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TRUPA ASIES POZICIJOS TUNISIJOJE
*Paėmę Mateur amerikiečiai laužia 
ašies linijas ir veržiasi pirmyn

U. S. lakūnai atakuoja Bizerte;
apie 100 priešo baržų suskaldyta
SĄJUNG. VADOVYBE 

Š. Afrikoj, geg. 4.—Vadovy
bės išleistam komunikate 
pažymima, kad amerikiečiai, 
paėmę Mateur, iš ten ver
žias pirmyn triuškindami 
ašies linijas. Anot komuni

ni. kabo, apie 10 mailių, pasistū- 
mę prie'kyn.

Rusai nukovė apie 900 vokiečių 
daugiau Kaukazo fronte

Tunis dabar jau negali su 
sisiekti geležinkeliu ®u Bi
zerte, kadangi vienatinė ge
ležinkelio linija, kuri eina 
pro Mateur, jau vakar buvo 
perkirsta.

T18 mailių nuo Bizerte
Iš Mateur apylinkių yra 

tik 18 mailių į Bizerte.

Amerikiečiai lakūnai -ori
nėmis bombomis daužo ašies 
įsitvirtinimus pačioj Bizer-

Nugriautas japonu 
aerodromas, keturi 
lėktuvai sunaikinti

SĄJUNG. VADOVYBE
Australijoj, geg. 4.—Vado
vybė paskelbė, kad sąjungi
ninkų lakūnai bombonešiais 

Jfclakavo ir išgriovė japonų 
aerodromą Koepang, Timor 
saloje. Be to, sunaikino 
ten du pastatytus priešo 
bombonešius ir du kovinius 
lėktuvus. Kuone visi pasta
tai aerodrome taip pat su
naikinti.

WASHINGTON, geg. 4.—
^.aivyno departamentas pa

skelbė, kad kęvo mėnesio 
vidurį ašies submarinas su- 
torpedavo amerikonišką vi
dutinio didumo laivą šiauri
niam Atlante.

42 vyrai laivo įgulos išva
duota ir jie visi atvežta New 
Yorkan.

►KARO EIGA
AFRIKA.—

Mateur fronte amerikie
čiai narsūnai toliau laužia 
ašies linijas ir veržias prie- 
kyn. Yra už 18 mailių nuo 
Bizerte. Amerikiečiai lakū
nai apie 100 ašies baržų su

^skaldė Bizerte pakrantėse. 

RUSIJA —
Rusų armija yra smarkia' 

susirėmusi su vokiečiais va 
kariniam Kaukaze. 900 vo 
kiečių daugiau nukauta.

PACIFIKAS.
U. S. laivyno departamer 

tas paskelbė, kad amerikk 
čiai akupavę Russell sala

^netoli Guadaicanal salos.

te bazėj ir apylinkėse. Paė- 
musiems Mateur narsūnams 
aiškiai girdimi lakūnų bom
bų sprogimai.

Tunis yra kiek tolėliau ir 
tik vienas kalnų vainikas jį 
atskiria nuo amerikiečių. 
Galimas daiktas, kad ameri
kiečių viena grupė susimes 
veržtis Tunis link.

Ašies baržos daužomos
U. S. lakūnai atakuodami 

Bizerte tenai pakrantėse 
apie 100 ašies baržų sudau
žė. Spėjama, kad baržos bu
vo paruoštos ašies kariuo
menę iškeldinti iš Tunisijos 
kai ašiai ten pasidarys per 
daug karšta.

Amerikiečių kolona eina 
Tebourba link ir yra tik už 
10 mailių nuo to miestelio.

U. 5. UŽIMA SALAS 
ARTI GUADALCANAL

WASHINGTON, geg. 4.— 
Laivyno departamentas pa
skelbė, kad amerikiečiai oku 
pavo Russell salas netoli nuo 
Guadaicanal, šiaurvakaruo- 
se.

Salos okupuotos seniau, 
bet tik dabar tas įvykis iš
keltas aikštėn.

ir vyrai 
avės klumpėmis

LONDONAS, geg. 4. — 
Pranešta, kad netrukus An
glijoje bus įvesta vyrams 
vartoti klumpes vietoje skū- 
rinių batų ir batelių. Mote
rys jau senai vartoja apa
vus su mediniais padais 
(klumpes), o vyrams šis 
klausimas vis dar buvo ati
dėliojamas.

To priežastis, tai skūrų 
didelis neišteklius.

Patarė nusimesti 
žvaigždę, nubaustas

ZURICH, Šveicarija 
(ONA).—Vengrijos sostinė
je Budapešte areštuotas ir 
teismo nuteistas keturis mė
nesius kalėti dr. Prigyes Si- 
klossky, išėjęs iš tarnybos 
Budapešte centralinio finan
sinio instituto pareigūnas.

Jis pripažintas kaltu, kad 
vienam žydui darbininkui 
aataręs nusimesti šešiakertę 
žvaigždę, kurią visi žydai 
uri nešioti.

Nors visų būtum užmirš- 
is, dangus visuomet lieka

, avo tėvynė.

PRABILO f MAINERIUS, JIE GRĮŽO PRIE DARBO

"Draugas” Acine photo

Dvidešimt minučių prieš prezidentui Rooseveltui einant kalbėti sekmadienio vakare 
per radiją, reikalaujant jog maineriai grįžtų prie darbo ir sustabdytų kliudymus karo 
pasisekimui, mainų darbininkų bosas, John L. Lewis, paskelbė 15 dienų paliaubas. Ir 
uewis pareiškė, jog “mūsų troškimas yra kooperuoti 3U valdžia’’.

Naciai skleidžia propagandą, kad 
jie "planuoją" įsiveržti Britanijon

MADRIDAS, geg. 4. — i Anot gautų žįnių iš Pran-
(U.P.) Iš Vicby, Prancūzi-f cūzijos, vokiečių generalinis 
jos, gauta žinių, kad vokie-1 štabas, esą, jau sudaręs in-
čiai artimiausiuoju laiku 
gali imtis desperatiškų žy
gių—sukelti invaziją Brita- 
nijon. Bet prieš tai jie ban
do karo veiksmus stabilizuo
ti Rusijos fronte.

Japonai stato medinius 
laivus

LONDONAS (ONA). —
Olandų sluoksniai čia pra
neša, kad okupuotose terito
rijose japonai susimetė sku
botai statyti medinius pre
kinius laivus, kad kiek nors
padengti didelius savo laivi- .® ... „ .... imtis desperatmių žygių, at-

J sizvelgus į savo pavojingą
Anot olandų Laikraščio I padėtį.

Vrij Nederland pranešimo, I Kai kas aiškina, kad vo- 
japonai užėmė visas medinių 1 kiečių tie invazijos planai 
laivų statybos dirbtuves ir , yra niekas daugiau, 
įjsakė statyti Įvairių rusių paprasta nacių propaganda, 
ir įvairaus didumo medinius , kad tuo būdu ardyti sąjun-L. BB B. B ■ I ■■
laivas. Japonų vyriausybė gininkams planus. Bet turi NaiI II nPtllIlK IRIAI KIiP fArnP 
pristato medžiagą ir darbus būti aišku, kad su tokia pr> 101
finansuoja.

Šį kartą japonams daug 
medinių laivų statoma olan
dų Rytų Indijose, kurias ja
ponai okupuoja.

Kažkur dingo britu 
submarinas

LONDONAS, geg. 4. —
Admiralitetas paskelbė, kad 
britų submarinas Turbulent 
kažkur dingo, nes neturima 
apie jį nė kokių žinių. Ad
miralitetas skaito jį žuvu
siu.

Turbulento komandierius

vazijos planus. Sako, tik rei
kalinga įtikinti Hitlerį, kad 
jis tuos planus pripažintų, 
kad į vakarinį frontą sutrau
ktų visas galimas vokiečių Rusija turi būti galinga, kad 

išlaikyti taiką Europoje.kariuomenės jėgas.

Žinovai aiškina, kad Bri
tanijon invazija neįmano
ma, kadangi britai ne vien 
pakraščiais ir visuose plo
tuose yra Įsitaisę sunkiai pa 
imamas apsaugos pozicijas, 
galima sakyti, tvirtoves, 
prieš kurias įsiveržę vokie
čiai kai sniegas gali sutirp
ti.

Bet kas žino, Hitleris gali

KERENSKĮ UŽ 
PABALTIJO KRAŠTŲ 
UŽGROBIMĄ

premjeras Kerenskis pareiš
kia, kad Rusijai reikalinga 
pasisavinti Pabaltijo kraš
tus ir Lenkijos rytines teri
torijas. Girdi, po šio karo

Anot jo Pabaltijo kraštų 
ir Lenkijos teritorijų užgro
bimas nesąs priešingas At
lanto čarteriui, nes bolševi
kai tai buvo atlikę prieš to 
čarterio padarymą.

WASHINGTON, geg. 4.— 
Buvęs viceprezidentas John 
Nance Gamer, kurs gyvena 
Texas valstybėje, paskelbė, 
kad jis nesutinka užimti nė 
kokio viešojo ofiso ir nori 
gyventi kaipo privatus pilie
tis. Sako, jis atsidirbęs ir 
nori baigti gyvenimą nevar-

paganda naciai negali pa
kenkti sąjungininkų karo 
programai, kuri senai nusta
tyta ir planingai vykdoma, 
nepaisant nacių užsimojimų.

Bandyta Išsiveržti 
iš kalėjimo

Vakar iš valstybinio kar 
Įėjimo Joliete bandė išsiver
žti grupė kalinių—akmenų 
skaldytojų. Kovos laiku sun
kiai sužeistas kap. James 
Carpenter, discipl i n a r a s. 
Trys kiti sargai lengviau su
žeisti.

buvo J. W. Linton, 38 m.' Kalėjimo sargai maišti- 
amž. Šis submarinas miškan ninkus nuslopino ir visus 
dino apie 27 priešo laivus. Įatvienėjo.

LONDONAS, geg. 4. — i 
Maskvoj paskelbta, kad ru
sų kariuomenė Kubaniaus 
fronto kovose nukovė 900 
vokiečių daugiau. Tokiu bū
du per vieną savaitę ten nu
kautų vokiečių skaičius iki 
8,000 padidėjo.

Anot sovietų karo vado
vybės, pradėjus Kaukazu ir 
baigus Leningradu įvairiose 
fronto dalyse vakar (pirma
dienį) 1,280 vokiečių karei
vių nukauta.

Kubaniaus fronte (vaka
riniam Kaukaze) praeitą 
sekmadienį ir pirmadienį ar
šios kovos įvyko ore. Vaka
rų link nuo Krasnodaro 54 
vokiečių lėktuvai numušta.

meldžionis ir išveža
LONDONAS (ONA). 

Lenkų telegrafų agentūra 
praneša, kad Varšuvoj vie-

PRINCETON, N. - J., geg. n°j bažnyčioj buvo /turimos 
4.—žinomas buvęs Rusijos gedulo pamaldos .už žuvu-

siuosius Gswiecim koncen
tracijos stovykloje lenkus. 
Bažnyčioj buvo daug mel- 
džionių.

Pamaldų laiku nacių agen 
tai apsiautė bažnyčią ir 
daug išėjusių iš bažnyčios 
meldžionių lenkų suėmė ir 
nežinia kur išsiuntė.

Mirė naciu smogiku 
vadas Lufze

LONDONAS, geg. 4. — 
Iš Berlyno per radiją pas
kelbta, kad Potsdam Muni- 
cipal ligoninėj . mirė nacių 
smogikų vadas Viktor Lut- 
ze, 54 m. amž., kurs smogi
kams vadovavo nuo 1934 
metų.

Lutze praeitą šeštadien 
sužeistas automobilio nelai 
mėje.

prancūzų vadų - Giraud ir de Gaude
SĄJUNG. VADOVYBE 

Š. Afrikoj, geg. 4.—Nugalė
jus įvairiausias kliūtis pran-

ir de Gaulle pagaliau sutarė 
turėti konferenciją ir išly
ginti nesusipratimus, kurie 
skaldo prancūzų tautos vie
nybę.

Dabar iškilo nauji nesu
tarimai klausimu, kur ta va
dų konferencija turėtų įvyk
ti. Sutarta konferenciją tu
rėti Afrikoje, bet nesutaria^ 
ma kokioj vietoj. Gen. de 
Gaulle norėtų, kad konferen 
sija įvyktų Algiers mieste, 
Algerijoj, š. Afrikoj. Bet

gen. Giraud nesutinka. Jis 
nori kitos kurios vietos. 

Aiškinama, kad gen. Gi-
cūzų vadai generolai Giraud raud bijo netekti sau prcs.

tižo, jei konferencija įvyktų 
Algierse. Ten gyventojai ga
li sukelti demonstracijas ir 
persimesti gen. de Gaulle 
pusėn. Daugumas prancūzų 
gen. de Gaulle laiko tikruo
ju kovotoju už Prancūzijos 
ir prancūzų tautos išlaisvi
nimą iš nacių okupacijos ir 
priespaudos.

Dėl šių vadų nesutikimų 
ir pati konferencija vilkina
ma.

Rusai 21 lėktuvą prarado. 
Spėjama, kad vokiečiai

aplink Novorossiiską bando 
praplėsti plotus savo karo 
veiksmams ir sukelia pašė
lusias kontratakas. Tačiau 
visos kontratakos atbloškia
mos su dideliais nuostoliais 
priešui.

Sevsko bare, šiaurvakaruo 
se nuo Kursko, rusų skautai 
netikėtai suburbėjo į vokie
čių apkasus. Daug vokiečių 
nukauta. Skautai į savo po
zicijas grįžo su nemažu ka
ro grobiu—vokiečių gin
klais.

Vakariniam fronte arti 
Smolensko rusų artilerija 
iškapojo dargiau kaip vieną 
kompaniją vokiečių karei
vių, sunaikino aštuonis kul
kosvaidžių lizdus ir nutildė 
keturias priešo artilerijos 
batarejas.

Leningrado fronte rusų 
sniperiai nukovė daugiau 
kaip 100 vokiečių, . Q rusų 
artilerijos ir mortarų šovi
niais susprogdinta priešo 
amunicijos krovinys, sunai
kinta keliolika įsitvirtinimų 
ir nutildyta, dvi artilerijos 
batarejos.

Iš Maskvos taip pat pra
neša, kad visam Rusijos 
fronte pastebimas nepapras
tas vokiečių armijų bruzdė
jimas, matyt, naujai ofensy- 
vai. Tačiau rusai yra pasi
tvarkę ir pasirengę sumalti 
kiekvieną vokiečių pakilimą. 
Londonas turi žinių, kad ru
sų armijos sukels ofensyvą 
prieš vokiečius.

Naciai mokeslimis 
spaudžia čekus

LONDONAS (ONA). — 
Gauta žinių, kad Bohemijos 
Moravijos “protektorate“ 
nacių autoritetai speciales 
mokestis (taksus) iškėlė vi
siems čekams, kad jie tuo 
būdu “atsilygintų“ okupan
tams ,už neprivertimą jų ka
reiviauti karo frontuose.

Mokestys pavadintos “ka
ro kontribucija” ir imamos 
iš kiekvieno čeko pajamų. 
“Protektorate” gyveną vo
kiečiai išimti iš šių mokes
čių.

Spėjama, kad naciai taip 
daro ir kituose okupuotuose 
kraštuose, kur raginami vy
rai atsisako “savanoriai” 
įstoti karo tarnybon.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite | 3-čio puslapio “Clas- 
sifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą {vairių, 
gerai apmokamų darbų!
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Iš Du Boiso padangės

šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje Velykose garbingos 
PHsikėlimo apeigos prasidė
jo 6:30 vai. ryto. Po proce
sijos, klebonas visą parapiją 
palaimino švenčiausiuoju.

7 vai. pradėta iškilmingos 
šv. Mišios, jk :rlas laikė kleb. 
kun. Mykolas a. Urbonas, 
kurs taip pat pasakė turi
ningą pamokslą. O links- 
maus Aleliuja aidai per vi
sas pamaldas džiugino kiek 
vieno širdį. “Tai yra diena, 
kurią Viešpats mums davė: 
džiaugkimės ir linksminki
mės!”

Sekančios šv. Mišios bu
vo 8:30 vai. ir suma 10:30 
vai. '

Seselės Pranciškietės la
bai gražiai išpuošė visus al
torius gyvomis gėlėmis ir 
velykinėmis lelijomis. Džiu
gu ir malonu visiems! ,

Gausaus Dievo palaimini
mo ir gražiausios kloties 
narsuoliams lietuviams. 

Motinų Dienai artėjant

Katalikų Bažnyčia gegu
žės mėnesį skiria Skaisčiau
sios ir Nekalčiausios Mari
jos, Dievo Motinos, garbei, 
viso grožio Karalienei. Dėl 
to, Šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje gegužinės pamaldos 
Dievo Motinos garbei kas 
dieną būna tuojau po pas
kutinių šv. Mišių, gi sekma
dieniais 3 vai. popiet palai
minimu Šv. Sakramentu.

Gražus paprotys mūsų pa
rapijoje yra pagerbti visas 
motinas antrąjį gegužės sek
madienį, kuris šiais metais 
pripuola 9 dieną.

Tą sekmadienį, Motinų 
Dieną minint, visos motinos 
parapijoje 8 vai. ryto prii
ma šv. Komuniją Mišiose, 
kurios bus laikomos jų in
tencija. Sodalietės taip pat 
bendrai eis prie Šv. Sakra- 
mento.

KAI STREI KAS VYKO 1 prieš vidurnaktį pereitą pir- 
J madienį, sudužo armijos lėk-

Penkics mailės į pietry- j tuvas, du vyrai žuvo. Lėktu- 
č-us nuo Vincennes, Ind., vas pakilo iš George Field.

"Draugas” Acme pboto

Tūkstančiai angliakasių buvo atsitraukę nuo darbo ir gręsė visuotinis streikas, čia 
manome anglies kasyklos prižiūrėtoją Fred Wardle, Montour Mine No. 10, Library, Pa., 
kasykloje, žiūrint į tuščiu® vežimėlius, kur iais yra vežamos anglys.

KVIETIMAS | AKAD. PĖM. DR- JOS 24 SEIMĄ

Gi sodalietės gražiai pa- 
mdarbaro, kolektuodamos 
aukų Velykoms nupirkti gė

lių. „Jos taip pat kolektavoi
SOkUlį«t>irWmBi gėlių ir mi-lsoms motinoms .skels pusry- 

nint Motinų Dieną.

Po visam sodalietės vi-

Mums Valdžia SAKO:
TAUPTKIT 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 kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaa 
galų.

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

gatus ir prisidėsite su auka 
prie kilnaus ir idealaus dar
bo. Čia turėsite progos susi
pažinti su seselių veikimu, 
akademijos ir kongregacijos 
reikalais. Peržiūrėsim praė
jusių metų darbus ir nusta- 
tysim tolimesnio veikimo 
planus.

Pasivesdamos Jūsų gailes
tingumui, lauksime Jūsų dr- 
,gijos delegiačių-aelegatų.

Š. K. A. Rėmėjų ceniro 
valdyba ir Šv. Kazimiero

Seserys

Seimo dienotvarkė

9:30 šv. Mišios vienuoly
no koplyčioje.

10:30 — pirmas posėdis 
Marijos Gimimo par. salėje, 
prie 68-tos ir Washtenaw av.

12:30 — pietūs šv. Kazi
miero akademijos salėje.

2:0? — antras posėdis, 
Marijos Gimimo salėje.

5:45 — seimo uždarymas.
6:00 — palaiminimas Sv. 

Sakramentu vienuolyno kop 
lyčioje.

6:30 — seimo dalyvių pa
gerbimas akademijos salėje.

Kasmet brangieji, su 
džiaugsmu laukiame seimo, 
nes į jį atsilankote su gra
žiais patarimais, padrąsini
mais, paraginimais ir para
ma. Ir šiais metais esame 
tikros, kad neapvilsite mūs, 
bet atsiusite delegates-dele-

LAIŠKAS Į DRAUGIJAS, 
KLUBUS IR KUOPAS

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų organizacija.plėsda 
ma savo idėjinį darbą ir me
džiaginiu būdu remdama. se
selių darbuotę, rūpinasi’, kad 
tas darbas pilnai atsispindė
tų mūsų visuomenėje. Kaip 
žinome, kongregacijos dar
bas apima įvairias sritis, o 
kad tas darbas būt pažan
gus ir atsiektų savo tikslą, 
reikia prie jo pridėti daug 

i. Iki šiol brangieji, Jūs 
buvote ta didelė stiprinanti 
jcga, su kurios pagalba bu
vo galima nuveikti nuosta
būs darbai. Atėjus gražiam 
gegužės mėnesiui -o su juo 
ir reikšmingam ARD seimui 
nuoširdžiai kviečiame jus da 
lyvauti šiame 24-tame sei
me, kuris bus sekmadienį, 
gegužės 23-čią dieną, 1943 
metais.

2310 WEST ROOSEVELT BOAD

LIETUVIAI DAKTAtiAI

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 YARds 4787 
Namų tel. PROipsct 1830

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Stre<*V

Valandos: 11-12; 2-4: ir 6:30-«-3n 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12

parapijos salėje. Taip 
pat bus trumpa programa.

I čius

Virš 100 lietuvių * 
karo tarnyboje

Šv. Juozapo I '.etuvių pa
rapija kas kart vis daugiau 
it daugiau netenka gražaus 
lietuviškojo jaunimo, neten
ka jaunų Vyrų, kurie pir
miau taip gražiai darbavosi 
parapijos gerovei ir, k«dtū- 
riniame tautiniame darbe.

Iki šiol iš šv. Juozapo lie
tuvių parapijos į karą iš
vyko virš 100 lietuvių, iš 
kurių jau daug žuvo už Jung 
tittių Valstybių gerovę ir už 
laisvę pavergtoms tautoms.

šiomis dienomis vėl pa
šaukta į karą penki lietu
viai: William C. Mikelionis, 
Vincentos A. Niedzinskie, A 
leksandras J. Shuminsky, Jo 
ttas V. Spryšakas, Jonas W.
Wolka.

-............ ■ ■ ■

Motinų Dieną sodalietės 
bendrai su visomis parapi
jos motinomis melsis už vi
sas sodalietės pasaulyje, už 
Popiežių Pijų .XII-tąjį, už 
visus kareivius, už karo lai
mėjimą, už teisingą taiką ir į 

už laisvę visoms pavergtoms 
tautoms pasaulyje.

Sodaliečių šūkis yra: “Ne- 
kaičiausioji Marijos, mūsų 
Motinos ir Karalienės, šir
die, melski už mus visus! ”. 

Kun. A. Tamoliūnas

Ar Skauda Kojas ?

i
O'IIGK PEL'f-F Witb NEW METHOD

Lock'l M«w W«y Bunion Rnduenr 
—Pads «ar Corni and Calluto— 

LOCK'S FLEXIBLE ARCH SUPPORTS 
CUSTOM FITTED AT LOW COST

SHOES 25c „
FOOT E-2 SHOE SHOP

189 NO. LA. ŠALIE ST.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

MIXED
MALIAVA

Už galioną ...........98c

BEN MOORE “One Coat”
ENAMEL

Už galioną .........$1.98

KEM-TONE
Vi galioną ... $2.V8

FLAXOAP
2 svarų QOz*
blėka ...................... O7C

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $H5C

WALL PAPER
(Room Lota)

Parsiduoda už • • • • X C - 
Ir aukščiau OOC

TIKRAS
LINSEED ALYVA

1 Už galioną .............98 C

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

» paketas ......................Iww

BERLAND'S PAINT STORE
1917 S. HALSTED ST. TEL. CANAL 4866

TRU-VISION OPTICAL CO. “
DR. M. WE1NK, O.D.________

DR. S. WEINE, O.P.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licėnsuoti

O P T O M E TEISTAI 
IŠ SUDAU2YTtJ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; IMmm.l., Trečiatl., Pcnktari. Nuo 10 rylo Iki G vak. 

dūatrad. tr Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak.
Atdtadlenlrtlfl Ir Sekmadieniai* Pagal Nutarti *

Grįžo iš atostogų
Edward J. Kelly, Chica- 

gos mayoras, grįžo iš ato
stogų ir pradėjo eiti savo 
pareigas. Mayoras su žmona 
atostogavo Arizona valsty
bėje.

DR. G. SERNER

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — R popiet.

IHIH.I.IS I4PAKOAVI.MAK Ml SV 
MlLSINlftKO ŠTAMO MVZIRA- 

I.INIV INSTRVMENTV
PAS1MALDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEI į PAKOVOTI.
TŪBOS, CLAR1NETA1, TROM

BONAI, SAXAPHONE8, FLUTES 
su ‘cases” — 185.00, |87.6O,
845.00 .r 8 75.00. Visi ąarartuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NISKI MaNDOIJNAI, BANJO8, 
SMU1KO8, TENOR BANJCS — 
85.50. 88.50, 812.50 Iki 835.00,
STRIUNINIAI BASAI — 850.00, 
8125.00 ir 8150.C0. BASO UŽ- 
DENOALAS — 812 00. SMICE- 
LIAI 8MUIKOMS, STRIUNINI 
AMS BASAM8, VIOLAS IR CEL- 
LO — 81.60. 88 00, 85 00. 810.00 
Ir 815.00. Striūnos dėl visą vlrS- 
minėtų Instrumentu, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —818.50. 828.50, 
836.00 ir 850.00. PEDALS, KI
BO TS, CTMBOL6, I r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE rielems 
b rasa Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTFVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPtt pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarlne- 
tams, Triūsoms, Saaaphones Ir 
taipgi Smuikoms tr Gultarams.

GOTiDSTEIN'S MTTSTf) SHOP
014 Maiuell St., Cltlcago

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO't S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Tai. YARda 2240

DR. G. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Aveniu^
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago. Iii
OFISO VALANDOS:^

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ifa 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:S0 tai. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai dieną

Greitį Palengvinimą 
nuo HfJ?NIA arba

PATRŪKIMO
— teikia —

SYKES 
PATARNA

VIMAS 1
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

NcbOklt supan
čioti neratiglalH 
pakinkliais. Gy
venkit liuosi nuo 
patrūkimo bėdos.

— SPECIAL —
Iškirpkite šį skelbtinų ir prtduo- 

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
Bies sutelksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

lftMANK*TI3lMA
Jūsų SkHvio Muskulų Treatmcntų.

NĖRA KO GERESNIO UŽ

aĄp&Ba&Bl&e
Crestor of Cuštoni Appllanvos for 27 yra
3« S. STATE, RM. #10, S'I’A. 4100 
Daily 10 A.M. “TII Si Moti., rri. Til B P JI. 

Satlirdny TII 1, Snnday 1 to 4;

šio yra specialiu garnlnltiio bandymas Ir 
nebua kitose laikraščiuose. Talpai, šio 
paslūlytnaa nebus atkartotas.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

8401 80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vilna pora aklų visam gy 
vsnlraul. Saugokit* jas. leisdami 
Iftegsamlnuotl jas modernUklausls 
metodą, kurta regėjimo mokslą* 

gali sutelkti.
85 METAI PATYRIMO 

pririnktose akinių, kurte pataites 
visų akių (tempimų. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOME1RIOTAI 
1801 8o. Ashland Aveniu* 

Telef<

Telefonas IIEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

am pas li to* 
GAMAIial anas,

OFISO VALANDOS: 
Kasdien B:tt a. m. Iki 8:8B p. m 

Trečiad. Ir Mttad. #:SB a. m. 
Iki T:BB p. m

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
PenkL, Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

MalrmadiFinlai* nagui analtarlttių

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
at8akomingai ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIU
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAlIN DINKITE KITUS 
SU niF.NR “DRAI1GT* .

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PASKOLOS DAROMOS ANI PIRMŲ M0R6ICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS CEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI l
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.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CAI.VMET 4118 Jog. M. Mozerta, Sec’y. i 8280 SO. HALSTED ST.

A +
r.:,l IIBDAL EARMIMCS

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti

Tel. YARda 5921.
Rcb.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 0:3048:30
756 VVest 35th StreelĮ

I

Tai. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼ 
Sekmad., Trečiad ir Šešt4<J>.do 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
8241 VVest 661 h Place 

Tel. REPubUc 7868

Paragink.te savo paž)$ta- 
mui užsisakyti dienraštį 
“Draugu”,

Tel. CANal 0287
Rea. tel.: PROspect 0659

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

Rezidencija: 0600 So. Artoaian Are. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3kp.n»

e IU 9 vai



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ltEltfOlS n

Naujos žinios iš okupuotos Lietuvos
NACIU OKUPUOTOJE LIETUVOJE VĖL PRIAUGS 
BERAŠČIU, BEMOKSLIU

Norėdamas suvaržyti lie- jingiansi, bolševikinei dema- 
tuvių gimnazijų veikimą, vo-j gogijai ir propagandai. Ta- 
kiečių generalinis komisaras J čiau jeigu vokiečių komisa- 
įsakė padidinti mokestį už ras motyvuoja negalėjimą į- 
mokslą visose gimnazijose vykdyti jo sumanytosios mo 
ir progimnazijose. Nuo 1 iki kyklų reformos vien tik mo- 

klasės mokestis padidin- kytojų stoka, tai priežasčiųt ac'tas nuo ligšiolinių 60 mar- 
kių iki 92 markių, o aukš

ti tesnėse klasėse — nuo 80 
~ iki 124 markių. Turint gai
li voje,- kad Lietuvoje uždar- 
į biai yra labai žemi, dauge
lį lis mažiau pasiturinčių tėvų 
-K, nebepajėgs sumokėti tokių 

aukštų mokslapinigių.
Gruodžio mėn. vokiečių 

3 reicho komisaras “Ostlan-
— de” išleido įsakymą, kuriuo 
X pertvarkomas mokslas Lie-

tuvoje ir kitose Pabaltijo
— valstybėse. Įvedamas 7 me
di tų privalomas pradžios moksn i v • •

iš tikrųjų reikia ieškoti ki
tur: tame pat lietuvių mo
kytojų atsparume prieš nau
jus okupantus! Mat, dauge
lis mokytojų yra nepriimti
ni vokiečiams, tad jie turė
jo iš savo tiesioginio darbo 
pasitraukti ir ieškoti užsiė
mimo kitur.

Išsivadavę iš lenku 
kalėjimu

Spaudos žiniomis, lenkams 
valdant Vilnių, daug ten gy-

X 40 vai. atlaidai Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje 
prasidės sekmadienį, gegu
žės 9 d. per sumą. Visa pa
rapija ruošias metinėms iš
kilmėms.

X Stanislovo Baltučio, 
marketparkiečio, išleistuvės 
buvo praeitą šeštadienį jo 
tėvų namuose, 2647 W. 69 
St. Stanislovas išvyksta j 
kariuomenę.

tina ir pasaulį išvydusi lie
tuvaitė ilsisi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj.

X Walter KUlte, 3347 S. 
Lituanica Avė., balandžio 26 
d. išvyko tarnauti U. S. ka
ro laivynam Buvo pavyzdin
gas vaikinas, dirbo McCor- 
mick dirbtuvėje. Jo tėvas ir 
sesutė Bronė Velykų dieną 
sukvietė gimines, draugus ir 
iškėlė atsisveikinimo pietus. 
Visi skaudančiomis širdimis 
linkėjo Wialteriui visokerio
po pasisekimo ir laimingai 
grįžti namo.

X Sesuo Felicija, pranciš- 
kietė, pakeliui į E. St. Eouis, 
III., buvo sustojus Chicagoj 
ir dalyvavo kun. V. Mikolai

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Desrbom Street 
Tel. RANdolph 9488-B48B

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerel- 
kaiinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiltai. Atsišaukite J—-C

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

SOPA FOCNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDC.EWATER HEACn HOTEL 
Drug Store

5349 Slieridan Rd.

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

127 N. DEARBORN ST.

las, tačiau įsakyme paaaky- j venusįų lietuvių, kovojusių 
ta, kad “dėl mokytojų sto
kos” šis įsakymas kol kas
Lietuvoje dar nevykdomas. 
Vidurinis mokslas išeinamas 
per 4 metus, tačiau norint 

.. įstoti į universitetą ar pra
dedant mokytis amato, rei- 

'fr kia dar privalomai lankyti 
2 ar trijų metų amatų mo
kyklas. Laikraščiai komen- 
tanuose pabrėžia, kad šio į- 
sakymo tikslas esąs skatin
ti jaunimą eiti į praktinio 
pobūdžio mokyklas.

šis įstatymas dar kartą 
j rodo vokiečių tikslus: Pa
baltijo jaunimui norima už
kirsti kelią į humanitarinius 
mokslus, o jį siekiama ge
riausiu atveju išmokyti a- 
mato ar šiaip praktinės pro
fesijos. Visa kita turi būti 
palikta “valdovų” tautai...

Kai dėl pastabos, kad Lie
tuvoje stinga mokytojų, tai

\ tenka pastebėti, jog bolše- 
vikų okupacijos metu iš tik- 
rųjų buvo išgabenta į Sibi
rą apie 10 nuošimčių lietu 
vių pradžios mokyklų mo
kytojų; jie pasirodė vieni

L. atspariausi, taigi ir pavo

4rys lietuviai
, nuteisti mirti

- Karaliaučiaus ypatingasis 
teismas nuteisęs mirti 3 lie
tuvius: Juozą Kubilių, Mar
tyną Lačinską ir Aleksandrą 
Jučį. Jie buvo apkaltinti

' ginkluotu apiplėšimu, įvyk
dytu Klaipėdos mieste. Svar-

_ blausias įrodymas prieš Ju- 
F čį buvęs tas, jog buvo įsiti

kinta, kad viename iš api
plėšimų turėjęs ir jis daly
vauti, nes “tokio pavogtų 
daiktų kiekio vienas žmogus
negalėjo panešti”.

dėl lietuvybės, buvo nubaus
ta ilgiems metams kalėti. Už 
ėjus 1939 metų lenkų vokie
čių karui, daugumas lietu
vių, kalintų Lenkijos kalėji
muose, išsivadavo. Tarp jų 
yra vilnietis Antanas Vilū
nas, kuris 1930 m. buvo nu
teistas 10 metų kalėjimo už 
tautinį lietuvių veikimą. Jis 
atsėdėjo Kielcų kalėjime 9 
metus.

: Gydytojai, vaistinės 
> vergaus naciams

Vokiečių laikraščių žinio
mis, gruodžio 1 d. esą ati
daryti “Ostlando” sveikatos 
rūmai, kuriems turi priklau
syti visi Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos gydytojai, sani
tarinis personalas, vaistinės!

’ ir t.t Tie rūmai reiškia dar 
vieną vokiečių priemonę kon 
troliuoti Lietuvos sveikatos

'Y srities darbuotojų veikimą.

čio primicijoje praeitą sek- 
~ . madienį. Ji kaipo inspektorėX na ii ene su d - j janį0 parapjjų mokyklas, ku

rele Aldona, 6402 S. Talman 
Avė., išvyko atostogų į Bai- 
timore, Md., kur savo pus
brolio ir kitos giminės nėra 
mačius per ilgus metus.

X Šv. Jurgio parapijos 
muzikos kambaryje skamba 
dainos, sukama tautiški šo- f 
kiai, kalbos eina su gesti
kuliacijomis. Pasirodo, Šv. 
Jurgio parapijos choras ir 
solistai-lošėjai praktikuojąs 
operetėj ‘ ‘ Lietuvaitė ’ ’. Kas 
jos šį sykį nematys, gal, jau 
niekad Chicagcj nematys.

X Jurgis Butvilas, spaus
tuvės savininkas, ir jo žmo
na Adelė, nepaprastai džiau
giasi sulaukę dukrelės. Mo-

rias veda seserys pranciškie- 
tės. Sesuo Felicija yra aukš
tai išsimokslinus, prieš ka
rą studijavus Vytauto Di
džiojo universitete, Kaune. 
Ji yra žinomo žurnalisto Sta 
šio Piežos sesuo.

IV O L K STUDIO
1945 VVest l’i" Street

AI»V \M EI) I’HOHH.KAl’in 

I O\VLSI rossilll E I’RK E.S 

PHONE l.\EA'lETTE 2M3

O’S JCIE N
MALEVA

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Brien’s I,iquid Velvet—super flat male-

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

N e-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL. 

$1.55 Kvorta
L«t l:»R l T.V>

Liąuid Lite—labai žibanti, virtuvėm# ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas. HBHK

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

____  Yra 10 spalvų.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA

$2.80 Galionas .
O’LIte maišosi su vandeniu—išdžiūsta į 
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
Phone ROCKWELL 1740

HELP WANTED — VYRAI

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

ORACKER JACK CO. 
_________ 4800 W. fieill St._________

PIRKITE KARO BONUS!

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Intemal ir Extemal

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

MERGINOS IR MOTERYSDIRBTUVES DARBAMS
Visokio t.vpo darbai. Pirmam Ir 

antram Slftui.
Pastovūs darbai, Gera mokestis . 

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

National Malleable & Steel Castings Co.
1400 S. 52nd Avė.

Cicero, III.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALŲMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CHARGERS
BRASS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAL sORTERS
GRANE OPERATORS CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVŪS DARBAI

Employment 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. LAVINA SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVĖ.

FACTORY HELP
natvrima3 nereikalinga. Užmokes
tis laike mokinimo. Gera mokestis.

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

DICTAPHONE TRANSCRIBER
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west aide svarbio! karo industri- 
1oje sales departmente. Patogios 
darbo sąlvgos. gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.

MINNESOTA MINING & MFG. CO. 
1500 S. Wcstem MONroe «12«

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON Sekretorius ir Iždininkas
D AB ARTINS 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street
4%

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NTTOŠ. KAPO nAPBAT 2742 W. 36TH PLACE

REIKALINGAS IJNOTIPISTAS
“Draugo” spaustuvėje reikalingas !i- 
notipistafl (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok) darbą dirbti, pražomo 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS, M.I.C. 

2334 So. Oakley Avė., Chieago

PRESS MACHINE OPERATORES, 
lygaus prosymo ir Manglo Merginos 
rfdkalingos. Taipgi ir moterys tarp 
40 ir 50 metą amžiaus. Patyrimas 
nereikalinga.

TOLL BROS. LAUNDRY 
1725 Augusta B1v<l.

(Netoli Ashland).

<MERGINOS reikalingos prie lengvi} 
dirbtuvės darbu, pakavimo ir tt. 
Mokestis $18.40 už 44 valandas i 
savaite. Merginos mažiau 18 metų 
atsineškit gimimo liudijimus. Atsi
šaukite Į

ILLINOIS NIT PRODUCTS CO.
• BO» W. Lake SI.

HELP WANTED — MOTERYS

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

■EDGF.WATER BEACH HOTEL 
5340 Rheridan Rd.

MOLDFRIAI
GRINDERS 
CHIPPERS

COREMAKERS, DARBTNINKAI Ir 
WELDERS reikalingi. Dieną ir nak
tį šiftai. rilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie

FEEDERS
FOLDERS
SHAKERS

5 dienos savaitėje. Geriausia mokes
tis. Pašaukit M R. KING. AUSTIN 
1960.BROOKS LAUNDRY
#00 North—Blvd. Oak Park. BĮ.

REIKIA
CLOSERS. BINDERS. MACHINE 
OPERATORIIJ IR PERŽIŪRĖTO
JU prie valdžiai gaminamų piršti
nių. Pastovūs darbai, gera mokes
tis. Išlikas ir pusė už viršlaikį.

J. A. DUBOW MFG. CO.
1907 Mihvaukee Avė.

FRETGHT HANDLERS 
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP, 
Door 5, House 3.

18TH * CLARK STS. 

DOCKMEN
Pastovūs darbai. 50 iki 60 valandų į 
savaitę. Turi būt piliečiai. Sveikatos 
egzaminas reikalaujamas. Norintieii 
pristoti prie unijos. Atsišaukit prie 
Mr. Osborn.
BURLINGTON TRANSPORTATION 

432 W. Polk.

Drill Press Operatoriai
DEFENSE DARBAMS

Reikalingi operuoti Drill Presses 
Dieną ir naktį šiftai. Pastovūs 
darbai, užtenkamai viršlaikio.

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

MERGINOS
Reikalingos dirbti prie mažu as- 
semblies. Patyrimas nereikalinsra. 
100% DEFENSE DIRBTUVE. 
Matvkit Mr. Donahue.

NATIONAL METAL PRODI’CTS 
CORPORATION 
21 N. Ixx>mis St.

Merainos - Moterys
18 IKI 35 METŲ

100% karo darbai. Pastovūs dar
bai švarioj ir sviesioi dirbtuvei. 
Gera pradinė mokestis. Atsineš- 

| kit prirodymus pilietybės.
STANDARD COIL PRODUCTS 

COMPANY
2329 N. Pulaski Rd.

Parduodame Laikrodžius, T .nik, 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks.

I nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 

Į už PRIENA- 
.MIAUSIAS 
: KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inklmąMuzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, laikro
dėlius, Žiedus. Rašomas nPlunk- 
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪRIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

CYLINDER PRESSMAN 
GORDON FEEDER

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

THOMSON & TAYLOR DIV. 
536 W. Cermak Rd.

KARPENTERIS — paieškau darbo. 
Esu senas žmogus bet suprantu visą 
darbą. Dideliu darbu neapsiimu. 
Kam esu reikalingas—paSaukit tele
fonu CANAI^0858 ar ateikit i namus 
—1926 CANALPORT AVĖ.

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo 
dlrbtuvSje. Patyrimas nereikalinga.

GARDINER METAL CO.
4S2A 8. Campbell.

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičiams. Nuo tSOO 
Iki *10,000 už 4%. Ganklte mū
sų veltui apkalnavlmą.

JOHN O. 8YKORA 
2411 8. 52nd Avė.

Phone: CICERO MB.

VALYTOJOS NAKTIMIS
Apvalymo darbai mūsų moderniškoj 
maisto krautuvėje. Visas darbas tik 
vienam aukšte. Patogios valandos, 
pastovūs darbai. Apmokamo*? atosto
gos. Pirkimo nuolaidų privilegijos. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. 40 
vai. savaitėje. Atsišaukite j Ofisą 
beismente tarp 9 ryto ir 5:30 vakare 
bei kurią dieną.

HILLMANS
Irving Park & Cicero at 

Mllwaukce Avenuc

DIRBKIT
Svarbioje Industrijoje

Pastovūs darbai, nėra atleidimų. 
Gera transportacija. Darbų ran
dasi vyrams ir moterims. Turi 
mokėt rašyti ir skaityti angliškai. 
Kreipkitės—

4560 S. KOLIN.

Stalinas įvertina 
sąjungininku žygius

LONDONAS, geg. 1. —
Sovietų Rusijos premjeras 
maršalas Josef Stalin gegu
žės pirmosios dienos proga 
išleido dieninį “prikaaą” 
(orders), kuriuo be kitko gi
liai įvertina sąjungininkų 

1 pastangas kuo veikiau suk
lupdyti Hitlerį.

Stalin sako, kad fašistai 
imperijalistai darbuojasi są
jungininkus suskaldyti ir 
padaryti atskiras taikas. Jie 
to neatsieks su Rusija, pa 
reiškia Stalin. Rusija neat- 
simes nuo sąjungininkų.

Hitlerio karo mašina, sa
ko Stalin, paskutiniais lai
kais smarkiai sukrėsta. Ir 
jai jau nėra pagalbos.

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

LAUNDRY HELP
Vyrai reikalingi pagelbėti prie skal- 
byklos darbų. Patyrlmaa nereikalin
ga. Patogios darbo sąlygos, geras 
valgis duodama.

GRANT HOSPITAL 
551 W. Grant PI.

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

PIRKITE KARO BONUS!

Bombonešiai lydės 
sąjungininku konvojus

0TTAWA, Kanada, bal. 
30. — Kanada ir D. Brita
nija sutarė imtis pareigų ir 
atsakomybės visu keliu per 
šiaurinį Atlantą lydėti są
jungininkų konvojus — pre
kinius laivus, plaukiančius į 
britų uostus. Konvojai bom
bonešiais bus saugojami nuo 
ašies submarinų.

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 Megstlnlų Pa
rankų. Draperles, Grindų Paklnilmn*.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK’S DEPARTMENT STORE
SS21-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778 „
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Karo pastangos ir mainieriai
John L. Lewis, mainierių unijos vadas, buvo iššau

kęs angliakasius į streiką. Dėl to jo elgesio pasipikti
no patrijotiškoji visuomenė, visame krašte pasipylė pro
testai. Vyriausybė taip pat dėjo pastangų, kad streiką 
sulaikyti. Praėjusį sekmadienį Prezidentas Roosevelfcas 
net per radiją apeliavo į mainierius, kad susilaikyti nuo 
streiko, nes jų darbas yra būtinai reikalingas karo pas
tangoms. John Lewis pasielgė gana ‘‘gudriai” — prieš 
pat p. Roosevelto kalbą jis įsakė angliakasiams grįžti 
į darbą, duodant pora savaičių tolimesniems pasitari
mams ir susitarimui.

Lewiso žingsnis išvesti į streiką angliakasius šiuo 
momentu, kuomet karo frontuose eina žūtbūtinis susi
rėmimai sii 'priešais; buvo tikrai nepatri j otiškas. Sėk
mingai kariauti — reikia turėti geros ir pakankamai 
amunicijos. Karo pramonei vesti pilnu užsimojimu rei
kalinga anglis. Reikalinga anglis ir transportacijai ge
ležinkeliais ir laivais. Nepagaminti pakankamai karui 
reikalingų pabūklų ir nepristatyti laiku į frontus, reiš
kia — išstatyti Amerikos jaunų vyrų gyvybę į pavojų, 
atitraukiant iš jų rankų ginklą, kuriuo jie gina ir savo 
kraštą ir savo gyvybę. Tokiu atveju ne tik yra patei
sinama, bet ir būtinai reikalinga, kad pati vyriausybė 
imtų į savo rankas ir mainas ir tas karo pramonės 

^dirbtuves, kuriose kyla tokie nesusipratimai, kurie ga
lėtų pakenkti karo pastangoms.

f
Reikia vis dėlto manyti, kad pradėję dirbti mainie

riai dabar dirbs dideliu įsitempimu ligi nebus pasiek
tas laimėjimas ir kad darbdaviai iš savo pusės steng
sis parūpinti tinkamas darbo sąlygas, teisingą atlygi
nimą, kad sunkus mainierių darbas būtų kiek galint 
našesnis.

Nepriklausomos Lietuvos priešo balsas
Casimir P. Palmer (Former Director of Military Inte- 

ligence and Citizens Safety Department in Lithuania), 
lietuviams žinomas kaipo Kazys Pilėnas, ‘‘atsako” P. 
žadeikiui į jo laišką, kuris buvo įdėtas New York He- 
rald Tribūne.

Tame rašte Pilėnas parodo savo tikrą veidą. Pasi
rodo, kad jis yra griežtas laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos priešas, nes jis, kaip ir ‘‘Laisvės” Bimbos- 
Mizaros arba “Vilnies'’ Prūseikos-Andnliai, stumte 
stumia Lietuvą į Sovietų Rusijos glėbį.

Pirmoje vietoje jisai neteisingai rašo, kad, bolševi
kams okupavus Lietuvą, A. Smetona, kurs pabėgo į 
Vokietiją, specialiu vokiečių automobilium buvo nuvež
tas į Berlyną ir jis ten buvo kaipo-nacių “persona gra
fa”. Buvo kaip tik priešingai. Naciai Smetonos nelaukė 
ir į Berlyną jo nevežė, bet apgyvendino provincijoj, ap- 
statydami jį savo policija. A. Smetona greitai iš Vokie
tijos turėjo išvažiuoti, nes jis ten nebuvo “persona gra
fa”. Jis buvo naciams nepageidaujamas, nes bolševikai 
Lietuvą okupavo su Hitlerio žinia. Neužmirškime, kad 
Hitleris buvo pirmutinis, kuris prievarta uždąrė Lietu
vos pasiuntinybę Berlyne ir pirmutinis ten iškėlė So
vietų Rusijos vėliavą. Lietuvos pasiuntinys K Škirpa, 
kurį Pilėnas taip pat puola, energingai kovojo prieš 
pasiuntinybės uždarymą, šiandien gi p. Škirpa yra vo
kiečių nacių internuotas. Tai irgi įrodo, kokias nesąmo
nes skelbia Pilėnas-Palmer.

Pilėno tvirtinimas, kad 1940 m. vasarą dauguma Lie
tuvos žmonių pasisakė už prisijungimą prie Sovietų Ru
sijos yra didžiausia melagystė. Pirmoje vietoje jokių 
balsavimų už Lietuvos susijungimą su Rusija nebuvo. 
Buvo, tiesa, “rinkimai” j bolševikiškąjį “seimą”, bet ar 
tai buvo rinkimai? Juk kandidatus į “seimą” ne patys 
žmonės, bet Maskvą parinko. Balsuoti gi visus prievar
ti variu lokiu busiu ‘'ismfcUs" “eemioą” “griėmV re-

zoliuciją jungti Lietuvą su Rusija, bet ne Lietuvos žmo-
nes. Ta Maskvoje iškepta rezoliucija net pačius “seimo 
atstovus” nustebino, nes ir jie vis tik dar tikėjosi tu
rėsią bent šiokį tokį balsą ir bent šiek tiek laisvės.

Toliau Pilėnas skaudžiai klysta, norėdamas įtikinti 
N. Y. Herald Tribūne skaitytojus, kad Lietuvos žmo
nių dauguma, jei ir dabar jiems būtų leista balsuoti, 
pasisakytų už Sovietų Rusiją. Nė vienas doras lietuvis 
nė kiek neabejoja, kad milžiniška Lietuvos žmonių dau
guma visu, griežtumu atmeta ir bolševikišką ir nacišką 
okupaciją ii trokšta, kad jų kraštas — Lietuva būtų 
atstatyta laisva ir nepriklausoma valstybe.

Tasai ponas — Pilėnas visai išeina iš ribų, kai jis 
pradeda kurstyti Valstybės Departamentą uždaryti Lie
tuvos pasiuntinybę Vašingtone ir konsulatus. Tuo jis 
save išsiduoda esant Lietuvos nepriklausomybės priešu 
ir dirbant prieš Atlanto čarterio dėsnių įgyvendinimą.

Amerikiečių laimėjimas
Amerikiečiai Tunisijoj puikiai ir sėkmingai kariauja. 

Šiomis dienomis paėmė Mateur miestą, kuris yra labai 
svarbus punktas ir Bizerte ir Tunis miestų gynime. To 
miesto paėmimas laikomas svarbiausiu ir žymiausiu 
ligšiol amerikiečių laimėjimu Tunisijos karo fronte.

Mateur yra vienintelio geležinkelio tarp Bizerte ir 
Tunis mazgas. Jis randasi 20 mailių nuo Bizerte ir 31 
mailė nuo Tunis. Rommelio jėgos yra sugrūstos į kal
nus. Amerikiečiai eina pirmyn. Atrodo, kad visai ne
trukus naciai ir fašistai turės iš ten sprukti lauk.

Išgrūdus gen. Rommelio jėgas iš Afrikos, amerikie
čiai ir santarvininkai darys kitus, dar svarbesniu®, ka- 
rd žygius. Kur tie žygiai bus daromi — tai karo vado
vybės reikalas.

MUSSOLINIO SUSIRŪPINIMAS

Dėl tų žygių, kaip užvakar pranešta, daugiausia esąs 
susirūpinęs Italijos diktatorius Mussolini. Jis nei sa
vimi nei fašistų jėgomis jau visai nebepasitiki. Jis vi
siškai atsiduodąs Hitlerio valiai. Jei naciai pajėgsią 
Italiją apginti — gerai, bet jei ne — biznis su fašizmu 
yra baigtas. ? * " ■ '

DIDELI IR HITLERIO VARGAI

Nėra abejonės, kad ir patsai Hitleris daug rūpinasi. 
Laikyti tiek karo frontų, išlaikyti tiek kalėjimų ir kon
centracijų stovyklų pavergtuose kraštuose, malšinti su
kilimus, kovoti su sabotažais — tai vis tik nėra baikos. 
To viso priede kadaise taip smarkavusį Muasolinį, kurs 
dabar ja,u savo šešėlio bijosi, reikia ant savo rankų 
nešti. Tuo būdu Berlyno-Romos ašies būklė tikrai yra 
nepavydėtjna.

Po Mateuro laimėjimo amerikiečiai nesustos. Jie ir 
santarvininkai žygiuos pirmyn.

Valstybė ir labdarybė
Chicagos arkidiecezijos labdariai — Catholic Chąri- 

ties of Chicago minėjo savo veiklos 25 metų sukaktį. 
Šiam tikslui surengtame bankiete labai reikšmingą kal
bą apie labdarybę pasakė J. E. arkiv. Samuel A. Stritch. 
Kadangi šiais laikais gana rimtai reiškiasi tendencija 
labdarybę visai išimti iš privatinių rankų ir ją išimti
nai pavesti valstybei, arkivyskupas energingai ragina 
kovoti prieš tą tendenciją, nes ji yra kenksminga ir 
demokratijai ir, iš viso, nenaudinga visuomenei. Aišku, 
kad ir valstybei turi rūpėti nelaimingųjų šelpimas.

Bet būtų didelė klaida užkirsti kelią visuomenei rū
pintis artimo meilės arba gailestingumo darbais.

I SPAUDOS APŽVALGA 1
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Latvių žurnalas
Latvių mėnesinis žurnalas “Drauga Vesta’’ kovo mė

nesio numerį išleido anglų kalba. Leidinys gyvai sure
daguotas. Nors jis nedidelis — tfk 24 puslapių, tačiau 
duoda nemažai žinių apie Latviją ir net apie kitas Bal
tijos valstybes #— Estiją ir Lietuvą. Gražiai sveikina
ma Lietuva nepriklausomybės paskelbimo 25 metų su
kaktuvių proga; įdėta New Yorko lietuvių rezoliucija, 
kuri buvo priimta minint vasario lft-tą dieną ir, be ta, 
paskelbta “Congressional Record”. Tiksliai yra atpa
sakojama Latvijos vargai prie abiejų — bolševikų ir 
nacių okupacijų.

“Drauga Vests” savo apecialinėj laidoj pasisako savo 
tikslą: remti Jungtinių Valstybių karo ir taikos pas
tangas; stovėti už Atlanto Carterį ir Keturias Laisves; 
kovoti prieš “izmus”, kurie skelbia Amerikos demokra
tijai priešingas doktrinas.

“Our Sunday Visitor” 52 numery davė gerą atsaky
mą žurnalui “Life", kuris pastaruoju laiku taip uoliai
ėmė varyti komutustij. propaganda..

« *

U S PALME SI B MARINO ĮGULĄ

"Draugas" Acme photo

Vokiečių submarinas buvo paskandintas prie Carolina pakrančių. Submarinas buvo 
paskandintas pakrančių sargybos laivo. Vo kiečių submarino oficeris pakartoja instruk- 
cijas, kurias davė Amerikos pareigūnai, sa- vo jūrininkams. Vokietis jūrininkas sėdintis 
yna sužeistas, jis buvo sužeistas, kai jis ban dė šauti nuo submarino denio.

, i (Iš “Draugo”, 1918 metų,
gegužės r'j-t ...

Prezidentas kalbasi šd lie
tuviais... Washington, D. C., 
geg. 4 d. — Prezidentas Wil- 
sonas vakar atšaukė kabi
neto posėdį, kad konferuoti 
su Amerikos Lietuvių Tary
bos komitetu, kurs čionai 
laiko savo sesijas.

Terorizuoja ukrainiečius... 
Vokiečiai Kieve paskelbė ka
ro stovį. Areštavo daugumą 
ukrainų vyriausybės narių, 
jų tarpe ir karo ministras. 
Jei tokie dalykai ten deda
si, matyt Ukrainai priešina
si vokiečių dominacijai.

•
Išvaikė socialistų prakal

bas... Vakar Jankaičio salėj 
Ciceros socialistai surengė 
prakalbas, bet atvyko poli
cija ir išvaikė susirinkusius 
žmones.

Popiežiaus balsas... Popie
žius Benediktas XV ir vėl 
rengiasi pakelti savo balsą 
ir kviesti kariaujančias tau
tas prie taikos.

Susirgo kun. A. Staniuky- 
nas... šiomis dienomis sun
kiai serga kun. A. Staniu- 
kynas. Kraujas prasimušė 
per burną. Negali kalbėti. 
Gydytojai susirūpinę.

•
Draugijų konferencija......

Balandžio 20 d. Chicagoj į- 
vyko gausinga lietuvių ka
talikų konferencija bendram 
veikimo centrui įsteigti. Pir
mininkavo kun. F. Kemėšis, 
raštininkavo L. Šimutis, ir 
J. Poška.

•
Vokietijos nuostoliai... Pa

tys Vokietijos laikraščiai pa
skelbė sąvo nuostolius karo 
metu. Vokietija nuo karo 
pradžios Vakarų fronte ne
tekusi 2,975,000 karių. Rytų 
fronte netekusi nemažiau 
poros milijonų. Viso užmuš
tais ir j nelaisve paimtais

VOKIEČIAI BUS LAIKOMI KRŪVOJ, KAD 
NEISTAUTĖTU

Vokietijos “sveikatos va
das” Dr. Conti, lankęsis Lie
tuvoje, pareiškė, kad vokie
čiai nebekartosią senos klai
dos. Būtent, vokiečių tau
tybės žmonėms, gyvenan
tiems svetimuose kraštuose, 
nebebūsią leidžiama, ! išsi-

paskelbė, kad vokiečiai pra
dėję apgyvendinti savo tau
tiečius “ir Kėdainių apskri
tyje”.

Lietuvoje išleistas vokie
čių komisaro įsakymas, p&- 

• gal kurį yisi vokiečių vaikai 
turi privalomai lankyti vo-

skląid^į.ąoffjn jo
ti krūvoje, kuo būsiąs iš- se vykstąs “riacionalsocia-
vengtas jų nutautimas.

Jau keliais atvejais buvo
me rašę, kad vokiečiai tą 
pačią politiką vykdo Lietu
voje. Vokiečiai apgyvendi
nami Lietuvos vakarų teri
torijoje, vad. Nemuno kilpo
je. Bet gruodžio pabaigoje 
vokiečių komisaras Lentzen

penkių milijonų vyrų vokie
čiai neteko.

listinėje dvasioje”.
a

Paskelbtas vokiečių komi
saro įsakymas, kuriuo ne tik 
Lietuvoje įkurdinti vokie
čiai, bet ir “su vokiečiais 
vienodas teises turį svetim
šaliai” socialinio draudimo 
srityje draudžiami pagal Vo

• kietijos įstatymus.
“Svetimšaliai, turį vieno

das teises su vokiečiais”, y- 
ra olandų nacionalsocialistai

DABAR Yra 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, porėtų, viškų, skiepų ir f lėtų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATVMASL 
TEIKIAMAS DYKAI ! 1

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VAIjANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:30 valandos popiet

I^NĮSĮilHt

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dų« bet. paveskite mums juos perdirb- 

i»ii ar *i t* mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
IILNAI Pirmiau dirbome naujus rakandus, CT

GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNIIURE CO.
I’arlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

4140 ARCHER AVĖ. TEL.; LAFAYETTE 35M
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAKVIETIMAS 1 KAREIVIU MOTINŲ PAGERBIMO 
IŠKILMES GEGUŽES 9-1? DIENA

Gegužės 9 dieną yra Mo-, tas kareivių motinas, kurios 
tinų Diena. Tai diena, kurio
je motinos esti ypatingai pa
gerbiamos bei savotiška pa
dėka išreiškiama už jų (už
pelnytą pasišventimą šeimai 
ir savo šaliai. Tai labai gra
žus gestas — paskirti nors 
vieną dieną į metus motinai, 
kuri aukoja visą savo gyve
nimą savo vaikams, savo 
šeimai.

dar nepriklauso prie šio di
džiulio klūbo. Ten pat visos 
galėsite prisirašyti. Beje, 
postas ir šį sykį pavaišins 
susirinkusius kava ir užkan
džiais.

Taipgi visi lietuviai esate 
kviečiami atsilankyti į šias 
iškilmes pagerbimui mūsų
kareivių garbingų motinų ir Slankyti. Turime daug svar- 
su jomis susipažinti bei sy- įįų liausimų aptarti.

Varžytinės dėl 
pareigu
CICERO POLICIJOS VIR
ŠININKO OFISE ATSIRA
DO DU V1RŠ1N1NRAI

Pranešama, jog C.cero 
policijos viršininko ofise, 
pereito pirmadienio vakare, 
atsirado du policijos virši
ninkai. Vienas siko, jog jis

maldų parapijos salėj. Visi 
nariai ir narės kviečiami at-

Cicero policijos viršininkas, 
o kitas sako, kad jis yra vir
šininkas.

Reikalas yra tiks. Theo- 
dere L. Svoboda iš palicijos 
viršininko pareigų buvo pa 
šalintas, balandž.o 26 dieną, 
miesto boardo keturiais bal
sais prieš tris balsus. Svo- 
boda grįžo į policijos virši
ninko ofisą, kai boardo pre- 
izdenta3 George Stedrousky 
pastatė ve: o, tai yra nesu
tiko dėl Svobodos pašalini
mo.

BOARDO PREZIDENTAS 
PALAIKO SVOBODĄ

Capt. Martin Wojciechow- 
ski, kuris eina policijos vir
šininko pareigas nuo balan
džio 26 dienes, sakosi, jog 
jis yra teisėtas policijos va
das, remiar\tis boardo balsų 
didžiuma ir pareiškė, kad 
Stedronsky’s veto buvo ne- 

{teisėtas.

Stedronsky pranešė savo 
j veto miesto boardo susirin- 
I kime, kuris įvyko pereito 
pirmadienio vakare. Boardui

reikia penki balsai prieš du, 
kad atmetus veto. Bet boar- 
das negavo extra balsų ir 
vėl nubalsavo keturiais bal
sais prieš 3 balsus.

SKAITYKI J i "ORAUGĄ”

ITCH CHECKED
r* a

-or Money Basic
For quick relief from itehing caused by eezema,
athlete’s foot, scabies, p.mples and other itehing 
ęonditions. ūse pure. cooling. medicated, liq&Ua 
l>. D. D. Prescriftion. A doctor s lormula. 
Greaseless and stainless. Soothes, comforts and 
ųuiekly calms intense Itehing 35c trial bottle 
provesit, or money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist ’oday for D. D. D. PRtSCRIFTIdM.

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuo j amas
Nemuneskit senų, sugedusių Budelninkų. Jų negalima, atstatyti, ne. 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Llttle Ben ir kiti budelnikai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijoskiu pasisvečiuoti.

Dariaus-Girėno posto var-
Praeityje ši diena būdavo 

labai maloni motinoms, nes 
jų vaikai sykiu praleisdavo du> Komisija 
reikšmingą šventę, šįmet vi
sai kitaip. Daugelis motinų 
liūdės ir ašaras lies, nes jų
mylimieji sūnūs yra išblaė- Dariaug.Girėno Paminki0 
kyti po visą pasaulį, atskir- ( statymo Komiteto labai svar 
ti nuo savųjų tūkstančiais ausirinkimas įvykata ge. 
mylių. Tie sūnūs pergyve- guž6s g d g yal vakare ad. 
na didžiausius sunkumus, resu 6755 So Wegtern Aye 
lieja kraują ir galvas guldo
už savo motinas ir jų lais 
vę, narsiai kovodami prieš

Susirinki~a:

žiauriuosius užpuolikus. Ta
čiau kitokio pasirinkimo nė
ra, kaip tik kariauti už bran 
gią laisvę, kuri tik krauju 
išperkama ir išlaikoma. Tad 
šiuo sumetimu motinos pri
valėtų džiaugtis, kad išau
gino tokius sūnus, kurie pa
siryžę net savo jauną gyvy
bę paaukoti už savo motiną. 
Čia glūdi tikras motinos pa
sididžiavimas, kuris jai tik
rai priklauso.

Šia garbinga proga lietu-

Į šį susirinkimą visi komi
teto nariai būtinai turi atsi
lankyti.

V. Rėkus, komiteto sekr.

Bridgeport. — Federacijos 
26 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį vakarą, 
gegužės 7 d., tuojau po ge
gužinių pamaldų, parapijos 
mokyklos kambary. Visų 
draugijų atstovai šiuo kvie
čiami atsilankyti. Yra daug 
svarbių klausimų svarsty
mui. Valdyba

Cicero. — Tėvų Marijonų
viskas Dariaus-Girėno pos-1 Bendradarbių 21 skyriaus
tas, kuris neseniai suorga
nizavo Kareivių Motinų klu
bą jau spėjusį išaugti į di
džiulę organizaciją, gegužės 
9 dieną, 6 v. v., posto sve
tainėje, 4416 S. Western av. 
rengia iškilmingą kareivių 
motinų pagerbimą, kuriame 
bus įdomi ir šioms iškil
mėms pritaikinta programa. 
Klūbo narėms ir kareiviams 
įžanga dykai, o visiems ki
tiems maža įžanga. Taipgi 
nuoširdžiai postas kviečia ir

labai svarbus susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį!, gegužė3 
8 d., tuojau po gegužinių pa-

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

' ■ /

Uvežiojame 
po visą 
Ohk-ago.

REMKITE 
SENĄ 

LIETU V TŲ 
DRAUGĄ.

Valdyba

N A O H
LIETUVIŠKI

REKORDAI
po 75c vienas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje —

3241 S. Halsted St., Chicago.

500 Čikagiečių Polka
Stasytės Polka............Radit

Orchestra
501 Močiutė Mane Barė 

Mylėjau Mergelę. . . . Vikt 
Bekeris ir Radio Orchestra

502 Plaukia Mano Laivelis 
Jaunoji Mergelė .... Vikt 
Bekeris ir Radio Orchestra

503 Gegutės Polka
Vestuvių Polka...............Radit

Orchestra
504 Noriu Miego 

Man Pasakė Karveliukas— 
Radio Orchestras ir Vik

Bekeris
505 Radio Polką 

Armonikos Polka. ... Radit
Orchestra

10145 Pragėriau Žirgelį
Eisim Laukan....................Ant
Vanagaitis ir J. Olšauskas

ir Orchestra
16239 Tykiai, Tykiai

Lziedukas... .Vyrų Oktetas
14064 Ridens Pąsąka

Veltui Prašysi....................... A.
Sabaniauskas

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

Gražinis
26085 Ku-Ku Valcas

Tėvynės Polka. . .Tarptaut.
Orchestra

26091 Linksmas Jaunimėls
, Agotėlės. . .šokių Orchestra

Pas BUDRIKĄ gaunami visi 
rekordai — Amerikoniški, Kla
siški — Victor, Uolumbia, Dccctk

los. F. Budrik, Ine.
3241 S. Halsted St.

Krautuvė — Rakandų, Radio 
ir Jewelry.

Tel. CALUMET 7237

G4RY. Ih DIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

GertauMta* patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

>APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

FARGUTI-f
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 VAL. P. P. 
KITOMIS DIENOMIS 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 V. VAK. 

Phone: GROvehill 2242

LSS’ijSS*
WHFC-I45O kil.

Pachankis - Troosl Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJA1
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

SI Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telef<nun:

Canal 8887
t. KAZANAU8KAS 

Sekretorius

W KANTER,

MUTUAL LIUUOR CO. 
4707 So. Halsted 8t.

bottubvakd eoi4

Budrike lAddžiami lladlo Progra
mai — 14-tieji Metai.

W-C-F-L, 1000 k., Sekm. vak., 
9-tą valandą.
W-H-F-C, 1450 k, Kctvir. vak., 
7-tą valandą.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

4303-07 SOUTH ITERMTTAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CAL1F0RNIA AVENIIE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai Pirmad ir Ketvirtad. vai. 

U gtoties WGE8 (1390), su Povilu Aa Kimiem.

PERSONAUZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productlons.

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
J —THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—
« Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

1 MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 
Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubiic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vkk.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIODIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Av©„ Chicago
Telefonas Grorehill 0142

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

INSULUOKITE Savo Namus............
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IK JCSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

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

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

MALIAVOJANT savo namus —- vartokite UNITEX. Ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas laito jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pleis
terio ir vvallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia caict- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdenglų. 
UNITEX yra gvarantuojamas.

Dėl Insulacijos, PluntMng ir llcating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 YV. GARFIELD BLVD.
N. W. Comcr 55tli and State Streets

VISI TELEFONAI ....................................... ATLANTIC 4290

J

h

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

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.
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Vaikas, 6 metu, užtroško ice box'e
po STROPAUS IEŠKOJIMO VAIKAS RASTAS ICE 
BOX’E. TURBUT, ŠUNELIS UŽTRENKĖ DURIS 
BEŽAIDŽIANT SU VAIKU.

»♦ Chicagoje, 1530 Monroe 
Str., pereitą pirmadienį ank
sti rytą, buvo rastas šešių 
metų vaikas, Le Roy Bar- 
ton, negyva ice box’e.

Vaiko motina, Mrs. Omą 
Barton, 28 metų amžiaus, 
našlė, paliudijo prieš Depu
ty Coroner Louis Nadherny, 
kad ji paliko vaiką bežai
džiantį su šuneliu virtuvėje 
ant grindų. Motina išvyko 
dirbti į Kit Kat klubą, 2046 
Madison str., kur ji tarnau
ja kaipo padavėja.

Ji įspėjo sūnų, kad jis ge
rai elgtųsi ir palaikytų na
muose tvarką. Vaikas paža
dėjo viską sutvarkyti, kai 
jis baigs žaisti su šuneliu.

MOTINA IEŠKO VAIKOM
Kiti du liudininkai, Miss 

Lucy Niles, 26 metų am
žiaus, ir Claude Mitchell, 17 
metų amžiaus, kurie kartu 
gyveno su Mrs. Barton, pa
reiškė, jog jie grįžo apie 11 
vai. naktį ir nerado vaiko 1 
lovoje. Tada jie pranešė mo
tinai ir ji grįžusi į namus 
ėmė ieškoti savo vaiko kai- 
minystėje.

Mitchell pareiškė, jog kai 
jis grįžo, po stropaus ieško
jimo kūdikio, į apartamen
tą, virtuvėje ant stalo pa
stebėjo ledų dėžutes ir šiek 
tiek maisto, kuris buvo pa
imtas iš ice box. Tada jau
nuolis nuėjo prie ice box ir

Bus blaiviau
Kalbama, jog šiais metais 

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse bus perpus mažiau 
degtinės. Ji bus brangesnė.

surado vaiką. Vaikas buvo 
beveik nuogas, matyti jis 
sudraskė savo rubus besi
stengdamas išsivaduoti iš 
ice box.
UŽSIDARĖ ICE BOK

Motina papasakojo kaip 
jos kūdikis dažnai žaizdavo 
su šuneliu. Kūdikis pasislėp
davo, o šunelis jo ieškodavo. 
Greičiausia šiuo atveju vai
kas pasislėpė ice box’e, o 
šunelis beieškodamas vaiko 

I užtrenkė ice box’o duris, 
i Mrs. Barton pareiškė, kad 
jos vyras buvo užmuštas 
automobilio nelaimėje, Ken- 
tucky. šeima atvyko į Chi- 
cago iš New Orleans, La.

Naujas amerikiečiu 
belaisviu sąrašas

Karo departamentas, ge
gužės 3 dieną, paskelbė du 

i Amerikos kareivių belaisvių 
sąrašus, kuriuose pažymėta, 
jog 381 Amerikos kareivis 
yra nelaisvėje, iš jų penki 
yra iš Chicagos apylinkės.

Viename belaisvių sąraše 
yra išvardyta 170 amerikie
čių kareivių pavardžių, įs
kaitant du chicagiečius, ku
rie yra italų nelaisvėje. Ki
tame sąraše išvardyta 211 
amerikiečių, tris įskaitant iš 
Chicago area, kurie yra ja
ponų nelaisvėje.

Belaisvių sąraše, kad ja
ponų nelaisvėje yra Tech. į 
Sgt. John M. Stanko, kurio 
sesuo, Mrs. Anna Rupsh, 
gyvena 5211 W. 24th str., 
Cicero. Atrodo, kad tai yra 
lietuvis.

SKELBKITES DRAUGE

A PAT FOR THE CHAMP

• "Draugas’’ Acme photo*a
Mrs. John Hertz, owner of Co.unt Fleet, pats the Cham

pion after he lived up to her expectation and duplicated 
the feat of his daddy, Reigh Count, Kentucky Derby win- 
ner of 15 years ago.

I Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą’

Bellwood lietuvis aviacijos kadetų

Parodykite gerą širdį vaikams
VAIKŲ GLOBOS DR-JOS NORI, KAD ŠEIMOS 
PRIIMTŲ PAS SAVE 5,000 VAIKŲ

Chicagos grupė draugijų, 
kurios rūpinasi vaikų globa, 
ieško žmonių, kurie pri
glaustų 5,000 vaikų. Vaikų 
globos draugijos nori, kad 
kai kurios šeimos priimtų 
vaikus į savo namus ir lai
kinai globotų, kol tėvai ga
lės savo vaikus vėl pasiimti. 
Vaikai yra įvairaus am
žiaus, vieni iš jų kūdikiai, o 
kiti jau siekia jaunuolio am
žiaus.

UŽMOKĖS UŽ VAIKŲ 
IŠLAIKYMĄ

Vaikų globos draugijos 
praneša, jog neprašoma, kad 
šeimos dykai vaikus užlai
kytų. Draugijos, kurios vai-

Labai būtų gražu, kad kai 
kurios šeimos priimtų vai
kus į savo šeimas. Tai būtų 
krikščioniškas darbas.

2,300 akerių žemės 
pavesta armijos 
reikalams

Tarp Waukegan ir Zion, 
ežero pakraštyje, armijos 
reikalams pavesta laikinai 
naudoti 2,300 akerių žemės, 
šį žemės klausimą sprendė 
teisėjas William J. Camp
bell, Federalinio distrikto 
teisme, pereitą pirmadienį.

Žemė, turbut, bus naudo- 
kus globoja, užmokės už jaml artilerijos pratyboms, 
vaikų užlaikymą, taip pat
parūpins gydytoją ir dantis
tą, jei bus reikalas.

Vaikų globos draugijos 
nori, kad vaikai kiek laiko 
pagyventų šeimos aplinku
moje, kad jie pajustų šei
mos šilumą.

Jaunuolis prisipažino 
prie baisaus 
nusikaltimo

("Draugas” Acme teleynoto) 
James P. Monroe vėl pa

šauktas pasirodyti prieš že
mesnių rūmų komisiją dėl 
pasilinksminimo investigaci- 
jos. Pasilinksminimas buvo 
teikiamas war brokers, ar- 
my ir navy pareigūnams 
Washingtone.

St. Louis, gegužės 4 d.— 
James Franklin, 21 metų 
amžiaus, prisipažino, jog jis 

Vaikų globos draugijos, išniekino ir subadė trijų me- 
kurios rūpinasi vaikais, no- į tų amžiaus mergytę, Mary 
ri paskirstyti taip vaikus, j,ane Tankersley. Jaunuolis

----------

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furnitore

ALEX
ALESAUSKAS

and SONS*
Factory Representatlve.(k

SHOWROOMS IN 
MEBCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051
.. ...... ............-/?

mokykloje
Paul M. Narsutis gimė 

1918 metais, rugsėjo 2 die
ną, Melrose Park, III. Baigė 
Bellwood Roosevelt mokyk
lą, Proviso high school ir 
Chicago Technical College. 
Dalyvavo organizacijų veiki
me. Per parengimus, kai bū
davo vaidinamas koks vei
kalas, Povilas atlikdavo ar
tisto (vaidintojo) rolę.

Paul M. Narsutis į Dėdės, S '.N* . A'-
Šamo kariuomenę išvyko 
1941 metais, lapkričio 17 
dieną. Dabar jis yra Avia- 
tion Cadet Harmon Flying 
school, Bruce Field, Ball- 
inger, Texas. Yra vedęs.

Jo tėvai, Mrs. ir Mr. Solo- 
meja ir Jonas Narsutis, gy-

PAUL M. NARSUTIS 
AVIATION CADET

vena Bellwood, III. Povilas 
turį brolį Joną, kuris yra ve
dęs Oną Pilipaitis. Povilas 
buvo šaukiamas karo tarny
bon, bet laikinai jo šauki
mas atidėtas.

Lakūnai gyveno penkis mėnesius
■■ ' *5i-

Grenlandijos ledinyne

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
8UKNEUŲ — SERMĖGŲ - 

SIETŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelė* 

Mūsų Specialybė

Washington. — Preziden
tas Roosevelt, gegužės 3 d., 
išgirdo iš trijų vyrų lakūnų 
apie jų patyrimą bekovojant 
penkis mėnesius dėl savo 
gyvybės šiaurės Grenlandi
joje. Tie trys vyrai perei
tais metais, lapkričio mėne
sį, buvo išskridę ieškoti ki
to lėktuvo įgulos, kuri buvo 
priversta nusileisti iš oro.

Gelbėtojų lėktuvas sudu
žo lapkričio 6 dieną ant le
do skeveldros, netoli vaka-

• •«
rinio Grenlandijos kranto. 
Jų lėktuvas sulužo į dvi da
lis ir radijas sugedo.

Capt. Monteverde naudojo 
skautišką patyrimą ir pa
gelbėjo vienam įgulos na
riui, kuriam ranka buvo su
žalota.

Vyrai gyveno su mažu 
kiekiu maisto ir be šilumos 
148 dienas žiaurios žiemos 
ore.

kad katalikų tėvų vaikai pa
tektų į katalikiškas šeimas, 
protestantų vaikai patektų, 
į protestantų šeimas ir taip 
toliau.

GALIMA KREIPTIS Į 
ŠIAS DRAUGIJAS

Kurie nori paimti vaikus 
į savo šeimas, turi kreiptis 

j į šias draugijas: Catholic 
j Home Bureau of the Catho- 
’ lic Charities; Chicago Home 
for the Friendless; Chicago 
Orphan asylum; Children’s 
Division of the Chicago 
Wellfare Administration;

! Division of Child Welfare 
State Illinois; Illinois Child
ren’s Home and Aid Society 
ir kitas draugijas.

Tikrins kiaulienos 
mėsos kainas

Michael F. Mulcahy, kai
nų direktorius Chicagoje, 
praneša, jog Kainų Admi
nistracijos valdininkai pra
dės tikrinti kiaulienos mė
sos kainas krautuvėse.

Kainų Administracijos 
ofiso valdininkai žiūrės, ar 
krautuvininkai laikosi val
džios nustatytų kainų ir 
punktų' kumpiams, Lašiniu^ 
kams, porkčiapams ir kito
kiai kiaulienai.

nuplėšė nuo mergaitės ru
bus ir kai ji verkė, jis ją 
smaugė, o paskui subadė ki
šeniniu peiliu. Ji dar buvo 
šiek tiek gyva, paskui jau
nuolis ją visai nužudė.

Jaunuolis mergytę pagro
bė, kai ji žaidė. Jis mergytę

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.

nuvežė į kitą vietą ir nežmo
niškai su ja pasielgė.

Jaunuolis James Franklin 
kurį laiką prieš keletą metų 
buvo nepilnamečių ligoninė
je, po to, kai jis buvo už
puolęs su peiliu jaunuolį.

moterų kailiniai. kailiukai* 
cloth kotai partldnlda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE m PATYS PAMATYKITE 8LANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dztobak Ir Duktė. Ra v.

Pergalės daržai
Chicagos parkuose, gegu

žės mėnesio pradžioje, 30,- 
000 mokyklų mokinių (ber
niukai ir mergaitės) pradė
jo rūpintis pergalės daržais. 
Kiekvienas mokinys prižiū
rės ir dirbs 5 pėdų platumo 
ir 12 pėdų ilgio žemės plotą.

Banditas užpuolė 
raišu žmogų

South Bend. — Gegužės 
3 dieną banditas sutiko rai
šą žmogų ir banditas iš jo 
pareikalavo pinigų. Raišas 
žmogus gynės su kriukiu 
(lazda). Raišas žmogus par
puolė ant žemės. Banditas 
žmogų sumušė ir atėmė sep 
tynis dolerius.

Naujas maisto 
kalendorius

Krautuvėms išsiuntinėta 
naujas racionuojamo maisto 
kalendorius. Pagal tą kalen
dorių bus imama punktų 
vertė. Šiame naujame kalen
doriuje nemažai maisto reik
menų išimta iš racionavimo 
sąrašo.

MES GVARANTUOJAM I/EOAIJ

Gimimo Paliūdijim?
AR ĮRODYMUS PILIETYBES, gl- 
mu«lem« bet kurioj U. 8. vai- 

tljoje—ar registruota ar ne.
CERTIEICATION:

5528 So. State Street 
82 No. Stote St Bldg. 
851 So. Cicero Avcnne

ENGlewood 1774.(2(0

RE-UPHOLSTER 
Savo Parlor Rakandus

Ir Sutaupykit tuos ką turit karo metams ir po.

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Pašaukit CICERO 479!

Platus rinkiny* 
audeklu Ir ma
dų jums pasi
rinkimui.

BŪKIT
SUMANŪS

PrltlflrSklt ra
kandus ko da
bar da turite!

Mes nulup
siu! visą. se
tą lkl pat 
frSmu.

i Porkltjuoaim 
i Ir suversim 
visus sujun
gimus.

i Visus Sprin- 
1 gaus perlSlm. 
į Prlplldyelm 
I su naujais 

vatos vallo- 
kala

' Atviras me- 
I džlo dalis II 

daittnslm.

2 Dailų 
Parlor Setą
Pcrdlrbslm 
ui malą

kainą kaip

$9095
Re Jokių Priedų, Jei Sumokėto Per 5 Mėn.

SĄLYGOS «“in
' $1.25 { savaitę!

Minimalia {mokėjimas. Patogios Sąlygos.
S Metų Gvarantija Už Konstrukciją ir AmatntkysMs Darbą.

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56th Avė.

BBB
(CENTRAL

AVĖ.) Cicero




