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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

-—Abraham Lincoln
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AMERIKIEČIAI PAĖMĖ MATEUR AFRIKOJ
Iš ten dabar amerikiečių armija 
pasitvarko veržtis Bizerte link

Pietiniam Tunisijos fronte ašis 
K kontratakuoja britus ir prancūzus

SĄJUNG. VADOVYBE 
Afrikoj, geg. 3. — Iš karo 
fronto šiandie popiet gauta 
žinia, kad amerikiečių ka
riuomenė paėmė strateginį 
miestelį Mateur, šiaurinėj

/ Tunisijoj.
Mateur skaitosi raktas į 

Bizerte bazę ir yra tik už 18 
mailių nuo šios bazės. Iš Mia 
teur į Tunis tiesia linija yra 
34'THSilės.

Amerikiečių kariuom e n ė 
daug pasiaukojo Mateur pa
imti ir tikslą atsiekė.

hf Dabar ji rengiasi iš ten 
pasukti stačiai Bizerte link 
bazės ir tvirtovės. Prieš šią 
bazę pajūriu iš vakarų šono 
šauniai veikia prancūzų kor
pusas ir morokiečių daliniai.

Kai kas spėja, kad jei 
amerikiečiai iŠ Mateur pagy 
vins savo žygiusj, i gali per
kirsti pusiau ašies armijas 
Tunisijoje.

Kiek sunkiau Sekasi bri
tams pietiniam Tunisijos 
fronte. Nelengva kariauti 
aukštuose grubuotuose kal
nuose, kur priešas įsitaisęs 
stiprias pozicijas.

Anot žinių iš to fronto, 
ašis dažnai kontratakomis

TOLIMŲJŲ RYTŲ VAD AI TARIASI WASHINGTONE Lietuvis daug kentė nuo bolševikų, 
šiandie daug kenčia nuo nacių

Ir vieniems ir kitiems jis 
atsisako vergauti ir kovoja už laisvę

•'Draugus" Acme phoio

Lt. Gen. Joseph Stilwell (kairėje), Amerikos jėgų vadas Kinijoje, Burmoje ir Indi- 
puola britus ir prancūzus, joje, ir maj. gen. Claire L. Chennauet (dešinėje), 14-tos armijos oro jėgų vadas Kini- 
Nors kontratakos atmuša-J joje yra Washingtone ir tariasi su Amerikds aukštaja karo vadovybe. Centre yra rep. 
mos, bet tas trukdo britų Charles E. McKenzie, Monroe, Louisiana, C hennauet’s namų distrikte.
armijoms žygius.

Visam fronte lakūnai daug 
kuo padeda sąjungininkų 
šarvuotosioms jėgoms.

Japonų lakūnai atakavo Australiją; 
sąjungininkai daug nukentėjo

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, geg. 3.—Japo
nų lakūnai 21 bombonešiu ir 
30 kovinių (Zero) lėktuvų 
vakar atakavo sąjungininkų 

Aherodnomą arti Danvino, 
šiaurinėj Australijoj. Mažus 
nuostolius sukėlė.

Sužeisti vokiečiai 
nelaisviai norėtų 
patekti Amerikon

U. S. KARO LIGONINE 
-Arunisijos fronte, geg. 3. — 

Pristatyti į ligoninę sužeis
tieji vokiečiai nelaisviai no
rėtų žinoti, ar jie bus paimti 
į Ameriką tolesniam gydy
mui.

Kuone visi jie pageidauja

Australų ir britų lakūnai 
lėktuvais Spitfires pakilo 
kovon su priešu dausose. 
Tris priešo kovinius lėktu
vus sunaikino ir vieną bom
bonešį ir kitus devynis ko
vinius sugadino. O austra
lams su britais kliuvo daug 
nukentėti—susilaukė didelių 
nuostolių.

Vadovybės komunikatu di 
dėlių nuostolių sau pripaži-

Naciai išlaisvina 
olandus gydytojus

LONDONAS (ONA). — 
Paskutiniais laikais naciai 
okupantai Olandijoje buvo 
pradėję organizuoti olandus 
į antisabotažinius patrulius 
ir į darbus. Vieni olandai 
pasipriešino, kiti išsisukinė
jo apsimetę nesveikais. Olan 
dai gydytojai daugeliui savo 
tautiečių išdavė nesveikumo 
laidymus. Visomis priemonė 
mis imti kovoti prieš oku
pantus.

Tad naciai be kitko susi
metė areštuoti ir įkalinti 
olandus gydytojus ir gydy
tojų organizacijoj

Angliakasių streikas 15-ai dienų 
suspenduotas; atnaujina darbus

WASHINGTON, geg. 3.— 
Vakar vakarą prieš pat pre
zidento Roosevelto kalbą per 
radiją angliakasių streiko 
klausimu iš New Yorko pa
skelbta, angliakasių unijos 
nusistatymų komitetas nus
prendė 15 dienų nutraukti 
angliakasių streiką ir pertą 
laikotarpį duoti progos kasy 
klų operatoriams pripažinti 
unijos iškeltus reikalavi
mus. *

U. $., britų lakūnai 
‘f-* j smarkiai atakuoja

nimas reiškia, kad dausose j daug pronacių gydytojų. Ta-, * .
įvyko pašėlusios kovos, ko- da gydytojai likvidavo savo | japonus Burmoj
kių iki šioliai dar neturėta 
Australijos pakrantėse. Są
jungininkų dideli nuostoliai 
aiškinami, kad australai la
kūnai su britais lakūnais ko-

t
vų pradžią kažkodėl neteko 
reikalingo prestižo ir po to

pakliūti į Ameriką aiškinda- nesisekė sėkmingai kovoti su
mi, kad jiems jau įkirėjo šis 
karas ir jie nieku būdu ne- 

k norį- daugiau kariauti. Jie 
* džiaugias, kad pagaliau pa

tekę amerikiečių nelaisvėn. 
Vienas sužeistas vokietis

nelaisvis pasakojo gydyto
jams, kad jis buvo laikomas 
koncentracijos stovy kloję 
dėl jo išsisukinėjimo karei
viauti. Pagaliau jam pasa
kyta, kad jei jis neis karei-

^viauti, jo žmona ir vaikai 
negaus jokio maisto. Nebu
vo pasirinkimo.

LONDONAS, geg. 3 —Al 
giera radijo vakar vakarę 
paskelbė, kad šiiaurėe Afri 
kos komisionierius gen. Gi 
raud išlaisvino visus politi 
nius kalinius ir įsakė panai 
kinti visas internavimo sto-

’T vykias.

priešu.

WASHINGTON. — Balan 
džio mėnesį dargiau kaip 
125,000 tonų japonų laivų 
sunaikinta Pacifiko karo zo
noje.

organizaciją. Naciai bandė 
sudaryti sau palankią gydy
tojų uniją, bet tas nepavyko.

Tuo tarpu olandams pri
trūko gydytojų, ėmė plisti 
ligos, liaudis ėmėsi šaukti, 
kad okupantai duotų dau
giau gydytojų.

Taip dalykams virtus, ni- 
ciai okupantai buvo privers
ti nusileisti. Dabar jie dali
mis išlaisvina iš kalėjimų 
olandus gydytojus, kurie tu
rės daug darbo ginti tautą 
nuo ligų pavojaus.

KARO FRONTUOSE
AFRIKA.-— *

Amerikiečių armija Tuni
sijoje paėmė Mateur ir iš 
ten pasuka Bizerte krypti
mi. Bizerte bazė yra tik už 
18 mailių. Britų armijos ko
voja prieš ašies sukeliamas 
kontratakas.

PACIFIKAS —
Japonų lakūnai atakavo 

Darwin ir apylįnkes Austra
lijoje. Sąjungininkų vadovy- 

jbė pripažįsta, kad australai

ir britai lakūnai kovoje su 
japonais daug nukentėję. 

INDIJA —
Amerikiečiai ir britų lakti 

nai bombomis sukėlė dide
lius nuostolius japonams 
Burmoj.

RUSIJA —
Iš Maskvos praneša, kad 

vakariniam Kaukaze visos 
vokiečių kontratakos atmuš 
tos ir apie 7,000 vokiečių 
daugiau nukauta.

r

NEW DELHI, Indija, geg. 
3. — Amerikiečiai ir britai 
lakūnai praeitą šeštadienį 
atakavo japonų pozicijas 
įvairiose Burmos provincijos 
dalyse. Bombarduota japo
nų kariuomenės stovyklos, 
aerodromai ir privežimo li
nijos.

Kai kur sunaikinta tiltai 
ir viaduktai (patilčiai), ae
rodromai ir japonų kariuo
menės pozicijos. Daugiur su
kelti dideli gaisrai.

Britų submarinai 
sunaikino ar sugadino 
204 ašies laivus

LONDONAS, geg. 3. — 
Britų admiralitetas paskel
bė, kad nuo lapkričio 8 d. 
Viduržemių jūroje britų sub 
marinai 204 ašies laivus nu
skandino, arba sugadino. 
Tarp laivų buvo ir didelių. 
Jie gabeno amuniciją ir ka
ro reikmenis.

Platink {domiausią laikraš 
tį “Draugas”.

STOKHOLMAS, geg. 3 — 
Vokietijai trūksta vyrų ka
reiviauti, ypač Rusijos fron
te. Tai pripažįsta patys vo
kiečių laikraščiai. Vokiečių 
vyriausioji ,kąrp vadovybė 
senai šaukiami daugiau vyrų, 
bet iš vokiečių tarpo jų jau 
negalima gauti.

Žiniomis iš Vokietijos, te
nai jaunesnieji ir vidutinio 
amžiaus vyrai jau išrankio
ti iš parduotuvių, bankų ir 
įvairiausių biurų. Netekus 
tarnautojų, daug įstaigų sta 
čiai uždaryta.

Rusai nelaisviai 
Dabar vyriausioji

Just, buvęs vokiečių karinis 
palydovas Kaune, praeitą 
vasario mėnesį atsišaukė į 
lietuvius, kad jie savanoriai 
įstotų karo tarnybon ir ben
drai su vokiečiais kariautų 
prieš Sov. Rusiją. Bet iki 
kovo vidurio į tą atsišauki
mą vos keliolika lietuvių at
siliepė ir sutiko.

Po to nepasisekimo lietu
vius įtraukti kareiviauti na
cių gestapo viršininkas H. 
Himmler nuvyko Lietuvon ir 
ten iškėlė apmaudos priemo
nes prieš nepaklusniuosius 
lietuvius.

vokie- Uždarė universitetą
čių karo vadovybė susimeta : Himmler kovo 16 d. užda- 
darbuotis rusų karo nelais- j rė Vytauto D. universitetą

Po šio komiteto nuospren
džio United Mine Workers 
unijos prezidentas J. L. Le
ms išleido atsišaukimą į 
visus angliakasių lokalus, 
kad šį antradienį visose ka
syklose darbai būtų atnaujin 
ti. . *<<

Penkiolikai dienų streiko 
atšaukimas įvyko po ilgos 
J. L. Lewiso konferencijos 
su kuro administratorium 
Ickes, kuriam pavesta vy
riausybės vardu tvarkyti 
kasyklas.

Netrukus po to preziden
tas Rooseveltas per radiją 
pranešė, kad anglių kasyk
los paimtos vyriausybės kon 
trolėn ir kvietė angliakasius 
šiandie (pirmadienį) grįfžti j 
savo darbus. Kaip kas sau 
nori, sakė prezidentas, bet 
anglis turi būti produkuoja
ma.

Per keturias paras 
kinai nukovė apie 
1,000 japonų

CHUNGKING, Kinija, geg. 
3.—Kinų karo vadovybės iš
leistam komunikate skelbia
ma, kad daugiau kaip vie
nas tūkstantis japonų karei
vių nukauta ir sužeista pa
skutinėmis balandžio dieno
mis keturių parų kovose 
Sbantung provincijoje.

Anot kinų vadovybės, ba
landžio pradžią japonai ten 
su 10,000 kariuomene sukėlė 
ofensyvą tikslu įsigalėti mi
nėtoje provincijoje tarp Isi- 
nan ir Geltonosios jūros. Tas 
jiems visiškai nepasisekė.

WASHINGTON. — U. S. 
lakūnai praeitą šeštadienį

vius patraukti kovon prieš 
sovietinę Rusiją. Vokietijo
je šių nelaisvių yra galybės. 
Norima jų iki pusės milijo
no -suorganizuoti ir išvesti 
Rusijos frontan.

Šios rusų armijos vadovy
bę norima pavesti taip pat

Kaune sunaikinęs konserva
toriją ir iškėlęs biblioteką. 
Paskui prasidėjo lietuvių 
areštavimai. Daug lietuvių 
inteligentijos išsiųsta į Oran 
ienburg koncentracijos sto
vyklą arti Berlyno.

Tada daug lietuvių jauni-
nelaisviui rusų generolui A. mo ir studentų paspruko į
A. Vlasovui, kurs karo pra
džią Kijevo fronte vokie
čiams pakliuvo.

Sakoma, kad tas genero
las jau pora kartų matėsi su 
Hitleriu. Vokiečių okupantų 
rytinių teritorijų nacių ad
ministratorius dr. Alfred Ro 
senberg esąs priešingas su
daryti iš rusų nelaisvių ar
miją. Bet vyriausioji vado
vybė to nori ir dr. Rosen- 
berg turi sutikti.

Lietuviai prieš nacius .. . .
Žiniomis iš Lietuvos, gen

Britai vieną ašies 
laivą nuskandino 
ir du sugadino

LONDONAS, geg. 3. —

miškus ir Himmleris tik 
apie 150 lietuvių savanorių 
priėmė paradą Kaune. Tarp 
jų buvo apie 70 kalinių, ku
rie išlaisvinti su sąlyga įsto
ti kariuomenėn.

Kitur tas pat 
Tiek naciai su savanorių

mobilizacija “laimėjo” ir Es
tijoj ir kitur. Pasirodė, kad 
Pabaltijo tautų vyrai nepa
kenčia bolševikų, bet jie ne
pasiduoda. nė naciams ir vi
somis priemonėmis prieš 
juos kovoja.

Ašis greit bus išmušta 
iš Afrikos

ALGIERS, Š. Afrika, geg.
3.—Šiaurės Afrikos civilinis 
komisionierius ir prancūzų

Praeitą šeštadienį Olandijos vyriausias karinis vadas
pakrantėse britų lengvieji i £en- Henri Giraud vakar pa

reiškė:karo laivai užtiko keturis 
nacių patrulinius laivus. Jų 
vieną nuskandino ir kitus 
tris sugadino, paskelbė britų 
admiralitetas. Du vokiečių 
laivai palikti liepsnose.

Rusai nukovė 7,000 
vokiečiu

LONDONAS, geg. 3. — 
Sovietų vadovybė skelbia, 
kad per šešias paras vykdo
mos vokiečių kontratakos

“Šį gegužės mėnesį ašis 
bus nugalėti Tunisijoje ir 
1944 metais sąjungininkų 
laimėjimu bus užbaigtas Eu
ropoje 30 metų karas, kurs 
1914 metais iškilo.

Nepapigintas Chicagoj
gatvėkariais
važinėjimas

Illinois prekybos komisija 
vakar paskelbtu savo nuos-

vakariniam Kaukaze sutriuš ! prendžiu visiems laikams pa 
kintos. Apie 7,000 vokiečių j liko 8 centus už važinėjimą 
nukauta ir 25 tankai ir šar- gatvėkariais ir nepatvirtino

trylika kartų atakavo japo-» vuoti automobiliai sunaikin- 
nūs Kiška saloje, Aleutians. ti. Kovos ir toliau vyksta.

susisiekimų krūvon sulieji
mo (traction merger).
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
mina Vytautą ir grąžina jam 
sveikatą. Nepamirškime vi
sų kitų ligonių.

Ruošia lietuvišką 
vodevilių

Lietuvis agentas Backus

SVARBESNI PASTAROSIOS SAVAITĖS ĮVYKIAI
Rašo Elmer Davis, Director, Office of War Information

NAUJAS AŠIES PROPAGANDO GINKLAS — 
“EUROPOS CARTERIS”

Keturdešimtės at
laidai Hartforde

Hartford, Conn. — Gegu
žės 2-4 dd. įvyko Svč. Tre
jybė# bažnyčioje keturdešim

tės atlaidai. Buvo daug sve- iš So. Manchester su grupe
čių kunigų, kurie klausė iš- ruošia lietuvišką vodevilių
pažinčių. Visiems buvo gra-' mokyklos salėje gegužės 30 
ži proga atlikti išpažintį. i d. Bus gražus parengimas

Pamokslus sakė kun. dr.! ir parapija pasinaudos iš li
kusio pelno. Visi lietuviaiVaškas, MIC.

Vytautui Levieaushui 
sušelpti pramoga

Hartfordietis lietuvis Vy
tautas Levisauskas šiuo lai
ku randasi Bostone ligoni
nėje. Jau seniai serga. Gal 
bus reikalinga daryti operar 
cija.

Geraširdžiai lietuviai aną

Hartforde ir apylinkės kvie
čiami atsilankyti.' šiais lai
kais parengimų mažai, o čia 
dargi lietuviškas.

Grįžo įš poilsio

Parapijos klebonas prela
tas Ambotas, buvęs trumpą 
laiką poilsyje, grįžo sustip
rėjęs ir tikimės, kad Dievas

«kmadienį surengė ..bi ! duoe ilgai to su mumis dar- 
ptrty" Vytautui su4elpa.! buotis, dalmtis skausmais .r 
Daugiausiai darbavosi lietu- džiaugsmais
vės moterys, kaip Stankevi
čienė, Petrukevičienė, Eiijo- 

šienė, Poteliūnienė, Patec- 
kaitė, Manikienė ir kitos.

Reikia sveikinti moteris, 
kurios dirbo, ir visus, kurie
atsilankė, ir kurie daiktus žin$ Gu0‘; JU sieloms,
aukojo. Tikrai krikščionis- , Viešpatie! 
kas darbas. Lai Dievas lai-

Šiomis dienomis mirė Ma
rė Grigienė, gyvenusi pas 
dukterį ant Spruce St. Mi 
rė taipgi Ona Mafcukaitienė, 
gyvenusi So. Windsor. Am-

DIDEUS IAPAHJ)AVIMAS MUSŲ 
MUJŪnMKO 8TAKO Ml'ZlKA- 

LHOV MiSTRtJ»ENTV
PABŪT AUDOKlT PROGA DARAU

KOL. DAR NEIŠPARDLOJ^.
’ TŪBOS, CUARINETAI, TttOM 
ŠOKAI, 8AXAPHONE8, FLUTEP 
«u "cages” — *65.00, »37.B0
U6.00 ir 178.00. Vlal garantuoti 
engv&m grojimui-

KONCERTUI OUITAKAJ.. SPA 
tniKI MaJKDOUNAI, BATUOS 
SMUIKO8. TKNOR' BANjCfe. — 
18.80. f 8.80, >11.80 iki *86.00
UTRlUNINIAT BASAI — 860 no 
8128.00 Ir S188.C0. BASO U2- 
DENOALAS — 112.00. 8M7CE 
LIAJ SttUIKOMB. STRn’NlNT 
AUS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — *1.80. 18 00, *6.00, 110.00 
Ir *16.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
mlnėtų Instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS —118.80, 128.50. 
186.00 ir *80.00. PEDALE. HI- 
B0T8, CTMBOIS, 1 r DRTTM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE volėms 
brsss ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams. Trtūboma Saaaptaonss Ir 
taipgi Smulkoms Ir Outtarams.

GOIiDSTEIM’S MDSTC KROP 
•14 Maxwell St., Chicago

Į Onos Matukaitienės lai
dotuves buvo parvažiavęs 
corp. Jonas Alanskas iš Ala- 
bama. Laidotuvėse taipgi da 
lyvavo giminė Sgt. Kazimie- 
ris Barbliš' Iš Verinont.

Neseniai pas raus ’juvo ap
silankiusi mokyklos inspek
torė sesuo Felicija, pranciš- 
kietė. Gėrėjosi Hartford lie
tuvių veikimu ir nepamiršo 
parašyti gražią koresponden 
ei ją apie m.rs ir mūsų bokš
tų miestą. Taip, Hartfordas 
yra gražus miestas su įvai
riais aukso bokšto namais. 
Hartfordo lietuviai irgi pa 
rodo auksinę širdį Dievo ir 
tautos reikalams. Šiame ka
re, be abejo, hartfordiečiai 
kaip visuomet, atliks save 
kvotą ir žymiai prisidės prie

Hitleris ir Muiesolini vėl 
turėjo vieną iš jų garsiųjų 
susitikimų. Buvo laikai, ka
da šie susitikimai reiškė, jog 
ašies vadai rengėsi daryti 
ką norą, kam nors; šiuo sy
kiu, pagal davinius, jie no
rėjo susibarti, ką daryti, kad 
mus sulaikyti. Be abejonės, 
militariniai planai buvo dis
kutuojami tame susitikime, 
bet, gal, jie buvo apsigyni
mo planai, ne atako. Ir jie 
pradėjo savo apsigynimą pro 
pagandos srityje bandydami 
visus įtikinti, jog Hitleris 
kovoja dėl Europos, Hitle
ris ketina pranešti apie ašies 
propagandistų vedinamą Eu 
ropos čarterį. Tas vardas 
buvo inspiruotas Atlante 
Čarterio ir, galimas daiktas 
jis mano sušaukti Reichsta
gą, kad išgirdus paskelbimą 
to čarterio.

visų katalikiškų lietuviškų 
darbų. Lietuviai Vaiur, ne
žiūrint kiek jų būtų, turi 
vieningai darbuotis, kad< Die 
vas ir žmonės matytų mūsų 
vienybę ir nuoširdumą. Die
vai yra mūsų viltis. Jis Tė
vas ir savo, lietuvių, vaikų 
nepamirš.

Velykose sesutės Pranciš- 
kietės* ypatingai gražiai pa
puošė altorius. Prie to daug 
prisidėjo Tretininkų, Gyvo
jo Rožančiaus ir Marijos 
Vaikelių Sodalicijos draugi
jos, kurios surengė korta- 
vimo vakarą nupirkimui gė
lių altoriams papuošti. Dė
kui. visiems, kurie parėmė 
parengimus gausiu atsilan
kymu. Koresp

Bet kokį čarterį Hitleris 
gali siūlyti Europai? Gal 
tokį, kuris patiktų Kvislin- 
gams, Lavalams ir Antones- 
eums, bet niekam kitam. Pra 
nešimas po jo susiėjimo su 
Mussolini sako, kad naciai 
ir fašistai kovoja dėl tautų 
teisių laisvam išsivystymui 
ir bendradarbiavimui. Jiems 
bus labai sunku skelbti tą 
pasaką tose tautose, kurias 
Hitleris yra užgrobęs, kui 
kasdien vokiečių šaudymo 
būrys veikia, kur kasdien 
patriotai sumušami ligi mir
ties koncentracijos stovyk
lose, kur kasdien vyrai ir 
moterys priverstinai siunčia 
mi ji vergijos darbus Vokie
tijoj. Europa žino, ką lais
vas išsivystymas ir bendra
darbiavimas reiškia, kada 
Hitleris taip kalba. t
‘ Besąlyginis pasidavimas’’ 
yra atsakymas taikos 
pasiūlymams

Iš neutralės Europcr ai 
stybės ateina kalbos apie 
taiką. Count Francisco Go- 
mez Jordaną, ispanų užsie
nių reikalų ministras, sako, 
kad Ispanija norėtų įvyk 
dinti taiką: gal kitos neu
tralės šalys, ir Vatikanas, 
sutiktų bendradarbiauti. Nė-

i ra priežasties tikėti, kada 
Count Jordaną taip išsireiš
kė, nes jam rūpėjo tiktai 
ispanų interesai. Jis identi
fikuotas siu neutralumo nu
sistatymu, kurį Ispanija se
kė, sutartimi su Portugali-

ja nuo praeito lapkričio mė
nesio, kuris visiškai skirtin
gas nuo buvusių nusistaty
mų Ispanijos valdžios. Ispa
nija yra neutralė, bet neu 
trale svarbioj strateginėj po
zicijoj, su vokiečių armija 
prie jos šiaurės sienos. Pa
dėtis ten nerami ir, gal, tap
ti blogesnė, kada alijantai į 
pradės Europos invaziją. Nė 
ra stebėtina, kad ispanai ■ 
norėtų sustabdyti Šaudymą 
prieš Hitlerio nusistatymą 
kad jam > teritorija reika 
linga, kaip buvo Danija ir 
Norvegija.

Bet taika dabar reikštų 
kad Vokietija nebus trutriuš- 
kinta, nors gerokai apmuš
ta; ir visi patyrimai paro 
do, kad net ir ispanai nebū
tų saugūs tol, kol 'tokia pa- 
dėtis pasilieka. Bet kaip ten 
nebūtų, ispanų pasiūlymas 
nerado rėmėjų alijantų sos
tinėse. Sekretorius Hull tuoj 
pareiškė, kad vienatinis nu
sistatymas Jung. Valstijų, 
ir jis tikėjo, kitų Jung. Tau
tų, yna besąlyginis pasida
vimas ašies. Kongrese, vy
rai skirtingiausių politinių 
nuomonių, nekreipė jokio 
rimto dėmesio į ispanų pa
siūlymus. Londone tikima, 
kad tą pasiūlymą inspirave 
vien tik ispanų interesai, o 
ne ašis; bet ir tenai mano
ma, kad alijantų griežtas 
nusistatymas yra “besąlygi
nis pasidavimas”.

Su ateinančiais mėnesiais

Ar Skauda Kojas ?
0 Uit K KELiEF With7iEW METHOD

—=*2 *w Bosfc.. —Coth, and Coliui*,__

SHOES “32" 25c _

SPEC1ALIS IŠPARDAVIMAS I
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

BEN MOORE “OneCoat”
ENAMEL

' “.$1.98

MIXED
MALIAVA

Už galioną . 98c
KEM-TONE

Už galioną

PABANDYKIT “CKYSTALEAR” 
D AB Alt

Modemiškas Vaciumi Tube
Girdėjimo Pagelbtnvaa 

AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS
•• Ori Išmokėjimo
Grorootostos

FOOT E-2 SHOE SHOP 
187 NO LA SALLE ST.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYT"’VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

>8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuot6 iki 8 
Nedalioj pagal sutartį.

sulauksime gana daug tokių 1 striguoti. Bet Europoj ran- 
taikos pasiūlymų — keli bus 
iš rimtai surūpintų neutra
lių, ir kiti aiškiai ašies in-

dasi skveldros tautų, kurios 
manė, kad galima taikoje 

(Nukelta į 3 pusi.) 

-------------------------------------------- jp

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų.

• • •
2-jų

ŠMOTŲ
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YAJMa 4787 
Namų teL PROipact 1980

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO y 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais - 11-12

DR. P, ATKOČIŪNAS
- DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Ponktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos- 3 — 8 noniet

Tel. YARda 8246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 

arta 47th Street

vai.; nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. ............. VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
T3G0NIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v&L 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus

~DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OHIRURGAf- 
4729 So. Ashland Avė.

(2-trus lubos)
TeL MIDvvay 2880 Chicago^tU

OFISO VALANDOS: '
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 įfa 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

$2.98
Grindų Lygintojai

(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1.50 
WALL PAPER

(Room Lot*)
Parsiduoda už • ••• AC — 

h* aukščiau O3C

Už galioną

FLAXOAP
2 svarų 3Q/»
blėka ...............*..

TIKRAS
LINSEED ALYVA
Už galioną .............  98c

Greit? Palengvinimą 
nuo HERMA arba 

PATRŪKIMO
— talkia — 

RYKES
PATARMA- 

VIMASI
— kuris —• 

Speciali* no ja
Tame!

Nebūkit supau- 
ploti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit lluort nuo 

-patrūkimo bėdos.

— 8 P E C I A L — 
lAkirpkite ftj skelbimą Ir prlduo- 

klte mums pirm 80 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

I6MANK6TINIM4 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmcntą. 

NfiRA KO GERESNIO UŽ

Creator of Custom Applioncss for 87 yra.
3« S. STATE, KM. *10, KTA. 4I«8 
Daily A.M. Tll B; Mint.. Iri. Tll 0 P.M, 

Saturday Tll I, kunduy 2 lo 4.

Bksoomitka*
Plonos

KREIPKI ras. RAŠYKIT AR ĮAUKI T 
DVKAI DEMONSTRACIJOS

AR DEL KNTOUTM

ABBOTT
HEARING AID COMPAN*

28 E. JACKSON B L V 0.. X ii IC A G 0

UpIMyk Kopono Ir »lu»k Aoboal 
Noria DemoMlroeUoo namuos, < 
Atsiuskit InformonlJu Kny«o1 

B« Jokios Man obligacijos

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

15c

81h yra opeuloll* garsinimo baudymag Ir 
nebus kitose lalkrsAčluoes, Taipgi, II*
pasiūlymas nubus atkartotas.

s s s *s • • Vai. s

-au u

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų Ylaam gy 
▼•nlnaul. Saugokite Jas, migdami 
Ueeaamlauott Jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokalaa

gali eutelktL 
SS METAI PATYRIMO 

prlrkikline akinių, kurie patelkia
via* aklų įtempimų. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.
1801 So. Ashland Avenae 

Kampa* 18-toa n oabal oeaa. CMmr
OFISO VAIiAVDOR:

» *:M a. m. iki *:>• g. m
Treaad. Ir BeMad. •:»« a. m. 

na ti— K «.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PCTER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Iki 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

DR. EMILY Y. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4148 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzde 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeitad. 8:30 iki 9:30 vak. 

tek-Tnoriientaio Dagai anai tarimą

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
"atsakomingai ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIO
KBAiiTuvera

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DfiL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
su nnr.Nit “nRArrfur*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

paketas

BERLAND'S PAINT STORE
1917 S. BALSTED ST. TEL. CANAL 4886

TRU-VISION OPTICAL CO.
DB. M. WEINE, O.1).

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU !
STATYBAI — BEMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABABTINEMS CSMOIIS 

NUOADfttO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAU8IA IR tYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. OALUMET 018 Jm. H. Moteris, B«’y. S23« 80. HALSTED ST.

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Residencijoa teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 
Trečiadieniais pagal sutartį

4228 A AVĖ. TEL. LAFAYETTE 8535

_____J
r' V'B enr.L caekihgs

TeL YARda 5921.
Rte.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:36
756 We«t 35th Street

T«L OANal 6122

DR. BiEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDĖNCTJA
3341 West 66th Place 

Tel. REPublIc 7868

VALANDOS: Hlrmad., Trola,!.. Penkta,!, Nuo 10 ryto Iki A vak. 
Atttrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 v ak.

iriUulli‘nliils ir SeknuulieulaiH. 1‘aipU Sutarti

Paraginkite aavo pažįsta
mai* užsisakyti dienraštį 

“Draugą”.

TeL OANal 0967
Res. tel: PROipect 6669

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Resldencija: 6600 8o. Arteai&n Ay„. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p,

$ IU $ tl), vąkVO.
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Naujos žinios iš okupuotos Lietuvos
DRAUGAS, CHICAGO, TUCmGT3

Meta sprogstamas 
dėžutes ir pypkes

Buvome jau rašę, kad bol
ševikų lėktuvai išmėto Lie
tuvos teritorijoje įvairius 
daiktus (dėžutes, pieštukus 
ir t. t.), kurie sprogsta, 
juos bandant vartoti. Dabar 
skelbiama, kad Šumsko val

sčiuje trys ūkininkai surado 
laukuose pypkę. Kai vienas 
ūkininkas ėmė kandiklį su- 
kelioti, pypkė sprogo. Vie-

* nas ūkininkas buvo sunkiai 
sužeistas, o du kiti — su-

- žeisti lengviau.

Netoli Vilniaus vaikai su
rado dėžutę, kuri sprogo, ją 
atidarant. Du berniukai — 

; 11 metų amžiaus Stasys
• Laučkis ir 9 metų Jurgis 
C Jokūbas — buvo sudrasky- 
: ti.

Sąvaites įvykiai
(Atkelta iš 2 pusi.)

gyventi su Hitleriu. Kada 
Prezidentas ir p. Churchill 
pasisakė Kasablankoj už be
sąlyginį pasidavimą, jie tai 
padarė, žinodami, kad paty
rimas jiems parodė, su to-

^-kiais kaip Hitleris, Musso- 
’ linis ir japonų militaristų 

lyderiai, besąlyginis pasida
vimas yra vienintelis būdas 
juos sulaikyti visiems lai
kams. OW1

Tryškiai ir Šiaulėnai 
karo metu sunaikinti

Šiauliai. — Nustatyta, kad 
karo metu Šiaulių apskrity
je buvo sudeginti ar dalimi 
apdegė 4,765 įvairūs trobe
siai. Iš miestelių apskrities 
ribose beveik visiškai buvo 
sunaikinti du: Tryškiai ir 
Šiaulėnai.

Dėl butų rekvizicijų Šiau
liuose šiuo metu 20 šeimų 
visiškai neturi butų. Jų bal
dai išmėtyti įvairiuose san
dėliuose. Apie 30 šeimų taip 
pat gyvena išsimėčiusios at
skirais šeimos nariais pas 
pažįstamus. Apie 50 šeimų 
gyvena nepakenčiamuose bu
tuose ar beveik negyvena
muose patalpose. Be to, apie 
20 butų reikia paliuosuoti 
įstaigoms ir j ‘‘atvykstan
tiems” (t. y. vokiečiams).

Naciai "popierio 
stokos" sau netaiko

Vokietijos reicho ministe- 
ris okupuotiems “Rytų kraš 
tams” įsakė, kad lietuvių 
laikraščiai sumažintų bent 
vienu trečdaliu savo pusla
pių skaičių. Taip esą pasi
elgta neva dėl “popierio sto
kos”. Tuo tarpu vokiečių 
laikraščiai, kurių Lietuvos 
gyventojai neskaito, savo 
formato nėra sumažinę. Be 
to, vokiečių laikraščiai Lie
tuvoje, palyginus su lietu
vių laikraščiais, turi labai 
menką tiražą.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HKI.P ffANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearlmm Street 
Tcl. RANdolpIi 04H8-1I4HU

HEI.P WANTED — VYRAI*"

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
šaukite j Empioyment Ofisų sekan
čiai —

CRACKER JACIt CO. 
__________ 48011 W. BSlti St____________

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI
Reikalingi prie darbų Iankstym 
popierinių baksi]. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite J—C

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. 1‘ulaski Rd.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertiesi ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir Extemal

D. O. JAMES MFG. CO. 
1140 W. Monroe.

Bell & Howell Co.
ATYDA MOTERIMS •
Dėl Northslde Darbų 

Moderniškoj Karo Dirbtuvėj 
reikalauja 10 moterų prie lengvų 
maintenance apvalymo darbų —
švariam ir naujam name.
Keletą moterų šveisti ir mazgoti.

NAKTINIO SIFTO VALANDOS: 
Nuo 5 popiet iki 1 ryto. 

Atsišaukit Į—
EMPLOYMENT OFISĄ

1801 Larchmont Avė.
Tel.: Lakevievv 5608 

ar
7100 McCormick Blvd.

Tel.: Ambassador 1600 
ATDARA KAS DIENĄ 

Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare

PASKIRTAS

Gegužės 21 diena yra pas
kutinė diena naudoti Cou- 
pon 5 “A” gazolino raciona- 
vimo knygelėje.

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo tėvynė.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Naciu svajonės
Kažkoks prof. Pfeffer iš 

užsienio vokiečių instituto 
prie Berlyno universiteto 
skaitė Kaune paskaitą,, ku
rioje tarp kita ko pareiškė, 
kad “naujojoje Europoje” 
mažosios tautos turėsiančios 
tiktai “laipsniuotą suverenu
mą”. “Tvarką palaikančios’ 
tautos turėsiančios vadovau
ti.

VVOLK 5TUDIO
1945 West 35* Street

\|l\ H) PHOTOGK \l’in 

I <i\\ ESI l’OSSIKLK l’KK ES

i llt>\E |.\l EITE 2-13

%

MALEVA

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Brlen’s Liquid Velvet—super flat male-

J va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
J spalvų ir balta.

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA

Vertė *

Skolinam Pinigus 
Morgičiamsr

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

I 9 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street
4%

’ Didžiausia Lietuviu 
Jewelry KrautuvėNe-Pagelstantis 

BALTAS ENAMEL 
$1.55 Kvorta

Liquid Lite—labai žibanti, virtuvėms ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

95c Kvorta
Labai stiprus enamel visokios rūšies grin
dims. Greit išdžiūsta. Lengva malevoti.

| Yra 10 spalvų.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

• $2.80 Galionas
O’Lite maišosi su vandeniu—išdžiūsta f 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą ir tt. 8 spalvų ir balta.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR
4148 Archer Avė.

Kampas Richmond
Lafayette 9500

1923 So. Blue Island Avė.
Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
z Phone ROCKWELL 1740

t.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PR1ENA- 
miau sias 
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 

alktų.
Taisom Laikrodžius, Laikro

dėlius, Žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JFWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone! LAFAYETTE 8617

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglčlamp. Nuo 1800 
Iki 610,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavlmą.

JOHN O. SYKORA 
9411 8. B9nd Avė.

Phone: CICERO 458.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CIIARC.ERS
BR.ASS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAL SORTERS
CRANE OPERATORS CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVŪS DARBAI

Empioyment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto iki 
6 vakaro. Sekmadieniais nuo 10:30 ryto iki 3 popiet. 

Atsineškit ’ Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVĖ.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Isidirbti.

100 NVOS. KAPO nAPRAT
2742 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite J Colonnade kambarį. 

EDCEWATER BEACH HOTEU 
5349 Sheridan Tilt.

ftfCH TIKRI Al
GRINDERS
CHIPČERS

COREMAKEUS. DARRTNIŲKAT ir 
WEt.OERS reikalingi Diena ir nak- 
ti šiftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTF,RN FOTJNDRY CO. 
3634 S. Kedzie

FRETGHT HANTHjERS
Gera Mokestis.,

NATIONAL CARLOADING CORP.
Door 5. House 3.

13TTT * CTjAHK STS.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14tb tr Clark fit«.

DOCKMEN
Pastovūs darbai. 50 ’kl 60 valandų i 
savaite. Turi būt piliečiai. Sveikatos 
egzaminas zreikaiaujainas. Norintieii 
pristoti prie unijos. Atsišaukit prie 
M r. .Osborn.

BURLINGTON TRANSPORTATION 
_______ 432 W. Polk._____________

Drill Press Operatoriai
DEFENSE DARBAMS

Reikalingi operuoti Drill Presses 
Diena ir nakti šiftai. Pastovūs 
darbai, užtenkamai viršlaikio.

J. E. McAULEY MFG. CO.
554 W. Adams St.

CYLINDER PRES5MAN 

GORDON FEEDfR
Vyras reikalingas Špice pakavimo 
departmente; taipgi ir Špice grin- 
ding departmente.

THOMSON & TAYLOR DIV.
536 W. Cermak Rd.

KARPENTKRI8 — paleškau darbo. 
Esu senas žmogus bet suprantu visa 
darbų. Dideliu darbų neapsiimu. 
Kam esu reikalingas-—pašaukit tele
fonu CANAL 0858 ar ateikit j namus 
—1926 CANALPORT AVĖ.

VYRAI IR VAIKINAI
STOKIT I SVARBIUS KARO 

DARBUS DABAR 
PATYRIMAS NEREIKALINGA

MOULDERIAI
TROKKRIAI
CHECKERS

ABELNI DIRĖTUVES DARBAI 
Užtenkamai viršlaikio. Labai gera 
mokestis. Patogios darbo sąlygos.

DRYDEN RUBBER CO.
1014 S. Kildare Avė.

Bell & Howell Co.
REIKIA VYRŲ 38 IKI 60

Prie Lengvų švarių Maintenance 
Darbų Mūsų švarioj Moderniškoj 

Defense Dirbtuvėj.
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

Atsišaukite į— 
EMPLOYMENT OFISĄ 

1801 Larchmont Avė.
Tel.: Lakevicw 5603 

ar
7100 McCormick Blvd. 

Tel.: Ambassador 1600 
ATDARA KAS DIENĄ 

Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare

SORA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

FDGEVVATER BEACTI HOTF.L 
Di-ug Store

5340 Sheridan Rd.

REIKIA MERGINOS
Sumani. Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

MERGINOS 
IR MOTERYS

DIRBTUVES DARBAMS
Visokio typo darbai. Pirmam ir 

antram šiftui.
Pastovūs darbai, Gera mokestis 

Atsišaukite pirm 10 vai. ryto bet 
kuria darbo dienų, šeštadieniais tik 
rytais.

National Malleable 
& Steel Castings Co.

1400 S. 52nd Avė.
Cicero, III.

FACTORY HELP
Patyrimas nereikalinga. Užmokes
tis laike mokinimo. Gera mokestis.

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

DICTAPHONE TRANSCRIBER
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sųlvgos. gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.

MINNESOTA MINING * MFG. CO. 
1500 S. Vestom_______ MONroe 8120

PRESS MACHINE OPERATORES, 
lygaus prosymo ir Mangle Merginos 
reikaliniros. Taipgi ir moterys tarp 
40 ir 50 metų amžiaus. Patyrimas 
nereikalinga.

TOLU BROS. LAUNDRY 
1725 Augusta Blvd.

(Netoli Ashland).

VALYMUI MOTERYS 
OFISŲ NAME

Nuo 18 iki 48 metų amžiaus reika
lingos dirbti nuo 6 popiet iki 2:30 
ryto. 48 valandos Į savaitę. 53e J 
valandų. laikas ir pusė už viršlaikį. 
Patogios darbo sųlygos. Atsišaukit į 
EMPLOYMENT OFISĄ:

UNION STATION 
516 W. JACKSON

Brig. gen. David McCoach, 
armijos inžinierius, paskir
tas vadovauti perimant ka
riuomenės žinion anglių ka
syklas.

Mayorui 67 metai
Chicagos mayorui Kelly 

pereitą šeštadienį suėjo 67 
metai amžiaus.

Staigi mirtis
PhFadelphia. — Kunigas 

Francis X. Wastl, švento Jo
no Evangelisto bažnyčios 
rektorius, rastas negyvas 
perkritęs ant grindų, miega
majame kambaryje, jo ran
kose buvo laikomas rožan- 
čius.

'MERGINOS reikalingos prie lengvų 
■dirbtuvės darbų, pakavimo ir tt. 
Mokestis $18.40 už 44 valnndas i

Mannerheim sveiksta 
Šveicarijoje

HELSINKI, Suomija, geg. 
3. — Suomių autoritetai pa
reiškia, kad fieldmaršalas 
baronas Carl Guataf Manner 
heim, vyriausias Suomių ka
riuomenės vadas, netrukus 
grįš iš Šveicarijos, kur jis 
nugalėjo įsimetusią plaučių 
ligą.

Pareiškiama, kad jis neat
sisakęs nuo suomių kariuo
menės vadovybės, tik dėl li

REIK ALINGAS LINOTIPISTAS 
“Draugo” spaustuvėje reikalingas H- 
notipistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga i>- geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok) darbų dirbti, prašome ' niMnpns
krelntls nrie- P P CTNTKAS M T C t bUSKItS, IiINDERS, MACHINE kreiptis prie. v. I . cinikas, m.i.c. OPERATORIŲ IR PERŽIURfiTO- 

2334 So. Oakley Avė., Ohicago JŲ prie valdžiai gaminamų piršti
nių. Pastovūs darbai, gera mokes
tis. I-aikas ir pusė už viršlaikį.

J. A. DUBOW MFG. CO.
4967 Milvvaukee Avė.

XeIk.tMSmo TūdijimJs. K i Sos koki laik£* buvo Pasitrau

šaukite į
ILLINOIS Nl’T PRODUCTS CO.

fto# W. Tinke St.

REIKIA

kęs iš savo vadovybės parei
gu-

HELP WAWTED — MOTERYS

FEEDERS
FOLDERS
SHAKERS

B dienos savaitėie. Geriausia mokes
tis. Pašaukit M R. KINO, AUSTIN 
1960.

BROOKSLAUNDRY
«OO North—Blvd. Oak Park. R1

• —
MERGINOS

Reikalingos dirbti prie mažų as- 
semblies. Patyrimas nereikalinga. 
100% DEFENSE DIRBTUVE. 
Matvkit Mr. Donahue.

NATIONAL METAI, PRODUCTS 
CORPORATION 
21 N. Ix>omis St.

Dainininką apvogė
Frances Faye, muzikas,

pranešė policijai, pereitą
penktadienį, kad kas tai pa-

, , . . . . vogė jo kailinius ir brange-Jei turi seno metalo — ? ..nybesatiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

Spauda yra viena stipriau
sių priemonių: ji barsto gy
vybės ir mirties sėklas.

Meilė, kaip ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mės, nustoja ir ji egzistavn- 
si.

vertės $10,400. Tie 
daiktai buvo pavogti Sher- 
man viešbutyje, Chicagoje. 
Sakoma, jog durys buvo iš
laužtos.

Žmogus, kurs mažai save 
pažįsta, darbe, visuomet bus 
tiktai pastumdėlis.

WASHINGTON. — Sena
te iškeltas priešstreikinis bi- 
lius. Krašto administracija 
neremia šio biliaus.

Gražus pavyzdys
Lafayette, La. — Nors 

Lafayette diecezija ir netu
ri nė vieno didelio miesto, 
bet ginkluotoms Jungtinių 
Amerikos Valstybių jėgoms 
davė 10,306 vyrų ir moterų. 
Gauta pranešimai, kad šim
tas yra žuvusiųjų ar dingu
siųjų skaičiuje. 

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Katalikai mokiniai 
uoliai perka karo 
bonus

Detroit. — Katalikiškųjų 
mokyklų mokiniai Detroit 
arkivyskupijoje per pirmąjį 
semestrą nupirko už $362,- 
513.55 karo bonų ir štampų. 
Tai praneša arkivyskupijos 
mokyklų departamentas.

PIRKITE KARO BONUS!

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megztinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimtts.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3821-25 SO. HALSTED ST. TEL: YARDS 4778
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

034 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundaya 

A member of the Catholic Presą Association
Subseriptions: One Year •— $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas" brings best resulta.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metapis 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčtama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma- 
štnėle), paliekant didelius tarpus pataisymams:, :r vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31. 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

"Rusų armija” prieš Rusiją
Praėjusį sekmadienį gauta per Stockholmą gana ka- 

rakteringa žinia.. Hitleris, esą, planuojąs sudaryti ar
miją iš rusų belaisvių ir ją pasiųsti į mūšį prieš Sovietų 
Rusiją. Atsirandąs rusų bolševikų generolas Vlasov, 
kuris sutinkąs tai armijai vadovauti. Tokią armiją su
daryti būsią galima iš apie 300,000 ir 500,000 vyrų.

Šiam Hitlerio planui esąs priešingas nacių civilinis 
administratorius Rosenberg. Bet su jo nusistatymu ne
siskaitoma.

Ši žinia tro yra įdomi, kad ji paaako, jog naciams 
apverktinai trūksta vyrų jėgų. Jų trūksta ne tik karo 
pramonei, bet ir kariuomenei.

Jei tos žinios pasitvirtintų ir naciai iš belaisvių ar
miją sudarytu, jie dar vieną tarptautinę taisyklę sulau
žytų. Iš 'Hitlerio visko galima laukti. Ypač dabar, kai 
karo frontuose jam ne besiseka. Prieš savo galą jis grieb
sis pačių desperatiškiausių priemonių.

Gen. Vlasov, kaip pranešama iš Stockholmo, yra sa
vo rūšies rusų bolševikų “Kvizlingas”. Jis turįs su 
Hitleriu pasitarimus ir vokiečių oknpuotoj Rusijos da
lyje vadovaująs sąjūdžiui, kurio obalsis yra — “išlais
vinti R.sisiją iš Stalino”. Gen. Vlasov yra politinės orga
nizacijos, kuri net savo laikraštį leidžia, vadas.

Tačiau nė šie visi Hitlerio “triksai” jo kailio neišgel
bės. Netrukus subyrės jo visi planai, o jis pats bus pa
trauktas atsakomybėn ir už visus savo pragariškus 
darbus susilauks užpelnytos bausmės.

Lietuvoje Hitleriui nesiseka
Taip taip per Stockholmą atėjo žinių iš Lietuvos, pra

nešant, kad nacių planams ten visai nepavyko. Gen. 
Just, kuris buvo karo atache prie Vokietijos pasiunti
nybės Nepriklausomoje Lietuvoje, praėjusį vasario mė
nesį šaukė lietuvius savanoriai stoti į Vokietijos ka
riuomenę. Bet ligšiol tiek mažai savanorių teatsirado, 
kad Berlyno ponus tiesiog į pašėlimą įvarė. Patsai Ges
tapo (slaptosios policijos) viršininkas Heinrich Himm- 
ler važiavo į Lietuvą, kad pritaikinti jos žmonėms ati
tinkamą bausmę dėl to, kad lietuviai vyrai į nacių ar
miją nestoja. Iš tos tai priežasties Himmleris

sunaikinęs Kauno konservatoriją, išgabenęs knygyną 
ir kovo 16 d. uždaręs universitetą.

Ši bausmė nėra vienintelė. Daug lietuvių prievarta 
išgabenama iš Lietuvos sunkiems darbams dirbti. Ne
mažai jau ir sušaudyta. Himmleris net iš Ukrainos at
gabenęs specialinius policijos pulkus, kad terorizuoti 
Lietuvos žmones.

Iš to viso galima suprasti, kad Lietuvos žmonės nori 
būti laisvi ir nepriklausomi. Jie griežčiausiu būdu prie
šinosi rusų bolševikų okupacijai, tokiu pat būdu, prie
šinasi ir nacių budeliams

Lemiamieji mūšiai Tunisijoj
Tunisijos fronte dabar eina patys didieji ir lemian- 

tieji mūšiai. Smarkiai imasi su priešu britų aštuntoji 
armija, kuri jau gerokai turi patyrimo ir yra užgrū
dinta ilgomis kovomis. Neprasčiau grumiasi ir ameri
kiečiai, kurių tankai, kanuolės, lėktuvai pasirodė ge
riausiais pasauly, bet karių narsa ir sumanumas tikrai 
visus stebina. Puikiai pasirodo ir prancūzų armija.

Naciai ir fašistai jokiu būdu ten neatsilaikys. Jie tą 
patys gerai žino. Bet jie vis tik desperatiškai mėgina 
kuo ilgiausiai išsilaikyti. Tam jie turi tokį išrokavimą: 

Tunisijoj nori laikytis kiek galima ilgiau, kad nukelti 
toliau santarvininkų invazijos kontinentalinėn Europon 

planus, kad geriau apsigynimą prirengti. Bet tą nacių 
apaigynnno planą trukdo augių ir amerikiečių lakūnai, 
turit daužo jn pramintą centras ir tvirtoves.

SPAUDOS APŽVALGA 1
_____ ____ -__ ____________ t

Baltijos tautos šaukiasi pasaulio sąžinės
Šveioariečių žurnalas “Der Aufbau’’ per du numerius 

(XII.II ir XII.18) paskelbė ilgą ir labai įdomų straipsnį, 
pavadintą “Didžioji Britanija, Sovietų Sąjunga ir Pa
baltijo klausimas”.

Savo pastaboje žurnalo redakcija rašo: “Jeigu mes 
šiame straipsnyje iškeliame tą klausimą, tai todėl, jog 
nūnai Pabaltijo tautos, po pusantrų metų vokiečių oku
pacijos, stovi akivaizdoje likimo, kuris jas verčia vis 
primygtiniau šauktis pasaulio sąžinės. Pabaltijo tautos, 
lygiu būdu kaip ir kitos, neša sunkią naštą, kurią jai 
uždeda kariuomenės okupacija; tačiau tuo reikalas, at
rodo, dar nesibaigia: vokiečiai jau dabar neleidžia susi
daryti iliuzijų, kad Pabaltijis naujojoje jų santvarkoje 
po karo atgautų savo savarankiškumą, o juoba — nepri
klausomybę. Vis aiškesni požymiai kalba, už tai, kad 
vokiečių Rytų administracija planuoja Pabaltijo kraštus 
kolonizuoti, Dancigo-Vakarų Prūsijos pavyzdžiu, vokie
čiais ir kitais germaniškais gaivalais. Pa v., sovietų 1940- 
1941 metais “nacionaliz'.ioti” turtai, užuot juos grąži
nus teisėtiems savininkams, konfiskuoti Vokietijos rei
cho naudai. Vokiečių terminologija nebepripažįsta Pa
baltijo kaipo jiems priklausančių ūkių savininkais, o 
tiktai kaipo “valdytojais'’. Jeigu ligšiolinio civilinės ad
ministracijos kurso bus konsekventiškai laikomasi, tai 
lietuvių, latvių ir estų tautos turės būti išstumtos iš 
savo žemių, kurią ^jos dirbo tūkstančius metų.

ATLANTO ČARTERIS, RUSIJA IR PABALTU
P-abaltiečiams lieka vienintelė viltis, kad aliantų lai

mėjimas reikš ir Atlante Chartos laimėjimą, Chartos, 
kuri jiems garantuoja visa tai, ką jos išmoko branginti 
aukščiau visa ko: laisvę, nepriklausomybę ir demokra
tiją. Užtat didžiausiu jautrumu ir aštriausia kritika se
kamos visos tos pastangos “Jungtinių Tautų” tarpe, 
kurios galėtų pažeisti Chartos vertę ir galiojimą”. Pa
minėjusi .abejojimus dėl Sovietų Įtu^ijos nuoširdumo 
paboti Atlanto Chartą, redakcija pabrėžia, kad “Pabal
tijo tautos, priešingai kitų užimtų sričių gyventojams, 
šiame kare patyrė ne tik vieną, bet dvi okupacijas, bū
tent, vokiečių ir rusų: apie nei vieną jų jos neturi pa
grindo pasakyti, k3d tai būtų mažesnė nelaimė. Šalyje 
su laisvės tradicijomis, kaip Šveicarijoje, netenka daug 
įrodinėti, kad šios trys mažos kultūringos tautos nesi
duos prievartai rinktis tarp dviejų svetimų viešpatavi
mų — tarp nacionalsocializmo ir bolševizmo, o reika
laus ir galės reikalauti paramos trečiam ir, jų akyse, 
vieninteliam europiniam sprendimui: laisvės, savos val
stybės ir demokratijos visoms ir ypač.mažoms tautoms”.

Straipsnio pradžioje primenama, kad 1941 metų ru
denį Sovietų Rusijos ambasadorius Londone aliantų 
konferencijoje iškilmingai pareiškė, jog sovietai prisi
ima kaipo privalomus Atlanto Chartos nuostatus. At
rodė, kad Sovietų Rusija išsižada savo ligšiolinių poli
tikos metodų ir pasižada vadovautis europiniais teisės 
nuostatais. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad sovietai ne
atsisako nuo savo pretenzijų į Pabaltijį, kurį jie oku
pavo, sulaužydami sutartis. Tuo būdu sovietai vėl nusi
žengia Atlanto Chartos dėsniams.

RUSŲ REIKALAVIMAI IR ANGLAI
z .

Atpasakojęs, kokiomis aplinkybėmis Maskva okupavo 
Pabaltijį, kaip buvo per “rinkimus” suklastota tautų 
valia, tautos nenustojo kovojusios už laisvę bei ne
priklausomybę nei naujos-vokiečių okupacijos sąlygo
mis. Jos puikiai nusimano, kas jų Laukia vokiškoje 
“naujojoje santvarkoje”. Pabaltijo tautos turi atgauti, 
kaip ir kitos okupuotos tautos, savo valstybinę nepri
klausomybę, kaip tai garantuoja Atlanto Charta.

Autorius primena, kad sovietai dar 1939 m. vasarą 
reikalavo iš anglų ir prancūzų jiems užleisti Pabaltijo 
valstybes. Jie to tikslo pasiekė per susitarimą su vokie
čiais, bet britai nesutiko, kaip pareiškė tuometinis už
sienių reikalų ministeris lordas Halifaxas, nusidėti savo 
garbei ir pardavinėti tai, kas jiems nepriklauso.

Toliau autorius pastebi, kad anglų tarpe, deja, ėmė 
reikštis tam tikros srovės su Sir Stafford Cripps prie
šakyje, kurios pradėjo pataikauti sovietams jų pasikė
sinimuose prieš Pabaltijo laisvę. Tuo tarpu pati Sovietų 
Rusija dar 1920 m. taikos sutartyse išsižadėjo Pabal
tijo, bet po 20 metų vėl jį smurtu okupavo. Jeigu Cripp’s 
gina sovietų strateginius reikalavimus, tai Pabaltijo o- 
kupacija įrodė kad Sovietų Rusija tuo būdu susilpnėjo, 
o ne sustiprėjo.

TIKROSIOS TAIKOS SĄLYGOS

Baigdamas savo straipsnį, autorius prieina išvadą, 
kad tikra taika ir teisėtumas įsiviešpataus tiktai tuo
met, kai Sovietų Rusija bus priversta paboti Atlanto 
Chartą jeigu Anglija nusidėtų laisvo tautų apsisprendi
mo dėsniams, tai Europai liktų vienintelė viltis Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse. Rytų Europos tautos turi 
tą pačią teisę reikalauti Atlanto Chartos neiškraipyto 
Uik}WJ ^tuuaan, kaip kitoą tautos.

TYLA KA IP KARSTE

Rickeyvillc, Pa., mainose vyko streikas. Anglių kasykloje tyla kaip kape. Čia mato- 't 
me streiko vaizdą.

IŠMOKA PĖDĮ£

"Draugas" Acine photo

Montour Mine No. 10, Library, Pa., strei kuojantieji angliakasiai sustoję eilėje ir lau
kia užmokant jiems pėdę. šis vaizdas nuim tas streiko metu.

Ir Lietuvoje pilna 
darbo stovyklų

Vokiečių laikraščiai vis 
dar daug vietos pašvenčia 
kovai prieš “nelegalinę pre
kybą” maisto porduktais 
Lietuvoje. Pereitų metų lap
kričio mėnesį už kainų kėli
mą esą pasodinta į Kauno 
kalėjimą 487 žmonės, už na
minės degtinės varymą — 
40, už slaptą gyvulių sker* 
dimą — 14 žmonių. Kauno 
prekyvietėje tą mėnesį buvę 
suimti 55 žmonės. Be to, 41 
žmogus suimtas kaipo “be
darbis”; jie buvę pasiųsti į 
darbo stovyklą. Laikraštis 
su pasitenkinimu pabrėžia, 
kad dapar Lietuvoje esą 
įrengta “pakankamas skai
čius darbo stovyklų”, tad vi
siems “spekuliantams” už
teksią vietos. Ypatingai sun
kiais atsitikimais vokiečių 
teismas bausias mirties 
bausme.

Nubaudė ūkininką iš 
pavardės - vokietį

Kauno laikraščiai skelbia, 
kad vokiečių ypatingasis teis 
mas nuteisęs 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo Geis- 
teriškių kaimo, Vilkaviškio 
apskr. ūkininką Gustavą 
Stremerį. Jis padegė savo 
seną gyvenamąjį namą, tikė
damasis gauti apdraudos pi
nigus. {domu pastebėti, kad 
kaltinamasis sakęsis, norėjęs 
pastatydinti naujus namus 
įš apdraudos sumos ir pa

šalpos, kurią jam turėjęs iš
mokėti — vokiečių koloni
zacijos štabas (Ansiedlungs- 
stab). Bolševikų okupacijos

metu jis iš Lietuvos išvykęs 
Vokietijon, o pereitų metų 
rugpiūčio mėn. v ė 1 buvęs 
grąžintas Lietuvon. .

DABAR ifra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS k 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY lumber co.
- PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALiM>0S: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

K i tomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet
......................... ............................. .

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUO.I AMAS

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūši, pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, • 
dabar iš priežasties karo mes visą s*

vo dirbtuvę pertaisem perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius matcrioius. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN-
Fl IT ir -ifio oolito i&rvminvti Hnvn norma nnl nniiiii

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
41W ARCHER AVĖ. TEL.: LATAYETTE 3514 >
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sy. Kazimiero studen
tes sužavėjo Chicagos 
publika

“The Fire-Prince”, 2-jų 
veiksmų muzikaiinė operetė, 
išpildyta Chicagoje 6v. Ka- 
izmiero Akademijos studen
čių* gegužės 2 d. vakare pra
ėjo su nepaprastu pasiseki- 
\nu. Nors čia yra tik mėgė
jų pastatymas, bet savo pui
kiu išpildymu, niekuo neap- 
sileidžia profesionaliniams 
teatralams.

žiūrint sekmadienį pasta
tymą, publika vietomis ne
galėdavo sulaikyti savo en
tuziazmo ir karštais aplodis
mentais nutraukdavo veiks
mą.

Operetės pastatymas yra 
taip puošnus ir įvairus, kad 
gali patenkinti ir labai išle
pinto skonio žiūrovus.

Publika gėrėjosi netik 
puikiu vaidinimu, dainomis 
ir muizka bet ir baletu, ku- 
rio buvo išpildyta net 5 /nu
meriai.

Matyti, kad ka’p seselės, 
taip ir Akademijos studen
tės įdėjo daug darbo, kad 
taip tobulai atlikta ši ope
retė. Kurie nesuspėjo pa
matyti sekmadienį ir pir
madienį, tai galės dar pasi
naudoti proga pamatyti ant- 
radienį, 4 d. gegužės 2 vai. 
30 min. po pietų arba 8 vai. 
vakare.

Į Chicago lietuvius 
kraujo aukojimo 
reikalu

Karas, siausdamas visu 
baisumu, šaukia mus viso
keriopai prisidėti prie jo lai
mėjimo. Mūsų jaunimas ati
duoda brangiausią ką turi 
— savo gyvastis. Kuomi gi 
mes galime jiems padėti?

Eržvilko klubo
veikimas

Šis klubas yra dar jaunas 
ir turi gražų būrelį narių — 
netoli dviejų šimtų. Visi dar
buojasi gražiai klūbo labui.

Dabar klūbas rengia pir
mą šokių vakarą nedėlioję, 
gegužės 9 d., Marąuette Hali, 
6908 So. We>stern Avė. Bus 
geras Jack Alvin and Mard- 
en Nomado orkestras. Taip 
pat Cicero ratelio choras pa-

Gal, ašaromis ir dejavimais? j linksmins dainomis.
Ne! Pilkime kraujo į jų kū-i Kviečiame draugus atei
ną, duokime ginklą į ran- lankyti į parengimą ir į mė- 
kas, Teskaldo užpuolikų, raz nesinį susirinkimą, gegužės

Ruošias sukaktuvėms
Chicago Lietuvių Moterų 

klūbas minės 20 metų įei- 
steigimo sukaktį, gegužės 16 
d., Blackstone viešbutyje, 
Crystal Ballrocm, 5 vai. va
karo.

Tai bus klūbr “šimtadie
nio” party. L^nKietas bus 
su programa. Pramatomu, 
kad tai vienas gražiausių 
klūbo parengimų, nes minės 
kultūrinio ir labdaringo dar
bo sukaktuves.

Toji grupė moterų susi-

spietus į klubą, per 20 me- si ir vis kitų gerovei, tai se
tų darbavos ne sau^ bet ki- nelių prieglaudai, tai netur- 
tų naudai bei gerovei. Šimtų tingųjų gu4elpimui tai bi:e 
šimtus dolerių siuntė Lietu
von (ir vėl tai darys, kuo
met reikės) rėmė dosniai krl 
tūros darbus čia Amerikos 
lietuviuos, kaip ir grynai a- 
merikoniškas (jei tai gali
ma sakyt) Raudonąjį Kry
žių, ŪSO ir kiekvieną rimtą 
sumanymą. Per tą ilgą lai
kotarpį, per depresiją ir per 
“geru3 laikus’’ klūbo veikla, 
nors neafišuojama, bet tęsė-

kokiam geram darbui pa
remti, kurs buvo veikiamas 
tautos garbei bei naudai.

Klūbo pirmininkė Della 
Kuraitienė ir rengimo komi
tetas kviečia lietuvių visuo
menę dalyvaut jų klūbo su
kaktuvėse. Įžanga $4.00 as
meniui. N.'

Radio

baininkų pozicijas, kad grei
čiau paliųosuoti žmoniją iš 
vergijos.

Šiuo kartu Raud. Kryžius 
prašo kraujo aukos. Vajus 
eina. Lietuviams paskirtos 
dienos gegužės mėnesy 13 d 
geg. nuo 10 iki' 11 valandos 
ryto. 14 d. geg. nv.o 12 iki 
1 valandos dieną. Tad, kas 
tik galite, nepagailėkite sa
vojo kraujo sustiprinimui 
šalies ginėjų jėgų.

Kraujo davimas nesudarc 
jokių pavojų sveikatai. Gy
dytojai gerai ištiria ir, jei 
numato nors ir mažiausią 
pavojų sveikatai, kraujo ne
ima. Tad bijotis nėra ko 
Taip pat kurie yra davę kra.u 
jo vasario 16 d. proga, jau 
gali ir vėl duoti. Norint krau 
jo aukoti, reikia tuojau pa
daryti sutartį pašaukiant 
vieną iš sekančių asmenų. J 
Daužvardienę, O. Biežienę, 
Kūrai tienę, E. Samienę, Ci
cero K. Sriubienę, Labanaus- 
ką-Laban, E. Kubaių. S

5 d. adresu 4500 S. Talman 
Avė., 7:30 vai. vakare.

GARV. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU NĖR AL HOME

Genau«ta« pwt»ru»viuiae — Moteris patarnauja. 
I'PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Neini meskit senų, susėdusių Bitdelninkų. Jų negalima. atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Llttle Ben Ir kiti budelnlkal gail
ina pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

GRAŽI PROGRAMA 
MOTINŲ DIENAI

Sekantį sekmadienį — Mo
tinų Dieną, jų pagerbimui 
Peoples krautuvė transliuos 
specialę radio programą šia
ndie, 7 vai. vakare iš sto
ties WGES. Radio “graną- 
dieriai” ir kiti artistai padai 
nuos tam pritaikintų dainų. 
Bus ir kitų gražių dalykų 
pasiklausymui.

Rap. XXX

Remkitc visus tuos žmo
nes, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

WHOLESALE
LIQUOB 
{STAIGA

Uveilojame 
po visą 
Chicago.

REMKITB 
BENĄ 

LIETI VITJ 
DRAUGĄ

NAUJI
LIETUVIŠKI

REKORDAI
i'° 75c vienas

Gaunami vien tik SUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje — 

3241 S. Halsted St., Chicago.

500 Čikagiečių Polka
Stasytės Polka............RadU

Orchestra
501 Močiutė Mane Bare 

Mylėjau Mergelę. . . . Vikt 
Bekeris ir Radio Orchestrs

502 Plaukia Mano I.aivelis 
Jaunoji Mergelė .... Vikt 
Bekeris ir Radio Orchestra

503 Gegutės Polka
Vestuvių Polka...............RadU

Orchestra
504 Noriu Miego 

Man Pasakė Karveliukas— 
Radio Orchestras ir Vlk

Bekeris
505 Radio Polka 

Armonikos Polka. . . .Radic
Orchestra

16145 Pragėriau Žirgelį
Eisim Laukan.....................Ant.
Vanagaitis ir J. Olšauskas 

ir Orchestra
16239 Tykiai. Tykiai

Dziedukas. .. .Vyrų Oktetas
14064 Rudens Pąsaka

Veltui Prašysi........................A.
Sabaniauskaa

14077 Oi, Mergyte Tu Jaunoji
Vai Nekukuok...............Stepas

Gražinis
26085 Ku-Ku Valcas

Tėvynės Polka.. .Tarptaut.
Orchestra

26091 Linksmas Jaunimėls
Agotėlės. . .Šokių Orchestra

Pas ULDRIKĄ gaunami visi 
rekordai — Amerikon.škl, Kla
siški — Victor, Columbia, Dccca.

Jos. F. Buiirik, Ine.
3241 S. Halsted St

Krautuvė — Rakandų, Radio 
ir Jewelry.

Tel. CALUMET 7237

S
NEMCRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 

AR VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ITAPGITIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS l VAL. P. P. 
KITOMIS DIENOMIS 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 V. VAK.

Phone: GROvehill 2242

WHFC-I45O kil.

INSULUOKITE Savo Namus............
Nuo ŠALČ IO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
jums ir jcsv visai Šeimynai sąlygas aptyksti 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS J

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Insulacijos Ekspertais. , 
Tik Pasaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MAL1AVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. Ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas laito jr 7 kjtų gru
žly spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, plels- 
terio ir wallboard. Vienas uptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant vvallboards. Vienas kotas viską, ąpdengių. 
UNITEX yra gvarantuojamas.

Dėl IrasiilacijiM,, Pliunbing ir Hcating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD?
N. W. Corner 55th and State Streels

VISI TELEFONAI ....................................  ATLANTIC 4290
■Ja

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

81 Firma VIrS 50 Metų
Ton Pačios Šeimos 

Rankose!

X.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
K1T AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIOŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

BOVTUrVARD OOI4

Budrlko la-idžiami ltadio Progra
mai — 14-tieji Metai.

W-C-F-U 1000 k., Sekm. vak., 
9-tų valandų.
W-H-F-C, 1450 k.. Ketvir. vak., 
7-tų valandų.

PERSONALdZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
PARTICULAR People PREFER Pachankis Prodoctions.

Workmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MQNUMENT MAN

SĮ Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

(MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NUUODIMO

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-31

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loai 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cormak 
Road

Telefone:

Canal 8887
Bea. J. KAZANAU8KAS 

Sekretoriui

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4132-34 SOUTH CAUFORMA AVENUE 

Tel. LATayette 0727
RADIO PROGRAMAS —1:00 vai. Plrmad ir Ketvirtad. vak. 

U stoties WGE3 (1390). su Povilu Baltimierh.
L

f VALANDOJE
LACHAWICZ IR SŪNUS

ĮSU WE8T 28rd PLACE
SKYRIUM: 42 E. lOHth MT. 
10756 S. MIČHIGAN AVĖ.

Phone CANAL 231B
CANAL 2515 

Tel. PULLMAN 1270

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas GrovehiU 0142

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

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MIČHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA A VE. Phone LATAYETTE S5J2

P. I. RIDIKAS
8394 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREB1

Telephone YARDS 141S

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781
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Jaunuolis, 18 mėty, gelbėdamas
• «

draugą paskendo su juo upėje
* šeši Joliet jaunuoliai, pe
reitą sekmadienį, išvažiavo 
pasivažinėti laiveliu Du 
Page upėje. Išvažiavimas 
baigėsi tragedija. Laivelis 
pasipurtė į šonus, kai moto
ras sustojo. Du jaunuoliai 
paskendo. Upėje žuvo 18 ir 
11 metų amžiaus jaunuoliai.

Liudininkai pasakoja, jog 
motoras sustojo tuojau že
miau tilto, kur Route 6 ker
ta upę, netoli Channahon, 8 
mailės į pietvakarius nuo 
Joliet.

Kai motoras sustojo, tuo
jau šeši jaunuoliai ėmė

plaukti į krantą. Atrodo, jog 
vienuolikos metų jaunuolį 
pagavo mėšlungis. Ir aštuo 
niolikos metų jaunuolis sa
vo draugui atėjo į pagalbą. 
Liudininkai sako, atrodo, 
kad vienuolikos metų jau
nuolis stvėrės už aštuonioli
kos metų jaunuolio ir abu 
paskendo į upės dugną, kur 
buvo 12 pėdų gilumo.

Kitų keturių jaunuolių, 
buvusių laivelyje, amžius 
taip atrodo: vienam 18 me
tų, antram 8 metai amžiaus, 
trečiam 12 metų ir ketvir
tam 11 metų amžiaus.

Siūlo sumažinti sales tax
Kai kas siūlo, kad Illinois 

valstybėje būtų sumažinta 
sales tax. Sakoma, jog Illi
nois valstybės iždas dabar 
turi $67,000,000 pertekliaus. 
Ir siūloma valstybės paja
mas sumažinti numušant 
pardavimo taksas (sales 
tax), nuo 1943 metų, birže
le 30 dienos.

- Kurie nori, jog būtų su
mažinta sales tax sako, kad 
sales tax buvo pravesta per 
įstatymus ir žmonių priim
ta depresijos metu pagelbė
ti žmonėms. Dabar pasikei
tus sąlygoms, teigiama, jog 
galima sales tax sumažinti 
nuo dviejų iki vieno procen-

galėtų suvartoti 2 ar 3 cen
tais daugiau ^iekvienąm 
maisto pirkimui. ’ f

Teigiama, jog sumažinus 
sales tax, iždas nenukentė
tų. Iždas galėtų balansuotis 
išrenkant pabaudas už įsta
tymų laužymą.

Nukrito nuo stulpo
Lane technikos mokyklos 

mokinys, 17 metų amžiaus, 
buvo įlipęs į telefono stulpą 
ir nukrito iš 30 pėdų aukš
čio. Jis mirė pereitą pirma
dienį. Kitas mokinys sako, 
jog jis matė kaip anas mo
kinys lipo šeštadienį į stul- 

to. Tokiu būdu Illinois vals- P4, jis nežinojo kodėl jis 
tybėje žmonės kasmet su-|tPn^P°-
taupytų $30,000,000 ir iš tų 
pinigų galėtų pirkti daugiau 
karo bonų.

Jei būtų sumažinta sales 
tax, tai žmogus mažiausia 
sutaupytų vieną psnny ir

Apvogė
Iš American restorano, 

1150 S. State, vagiliai pa
grobė 25 dėžes whisky, ver
tės $800 ir $1,000 cash.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOM8 IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051
s;

Gražiausiu Pasirinkimu Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ - 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Byra! ir Suknelė* 

Mūsų Specialybė

moterų kailiniai, kailiukais 
eloth kotai pamaukia nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE MAN DIENI

PEOPIFS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mra. K. P. Dziubak Ir Doktft. Rav.

—

KAI VALDŽIA PERIMA ANGLIŲ KASYKLĄ

•'Draugas” Acme phQto 

Po įsakymo perimti Montour mainas, Library, Pa., virš
anglių kasyklos pakilo vėliava.

Chicagos mokyklų vaikai kreipiasi į 
senaty pieno reikalu

Chicagos katalikiškųjų 
pradžios mokyklų mokiniai 
prašo, jog ir toliau būtų mo
kyklose paliktas centinis 
pienas ir karštas užkandis 
(penny milk ir hot lunch 
program). Tai yra, kad vai
kai gautų pigesne kaiha mo
kyklose pieną ir užkandžius.

Joseph B. Meegan, ex- 
eeutive secretary of the 
Back-of-the Yards Neigh- 
borhood Council, pareiškė 
pereitą sekmadienį, jog 23,- 
000 mokinių, iš 44 parapiji
nių mokyklų, parašė laiškus 
senatui, jog ir toliau ši mais
to programa mokyklose bū
tų palaikoma.

žemesnieji rūmai be pa
taisų priėmė naują įstaty
mą, liečiantį mokyklose cen- 
tinio pieno ir maisto progra-

daugiau kaip 5,000,000 vie
šų ir pradžios mokyklų mo
kinių nukentės, o Chicagoje 
palies 550,000 mokyklos vai
ku- 7 . _

)

Gražiai pavyko 
ateitininku vakaras

Chicagoje, šv. 
lietuvių parapijos salėje, pe
reitą šeštadienį, įvyko Chi
cagos Ateitininkų Draugo
vės vakaras. • Programoje 
buvo tautiniai šokiai, dai
nos ir kiti įvairumai.1

Ateitininkų draugovės šo
kikų grupė gražiai išpildė 
kai kuriuos tautinių šokių 
numerius. Ona Piežienė gra
žiai ir jautriai padainavo

Cukrus, padangos, 
raudonos ir mėlynos 
stampos

Gegužės 31 diena yra pa
skutinė diena stamp No. 12, 
gera dėl penkių svarų cuk
raus; paskutinė diena ant
ram periodiniui apžiūrėji
mui keleivinių automobilių 
padangų, kurių savininkai 
turi “C” kortelę; baigiasi 
data dėl E, F, G, H ir J se
rijos raudonųjų štampų ir 
dėl G, H, J serijos mėlynų
jų štampų.

Raudonųjų štampu 
įsigaliojimas

Sekmadienį, gegužės 2 d., 
įsigaliojo G serijos raudo
nos stampos.

Gegužės 16 dieną įsigalio
ja H serijos raudonos stam
pos.

Gegužės 23 dieną įsigalio
ja J serijos raudonos stam
pos.

Žuvusiųjų kareiviu 
sąrašas

Dashington, D. C. — Ka
ro departamentas, gegužės 
1 dieną, paskelbė 64 karei
vių pavardes, kurie dingo 
kovoje ir 176 buvo užmušti 
karo lauke, jų tarpe 27 yra 
žuvę ir 11 dingę kovos lau
ke iš Chicagos ir jos apylin
kės.

Sužeistųjų kareiviu
sąrasas

YVashington, D. C.— Ka- 
Kryžiaus1 ro departamentas, gegužės 

1 dieną, paskelbė 312 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių paavrdes, kurie bu
vo sužeisti šiaurės Afrikos 
kovoje, iš jų 34 iš Chicagos 
apylinkės.

T . „ , . - .v. porą dainų solo. Duetą gramą. Jei senatas ne^nes į šio t. . , . 7.ziai padainavo Miss Mažei-įstatymo pataisymų, - Jungti
nėse Amerikos valstybėse,

Pasveikintos dvi 
viešnios iš Lietuvos

Chicagoje, Aušros Vartų 
lietuvių parapijos salėje, pe
reitą sekmadienį, įvyko Ne
kalto Prasidėjimo šv. Pane
lės Marijos kongregacijos 
dvidešimt penkerių metų gy
vavimo sukakties paminėji
mas ir kartu buvo pasvei
kintos dvi tos kongregacijos 
seselės, Rogalskytė ir Serei- j 
kytė, kurios neseniai yra at
vykusios iš Argentinos į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Dvi Vargdienių seselės 
Lietuvą apleido ir išvyko ki
tur, kai bolševikai okupavo 
Lietuvą, 1040 metais, birže
lio 15 dieną.

'Nekalto Prasidėjimo Švč 
Panelės Marijos kongregaci
jos 25 metų sukakties pami
nėjimą ir dviejų seselių su
tiktuves suruošė Vargdienių 
Seserų Gildos draugija, ku
rios dėka ir dvi seselės at- 1 
vyko į šį kraštą.

ka ir Mr. Jakutis.
Į vakarą atsilankė nema

žai chicagiečių, jų tarpe bu 
vo matyti Lietuvos konsu
las Da;:ivardis ir jo žmona.

Vakarui vadovavo Ignas 
Sakalai. Vakarui pritaikin
tą kalbą pasakė kun. K. Fa 
įauskas. *

Bus išsrutinėtos 
faksu bilos

Victor L. Schlaeger, Cook 
kauntės iždininkas, pereitą 
šeštadienį, pranešė, jog tak
sų bilos Chicagos nuosavy
bės valdytojams bus pasiųs
tos laike dviejų savaičių.

SKELBKITfiS “DRAUGE”

Chicagoje, pereitą penk
tadienį, sulakiytas Howard 
McEwen, 20 metų amžiaus 
negras, kuris prisipažino, 
jog buvo užpuolęs ar bandė 
užpulti 20 moterų su plak
tuku ar peiliu.

(f
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBRO8IA Alų, bet, prie to. išdirbi 
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardf 
no NKCTAR. šis Alus yra pagamintas U importuotu 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato J alines ir kl 
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak BcL TeL Monroe 0808

X Kun. V. Mikolaičio pri
micijos praeitą sekmadienį 
buvo tikrai gražios, žmonių 
prisirinko pilna šv. Kryžiaus 
bažnyčia. Dalyvavo daug ir 
kunigų. Vakare bankietas 
primicijantui pagerbti taip 
pat buvo šaunus.

X Lietuviškos “ spalkos’’ 
Chicagoje, kurių viso yra 
dešimts, iki šiol Karo Bonų 
yra pardavusios už $1,799,- 
143.00. Pačios “spulkos” y- 
ra pirkusios už $220,800.00. 
Taigi, iki šiol.Ų^tąi per sa
va® “spulkas” Ųhieagoje lie
tuviai yra jšpirkę Karo Bo
nų už $2,019,943.00.

X Ateitininkų draugovės 
vakaras praeitą šeštadienį, 
Šv. Kryžiaus parapijos, sa
lėj, visais atžvilgiais pavy
ko. Šokėjų grupė tą pačią 
naktį išvyko į National

X Uršule Aukškalnlenė, 
tikrai nuoširdi Dievo Ap
vaizdos parapijos ir visų 
vienuolijų uoli rėmėja, b,v.® 
laidojama rytoj. Josios mir
ties pranešimas tikrai su
krėtė parapijonus, nes ji bu
vo visų nuoširdžiai mylima 
ir gerbiama. Tai didelis nuo
stolis Dievo Apvaizdos pa
rapijos veiklai.

SKELBKITfiS DRAUGE

Folks Festival, Philadelphia, 
Pa. Pakeliui dar sustos Cle- 
veland, Ohio.

X Dain. Irena Aitutytė 
praeitą sekmadienį savo gra 
žiu giedojimu Šv. Jurgio baž 
nyčioje 9 vai. Mišiose šv. 
pridavė didelio grožio Chi- 
cago sąjungiečių dvasinei 
puotai. Sąjungiečių eiseną 
į bažnyčią patiko komp. A. 
Pociaus vedamas stygų or
kestras ir jo paties valdo
mais vargonais groja mAi 
maršu. Mišias laikė pats pre 
latas M. Krušas, kuris po 
visam dalyvavo ir pusry
čiuose.

X Pvt. John Paulokas, Ve
■S

lykų švenčių proga, buvo 
parvykęs paviešėti pas savo 
mamytę gyvenančią adresu 
3217 S. Lowe Avė. Paviešė
jęs keletą dienų namie ir 
pas draugus išvyko atgal į 
savo stovyklą.

X Kazys Jonaitis, vaisti
ninkas, savininkas 43rd Drug 
Store, adresu 2735 West 43 
St., po sunkios operacijos 
ant tulžies, jau parvežtas 
namo ir kasdien eina svei- 
kyn savo daktaro Zubricko 
stropioje priežiūroj. Už po
ros savaičių jau galės pa- 
liuosuoti žmoną, kuri iki šiol 
vedė visus biznio reikalus.

X Vytauto parke gegužės 
9 d. bus pirmas šių metų pik
nikas. Pikniką rengia Visų 
šventųjų parapija. Be kitko, 
piknike bus suruošta prog
rama motinoms pagerbti Mo 
tinų Dienos proga.

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER

Savo Parlor Rakandus
Ir Sutaupykit tuos ką turit karo metams ir po...

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Pašaukit CICERO 4795

Platini rinkinys 
audeklų Ir ma
dų Jums pasi
rinkimui.

BŪKIT
SUMANŪS

PrlIlūrSklt ra
kandus kų da
bar da tu ritei

1 Mes nulup- 
slm visų se
tų fkl' pat 
fr8mų.

i Pcrklijuoelm 
i Ir auverftlm 
visus aujun- 
ffimus.

3
4

Viaus Sprln- 
(suA perlklm. 
Prlplldyelm 
su naujais 
vates vailo
kais.

Atviras me-
1 dilo dalis ii 
dalilnslm.

2 Dalių 
Parlor Setų

Perullrhalm 
ui mažų

kalnų kaip

s39’5Be Jokių Priedų, Jei Sumokėtų Per K Mėn.

SĄLYGOS
Minimali® {mokėjimas. Patogios Sąlygos.

5 Metų Gvarantlja Už Konstrukciją ir Amatnikystfa Darbą.

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56fh Avė. <0SS!J“ Cicero




