oro i r 
p a d a r e baisiausių rezul ta tų . 
Vienintel is išsigelbėjimas nuo 

glūdi tame, kad sp rogs tan t 
degant i s skyst imas numeta
mas tolyn i r tuo suda romas 
ga i s r a s gali apimt i dalesnį 
plotų. Tokia bomba net nu-
k r i sdama gatvėje a r aikštėje 

I gali u ž i k g t i aplink esančius 
namus . Tač iau šios bombos 
pa togumas nėra toks didelis, 
kad j i s a t sver tų jos didesnio 
svorio nuostolį . K a d a n g i lėk
tuvas žios rūšies bombų su sa
vim tu rė t i gal i tik žymiai ma
žesnį skaičių negu elektroni
nių padegamųjų bombų, tai 
v a r g u a r žibalo a r kitokios 
skystos padegamosios medžia
gos bombos šiame k a r e , b ū s i u 
naudo jamos . 

Slapta Padegamoji Bomba. 
Y r a tv i r t inama, kad vokie 

(Užbaiga 5 pusi ) 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

šių bombų v r a — pasis lėpt i 
. , ., ,_ , _ ,c ia i y r a i š radę vpat ingos rū-

rusyse i r kitose slėptuvėse. Į J c. * l ° 
' sies padegamųjų bombų, ku-

Elektroninės Padegamosios Į r į o s j į e Hgi šiol d a r nė ra 
Bombos. ' p a n a u d o j ę . Tur ima žinių, 

Šios bombos y r a labai nedi-
dėles i r sver ia t ik kokį kilo
gramų a r kiek daugiau . To
dėl jų lėktuvai gali su savim, 
tu rė t i labai didelius kiekius. 
J o s ypač t inka didesniems 
mies tams bombarduot i , nes jų 
p r i d a r y t i ga i s ra i didel iam 
mies tui gal i būt i žymiai pavo
j ingesni už didžiausius sprog
stamųjų medžiagų kiekius. 

Šiomis bombomis rusa i y r a 
i š radę . labai įdomių pr ie ta isų 
pask i r s ty t i d idesn iame plote, 

jių su savim gabent i didelį 
skaičių, i r jomis padengt i 

Šios bombos paga l savo didesnį pr iešo te r i tor i jos plo-
fo rma ta v r a vi.ių didžiau- j ^ K a d a n g i jų veikimo je-
sios i / s v e r i a nuo kokių 5J0 « a * 1 tokia s t ipr i , tai s t ip 
net iki J,(HH) ki logramų. J o s rūs p a s t a t a i net tiesiogio pa-

p a t a i k v m o vietoje p a d a r o la- t a ikymo atlfcjll įų l igi pagrin- ~ 
bai dideles i r gilias, duobes- d » **&& b u t i sunaikint i . Nuo Ė m 
kra t e r iu s , ir s m a r k a u s jų ąro-, JU žmones 

uo 
a Ii išsigelbėti gi

lino su !uromas oro spaudi
mas suna ik ina viskų, kas ran
d a s i sp rog imo apl inkumoje . 
O r o spaud imo naik inamoj i 
j ėga d a r v r a s u s t i p r i n a m a iš 
• p r « « i m o vie tos . n e p r a s t u 1 bombos, k « l i o s s a v » P 1 * * * 
s m a r k u m u į v isas šalis l o - | k . v t u l i « W » l t ' t a l i n V l a z l l « -
kiam-iu bombos skeveMru. « i **• >lil t v i r t a i ! s t a t - v t a 

Uos.' slėptuvėse^ net jei jos į 
namų t iesiog pa ta iko . 

Asmeniškos Bombos 

Tai y r a s m a r k a u s sprogimo 

pr ip i ldy t i nedidelių elektro
ninių padegamųjų bombų. Šie 
e i l inder ia i t a ip su tvarky t i , 
kad nusi le isdami iš v i r šaus 
sukasi i r tuo metu p e r t am 
t ik ras cil inderio skyles išmėto 

AKIŲ GYDYTOJAS 

• DR. V A I T O , DPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICAJOIiy AKIŲ 
METTYIS 

tiuvlri 20 meių praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių įtempimą, kaa ea 
"t priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu 
trio, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisinga) akinius, visuose atsiti-
kiniuose egzaminavimas daromas su j 
elektra, parodančia mažiausias k lai | 
laa. Speciali atyda atkreipiama } J 
nnokyklos valkų* Kreivos akys atl ) 
taisomos. 

Talandos: nuo 11 lkl 8 vai. vak | 
Nedoliomis pagal sutartį 

Daugely atsitikimų .akys atitaiso ' 
mtttf be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Telefonas YAJidj 1S7S 

Remkite Lietuviskę 
Žydukę 

N A T H A N 
K A N T E R 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Hals ted S I 
Tel. M v d . 

0014 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Budr iko R a k a n d o Krau tu 
vėse r a s i t e pa ty rus į akių 
d a k t a r ą (op tomet r i s t ą ) , ku
r i s p r i t a ik ins j u m s akinius . 
Te is ingas i r ge r a s p a t a r n a 
v imas . Akių egzaminavimas 
d y k a i 

1941 Metų Rad ios i škrau tos 
an t pa rodos . $95,000 ver tes 
gerų r akandų s takas . Elek-
t r ik ines Ledaunės , Pečia i , 
K a r p e t o s . Teis ingos Kainos . 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teis ingo rad io p a t a r n a 
vimo šauki te : Y A R d s 3088. 

JOSEPH F. SUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDltlKO PROGRAMAI: 
WCFL, — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
VVHFC •— 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 7 va' 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHHOJRGA8 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsLū Street 

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 

{Sekmadieniais suiyg sutarties 
Phone Cicero 4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Ct, Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 r^te. 2-ti, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 

rnerp. 19 d., 1940 

LIETUVIAI DAKTARAI 

*»>. CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
oSrPTft1^ B CHIRURGAS 
*155 West Cennak Road 

OFISO VALANDOS 
1—4 ir 6:30 — 8:30 ^kere 

i* pesad nutartį. 

M . F. C. WINSKŪNAŠ" 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak-Rd. 
TeL CANal 2S45 

V a l : 2 - 4 i r 7 - 9 
Res.: 7004 Sa FairfleU 

Tel HBMlock 3150 

DR. V. L S O U N S K I 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieaiais, Ket\irtadieniaia ir 
*r%^ Penktadieniais. 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel. YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais. 

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

(2-tros labos) 
TeL MIDway 2880 CMcago, X1L 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nue Z fti | 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak, 

Sekiaad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

š i ų boinUu var to j imu n e p a 
t o g u m a s ^liuti tarno, kad jos 
y r a n e p a p r a s t a i sunkios, i r 

į bombos vk lu ry esančia 
sp rogs tamąja medžiaga. T I K 

j momentu , ka i lazda a t s imuša 

kiekvienas lėktuvas ju suge-
į žemo, sp rogs tamoj i medžia
ga g a u n a smūgį i r t a m p a iš-

b a tu rė t i su savim tik visaij s p r o g a i n a m a . 
maŽ4 skaičių. Tokios boro- š į o s b ^ b o s t u r i savo 
bos tod i l y r a panaudojamos ; s k e v e Į c l r a m į s sunaik in t i kuo 

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

i 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRUEGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ii 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį 

hes. telefonas SESiey 04^4. 
TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49tli Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. MAURICt KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4rj31 So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 • 
Rez. teL r*LAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai, dienj 
TeL YARds 5557 

DR. FftANK C. KVVLNN 
(Kviecinskai) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartį. 

t a ik in imui i ypa t inga i stip-; d a u g i a u gyvybių. K a i į že-
r ius labai <!idelio svarbumo 

i me - įs iskverbusios bombos 
ob jek tus : sva rb ius fabrikus,! / , . . . , t i v.. 

. J . i skeveldros lekia t am t ikru t i l tus , d idel ius k a r o laivus, 
s t i p r i a i š a rvuo tus ka ro laivu> 
mažesnėmis bombomis sūnu i 
kint i iK»galiina? nes lx>n»ba 
m s u g e h a p r a m u š t i laivo šar
vų. Tik pa t a ikymas labai 
didel io fo rmato bomba laivui 
s u d a r o iatal iniu> ivxul ta tus . 
T a m e i r glūdi faktas , kad lėk
t u v a i ligi šiol d ide l iams šar-
vuot la iv ia ius m a i a i k^ galė
j o j i ada ry t i . 

J . A. Valstybių karo spe
cial is tai <!abar tv i r t ina , kad 

gan žymiu k a m p a tik į aukštį , 
i r nuo jų da&nai ga l ima iš
sigelbėti a t s igu lan t an t že
m e s ; asmeniškos bombos sve-
veldros sus ida ro ne k ra t e ry , o 
žemės pav i r š iu je , — del to 
skeveldros lekia \ v i sas puses 
beveik horizpntal iškai žemės 
pav i r š ium, i r v i skas ap
link nusku tama . Tokiai bom
bai sprogt** jrnlėjiinas žemėje 
nieko padė t i negali . 

P r a d ž i o j e šios bombt^s bu^o 
skir tos kovoti su pės t in inkais 

CHICAGO JS MOST KJSLIABLE NEW CAli DEALd l̂i 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Therefore We Are Oflermg Our Tremendous Used Gar btock At 
K E A L B A R G A I N P JI I G £ S. 

BUICKS — 1939-38-37-36, Sėdaus. Prices as Low as: 
Ali liave Heaters and TranKs — some with Radios S395.00 
CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios ^185.00 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. .$295.00 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
YVith Heaters, Radio and Trunk #275 .00 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
YVith Heaters and Radio. AU have Trunks #295 .00 
FORDS — 1939-38-37, with Heater; some have Radios $195 .00 
PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radios, Trunks, $185 .00 
P L Y M O U T H S — 1940-39-38-38-36, w i t h Hea te r s , 
Rad ios a n d T m n k s . AU these oars a re l ikę B r a n d New $ 2 9 5 . 0 0 

218 ca r s t o choose from. * E v e r y car recondi t ioned by our factory 
t ra ined mechanics a n d guaran teed to be perfect t h roughou t . 

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

Burke Motor Sales Co. 
PLY 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas FROspect 6737 
Namu telefonas VIRginia 2421 

DR. P. J . BESNAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Kes. — YARds 3056. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutarti. 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS , 

4645 So. Ashland Ave* 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res, 6958 So. Talinan Ave. 
Res. TeL GROvenill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedeliomis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

ten i š r a s t a s ta ikymo a p a r a t u s , ka ro lauke, t ae iau I spani jo j 

D E S O T O — P L Y M O U T H 
6445 So. Western Ave. Chicago, 111. 

OP E N E V E N I N G S . 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vmk. 
Nedeliomis pagal sutarti. 

Office teL YARds 4787 
Mamų teL FROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 2 0 1 W . C e r m a k R o a d 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. f. 

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

• • 1 *TZT>wM4. TO** 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2S59 S. Leavitt Sk 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., CanaJ 0700 

DR. J. J. KOVYAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 6921. 
Res.: KBNwood 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O-fiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:3ti-&:3t 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 , 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Nedeliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0267 

Rez. teL: PROspect 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Residencija: 1600 Sa Artesian A m 
VAJ.AND06: U v. ryto iki 3 

t V 9 W «»k«M 

I š k u r angl is r i r k s i t e i r k iek 
mokėsi te , geresnių angl ių ne
gaus i te k a i p p a s : — 

CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago • Tel. PORtsmouth 9022 į 
POCAHONTAS MINE RIN. iš »e-
riau>ii.i niaintj. Daeug dulkiu išim
ta. Perkant 5 Tonus ar daugiau — 

.35; Black Band — 89..V0. 
Sales Tas Extra. 

'k 
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f mo bomba be to apsunkina ir 
padaro daug pavojingesnių 
darbą tu, kurie stengiasi iš
gelbėti anksty besniu bombų 
aukas iš po oro užpuolimo 
pridarytų griuvėsių. .Atkle-
to veikimo bombos yra dau
giausia jeigu jas 
panaudoitf vienu laiku su tuo
jau veikiančiomis bombomis. 
Žinodami apie atidėto veikimo 
bombų buvimo galimumą, už
pultieji neturi galimybes tuo
jau po paties oro užpuolimo 
pasibaigimo ramiai vel pradu
ti savo darbe. 

Klausimas, kuris dar yra 
{domus yra tai, 

kas įvyksta su nušauto bom
bonešio bombomis, 

kurių jis anksčiau nesuspėjo 
Tai aišku svarbi 
nes jei kiekvieno 

pricšmviacines artilerijos nu
šauto ar naikitnojlų priversto 
nusileisti žemyn bombonešio 
krovinys sprogtų, tai priešo 
teritorijoje net ir žuvęs lėk
tuvas savo kroviniu pridarytų 
didelių nuostolių. Anglų 
spaudoje šis klausimas kaip 
tik buvo plačiai diskusuoja-
mas ryšimu su Clastono mie
sto nelaime, kai pašautas vo
kiečių minų dėjimo lėktuvas 
krito į miestų ir minų sprogi
mu sunaikino daugelį namų 
bei sužeidė dideli žmonių skai
čių. 

•Tačiau nėra pagrindo ma
nyti, kad del kiekvieno nušau
to lėktuvo įvyktų panaši ka
tastrofa. Beveik visi bombų 
tipai yra nepavojingi, kol 
bombos paliuosuotos nuo jas 

^ 

Įvairios Bomby Rūsys 
Ir Jy Veikimas 

(Tęsinys iŠ 4 pusi.) 
atskirą gaisrų. Sistemos at
žvilgiu paskirstymas butų pa-

t našus į rusų panaudotų pas
kirstymo cilinderį, tačiau nau
jos bombos turėtų dar dides
nio lengvumo pinuenyl^*. Ci-
linderis su savo 10. elektroni
niu bombų turiniu sveria apie 
100 ar n *t daugiau kilogra
mų, o kokie 2 — 3 kilogramai 
naujos slaptos bombos galėtų 
sukelti lygiai tiek pat gaisrų. 

Du j tį Bombos. 
Jos savo vidury turi nedi 

delį sprogstamųjų medžiagų 
kiekį, kurio turi pakakti bom
bai išsprogdinti ir tuo pa-
liuosuoti joje easneias kom- ^ — ^ 
presuotas dujas, ar numesti į numesti, 
visus šonus nuodingų skysti-! problema, 
mų, kuris susijungdamas su 
oru išgaruoja ir sudaro dujas. 
Yra ir šių bombų tipas, kuris 
nesusprogsta, o gana ilgų lai
kų lekia žemes paviršium, pa
likdamas užpakaly savęs nuo
dingų dujų uodegų. 

Kos kas nuodingų dujų 
bombos kare dar nebuvo pa
naudotos; ir abejotina ar jos 
iš viso bus naudojamos. Ta
čiau, aišku, abi kariaujančios 
puses jų atsargas yra paga
minusios, kad vienai pusei 
pradėjus jas naudoti, kita ga
lėtų tuo pačiu atsakyti. Svar
biausia priežastis, kalbanti 
prieš dujų bombų naudojimų 
glūdi tame, kad jų efektingu-1 
mas yra labai ir labai abejo
tinas dalykas, ir neatsvertų 
viso pasaulio moralinio pas^. n e š a m % l ė k t u v o M a t > k a r 

merkimo, kuris būtų nukreip-j t a į g a t s i t i l l k a > k a d imtuvas 
tas prieš tų puse, kuri pirma j ̂  t u r į n u s i l e i s t i n e labaiU« jairXHL~š. Iki to laiko 
pradžtų šias bombas naudoti. j_patogioje vietoje ir jei vienai žinios ir giminės gyveno sa-

T i š kariaujančių pusių gamintų! vo atskiru gyvenimu, lšvirši-
boml>as, kurios suukesnio n u - > » valstybinis pavidalas ap
sileidimo atveju būtų išsprog
dintos, tai ji tuo savo lakų-
nus ir lėktuvus pastatytų į di
delį pavojų. Be to, galėtų 
atsitikti, kad lėktuvas su to
kiomis lengvai sprogstančio
mis bombomis turėtų nusileis
ti ir savo teritorijoje. 1M to 

(bombos beveik visuomet yra 
apie kurių dabar yra kalba- sukonstruktuotos taip, kad jas 
ma, ir dar atidėto veikimo 

Naminė britų sargvba Croydon airporte, arti Londono, tyria vokiečių orinės bombos 
išmuštų žemėja didelę duobę. (Acme telephoto). 

LIETUVIŠKOJI TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 
IR AMERIKOS LIETUVIS 

rašo P. B. 

(Tęsinys) 
2. LIETUVIŲ TAUTOS, 
KAIP KULTŪRINIO 
VIBNĘffO, FORMAVI
MASIS. 

a). Valstybes sukūrimas. 
Bendrais fizinis ir psichi

nis žmonių giminingumas ap
ima visų žmogaus būtybę, visa 
jo veikimų. Kiek nusistovėjusi 
išvidine bendruomenė practa-
da apsireikšti jos prigimtį 
atitinkančiomis išviršinemi s 
formomis, stengiasi objekty-
vuotis. Lietuviškoji tautine 

Aišku, kad te šių čia apra
šytų bombų dar yra įvairių 
kombinacijų ir kiek nuo įpras
tų tipų besiskiriančių bom' ų. 
Tačiau jas neįmanoma visas 
apimti trumpo straipsnio ri
bose. Gal tik reikia priminti 
kombinacijų tarp padegamo

sios ir sprogstamosios 
bombos, 

individualybe pradėjo objek 
tyvuotis valstybniu pavida- čioniškasis religinis kartu su 

kultūriniu mvenimu nurodė 
pagrindus ir giliau įprasmino 
tautinį pašaukimų. 

lenkia religijų tuose dalykuo
se, kurie yra žmogaus sukur
ti bei seka iš žmogaus tau
tiškumų apspręstos prigim
ties. . Krikščionybės įtakos 
centre pirmiausia stovi išvi
dinis žmogaus pasaulis. Tuo 
būdu krikščionybe sustiprino 
lietuvio palinkimą į susitel
kimų, į išn&nį gyvenimą. 
Lietuviškoji kūryba pasidarė 
statmeniška, turtingesne idė
jomis, bet' išviršiniai liko 
skurdi (anksčiau priėmus 
krikščionybę to išviršinio į n į n k a i w ^ į t i k a i rado tų 
skurdo būtų išvengta). Knkš- . l e n k u o s e > 

kasis užsidarymas savyje, 
lietuviai, šalia veržimosi į 
rusus, pakrypo ir į lenkus, 
kurie turėjo ryškesnių tote-
mistinių, vyriškojo gyvenimo, 
pradų, ir kūrime, be to, jau 
buvo sukūrę aukštesnę kultū
rų. Bet lietuviai iš lenkų su
silaukė ne dvasinės jėgos pa
vaišinimo, o jau sukurtų, pil
nai atbaigtų kultūrinių gėry
bių, kurios lietuviškų j į kūry
biškumų tegalėjo slopinti. Lie
tuvis, šalia prisiimtų savotiš
kų išviršinių lenkiškumo ma
nierų, savo dvasioje vistik li
ko grynai lietuviškas. San
tykiuose su lenkais pasireiškė 
ir lietuvių nomadiškiejį suge
bėjimai: neturėję galimybių 
Lietuvoje pasireikšti valstybi 

| gų savos valstybės negerbi
mą bei netiesųmą santykiuose 
su šio gyvenimo institucio-
mis. Iš tų laikų dar sekė pa
sireiškęs nesugebėjimas orga
nizuotai ir planingai kurti, 
stoka ateities pramatymo. 
Kiekvienas gyveno ir kūrė in 
dividualiai, lyg nebūtų jokios 
bendros tautinio gyvenimo 
krypties. Didelį disonansų 
tautos gyveniman įnešė nelai
svės laikais neišvengiamai 
susidaręs intelektualinio elito 
pažiūrų persiskyrimas, kuris 
visai neproporcingas plačiųjų 
masių pasaulėžiūriniam pasi
skirstymui bei neatliepia tų 
masių nuotaikos. Tautos ma
sėse pasireiškė nesąmonin
gas priešinimasis svetimų 
santvarkų pemėgdžiojimams 
bei toleravimui (pavyzdžiui, 
rusiško biurokartizmo, nelie
tuviškos teisės etc.) ir noras 

tapo su valstybės atgavimo 
data. Tas su entuziazmu pra
dėtas * išsivavimas iš nei
giamybių pamažu būtų pavir
tęs neišdildomais tautiniais 
bruožais priešingų teigiamy
bių pavidalu; visų lietuvių 
pagarlm ir nuoširdi meilė 
savai valstybei, sugebėjimas 
planingai ir organizuotai kur
ti, ateities pramatytas. Dar 
charakteringa, kad lietuviai 
netekę, nors ir neatsižadėję, 
etnografinės teritorijos gilu
moje esančio Vilniaus, sten-
gesif kad ir nesėkmingai, įsi
tvirtinti atgautos Klaipėdos 
pajūryje. Su Vilniaus atga
vimu buvo vėl ryškiau paža
dinta kontinetinė lietuvių 
tautos dvasia, nors jūros mei
les žadinimu ir realiais žy
giais neatsisakyta įsitvirtinti 
ir pajūryje. Šis sintetiškas 
kontinentinės ir jūrines dva-

kurti pilnutinį lietuviškų gy-* šios derinimas gali turėti di-
venimų. , dėlės reikšmės lietuviams 

bei Lietuvai, atgavus per šį 
karų prarastųjų nepriklauso-

Valstybes atgavimas taip 
pat suformavo tam tikrus 

I invbe charakteringesnių ypatybių4 J 

pradus. Pirmiausia buvo su
sirūpinta nulietuvinto viešojo 
gyvenimo įdiegtų neigiamumų 
pašalinimu, nes tautos dvasios 
tinkamas pasiruošimas nepri
klausomam valstybiniam-tau-
tinimas gyvenimu pilnai nesu-

NeUkęs pasitikėjimas 
vim veda prie pražūties. 

sa 

Kiekvienam įdomu tai, kas 
jam suprantama. 

Neverta pulti to, kas mūsų 
puolimo nejaučia. 

paliuosovus nuo lėktuvo, ma-
bombas. šios paskutinės 
bombos yra tokios konstruei-
jos, kuri paverčia jas savo
tiškomis pragaro mašinomis. 
Nusileidus žemėn bomba ne
sprogsta, o tik pradeda veikti 
jos vkluje esantis laikrodžio 
mechanizmas, kuris bombų iš
sprogdina tam tikram nusta
tytam laikui parėjus. Šios 
bombos yra naudingos tuo, 
kad jos sprogsta ilgesnį laikę Į 
po oro užpuolimo, kai žmonės, tingų prietaisų 
jau yra išėję iš savo slėptu
vių ir yra eksponuoti visiems bet turi reikšmės kaipo pa
naikinamosios bombos jėgos Į nikos ir l>ajiiiės sukėlėjas. Yo-
padariniams. Atidėto veiki-] kiečiai paskutiniuoju laiku 

| žas propeleris pradeda suktis, 
paveikia tam tikra; spyruoklę, 
kurioje yra atara. Tada per
duria ypatingų bombos vidury 
esančių sienelę ir tik tuomet 
bomba tampa pavojinga. Tai
gi, kol bomba prikabinta prie 
lėktuvo, ji jokių sprogimų 
dažniausia negali padaryti net 
jei lėktuvas nukrinta. 

Norėčiau baigdamas straip
snį priminti tam tikrų ypa.-

kuris nors 
bombos pavojaus nepadidiria, 
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£lwoode, lml., tper respublikonų partijos iškilmes pa
ruosta vieta pardavinėti dramblius ir kitus atmininio daiktus. 

(Acme telephoto). Į Londonas, 1940. 

reiškė, kad lietuvis jau turi 
šiokių tokių savo išvidinio 
bendruomeniškumo savisų-
monę, kad tauta pradeda gy
venti sųmoningu istoriniu 
gyvenimu. Iš kitos pusės, 
sukurtoji valstybe su savo 
valstybiškai - kultūriniais žy
giais formavo bei formuoja 
lietuvių tautų. 

b). Krikščionybės įvedimas. 
Vienas svarbesnių jau sa

va individualinę saviscįmonę 
turėjusios lietuvių tautos is
torinių įvykių buvo'krikščio
nybės įvedimas. Nekrikščio
niškosios tautos perėjimas į 
krikščionybę pasireiškia di
deliu sukrėtimu. Krikščio
nybe ateina iš aukšto ir pa
lenkia savo principiniams reu 
(lalavimams visos tautos gy
venimą su jos tradicijomis, 
kultu, morale ir k. Iš kitos 
pusės, tautiškumas dalinai pa-

Olandijoje ir Belgijoje naudo 
josi bombomis, prie kuri<ų yra 
primontuotas ypatingos rū
šies švilpukas. Krisdama to
kia bomba kaukia nepaprastai 
bamgimančiu balsu, taip kad 
bombardavimo aukose suke
liama dar didesnė baimė. 
Panašiai vokiečiai taipogi 
pradėjo savo pikiravimo bom-
boaešius aprūpinti sirenomis. 
Kol bombonešis normaliai 
skrenda, sirenos tyli, bet tuo 
momentu, kai jis pradeda lei
stis žemyn numesti bombų, si
renos pradeda kaukti, siekda
mos tuo apkvaišinti vietovės 
gyventojus ir gynėjus. 

L. Š. 
(L. Ž.) 

c). Santykiai su slavais. 
Dar yra charakteringos iš

davos iš lietuvių santykių su 
slavais. Valstybinės didy
bės laikais lietuvis buvo no-
madiškesnis, geresnis organi
zatorius. Lietuviai veržėsi į 
matriarchatiškųjų rusų že
mes ir tuomi ugdė (ne savi-
nosi, nes rusai patys neturė
jo) valstybiškumų, juridišku-
kūmų, patenkmo ir didino pla
čių žygių norus. Bet tame en
tuziastingame valstybes ku-
rhue del jos pačios buvo už
mirštas tautiškumas, daugeliu 
atžvilgių pasiduota rusų įta
kai (pasidavė tai įtakai veik 
išimtinai tradicinio aukštes
niojo luomo žmonės ir tuomi 
atsiskyrė nuo liaudies masių, 
kurioms vienintelė paguoda 
tada liko lietuviškoji žemė, 
kalba ir katalikybė). Nete
kus lietuviams valstybės, ru
sai pradėjo persekioti ir slo
pinti visas lietuvybės apraiš
kas. 

Po sukrikščionėjimo lietu
viuose atsigavo matriarchatiš-

d). Valstybės netekimas ir 
atgavimus. 

Susilpnėjus nomadiškumui 
ir kartu su tuo netekus tinka
mų vadų, lietuvių sukurtoji 
valstybė pradėjo staigiai silp
nėti ir, pagaliau, nepriklauso
mybė buvo visiškai prarasta. 
Žuvus valstvbei ir kartu su ja 
visoms kitoms viešojo gyve
ninio tautinėm formoms, lie
tuviai su savo tautinės kūrybos 
pradais užsidarė savyje, su 
sitelkė šiauresniame subjekt.y-
viniame gyvenime. Viešojo 
gyvenimo nulietuvinimas, tau
tos nuobjektyvinimas buvo la
bai tragiškai pergyvenamas. 
Iš tų svetimųjų priespaudos 
laikų galėjome pastebėti pas 
kuriuos ir po Didžiojo Karo 
pasireiškusį labai kenksmin-

Klausykite 'Draugo' Radio Programa 
Antradieniais 
WGES(1360K1.) 
7:3 0 valandę vak. 

Įdomūs pranešimai -
žinios - muzika - dai
nos, . Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

• Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto* 
jus pasiklausyti Uų radio programų, nes bus 

# 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
šias ir vertas jusy pasiklausymo. 

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 

H0LLYW00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu-
vėmd ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskat 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS 8c SONS 

7100 So. Talman Ave. 

TEL. PR0SPECT 8748 
Mes iškranstome modernia budi. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokykee 
(best ąuality) anglis. 

SICK, NERVOUS 
PDAMIfV"EVERY 9 
U H R I l l V l MONTH" i 

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
RearUforaan'sFriend"! 
Some women suffer sc»ere monthly 
pam (erarapa, baekache, headache) due 
to female functional disorders whi)e 
other's nerves tend to become upset and 
they ff«t erasa, restless and moody. 

So why not take Lydia E. Pinkham'a 
Vegetable Compound made etperialhl 
te- helP tired, run-down, nervous wonn-
en to KO smiling thru "diflicult days." 
Pinkham's Compound centains no opi-
au* or habn-forming ingreaienu. It 

k made from nature's own beneficial 
roota and "^bs - e a c h w i t h ^ į « w a 
ąpecial purpoee to HELF "OMIM. 

Pamous f or over 60 years—Pinkham's 
Compound is the bestknown and one 
of the most effectiv "woman s tomc» 
obtainaM*. Try it! 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOE 

or 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

l 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytį Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBKOSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino N&C-
TAB. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

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

2423 West 64th St. Tcl. Hemlock 6240 
T 

Mttttfeiift [•aSMAt^*^ 'lOMš&J ^ 
J\t I j a . U . 

*t * 
I 
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nniFttT 19 d., 1940 

JU0ZAPA3 ŽILEVIMU3 
M.: re ru£p. 18, 1940, 12 v. dieną* sulaukęs f ruses aniž. 

(įimęs lėktuvoje, Telšių apskrityje, Plungės parapi
joje, I>eken?s kaime. Amerikoj išgyveno 35 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Magdaleną, po 
tėvais Kareekaitė, sūnų Kdvardą, dukterį Gertrūda 
uošviene Magdalena. Kareckienę, brolį Joną Žilevačių 
ir šeimyną, 2 seseris: Konstancija Patupienę ir šeimy
ną ir Jadvygą (Jrybienę ir šeimyną. Lietuvoje pali
ko brolį Antaną, ir seserį 'Vincentą Barakauskienę. 

Kūnas pašarvotai 12239 So. Emerald A ve., telefo
nas Pullman 2448. La.:dotuves įvyks trečiadienį, rugp. 
21 d. Iš namų 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į ftv. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šventa Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Dukteris, Uošviene, Bro
lis, Seserys, Giminės ir Pažįstami. 

Gydytojas Suvalgė 
Ligonio Smegenis 

(XX) Vienas iš poetų, gy
venusių 17 amž. pradžioje 
(Malherbe), labai bijojo oro 
atmainų, ypač šalčio. Norėda
mas apsisaugoti nuo šalčio 
jis nuolat nešiojo tuziną ko
jinių ir 15 marškiniu. Gi 
Lichtenšteino kunigaikštis, 
taip pat 17 amž. gyvenęs, sa
vo arklidėje praleisdavo ne
mažą laiko dalį, juos šerda
vo ir prižiūrėdavo. 

Didysis vokiečių rašytojas 

Daug Įvairume Per 
Šaltmiero Lietuviy 

Įdomi programa pilna įvai
rumų laukia visų šaltimiero 
Lietuvių Dienos dalyvių. 

Rugpiūdio 25 d., didžiulis 
Oak Daržas, prie 119-tcs ir 
Archer Ave., bus pripildytas 
tūkstantine minia, kuri su
plauks pamatyti ir pasigėrė 
ti tikra lietuviška pregrama. 

Bus moterų chorų kontes-
tas; bus polkų, kontestas; bus 
našlikių konteįjtas; dalyvaus 

Norintiems Pirkti 
Vartote Automobilį 

Pirkėjams kuri? ieško pirk 
ti gero vartoto automobi-
liaus ui žemą kainą patariant 
eiti pas Ashen Motor Sales, 
7405 Stony Island Ave. 

Ashen Motor Sales rasite 
didelį pasirinkimą visokių 
modelių, visų metų pa v.: 

• 1939 metų La Salle Ccnvcnr 
tible Coupe, pilnai įrengtą už 
tiktai $845. 

1939 Pontia<» Convertible 
Coupe, su radio, heater, ir 
W. W. už tiktai $695.00. 

1939 Plymouth 4 durių Se-
dan, pilnai įrengtą už tiktai 
$395. 

Be šių rasite ir daugelį ki
tų (gerų automobilių. 

Pinigai nereikės įmokėti jei. 
turite pastovų darbą, o ba
lansą galėsite išmokėti per 
24 mėnesius. «i 

Į;Sąjungietes, Prašome 
Jūsų Dėmesio! 

"Ar norite laimėti De So-
tuką, už dešimtuką?" 
Kaip Jus visos žinote dien-

iš galingiausių ginklų prieš 
visokius "Columnistus" ir ki 
tus begėdiškumus, kurie sten
giasi suklaidžioti pasaulį. 
Tai, Sąjungietės, stokite į 
mūsų Mašinų Fondo rėmėjų 

rastis "Draugas" leidžia nau;eiles. 
jį. 1940 De Soto automobilį 
laimėjimui per savo didelį 
Lcbor Day Pikniką, Vytauto 

Ashen Motor Sales kraut:;-1 Darže, prie Chicagos miesto. 
vė atdara kas vakarą iki 10 Laimėjimo tikietukai yra par 
vai. ir per visą dieną Sekma
dieniais. 

Nepirkite vartoto 
biliaits neapžiūreję 
Motor Sales stako. 

Pranešimas 

duodami po dešimtuką ir 22 
tikietukų knygute parsiduo-

įtomo-jo^ už du dolerius. Pardavėja 
Ashen &a^ s a u užsirašyti tuos du ti-

g^ kietokus ar pardavus tuos'ti-
kietiis pasilikti tuos d,u de
šimtukus sau už pasidarbavi
mą. 

Visi turintieji dienraščio 
"Draugo" Laimėjimo tikie-
tus ir norintieji progos lai
mėti 1940 De Soto automobi
lį yra prašomi kuogreieiau-
siai sugrąžinti pinigus ir ti-
kietų galukus. Jei siųsite 
p?r paštą, jie turi būti siun
čiami nevėliau kaip rugpiū-
čio 29 d., 1940 m.; nes Drau
go spaustuve turi juos gauti 
nevėliau kaip rugpiūčio 31 
d., 1940 m. Keliom sekani-

du vyrai — ar atspesite kuris 
W. Goethe, viešėdamas Švei- sūnus, ir kuris tėvas dau 
earijoje, nusipirko dramblio gelis neatspes.- dainos radio 
kaulo smūtkelį, tačiau niekur, artistai, grieš smagi orkestrą 
negalėjo surasti jam tinkamo kokiams — ir dar prie to 
dydžio kryželio. Praėjus 40 įvyks tos dideles muštynes 

D.L.K. Vvtauto draugijos 
mėnesinis snsirinkima,s ivvks D e S o t ° automobilį tikietų 
antradienį, rugpiūčio 20 die- pardavėjai buvo nusivedę į 

kai kuriuos apylinkes pikni-

i • i-- -i n m ciom djenom pastas neveiks 
"Draugo" leidžiamą 1940 . • *~T 

ir tokiu būdu Jūsų tikietai 

ną, 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetai
nėje, 3133 S. Halsted S t 

Susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekvienas narys priva-

kus, kad parodžius visuome
nei kokia dovana yra duodi :> 
ma laimėjimams. Visi stebia-
si automobilio gražumu ir 
greitai bėga pirkai tikietu-

metų, atsitiktinai didysis ra- tarp Dėdės Bruko ir Lille 1 o būtinai pribūti. Taip pat £u s # jTy k a į p ^m0nės sako an 
šytojas viename Vokietijos jMaikio. Kas laimfy? Vieni'dar neužsimokėjusieji nario l g h j k a l D 0 j e > "Everyone falls 
kaimelyje, pas neturtingus betina ant Dėdės Bruko, kiti 
ūkininkus, pastebėjo nedidelį 
dramblio kaulo kryželį, kurį 
jis nusipirko. Grįžęs namo, 
labai nustebo, nes pasirodė, 
kad smūtkelis su rastuoju 
kryželiu kadaise buvo drau
ge, ir todėl dabar gerai de
rinosi vienas su kitu. 

Prieš 10 metų vienas gydy
tojas, betyrinėdamas miego 
miego ligą Afrikoj, "sukirto'' 
ligonio smegenis. Buvo taip. 
Vieno mirusio žmogaus miego 
liga smegenis minėtasis gy
dytojas per tarną pasiunta 
namo, kad sugrįžęs galėtų 
juos tyrinėti. Vakarienei jo 
žmona padėjo smegen'ų kotle
tus. Gydytojas suvalgė pasi
gardžiuodamas ir pareiškė, 
norįs žinoti mėsininko pavar
dę. Tik vėliau paaiškėjo, kad 
gydytojas suvalgė smegenis 
miego liga sirgusio ligonio. 

(L.) 

P. K. sekr. 
ant Lille Maikio. 

Dalyvaukite rugp. 25 d.- ir 
viską pamatysite ir sužinosi-? 
te. Mes dažnai paniekiname 

Lietuvių Dienos programą Į tai, kas yra mums naudin-
atsimnsite ilgą laiką. | ginusia. 

mokesčio būtinai pasirūpin-iį loviQ{ w - t ^ mY,, 
kitę atsiteisti. S t a i į d o m u s f a k t a s g Q j i m . 

Pastovumas-
Ta liudija įstaigos 44-riu metų gyvavimas. 

CP 
ti bendrinti, kaip mošų tauta, yra įsteigta aat 
•aiuu. kone yra savininkų apgyventa Nerasit* 
taujreaoėa vietot taupyti savo pinigo* 

ĮSIGYKITE NAM4 PBB MŪ8Ų LENGVO 
rftMOK*.TTUO PLAN4, ANT ILGŲ METŲ! 

1 
KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3236 South Halsted Street 
Tai Oalumet 4118 Jos. M. Moteris, Secy 

iBtdflttal kleaTtano tampytojo apdrausti 
Iki a&.OOO.uO F*deratin«Je fctfalcoje. I 

gietėms: Chicagos Moterų Są
jungos kuopos kaip tik smar
kiai varosi ir nemažai tikie
tukų (pierka. Dauguma Jūsų 
narių gerai supranta dienraš
čio "Draugo" gyvo reikalo 
įsteigamui mažinu fondo ir 
nuoširdžiai remia šį mudin-
g,ą laimėjimą* Lietuviška ka
talikiška spauda yra vienas 

% 

nepatektų į laimėjimo trau
kimus, kurie įvyks p?T. pik
niką Î abor Day, rūgs. 2 d., 
1940 m., Vytauto Daržei. 

Štai kita svarbi jpastaba: 
*T nebūnant Draugo Laibo? 
Day pknike laimingojo tikie-
to savininkas gali laimėti 

-gražųjį 1940 De Soto auto
mobilį. Todėl drąsiai pirkite 
tikietus ir laiku sugrąžinkite 
galukus į Draugo redakciją, 
Galukų sugrąžinimui vartoti-
ke tas pačias vokelos, kurios 
buvo atsiųstos sykiu su tikie-
tais. 

Kuo greičiausia grąžinkite 
tikietukų galiukus, nes tik 
tokiu būdu turėsite progą 
laimėti šį vaizduojantį .1940 
m. De Sotuką už dešimtuką. 

«3b 
t T A. 

I 
ANTANAS 

SVENCISKAS 
Mirė .rugp. 16, 1940, 8 vai. 

popiet, sulaukęs 64 metų amž. 
Gimęs Lietuvoje, Trakų ap

skrityje, Dairiniškių parapi
joje, Jonelyščių kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Malvina,, po tėvais Ku-
likauskaitė, 2 dukteris: Mari
joną ir žentą Ant. Barščius ir 
Anelę; 2 sūnus: T>r. Kazimierą 
ir Jo moterį Adolfiną ir anū
ką Kazimierą, kitą sūnų Anta
ną ir jo mote.rį Betty ir 4 anū
kus; brolio vaikus: Joną ir jo 
moterį Emiliją ir šeimą Sven-
ciskus, Elzbietą ir jos vyrą 
Frank Sasnauskas, Marijoną ir 
jos vy,rą Juozapą Ranušą ir jų 
šeimą, Prancišką ir jos vyrą 
Juozapą Kavaliauskus ir šei
mą, Anelija ir jos vyrą Jimmy 
ir šeimą Daukšus, Jievą Ka
valiauskienę ir šeimą ir gi
minaičius: Marijoną Praneke-
vičienę, Oną i,r jos vyrą Sta
nislovą ir jų šeimą Arlauskus. 
Malviną ir jos vyrą Andrių ir 
šeimą Balnius ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas 3014 "VVest 
40th St. Laidotuvės įvyks tre
čiadieni, .rug-p. 21, 1940. Iš na
mų 9:30 vai. ryto bus atlydė
tas į Nekalto Prasid. Panelės 
Švenč. par. bažnyčią, kurioje \-
v y k s gredul ingos p a m a l d o s už 
v e l i o n i o sielą, P o p a m a l d ų b u s 
nu'vdėtas i sv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai Duk-
Nuliūdę: M*>*«rts Sūnai, Duk

terys, BrolfD Valkai ir Giminės. 
Laidotuvių direkt .-J . Liulevi-

čius, tel. LAFayette 3572. 

1 i A. 
JTTRGIS AMKROZUNAS 

Mirė: rugp. 17 d.. 1940. 8 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Kauno ap
skrityje, Vilikijus par., Valman-
tiškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 29 met.' 
Paliko dideliame nuliūdime: 

•eaerj Eleną ir švoge.rį Joną 
Gabrėnus; sesers dukteris: Jo-
sefiną ir Eleną Kasčiukaitla; 
brolvaikus: Stellą, Sophie. Da-
niel, Frank Ambrozunus ir 
daug kitų giminių ir pažįstamų 
Amerikoje. Lietuvoje paliko 
motinėlę, seserį ijr brolį. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
4158 S. Campbell Ave., tel. 
Lafayette 158Sr Laidotuvės j -
vyks trečiadienį, rugp. 21 d. Iš 
namu 7:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Švenč. Panelės par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvautf šios*' laidotuvėse. 

Nuliūdę: Seseris, Svofęeris, 
So*rs Dukterys, Brolvaikai Ir 
kitos Giminės. 

Laidotuvių dlrekt. J. F. 
Eudelkls, tel. Yards 1741. 

J0NA3 POCIUS 
Mirė rugp. 16, 1940, 11:20 

vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje, Raseinių 

apskrityje, Žaigino parapijoje, 
Paulukuos kaime. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marthą, 2 sūnus : Ed-
ward ir Theodore, uošvį An
taną/ Mikufaitį, pusseseris, 

Paulių šeimyną, Kundrotų šei
myną, Satkų šeimyną, Pocių 
šeimyną Ir Želnlų šeimyną. 

Lietuvoje paliko dvi seseris 
ir vieną brolį. 

Kūnas pašarvotas 4407 S.>. 
Fairfield Ave. Laidotuvės į-
vyks trečiadienį, rugpiūčio 21 
d. Iš namų 8 v. ryto bus atly
dėtas j Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos uz 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: M<*teris, Sūnūs, 
I'ošvts, FUfcsseserys. Giminės ir 
Pažįstami. 

Laidotuvių direktoriui Al-
bert V. Petkus, telefonas La
fayette 8024. 

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 • ! w - 1 6 t h A T * 

' 

LV 

WOLK Š I L U I 
1945 VV^st 3 5 * S t « e t 

/tr* W f ' 
30 MODERN 

COMPLETJS 

ADVANCE11 PHOTOGRAI'HV 

t.OHESf POSSIHi.E P R K t S 

PHONE LAFAVETTE 2H13 ' % 

URBA Oėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankle-
tams. |jai<kituvėin> 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

į SVARBUS PRANEŠIMAS 
šiuo norime pranešti, kad J. P. KAVAL (Kavaliauskas) 

nebe bendradarbiauja su mūsų įstaiga ir nieko bendro su ja 

neturi. 

VENETIAN MONUMENT CO. 
5 2 7 N. Westei»n Ave. Chicago, III. 

TBL. SKKLET 61*03, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ] 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III * II P C PATARNAVIMAS 
H m D U L H N U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D \ 7 V A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp 
fliUeiy B. Petkis 
P. J. Ridikas 

J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

6812 So. Western Ave. 
GKOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

i 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Afbert V. Petkus 
4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

fc 2314 West 23rd Place 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, Ii WH1P stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltJmieru. 

Lachamcz ir Simai i f e , c ^ a . s . 
J. Liulevičius 

Phone PULhnan 1270 
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 



IŠ MIESTO CEN
TRO PASALINAMI 
VAIKAI 

Policija emesi žygių vėlai 
vakarais i; miesto centro ptt-

&alinli vaikus, kuriems ten vai 
kiotis yra pavojinga ir jie tu
ri Imti namie. 

hienomis daug vaikų gru
pių miesto centre užsiima ki
telių valymais, laikraščių par
davimais ir kitais sau naudi n 
gaiš užsiėmimais. Tačiau va
kare kai kurie jų su inaziko; 
instrumentais užeina iv t į ta
vernas, tenai groja, dainuoja 
ir Šoka pelno sumetimais. K i, 
ti kai kur net šaligatviuose 
taip praeivius linksmina. 

Policija nusprendė panai
kinti vaikų valkiojimąsi. Iš 
pradžių jų tėvai bus įspėjami, 
o paskui traukiami tieson jei 
įspėjimai bus neigiami. 

Apiplėštas šaltakošes 
pardavėjas 

(Jerald Goldberg, 21 m., 
policijai nusiskundė, kad pe
reitų savaite per dvi dienas 
ji* tikėjosi pasidaryti pelno. 
Nes buvo ŠiHa ir žmonės uue-
lai pirko šalta koše;. 

Deja, trečiadienį užpuolę 
plėšifai iš jo atėmė 3 dol., o 
ketvirtadienį — 12 dolerių. 
Vyrai dykai prakaitavo. 

27-se gatvėse daugiau
sia nelaimių 

Clikago aldermonų tarybos 
trafi|o ir saugumo komitetas 
rado^kad 27-ių miesto gatvių 
kai kuriose dalyse visuomet 
daugiausia žmonių suvažinė-
jauKL ir užmušama automobk 

Ta£ nutarta įpareigoti poli
cijų, kad ji stengtųsi nurody
tų gatvių dalis akyliau sau
goti ir sumažinti ten automo
bilių iškeliamas nelaimes. 

/Tų gatvių dalys padaro 
apie 160 mylių ilgį. 

Baugiausia nelaimių įvyksta 
Ashland gatvėje tarp 87-tos ir 

.Devon gt. 
Pankui seka Halstod tarp 

121)- tos ir Broadway. 
Trečių vietų užima State 

tarp 68-os ir Roosevelt road. 

•Nušautas buvęs unijos 
agentas 

Nežinomi žudikai penkta
dienio vakarų iš pasalų už
puolę keliais šūviais nužudė 
buvusį Painters unijos biznio 
agente Wiil»am L. Shuat', 3f> 
na. aaiž. Žudikai, matyt, važia
vo automobili sekdami savo 
aukų. 

Nušautas 7S gatvėje, ties 
Ashland ave. Automobiliu va
žiavęs Shaaf sustojo ties ša
ligatviu ir kaip tik suspėjo iš
lipti, akimirkoje penkis kar
tus peršautas. 

I'ašauta.-i- i!*r suspėjo iš
sitraukti iš kil.ni&VM revolve
rį. Bet negavo progos juo 
pasinaudoti. Paėjus galų šaii-
gatvin parkrito. 

Praeiviai sukėlė aliarmų. Kiti 4 ugniagesiai apsvaigo 
Jis paimtas j St. CJeorge ligo- gesinant gaisrų namuose, 5120 

i t 

24 ugniagesiai 
apsvaig© * 

Nųo tirštų dūmų ir dujų 20 
Ugniagesių apsvaigo gesinda
mi gaisrų penkių aukštų na
muose, 932-42 Washington 
burv., kur yra Chicago Casket 

.... koąiyuVjo* fabrikas, 

Saiuniie Llevellyn dekoruo
ja gatvę Ehvoode, Ind., Will-
kie. iškilmėnis. 

Acme tetephoto). 

Nobelio Premijos 
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

nų, Golsuorsi ir Tomų Manną. 
Visu bendrų didžiausia ne-

pasitenkinimų iššaukė pirmoji 
literatūrinė premija, kuri 
1901 metais buvo manoma 
duoti L. N. Tolstojui. Tačiau 
Tolstojus tos premijos ir ne
gavo. Mėtoj jo literatūros 
premijų gavo antraeilis pran
cūzų poetas Siulli Priudom. 
Taip pat negavo Nobelio pre
mijos ir pasaulinė garsenybė 
Henrikas Ibsenas. 

Labai dažnai Nobelio pre
mijų gaudavo tokie turtuoKai, 
kuriems tokia premija jokios 
reikšmės neturėjo. Kokios 
naudos gali duoti tokiems ra
šytojams, kaip Bernard Šuo, 
Golsuosi,. Sinkleriui, Liuisui 
arba Kiplingui 700—800 tūks
tančių frankų. Daugelis to
kių turtuolių nuo premijos ir 
atsisako. Premijos dažniau

siai duodamos jau senyviems 
žmonėms. Pavyzdžiui, Bjern-
sonas gaudamas Nobelio pre
mijų turėjo 71 metus, Mistra
lis _ 74. BL, Anatolijus tran
sas 77 m., (Jeise — 80 m.. 
Karduči — 81 m. ir Monunse-
nas — 85 metus. Tačiau šių 
metų Nobelio laureatai pro?. 
Heisenberg ir prof. Divac 
yra, palyginti, labai jauni. 
Pirmasis turi 32 m. amžiaus, 
antrasis — 31 m. 

CLASSIF IED 

nme, greit mirė. 
1938 metais pasalingai buvo 

nužkfy'tas šios unijos prezi
dentas diktatorius James G. 
Dungan, kurs kovėsi su Sha-
i'u už pirmenybe unijoje. Ta
da tarp įtariamų žudikų puvo 
pakliuvęs ir Shaaf. Bet jam, 
kaip ir kitiems kahė neįro
dyta. v 

Tarp Dungapg ir Shaafo ir 
jų salininkų kova buvo kilusi 
1938 metais ir visas laikas te
sėsi iki Shaat* buvo pašalintas 
iš aaijos ir nusikėlė gyventi 
j Highlaml Park, Ind ' 

Policijai nežinoma, kada ir 
kokiais sumetimais Skilai' bu
vo grįžęs į Cl^kagų. Speja-

-•nia, jis grįžo atsikovoti vie
tų unijoje. 

Fulton gt. -

fe LUSTOfcTOAM 04VEŜ  
^ l ^ S l i T 1 1 ™ TMI MOST 

MARVELOUS LUSTER 
AND S PARKU. 

Reaches decay-ridden "Blind Spots" 
that ordinary pastes , povvders . . . 

even water . . . may not enter 
I f s here! The most cleligMfully diflferent 
tooth pašte you ever heard of. "VV'hen saliva 
and brush touch the N E W formula Listerino 
Tooth Pašte, supercharged with Luster-
Foam detergeut, it instantly springs into 
an amazing "bubble bath" that niakes your 
mouth tingle with Ufe. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den-
tifrices may never even havereached. Cleans 
and polishes aivas where some experts say 
up to 98 % of decay starta. 

Gefe the big 25^ tul>e, or better stil!, the 
doubie-size 40* tube containing more than 
yi poniui of tooth pašte. At ahy drug coun-
ter. Lainbert Phannacal Co* St. Loais, i l o . 

T H I NEW FORMULA 

LISTERI NE TOOTH PAŠTE 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliški—Uetuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti 'Draugo' 
knygyne dabar; kaina — 

uk£l.00 

S u p e r c h a r g e d 
vvith 

te [ r > R A t G A S w 

2334 South Wkley Ave,, 
Chicago, Blinois. 

Listen to 

PALANKOM'* 
rOGOSLAV-AMERICAH 

RAD10 BROADCAST 
Etery Satarday, 3 to 4 P. M. 

STATION WH1R 
1480 Kiiocycles 

(First Statioo <n Yoor Dial) 
ĄmMTiil>COfl i i i Ent fHs l i 

Featuri*g ą Program oi 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

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

INSURED 

RA VE B T 
MAIL 

TAUPYK JT 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 Soutb 49th Court, Cicero 

Tū. CICero 412 JOB. F. Gribauskas, Sec. 

DABAR MOKAME 3 į ^ Už PADĖTUS PINIOUs| 
KKCyTjCNO TAUFY3OJ0 lATOPDUAI APDRAUSTI IKI *5,000. 
per Fed»T»l sa i ing* and Loma Insurance Corp., Washington, D . a 

Kulto nariai turi 
įssEiesdinti 

Clarendon Bills miestelio 
taryba pripa&ao oivliiuujsi^ 
kuriuo einant Įvairių rūšių so-
licitoriai ir agentai, kurie lan
ko namus su visokiais savo 
pasiūlymais, turi gauti valdy
bos leidimus. Leidimai gi 
duodami tik tiems asmenims, 
kurie reikš šalies vyriausybei 
ištikimybe, ir saliutuos vėliavą. 

Majt, miestely priviso daug 
žmonių, priklausančių Jeho-
vali kultui, kurio nariai ne
gerbia šalies vėliavos. Jiu laa-

V ko namus siūlydami žmonėms 
pirkti įvairius sa\t> kulto ras
tus. 

Dabar jie turės gauti leidi-
musi, arba bus priversti išsi
nešdinti* 

THAT UTIIE OAMÊ  

t*«A 0>C»W HQHS* ! 

\ oaoPPCO TH^ ?QlCE 

cm fs ^OCT> 9 u a e t > 
vx» v\ B e u. "^ A^na o gj". 

T1KK1 BARGEXAJ — Al*aW;K£K 

2 fl. po 5 kanib. ir 3 kamb. 
beisnionte, gražus mūrinis namas. 
Randasi Chicago Lavvn. Rendos 
neša $108.00 i mėnesį. Kaina tik 
$7,600. 

2 fl. mūrinis namas. 6 ir 7 
kamb., apšildomas; garažas; prio 
geros fcransportacijos — t»3rd St. 
— Mardiiette Manor. Našle pri
versta parduoti greitai tik u i 
$6,900. Jiiiokėt $2,500. 

Biznio kampas, 4 storai ir 4 
fletai. Randasi Mamuette apielin-
kčje. Kainu nuo reeeiverio $20,000. 
įmokėti $8,000. 

Biznio namus, 2 storai ir 3 fle
tai. Randasi Marnuette apielinkėje. 
Kaina tik $12,000. Jmokėt $5,000. 

Medinis namelis, 4 ir 2 kamb. 
Lotas 40x125. Randasi Chicago 
l^avvn. Kaina $2,950. 

4 fl. moderniškas ir mūrinis ga
i ž u s . Randasi Marnuctte Parke. 
Kaina tik $13,500. Jmokėti $6,000. 

Mes turime apartamentiniu na
mų nuo 3 flatu iki 50 flatu, kurie 
randasi South Side. North Side ir 
West Side. Parduodame su 20% 
procentu įmokėti, o kitus išmokė
si per 15 metu. 

Platesniu informacijų kreipkitės 
pas įgaliotinį. 

K. J. Macke-Mačiukas 
2346 W. 69th St.,, 2 lubos 

Tel. Prospect 3140 
i i • 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta plr 
mos rūšUs <«u mo 
derniskomis užlaido
mis ir UoUvvvooc 
svieaomia. D . ; b a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 YVest 63rd Street 
TeL: Biinio — ENGlewood 5883.' 

Bm. — ENGlewood 6840., 

Daryk, įiaip regi, ne kaip 

TYPEVVRITERS 
A O D I N G M A C H I N E S 

—SMAM, MONTHU ^AYMI 
AU MAJUS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
—""•" HMM U N u a -
ovt tituari ( U I T O N I I U I NIM.IUKMINI •M»I*MIII 

* S T A R TYPEWRITER 
•OtttT C eOlOMATT, • — Į J f 

1M W. MADISON ST. 

Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 
ISTIMATIS-FREE-DIMONSUATION 

nori. 

C L A S S I F I E D 
P.VPBAVIMII K AMAS 

Bizniavus namas 22x80; krautuve 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap
šildomai; pragyvenimui kambariai i 
užpakalyje. lJilna.s bcismonta*. 2 ka- f 
ry erarudžius. Kaina ^7,000. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 YV. 
7 ls t Stra* , tcL REPubUc H242. 

RAMO PATARNAVIMAS 

y 

'7 
i Automobilo Kadio, Namų Itadio. | 

j1 Mes taisome visas išdirbysteš ir || 
i Į modelius. Patarnavimas diena ir 
i, naktį. Kreipkitės į:— 

3562 SOUTH HALSTED STREE1 \\ 
Greitam patarnavimui šaukiVe: ! 

VAltDS 2703 

Atnaujinki te ir Pagražinkite 
N'unų Grindis 

"DUSTLKSS 1LOOU SAXD1.\G" 
Apkainaviinas Dykai — 

1S Metu Patyrimo 
Darbas CJ arautuuUta 

D61 Speeialių Sa'y&ų 
Saukite Dabar 

COMPLETE FLOOlt SKHVICE 
Telefonas .N urmai -i;uo 

PAItDAVlAlUl NA1L1S U t U1ZMS 
Pardavimui narnas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame auKste. Mūrinis ga-
radžius. l^aveino tikseeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Itandasi aut 
t>3-čios gatves. Atsišaukite: l e i c l o -
uas Pdio.>pett »U7h. 

Asbeo Motor Sales 
7405 Stany Island 

Avenue 
Jei ieškote gero, vartoto 
automobilio, ateikite ir pa
matykite mūsų pasirinki
mą. Mes turime 150 geriau
sių automobilių Cliicagoje, 
visų metų ir išdirbysčių. 
TURIME TOftĮU BARGĘNI/ : 
1U3» Ii.AS.VLLK CONV. C O I P E . 
SU It.VDĮp, HEiVTEK, W. Ur. 
j l m * \ X ^ k * \ • * • • • • • • • • 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas jaunas vaikinas vairuoti 
gydytojo automobilį, taipgi t u r ė s 
truputį dirbti apie namus. Aiga, 
kambarys, ir uziaikymas. Atsišau
kite: 4<-10 Drexcl liivd, nuo 11 vai/ 
ryto iki 1 vai. popiet. 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui krautuve: Cigarų, ci-
garetų, saldainių, šaltos košės, žur
nalų ir valgomųjų daiktų. Parduo
sim su namu ar be namo. Biznis iš
dirbtas per daug nic:tų. Parduoda
me iš priežasties ligos. Atsišauui-
te : 160U S. HALSTED ST. 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Gerai išdirbtas biznis. $50. uždar

bio į savaitę. Saldainis, šalta Koše, 
Gėrimai. Cigaretai, Cigarai. Taba
kas, Užkandžiai ir Mokyklos Reik
menys. Nėra kompetieijos. 

Atsišaukite: 
2758 W. 24th Street. 

1»:$9 PO.NTIAC CONV. COLFE, 
SU RADIO, HEATER, W. XV. KAINA $695 
1939 PLYMOUTH 4-DOO.H T K. 
SEDAN, SU R A D I O — H E A T E R 

1939 DODGE. 
SEDAN. KAINA 

PASSENGER 

$ 

Nieko nereikia įmokėti, jei 
turite pastovų darbą. 10 die
nų bandymas. 24 men. išmo
kėjimui. Vieta atdara iki 10 
vai. ir Seknuadieniais. 

7405 Stony Island 
Avenue 

Tel. DORchester 2505-2506. 

PARDAVLMUI DEL.1UATESSEN 
Pardavimui delicatessen. randa

si skersai nuo katalikiškos moky
klos. Valgomi daiktai. "notions" 
ir saldaines. 4 pagyvenimui kam
bariai užpakalyje. 

Atsišaukite: 
34|50 Cleortre Strvet , ^ ^ . 

PARDAVLMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fktu po 6 

kambarius naina Prigluou Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3911 So. A r l o i a u ave . 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, tipkaltas su asbes-
įos, e«.nn,ntims pamatas. 3 fh-iai 
po 5 kambarius ir krautuvą. Par
duosiu arba mainysiu ant d\ieju 
lietų name. Atsišaukite: 4213 So. 
C'ainpbtll Ave., trus aukšias priekyj. 

SIUVIMAS UI VALYMAS 

Siuvu pagal materijos kaina. Kai
na siūtų su dviem porom kelnių 
?35—$40—$50—$7 5. 

Valymas paprastų suknių 55c; 
Siūtų o5c. 

Darbas garantuojamas. 
ANTANAS ŽILINSKAS, Siuvėjas, 
2019^ Uanalpori Ave.. Chicago. 

Pamatykite gražia Delavan Lake, 
"YViseonsin, važiuodami laiveliu Pi-
ruta. J'Jkskursijos sekmadieniais, 
kas valanda ir kasdien popiet. Sto
ja visur. 

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fletų mūrinis namas, 2 po '3 

kamb. ir 2 po 4 kambarius. 3 ka
rų mūrinis garadžius; sho\vers, ge-
sinis pečius. 1 blokas nuo Mar
ei uette Parko. i 

7210 S. M o/a 11 St. 

P ARDA V1MII REZIDENCIJA 
Nauja, gražiai j rengta ti kamba

rių rezidencija Marųuette Parke. 
Kaina nebrangi už easli arba išmo
kėjimais. Pirui ka perkant pamaty
kite šį namų. Rašykite ar matyki
te J. VUAM.vS. ttfcoo so . Maplevvood 
AOTUKJTek RLMlock 2323. 

PARDAVIMUI W A J £ ^ 
Pardavimui 3-fietų namas Brldge-
porte. Atsišaukite: Kazimieras Lau
cius, 2H3U Souiii Uai laee Street. 

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

7201 So. Roekwell Street 
Prospect 5200 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI 

Roseland Coal Co. 
345 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumorus, Sav. 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos konn>anijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien! 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Hanku lam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
IMSUKANCE AND L0ANS 

Statau visokios rvšl<-s naujus na
mus ant lengvų ničnesiuių ismo> 
kejluiu. Darau vlsok| taisymo dar-
ba be jokio cash jniokejiiuo, aai 
leng\Ų mėnesiu ių išmokėjime 
( išgaunu geriausj atlyginimą U 
Pire lusurance Kompanijų dėl t*J> 
sj ino apdegusių namų)* Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

— 

* 0 ii^\m • y** <** m -<v*m#ry* >**$*' w*«\ •<#>**++*+•+ i ^ 4 i » *>*- - . 
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SU ISLAIMEJIMU 1940 M. DESOTO AUTOMOBILIAUS 

— ĮVYKS — 

LABOR DAY 
Rugs.-Sept. 2, 

1 9 4 0 METAIS 

-
* 

• 

Šiam Piknikui Yra 
Surengta 

Įdomi Programa. 

Bus Dainy, Šokiy, 
ar t. t. 

• 

Smagus Laikas Yra 
Užtikrintas Visiems. 

Vytauto Darže 
115-ta Gatve, 

ARTI PULASKI ROAD 

i. . . t 

Vaizdas iš Tėvų Marijonų Rėmėjų išvažiavimo, l£vų 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 


