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from the earth.”

Ne. 87 Price Se

3'
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

----------- I . I .... - I I *1 ■ " ■ I-
CMcago, Illinois, Pirmadienis, Balandžio (April) 12 d., IMS m. Kaina Se

—Abraham Lincoln

VoL XXvn

KRUIZERIAISUSKALDYTA
Britų 8-oji armija veržiasi pirmyn; 
paėmė Sfax uostą Tunisijoje

VADAS SVEIKINA VADĄ

/

Rommelio armijai gresia pavojus; 
ties Sousse gali būt ji atkirsta

JŠĄJUNG. ŠTABAS š. Af- 
I rikoj, bei? IX. —: čia gamta 

žinių, kad amerikiečių di
dieji bombonešiai vakar ori* 
nėmis bombomis suskaldė 
du italų kruizerius Gorizia 
ir Trieste, kurių kiekvienas 

k yra 10,000 tonų. Sakoma,
pirmasis nuskendęs.

Britu lakūnai 
atakavo Koelne 
fabrikus Vokietijoje

> į LONDONAS, bal. 11. — 

Naktj prieš šeštadienį bri* 
tų lakūnai atakavo Koelne 
miesto apylinkėse nacių fab* 
rikus, Vokietijoje. Be to, 
|M$nbarduoti nacių trauki
niai ^Prancūzijoje ir iš Do* 
ye? Sąsiaurio dausų nutMnš* 

Ąta keturi nacių lėktuvai, ku
rie, regis, skrido j Anglija 

britų lėktuvas

Rommel — žymiausias 
bėgikas istorijoje

LONDONAS, b»l. 11. —
aršalo Rommelio su 

savo korpusu bėgimas^ iŠ E- 

gfeto yra žymus tuo, kad 
jis trumpu laiku net 1,600 
mailių tolį su kariuomene 
atsimetė. Tokio atsimetimo 
tolio istorija. nerekorduoja.

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, bal. 11. — Britų 8 arini 
ja, kuri Tunisijoje pajūriu 
vejasi fieldmaršalo Romme
lio korpusą, jau paėmė Sfax, 
svarbų ašies okupuotą uos
tą, už 20 mailių nuo paimto 
pakraščių Mahares mieste
lio.

Rommelio jėgos dumia į 
SoRisse, už 70 mailių šiaurių 
link nuo Sfax.

Šiaurvakariniam Tunisi- 
jos fronte amerikiečių ir 
britų tankai ir infanterija 
sėkmingai veržiasi linkRai- 
rouan, iš kur Sousse yra tik 
už 26 mailių. Sousse yra 
taip pat svarbus nacių val
domas uostas. Jei sąjungi
ninkams pasiseks pasiekti 
Sousse, Rommelio žymioji 
jėgų dalis bus atkirsta nuo 
pasprukimo šiaurių link. Tas 
reiškia, kad ji būtų pagauta 
į spąstus. '

Ar tas Trik Atsiekta, nie
kas negali pasakyti. Nes 
amerikiečiai ir britai verž
damies Sousse link susidu
ria su minų plotais. Minas 
reikia surasti ir jias išran
kioti. Tas ima daug laiko.

Nuo balandžio 6 d. iki 
šiandie britų 8-oji armija 
paėmė nelaisvėn daugiau 
kaip 10,000 ašies kareivių.

Sąjungininkų lakūnai 
bombarduoja atsimetančias 
Rommelio jėgas. Gauta ži

lti i
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•‘Dr*u<as” Aente phot# ’*

Sąjungininkų jėgų vadas š. Afrikoj gen. EiSenhower 
(dešinėj) sveikina britų gen. Montgomery, 8-osios armijos 
vadą, dėl jo atsiektų svarbių laimėjimų.

Per tris patas ai 
batalijonas pagaliau įveikė italus

SU U. S. ARMIJA Tuni
sijoje, baL 10. — Vienas a- 
merikiečių infanterijos ba
talijonas įsiveržė į kalno

jie”, pasakojo puskarinin
kis Bradley E. Casey, 33 
m. 'amž., iš Chioago.

Leitenantas Cedrię Lafley,
viršūpę, kur per tris paras*.24 m. amž. iš Enoahurg
priešo artilerijos buvo ap
šaudomas. Su mažu kiekiu 
maistd ir vandens batalijo
nas ne tik išsilaikė užim
toje pazicijoje, bet dar paė

Taika turi būti pagrįsta 
moralumu, sako 
arkivyskupas

Jaunuolis buvo keturiuose laivuose; • #
visi nuskandinti, jis išliko gyvas

-1612 metais Napoleonas 
M ttVo 600,000 armija iš 
Rusijos atsimetė apie 700 
mailių ir per atsimetimą a- 
pie 560,000 savo vyrų nete- 
kOrU5'.*-* • ., *•

401 metais prieš Kristui 
gimsiant karvedys Xenofo- 
naa iš Cunaxa į Trebizondą 
su 10,000 kariuomenės buvo 
atsimetęs apie 1,500 mailių 
tolį.

h Hommeli* vieną ir kitą: TUNISIJA— 
pralenkia. Jis dar nebaigė 
atsimetimą Ir Tunisijoje tę
sia atsimetimą. Matyt, nori 
pasiekti rekordo, kurio nie-

- kas niekados negalės viršyti.

mė nelaisvėn apie 200 ibą- 
nių, kad bombarduojamas irj jų Kitu kariuomenės dali- 
Sousse uostas. _... pakeistas batalijonas

šiaurinėj Tunisijoj britų 
pirmoji armija taip pat pa
gyvina atakas prieš ašį, y-
pač Bizerte šone.
' *** •

Chicagos mayoras E. J. 
Kelly su žmona išvyko į A- 
rizoną atostogauti.

niu
pasiųstas į užnugarines li
nijas dešimčiai parų atsilsė-

Mes pakilome apsupti i- 
talus ir netikėtai atsirado
me tarp jų linijų ir mum? 
ėmė tris paras patirti, ku- 

1 rie yra spąstuose, mes, ar

Falls, Vt., pareiškė, kad tre
čiąją dieną artilerijos ap
šaudomas batalijonas paga
liau užatakavo italus ir jų 
apie 200 paėmė nelaisvėn 
Nustūmę priešą nuo kalno 
amerikiečiai' rado šaunius 
apžvalgymo punktus,. kas 
padėjo* amerikiečių artileri
jai ^apvalyti apylinkę iki Ga
bes vieškelio. i <

CHICAGO. — Tarptauti
nės Katalikų Alumnių fede
racijos Illinois skyrius pra
eitą šeštadienį turėjo susi
rinkimą Palmer House vieš
buty. Kalbėjo Chicagos ar
kivyskupas S. A. Stritch.

Jo Ekscelencija pareiškė, 
kad po šio karo taika turi 
būti pagrįsta moralumu. Tu
ri būti iškeltas ir stipriai 
palaikomas tarp tautų savi
tarpio pasitikėjimas, stan
dartinis teisingumas.•

Arkivyskupas ragino vi
sus galvojančiai ir maldin
gai studijuoti popiežiaus 
Pijaus XII planą taikai. Tuc 
planu remiantis juk ir At
lanto Čarteris suformuluo- į 
tas ir juo keturios laisvės 
paskelbtos, kurios po karo 
turės būti vykdomos.

Vokiečiai spaudžia 
čekus, kad jie 
remty Vokietija

LONDONAS (ONA). — 
Sąjungininkų sluoksniai pra
neša gavę žinių, kad vokie 
čių karo pramonės viršinin
kai Bohemijos “protektora
te” spaudžia čekus pramoni
ninkus kiek tik galima pa
didinti karo gamybą, kad 
padengti sukeltus karo ga
mybos didelius nuostolius 
Vokietijoje sąjungininkų o- 
rinėmis atakomis.

Ginklų gamybos fabrikų 
manažeriai paskutinėmis sa
vaitėmis turėjo susirinkimus 
Prahoj, Brno, Prerov ir Par-

PLEASANT PLAINS, IU., 
bal. 10. — Grįžo iš karo 19 
m. amž. Richard Witt. Dėl 
sužeidimo jis paleistas iš 
laivyno tarnybos. Jis žada 
farmeriauti netoli nuo čia.

Sangamon apskrities ka- 
‘no bonų pardavinėjimo kam
panijos susirinkime jaunuo
lis karo veteranas papasa
kojo, ką jis pergyveno bū
damas tarnyboje.

“Kaip tu, sūnav.*, pasitoe- 
tei su pirmuoju savo laivu?”

“Sekanti# buvo lėktuvne
šis Wasp. Tik tris dienas 
gavau progos jame išbūti. 
Ir šis nugarmėjo jūros dug
nan.” * ' ' : ! j > . . i :

“Tada?” klausė pirminin
kas.

“Pagaliau buvo n&lkihtu- 
vas, kurs mane ir kitus iš 
jūros išvadavo. Negaliu mi
nėti jo vardo, šis laivas bu
vo bombarduotas ir nusken
do. Man teko plaukti apie 
45 minutas iki Guadalcanal

klausė jo susirinkimo pir- krašto. Tą laiką ten vyko
mininkas.

“Tai buvo lėktuvnešis Le- 
Kington”, atsakė Witt. “Tas 
laivas susprogdintas.”

Tai viskas, ką jis atsakė. 
Jokių smulkmenų.

“Kaip gi paskiau buvo?” 
buvo klausiamas.

“Po to buvau lėktuvnešy 
Yorktown. kurs nuskandin
tas.”

“O gąąkiau?”

Rusai sulamdė 
nauja vokiečiu 
ataką ties Donec

MASKVA, bal. 11. — Ru
sų kariuomenė vakar sut
riuškino naują vokiečių ata
ką Donec upės linijoje arti 
Balakleja, už 35 mailių piet- 
rytų link nuo Charkovo. 
Daugiau kaip 100 vokiečių 
nukauta ir du tankai sunai
kinti.

Užvakar ten rusai atmu
šė toli smarkesnes vokiečių 

dubice. Susirinkimuose buvo atakas. Vokiečių atakose
ir “protektorato” ginklų 
gamybos inspektorius ir kiti 
naciai šios gamybos parei
gūnai. Sako, tarp kitko su- 

Sdnischniy^ hjUlbf Binnkimuose svarstyta, kad

dalyvavo apie 2,400 vyrų su 
20 tankų. Rusai nukovė apie 
1,200 atakuojančių Vokiečių 
ir sunaikino jų 9 tankus. 

Kitose keliose fronto da-

KARO FRONTUOSE

U. S. 
japonu bazes

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, bal. 11. — Gen. 
Douglas MacArthur štabas 
paskelbė, kad U. S. lakūnai 
be pertraukos atakuoja ja
ponų bazes N. Gvinėjoj ir 
Australijos pakrantėmis, 
taip pat Solomons karo juo
stoje. Daugiur japonai sta
čiai kulkosvaidžiais ap&an-

Ą domi.

Fieldmaršalo Rommelio armija vis dar skubotai pajū
riu atsimeta šiaurių link — arčiau Tunis, kur yra kita vo
kiečių gen. Arnim vadovaujama ašies armija. Britų 8-oji 
armija jau paėmė Sfax uostą ir leidosi toliau paskui atsi
metančiuosius vokiečius ir italus. Amerikiečių armijos vie
na grupė darbuojasi pasiekti Sousse uostų ir nors kurią 
dalį atsimetančių Rommelio jėgų atkirsti nuo šiaurių..

Sąjungininkų lakūnai atakavo S&rdinijos salos pakran
tes ir ten suskaldė du stambius italų kruizerius. - 

PACIFIKAS—
U. S. ir australai lakūnai be pertraukos atakuoja japo

nų bazes. Vis daugiau japonų lėktuvų sunaikina, kai kur 
dar ir priešo laivų nuskandinama.

VAKARŲ EUROPA—
Britų ir amerikiečių lakūnai ir vėl dažniau ima ata

kuoti nacius okupuotuose kraštuose.

RUSIJA—
Maskva praneša, kad įvairiose fronto dalyse vokiečių a- 

takos atmušamos.

BERNAS. — Vokiečių eo- 
ficįsli žinių agentūra užgi
na paskelbtą žinią, kad būk 
įkalintas buvęs Austrijos 
kancleris Kurt von Schus- 
chnigg miręs. Sako jis esąs 
gyvas ir sveikas.

RAGINA KOVOTI SU 
PIKTADARYBĖMIS

WASHINGTON, bal. 11.- 
J. Edgar Hoover, Federal 
Bureau of : Investigation 
(FBI) viršininkas, atsišau
kia į visas įstatymų vykdy
mo agentijas, kad jos tuo
jau pakiltų griežton kovon 
prieš plintančias kraite pik
tadarybes, ypač jaunimo 
tarpe.

Hoover sako, kad ši kova 
yra naminis frontas ir visu 
griežtumu turi būti kovoja
ma. Nes paskiau gali pasi
rodyti neįmanoma kova.

pat sukoneveiktos.daugybę vokiečių darbinin
kų, kurie dėl orinių atakų 
netekę darbo sugriovus fab- Jefferson 
rikus Vokietijoje. Taip pat
svarstyta, kad karo gamy
bos padidinimui “protekto
rate” .uždaryti visas luksu- 
sinių daiktų pramones ir 
mažuosius biznius.

Spėjama, kad kas buvo 
nutarta, tas bus K nacių ir 
vykdoma. Suprantama, čekų 
lėšomis.

WASHINGTON, bal. 11.- 
Prez. Rooseveltas pasirašė 
kongreso pravestą bilių, ku* 
riuo paštų tarnautojams pa^ 
dinamas atlyginimas, kaiku- 
riems net iki 300 dol. per 
metua. Atlyginimas pripa
žintas tik iki 1945 metų bir
ulio 30 d.

8KELBKITO8 DRAUGE

orinės atakos. Ir vos spėjau 
išlipti į pakraštį, buvau par
blokštas į žemę — sužeis
tas.”

“Kas gi paskiau įvyko!”
“Nedaug kas. Buvau pa

imtas į pirmosios pągtalbos 
stotį Guadalcanal, o paskiau 
— į ligoninę Pearl Harbor.

Tai viskas, kas buvo gali
ma išklausti iš jaunojo La
ro veterano. I

šį antradienį bus mini
ma Thomas Jefferson 200 
metų gimimo sukaktis. Jef
ferson buvo vienas tų, kurie 
sukūrė J. A. Valstybių fres- 
publiką. Jis buvo Neprik
lausomybės Deklaracijos au
torius. Be to, trečiasis U. S. 
prezidentas.

Evergreen Park, Chicagos 
priemiesty, policija arešta
vo du taveroinkus. Kaltina
mi už svaigalų pardavinė
jimą nepilnamečiams.

DOVER, N? J. — Iž Pl- 

catinny arsenalo paleista a- 
pie 200 darbininkų, kurie 
dažnai apleisdavo * darbą be 
svarbaus reikalo.

Sudie reikia vengti 
pokariniu derybų, 
sako Landon

WASHINGTON, baL 11.- 
Cia atvyko, buvęs 1936 dė
tais respublikonų partijos 
prezidentinis kandidatas Aif 
M. Landon. šiandien jis/iH-V J ’ * s'
žiluos prezidentą Roosevd- 
tą Baltuose Rūmuose, o ry
toj išvyks j New Yorką, kur 
konferuos su partijos ■ va
dais.

Landon pareiškia, kad 
mūsų vyriausybė šiandie 
vengtų daryti bet kokius 
sutarimus pokariniais klau
simais. Kas iš to būtų, jei 
po karo reikėtų šiandie , pa
darytų sutarimų išsižadėti.

Anot jo, Amerika negali 
kam nors žadėti, kad po ka- 
ro bus atstatytos Prancūzi
jos ir Olandijos imperijos, 
kad Lenkija, arba PabaltijiS 
būtų suskaldyti. Jei tai visa 
būtų šiandie pažadėta, pas
kiau nebūtų galima to atsi
imti. Vadinasi,' šiandie neį
sileisti į nė kokias derybas.

Klubo savininkas 
pripažintas kaltu

BOSTON, Mass., bal. 11.- 
Baigės trims asmenims iš
kelta byla dėl Čocoanut Oro- 
ve (naktinio klubo) sudegi
mo praeitais metais lapkri
čio mėnesį, kai gaisro metu 
490 asmenų žuvo.

Prisiekusieji teisėjai kal
tu pripažino tik gaisro su
naikinto klūbo savininką 
Barnett Velansky. Kitu du 
išteisinta ir paleista.

u* .
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Maža, bet sėkminga 
parapija

Kansas City, K&ns. — Ba
landžio 4, 5( ir 6 dienomis 
man teko būti Kansas City 
Karnas. Kaipo lietuvi.su, man 
labai rūpėjo pasimatyti su 
to miesto lietuviais, ypač su 
kun. Pran. 2eku, kuris jau 
seniai sėkmingai čia klebo
nauja.

Čia nėra daug lietuvių. Sa 
koma, kad čia nėra daigiau 
kaip 30 šeimų. Tačiau tie 
patys žmonės išlaiko save 
bažnyčią, mokyklą, seseles 
ir viską, ka9 parapijai rei
kalinga turėti. Mokykloje y 
ra apie 50 vaikučių. Juos 
mokina seselės pranciškie
tės.

Kaip tai galima?

Be pasiaukojimo toks ma
žas būrelis niekados nega
lėtų palaikyti parapijos. Bet 
jų gilus tikėjimas, pasiau
kojimas ir .klebono darbštu
mas nugali visus sunkumus. 
Sakoma, kad žmonės moka 
$18 00 mėnesinės. Be to. kai 
dabar geresni laikai, dauge
lis jų aukoja po $1.00 kas 
sekmadienį. •
Kibirkštis .š praeities

Senovės laikais ir Čia va
žiuodavo visokie agitatoriai 
ir burnotojai/ Kitur žmonės 
jiems duodavo pinigus, o čia 
taip būdavo. Kai kas atva
žiuodavo ir norėdavo sakyti 
prakalbas, žmonės rinkdavo
si klausytis. Bet jei jis pra
dėdavo burnoti prieš Dievą 
ir Bažnyčią, vyrai paprašy

davo jį eiti šalin nuo scenom 
ir liepdavo tuojau krausty
tis kitur. Mockus ir kiti bur
notojai prieš D^vą, sako, 
gavo net lupti.

Kansas City gyventojai y- 
ra stipriai tikinti. Pasak ku
nigo 2eko, tik vienas lietu 
vie nelanko bažnyčion. Bet 
ir tas dabar randasi bepro 
čių namuose.
Nesuradau patriarko

Man teko čia būti pir
miau. Aš visados susitikda 
vau su Kan. City patriarku, 
vienu bažnyčios steigėju — Į 
Žemaičiu. Bet dabar jo ne- j 
radau. Jis jau nuėjo atsiimti 
3avo užmokestį už gerą dar-, 
bą.

Karnas City mieste dar
bai gerai eina. Be skerdyk
lų, čia daug įsteigta defense 
dirbtuvių ir žmonės gerai, 
dirba. Ypač čia yra daug lie
tuvių dirbtuvių. Ten buvęs

Dvi auksinės 
žvaigždės

VVorcester, Mass, — Vie
tos gyventojai Breiviai ga- 

I vo patikinančia? žinias a- 
pie f sava sūnaus seržanto 
Jcno Breivio mirtį, rugpiū
čio 29, 1942 metais. Anks
čiau jisai buvo laikomas din 
gusiu. Laiškas iš Raudono
jo Kryžiai*, rašyta? sausio 
25 d., šiais metais, pasiųs
tas iš Londono patikrina jo 
mirties dieną ir praneša, jog 
seržantas Breiva
naujuose kapuos Kaickreuth, 
šešios mylio3 į vakarus iš 
Nuremberg. Laiški?? taipgi 
praneša, kad jo turtas bus 
pasiųstas į Ženevą, kur bus 
laikomas iki bus galima per
siųsti namo.

Jonas Breivis baigė Šv.

palaidotus

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

VOKIEČIAI PRAŽUDYS 4 AFRIKA CORPS’

»» te t LA

“Drau«as” leae photo

Pranešimai iš Vokietijos rodo, kad jau pramatyta, jog 
nebus galima išgelbėti pagarsėjusį "Afrika Sako
ma, k;d Mareth linijos užėmime' 20,000 vokiečių pateko
į nelaisvę. • ūda* . - i > . »!•< i * * 11

•: i > 5
j iKazimiero pradžios mokyk- bažnyčioj, karių vėliavoj ša 

lą ir komercijos aukštesnęlia vienintelės auksinės 
mokyklą. Dirbo Morgan žvaigždės, atstovaujančio* 
Construction Co. iki rugsė- J Andrių Misiukevičių, žuvusį 
jo 1941, kada savanoriai į- į
stojo į Kanados “Royal Air 
Force”. Lavinosi Manning 
Depot, Ontario, iki.prieš Ve
lykas, 1942 metais. Tada bu
vo parvykęs namo poilsiai 
dviem savaitėm ir po to pa
siųstas į Angliją. Paskuti
nis jo laiškas buvo rašytas 
liepos 28-tą dieną. Jisai pra
nešė tėvams, kad jisai skren 
da viename iš Anglijos di
džiausiame keturių motorų 
bombonešy.

Seržantas Breivis paliko• 
tėvus, brolį Jurgį ir dvi se- i 
seris. Dabar šv. Kazimiero

WHOLESALE
UQU0B 
(STAIGA

RBMKITS 
SKK4

LIETUVIŲ 
DRAUO4

M. KANTER, sav.
MUTUAL UQVOR CO. 

4707 8o. Halsted 8t.
TrlefnnM: BOULEVARD 0014

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
everything ia the line < 

Furntture

Ar žinote!
(LKFSB) Ar žinote, kad 

balandžio 11 d. sueina 110 
metų nuo mirties garsaus 
liaudies poezijos kūrėjo kun. 
A. Strazdelio, kurs parašė 
“Pu lkim ant kelių”, tą gra
žią giesmę, kurią net kitos 
tautos, kaip kad lenkai, iš
sivartę į savo kalbą gieda 
bažnyčioje:

J. V. ginkluotose jėgose, bus
kita auksinė žvaigždė.

Pirk karo bonus ir štam
pas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

M melų , praktikavimas
jūsų garantavimu 

Optometrically Aldą Specialistu
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumpai egystę ir toiiregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimu da
romu su elektra parodančia ma
žiausiu klaidu. Speciali atyda at
kreipiama } mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 0 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos bo akinių. Kainos pigia® kaip

>ELIS tek AM»A VIMAS MISŲ
---------------S’VKO MV7.IKA-

lK-.rW( MENTI

INDELIS tel 
BMUUKMRC 

LIM IV

PAŠINAI DOKU' FHO4iA DAUAK
KOL DAR NEIAPARDtJOTI.
TŪBOS. CLARINETAI. TROM

BONAI. 8AXAPHONES. FLUTES 
•U ‘"cam" — *34.00. *37.50,
*44.00 ir *75 90- Viai garantuoti 
len*vam <rųjtnaul.

KONCERTUI OUT AR A\ SPA- 
NI0KI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJCS — 
*1.50. *»;W; *>*.40 Iki 436.00.
STRIUNTNIAL BASAI — *60.00, 
*124.00 lr *150.C0. BASO U2- 
DENOALAS — *12 00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS. 8TRItJNINI 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — *1.40. *3 00. *5.00, *10.00 
lr *14.00. , Striūnos dėl vlaų vlrS- 
aotnėtų Inatrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS — *18.50. *23.50, 
*26.00 lr *60.00. PEDALS. HI- 
BOTS. CTMBOLfc. Ir DRUM 
HEADS pataiso iri Jums palau
kiant. MOUTH PIECE vi-lems 
braas lr “r«ed" laatrumentams 
pritaikomi Jūsų tapoma.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kttų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas vlaų dailų darinė
tam*. Triūboms. Sara pho nes ir 
taip«J S aaulkoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 MazweU SL, CbScago

BETTER CLEARE
PABANDYKI “CRYSTALEAK

, Iš tyro šaltinio tiktai te
ka tyras vanduo.

Paaukok, per A. R. 
kių, karo reikalams
kraują.

Kry-
•at'ų

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO 'S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso, i 

dflsaa lr Akinių Dirbtin* T 
3401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Nedėlioj pagal sutartį.

4F

4712 South Ashland Ar.
YAJUM 1373

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyri’ I priežas
ties spalvų nerege jimo — (color 

I blindness), kreipkitės prie manęs 
' Apsiimu išgydyti.

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 1
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal sutarų.

OIflcs taL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1930

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 — 8 popiet,

Rešzidepeija KEPublic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAI?
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 Iki 8 
Treč. ir Penkt. 10 iki 6.

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas FROspeet 1012-0721

Tei. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-A 
Šventadieniais — 11-12.

Oflso Tel.................VIRginia

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

Budriko Didelė Krautuvė

Pirkite čionai, nors jūs gyve- 
aate ir ISO mailių nuo Chica
gos! Mes turime pilną pasirin* 
kimą namams rakandų, kar- 
petų, mat rasų, springsų, elek
trikinių .dulkių valytuvų, gasi- 
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, paduėkų. kal- 
drų. hlaaketų, radios, rekordų, 
“jewelry”, deimootinių žiedų, 
auksinių žiedų, laikrodėlių ir 
plunksnų, britvų. Čionai taipgi 
randasi Optioal departmentas 
ir Paint departmentas. Kainos 
yra prieinamos; niekur kitur 
geriau negausite.

Mūsų krautuvė atdara ir ne
dėliomis nuo 10 vai, ryto iki 
4:30 vai. popiet. Vakarais — 
utamikais, ketvergais ir suba- 
torois iki 10 vai. vakare, ši di
delė krautuvė randasi nuosava
me name — viskas po vienu 
stogu. 30 metų Bridgeporte.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7237

Žymite, (iryliai I.IrtmlAkl Kailio 
Pro® rantai:
WCFI.. 1000 k,, nedalios vak. 9 v. 
WHFC., 1450 k., ketvertais 7 v. v.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MCSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Regreaeotativ*.i
SIIOWROOMS IN 

MERCHANDISE MAUT
Po* appoin

IEPUBREPUBUC 6051

UEINE,
WEINE,

INTUS PRIfAIKO
DAKARTINt
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

AKIS EGZAMINUOJA -S- 
Registruoti ir

OPTOM ETRISTAI ‘
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE »
VAL.ANIM1H: l’lrmud., TlWlaul.. PenkUul. Nuo- 10 ryto iki 6 vak 

Antrtul. ir BetilrtadlęnfaUa Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Actea<Ue»laL>* 4r Sekmadieniai* Pagal Sutarti

REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

’ ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINtMS tEMOMB 

NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUI

|Xa**y
UMftAl (ALKIUOS

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami lr Ilgi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo. .______
SENIAUSIA IR 2YMIAURIA LIETUVIŲ FINANSINK IŠTAIGA

— 46 Matai Hekmbign Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8286 SO. HALSTED ST.

Vaennni Tiibe
Girdėjimo Pagclbtuvas 

AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

SVI'JUA MAŽIAU 1 UNCIJOS

Kk»nomt*ka«
vanuitootsa

Tat YARda 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

JR. CHARLESSLGAf
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:5*1 tai. vak. 
Nedehomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

• <■
KKBIPKITCM, RAŠYKIT AK SAUKIT 

DYKAI BSMOKSTHACUOS 
AR D®L KKYOlTtl)

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

ABBOTT F
MtARIKG AiO tOMPAfO 

2b f JAlhSON BLV3 . „ChiCAGO

«

J
S>

I.Vlltbk Knpan* Ir alŲnk da.ht.iS 
Nerta P—naitradjaa iuuiiuoi.. 4 
AUlų.kit InfOTinM'ljii K n? k* 4

B. Jokio. M*n ObliracUo. J

Vardaa ....................................................J
Adresą. ...................................................J
Mi ratai........................... Vai.............. .#

ftųųųaWWM*m m m m w

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiao Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais lr Ketvirtadieniais 

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų vlaam gy- 
vantm-al 8*u*nklta Jaa. laladami 
Uecaamlanotl Jaa modernUklauala 
mateda. kurta regėjimo mokate* 

gali autelktl. 
m Marai patyrimo 

lme akinių, kurie paAaltata 
vtaų aktų įtempimą.

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

OPTOMH71 KIŠTAI 
1801 8o. Ashland Avenue 

Kampaa it-toa
PataSaMMt GABaL SU*, r^oaųc 

omo VALATDOSi 
Kaadlaa a. m. iki ®. m. 

TradtedL lr telted. »:30 a. m. 
tt* T;>a » te.

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. L^Fayette 0094

Jeigu Neatsiliepama —
Šaukite KEDzle 2868 

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

< PUkmaritenlaift o*g*i miattarlmą.

LIETUVIS DAKTAKA^

OPTOMETKISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So, Halsted St.
A

TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 

RU DIENR. IMMIIfllT

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso taL VIRginia 0636 
Raaidencijos tai.: BEVsrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TaL YARda 5921.
KRNwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8.30
756 VVest 35th Street

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šal) ge
rais laikraščiais. (Kardino
lai* Laobre).

TaL CANaI 6122 <

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VV. Cermak Road

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
8241 VVest 66th Place 

Tel. REPublIc 7868

TaL CANaI 0257
Rea. taL: PROapect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
1821 So. Halsted Street

ResidendJa: 6600 So. Artesian Ava.

VALANDOS: U v. ryto Iki 3 p.p. 
8 Iki 9 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGI”

lietuvi.su


Pir»a3ienls, bal 12, 1043

Lietuvos teismai
U laikraščiuose paskelbtos 

veikiančių vokiečių komisa
ro nuostatų santraukos ma* 

y tyti, kad Lietuvos teismams 
uždrausta spręsti bylas dėl 
nekilnojamo turto nuosavy
bės teisių. Mat, pagal vokie
čių komisarų nuostatus ga
lioja bolševikinių komisaru 
nuostatai, kuriais privatinė 
nuosavybė . buvo paskelbta 
“nacionalizuota”. Taip pat 

^ūkių bei namų negalima nei 
pirkti, nei parduoti, nei už
statyti ar panašiai.

DlhJNR ARTIS DKATMKK9 ??

“DRAUGO" 
DARBU SKYRIUS

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Oera mokestis lr viršlaikis.
ERIE RAILROAD 
Uth lr Clark Sts.

-DRAUGAS” I 
ADVERTlSINl

187 No. De
hklp wantkd

70 DEPARTMENT
Dearborn Street 

Tel. RANdolph M88-948.

WA.NTED — TYRAI 
............................................ .

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP.
Door S, House 3.

1JTH A CLARK STS.

.1
MARCELE EIMUTIENE
(po tėvais Abakanavlčlutė) 
Gyveno 3218 S. Green 8t.

Mirė Baland. 10. 1943. 11:45 
vai. vak.

Gimė Lietuvoje. Kilo lė Ma
žeikiu apskr., Akmenės parap. 
lr miesto.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterj Marcelę tr žentą The
odore Dappus. sūnų Walter Ir 
marčią Stellą, 2 anukus Lore- 
tta Dappus lr Walter Remotls 
Jr.. Ir kitas gitnįnes.

Priklausė prie Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos, Sv. Juo
zapo Maldos, Gyvojo Itožan- 
čalus, Sv. Pranciškaus Vienuo
lyno, šv. Kazimiero Vienuoly
no Rėmėjo Ir Raud. Kryžiaus 
vieneto.

Kūnas pašarvotas Antano 
(M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė.

I^aidotuvės Jvyks Trečiad.. 
Baland. 14 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta J Sv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta J Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Dukūfe. Sūnus, Mar
ti, lentas lr Giminės.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas M. Phillips, Tel. Yards 4908

A. t
ANTANAS LAPINSKAS
Gyveno 4547 8. Talman Avė. 
Mirė bal. 9 d., 1943 m., 6:10 

vai. ryte. sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos. Palentynės kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Sofiją (po tėvais Guda- 
vlčaitė); 2 sūnus Antaną Ir Al
biną; 2 brolius Juozapą lr Jo 
šeimą. Joną ir jo moterj Mar
tha; švogerką Oną Simonattle? 
nę; 3 pusseseris Josephine Sla
vinskienę Ir Jos vyrą Vincentą, 
ir Kastanciją Wekerlenę ir Jos 
vyrą Joną, Kazimierą Rimkus 
Ir Jų šeimas tr daug kitų gi
minių, draugų ir pažjstamų.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių draugijos lr prie 
S.L.A. 122-tros kuopos.

Kūnas pašarvotas J. Liule
vičiaus koplyčioj, 4348 S. Cali
fornia Avė. laidotuvės Jvyks 
antrad.. bal. 13 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Nekalto Prasidėjimo šv. Pane
lės parap. bažnyčią, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos ui 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Moterį", Kūnai, 
Broliai. Brollcriės. Pusseserės 
Ir Giminė*.

Laidotuvių direktorius — J. 
Llulevičlus, tel. LAF. 3672.

Vienų Metų Mirties 

Sukaktuvėa

ONA RIMKIENE

Jau sukako vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą žmo
ną lr rrtoter), Oną Rimkienę 
Netekome savo mylimos Bal. 
13 d.. 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, mes joa 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 
Jai amžiną atils).

Mes, atmindami tą Jos llūd- 
nąą prasišalinimą Iš mūsų tar
po, ulpraMme gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) an
tradieni. Bal. 13 d., 1943 m.
ftv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioje, t vai. ryto.

Kviečiame visus glmlnea 
draugas, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
Ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Onos sielą.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Au- 
|« Gtmfc

DOCKMEN
Freight Handlers reikalingi. Be pa
tyrimo. Pastovūs darbai, gera mo
kestis. Matyki^ Mr. Shcaknn.

DECATUR CARTAGE CO,
1984 B. Wentwor(h.

FOUNDRfiS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI 

Dieną Ir naktj šiftai. Taipgi Dalinio 
laiko darbininkai reikalingi. Oera 
mokestis. Employment oflaas atda
ras kasdien nuo 7:30 ryto iki 6 po 
pietų; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2 popiet.

IVESTERN FOUNDRY
3834 S. Kedzie Avc.

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

CRACKF.R JACK CO.
4800 W. 66th St.

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstyme 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šlftai. Atsišaukite J—-C

CHICAOO CARTON CO. 
4200 S. Pulasld Rd.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FURNACE VYRAI 

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 

MATERIAL HANDLERS 
METAL SORTERS 

PAPRASTI DARBININKAI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVUS 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. LAVIN & SONS, INC.
3426 SL KEDZIE AVĖ.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)

MeniSki, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitiks jimo
Mumis

Rekordas—

ii Firma Viri SO Metų
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL GOST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Prodactions. 

Workmanship and Materials Unezelled—at Lowest Priees 
BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vkk.; deštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į-
ANTHONY B. PETKUS

DAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telef onas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimai yra greitu, mandagus ir 
JŪaų finanaiikam atoviui prieinamu.

VAIKINU REIKIA
Prie darbų Jvą'rluose departamen
tuose. Proga jsldlrblmo.

RAYNER LITHOGRAPHING CO. 
2054 W. Loke SL

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
IsidlrbtL

100 NUOS. KARO DARBAI

2743 W. 36TH PLACE

,VYRAI
Prie abeinų dirbtuvės machine 
shop darbų. Patyrimas nereika
linga.

100% DEFENSE DARBAI.
Dieną ir naktimis šiftai.

Turi būti piliečiai.

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVĖ.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HOUSEMEN reikalingi. Dalinio lai
ko mokant 48c l valandą, pilno lai
ko mokama |90.00 J mėnesj. Atsi- 
šaukite 9 vai. ryte 13-tame aukšte. 

KHORELA^D HOTEL.
5454 South Shore Deive.

REIKALINGI PATYRU PLOVftJAI 
ofisų name. |135 j mėnesj iš pra
džios. "Matykit Mr. Smidt belsmente. 

209 S. AVELES ST.

C. & N; W. RY.
REIKALAUJA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIE

Pro viso Freight 
Transfer Stoties

Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Dėl platesnių Informacijų kaH link 
geresnės darbo jeigos ir transporta
cljos veltui—

Atsišaukite asmeniškai {
Ruperlntendento Ofisą, Room 310, 
C. & N. W. Passenger Station, Canal 
ir Madison Sts., Chicago

Ar J
Superintendento Ofisą, kampas Kln- 
zie St. ir Crawford Avė. (Pulaski 
Rd.) bile kurią dieną tarp 8 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet.

VYRAI 25 IKI 45
Reikalingi dirbti mūsų shlpping ir 

dyeing departamentuose. 
Darbai atdari dabar.

BELDI N G HOSIF.RY MILLK. 
2300 Wabunsia.

VARAI — VIDUR-AMMAUR
Reikalingi. Klek nors patyrimo prie 
tekinimo "pageidaujama bet nereika
linga.

A. H. HYNDMAN CO., INO.
255 E. 95ll» St.

HOUSEMAN ir STENU PLOVIKAT 
reikalingi. Ir PORTERIU. Dirbti 
loop hotelyje. Patyrę pageidau laml, 
gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Kreipkitės prie Housekeeper.

HOTEL SHERMAN.
Clark and Randolpli Sts.

VYR AT TR V A TK INA T reikalingi
prie lengvų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga, gera mokestis. 
EAGLE GRINDING VHFF1 CO.

2519 W. Fulton

VYRAI
Bilo amžiaus, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos, pastovūs durbai. 
INDEPENDENT BED SPRING CO.

_________ 1108 Liberty SL_________

VAIKINAI
Nuo 16 iki 18 metų. prie švarių Ir 
lengvų karo darbų. Defense dirbtu
vė. Gera proga Jsidirbti. 65c J va
landą pradžioje.

Netoli Kedzie Ir 47th 8t.
Pašaukite M r. Hasncrl.
LAFAYETTE 8700

VYRAI reikalingi prie abeinų dirb
tuvės darbų. Be patyrimo. 50 va
landų savaitėje, laikas* ir pusė už 
viršlaikį.

TRANSO ENVELOPF, CO.
3542 N. KimboJl Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite J Housekeeper’s ofisą. 
EDGEVVATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

DEŠRŲ RIšejOS
Patyrusios, gera mokestis, 

pastovūs darbai.
GOLDRN OAK PACKING CO. 

1233 W. George

REIKALINGOS PRESERKOS ir 
RANKOMIS SH’VftJOS prie marš
koninių dreslų. 47 %c i valandą. Ne 
mažiau $19.00 j savaitę.

KORACH BROS.
913 W. Van Buren

ELF.VATOR MERGINOS 
Reikalingos. Kreipkitės prio 

Bell Captain.
HOTEL MARYI.ANB 

9OO, N. Ru-Ji St.

MERGINOS — MOTERYS
Assembly ir Metai .departmentuoso 
arti vidurmiesčio north side dirbtu
vę. štai proga veiklioms ini-rglnoms, 
kurios yru palinkusios prie meka- 
nlškų darbų. Patyrimas nereikalin
gu. Malonios du rbo sąlygos, dienos 
šiftai. Arti C'hieago Avė. "I," stoties 
ir gatvėkarių. Atsišaukite J

364 W. CHICAGO AVĖ.
ORDER COOKS

Ir taipgi KEPfiJŲ I'AGELBININ- 
Kft. Oera mokestis. Atsišaukite J

CHILD’S 
165 W. Madison

REIKIA MERGINOS

Sumani. Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
j Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA VYRŲ
Prie išsiuntimo ir priėmimo darbų. 
Taipgi vyrų krauti sviestą į ku
bilus. Patyrimas nereikalinga. 70c 
j valandą pradžioje, -75c į valandą 
po 30 dienų. Naktinė rata 10% 
daugiau.

JOHN F. JELKE CO. 
2650 W. Polk St.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Intemal ir External

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

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 

KARO DARBŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet.

2924 W. 51st ST.

CENTRAL STEEL 
K WIRE CO.
KELETAS VYRŲ

Patyrimas Nereikalinga 
Prie

LENGVŲ PAPRASTŲ DARBŲ

JEFFERSON ELECTRIC 
COMPANY 
Bellwood, III.

PAPRASTI DARBININKAI. LUM
BER HANDLERS reikalingi — uni
jos rata, viršlaikis: 6 dienos J sa
vaitę. Tel. Dahtyette 8161.

McKEOKVN BROS. CO.
5235 S. Keeler tye.

Aukok kraują A. R. Kry
žiui.

MERGINOS reikalingos prie abeinų 
dirbtuvės darbų. Dienomis. Patyri
mas nereikalinga. Laikės lr pusė 
mokama už viršlaikj.

KROLL BROS. CO.
1801 8. Michigan.

REIKALINGOS MOTERYS prikle- 
Juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 60c j valandą. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior 6828.

WAKEM £ McLAUGHUN, INC. 
225 E. IUlnols SL

VERPALŲ VYNIOTOJOS 
IR PAGELBININKĖS

Reikalingos. Patyrimas nereika
linga. Gera mokestis, pastovūs 
darbai. Viršlaikio. Defense darbai

PHOENIX DTE WORKS. 
1963 Southport Avė.

MERGINOS Ir MOTERYS reikalin
gos prie lengvų dirbtuvės darbų, 
assembling ir checking. Patyrimas 
nereikalinga. Pradinė mokestis nuo 
45 iki 55 cenlų J valandą.
EAGLE GRINDING WHEEL CO, 

2519 W. Fulton St.

DARBININKAI — vyrai prie abei
nų dirbtuvės darbų. Taipgi reikia ir 
MERGINŲ- Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai.

WILSON JONĖS CO.
3300 W, Franklin Blvd._______

NAMŲ DŽENITORIAI reikalingi— 
Vyrai ar Moterys. Geros darbo są
lygos ir mokestis. Pastovūs ‘darbai.

WESLEY HOSPITAL 
250 E. SiųM'rior St. •

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — vlsoklua 
Naminiai piūklal mūsų specialybe. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS, 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite piflklua Parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

RENDUOJASI

RENDUOJASI STORAS — 4354 So. 
Maplewood Avė. Gera vieta krau
liui, šlaučiui arba barberiui. Renda 
pigi. Atsišaukite prie SAVININKES: 
Tel. PULIman 0859 ar 10737 SO. 
MICHIGAN AVĖ.

RENDUOJASI KAMBARYS, pavie- 
Biam-el ar vedusiai porai. Apšildo
mas. Prieinama renda. Kreipkitės 
sekančiai: Antram aukšte. 2112 8.
CICERO AVĖ,. CICERO. ILL.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis 
namas po 5 kambarius, vienam ka
rui garadžius. Pečių šildomi, gerame 
stovyje. Krepkitės sekančiai:

, 2342 W. 22nd Pla<v

PHO

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktf

4608-07 BOUTH HKR1OTAGR AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4331-34 BOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LATayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad lr Ketvirt*d.~mk.

tt gtotieg WGE8 (1390). ra Povilu ialtimieru.

TARNAITES reikalingos. — Dirbant 
nuo 9 ryto iki 2 popiet mokestis 
352.25, dirbant nuo 8 ryto iki 4 
popiet mokestis $69.30. Atsišaukite 
9 vai. ryte 13-tame aukšte.

SHORELAND hotel,
545-4 South Shprc Drlve.

SODA FOUNTAIN MARGINA
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDGEVVATER BEACH HOTEL
Drug Store

5349 Sheridan Rd.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

p. Hull nuvykus į Londoną tie svarbūs pasitarimai tam 
tęsiami toliau.

Iš tų pasikalbėjimų vienas dalykas yra tikrtū aiškus, 
kad pokariais pasaulio gyvenimas jau dabar pradeda
mas planuoti. . ;

Ligšiol vis dar atsirasdavo žmonių, manančių, kad 
dabar tik apie karo laimėjimą tegalima galvoti, o visi 
kiti dalykai, surišti siu pokariniu gyvenimu gali laukti. 
Bet jie negali laukti. Jei norima laimėti ir karą ir taip 
pat taiką, reikia abu darbu sykiu dirbti — ir kariauti
ir planuoti. •' '

• ->ė smm tol

Gvildena taikos klausinras
■ Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei. ne

prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jai galima, rašomąja mar 
iinėle), paliekant didelius tarpus pataisymam?, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos lsikražtin ne
dedamos. »

Entered as second-Class Matter Ms ch 31. 1916 St Chicago,. IU. 
Under the Act of March 3, 1879.

Didžiajam U. 5. tanų vajui prasidėjus
» Šiandien prasideda Antrosios Karo Paskolos didysis 
vajus.

Per šį vajų turėsime paskolinti Dėdei Šamui trylika 
bilijonų dolerių.

Tiesa, tai yra didelė pinigų suma.
Bet tai nėra auka, bet tik paskola už gerą nuošimtį.
Tai yra. vienas iš saugiausių pasauly investmentas.
Didelė yra Antroji Karo Paskolos suma, bet dar di

desnis yra paskolos tikslas.
Jungtinės Valstybės -buvo užpultos. Joms, norint ar 

nenorint, reikėjo gintis.'Jei būt neaigiata nuo japonų 
militaristų, krašto nepriklausomybė ir mūsų laisvė bū
tų buvusi dideliame pavojuje.

Ne tik japonų militaristai, bet Vokietijos naciai ir 
Italijos fašistai, sudarę bendrą frontą, kėsinosi ir te- 
besikėsina ant mūsų krašto, siekiant sugriauti jo de
mokratinę santvarką.

Bet Amerika užsimojo ne tik laikinai save apginti 
nuo užpuolikų, bet ji siekia ir japonams, ir naciams, ir 
fašistams užduoti tokį smūgi, kuris būtų mirtinas, po 
kurio jie daugiau ūebeatsikeltų ir nebegrąsintų japo
niškąja, naciškąja ar fašistiškąja vergijia. niekuomet.

Amerikos pergalė reiškia laisvę ne vien mums, ame
rikiečiams, bet visoms tautoms, visai žmonijai.

Toji pergalė, suprantama, brangiai kainuoja. Milijo
nai jaunų vyrų yra pasirengę savo kraują lieti ir gal
vas guldyti dėl savo krašto, dėl mūsų laisvės ir gero
vės. Tūkstančiai jų jau žuvo karo frontuose.

Iš mūsų, namie pasilikusiųjų, kraštas tos aukščiau
sios aukos — gyvybės nereikalauja. Reikalauja inten
syvaus darbo ir uždirbto dolerio dalį paskolinti vyriau
sybei, kad ji galėtų aprūpinti milijonus vyrų karo fron
tuose reikalingais karo pabūklais -— lėktuvais, tan
kais, laivais, šautuvais, šoviniais, maistu ir tfc. Ir aiš
kinti juk nereikia — juo geriau bus aprūpinti mūsų 
kariai, juo daugiau jų gyvybių bus išsaugota, juo grei
čiau karą laimėsime.

Tad, pirkime U. S. Karo Paskolos bonus, darbuoki
mės ir aukokimės!

Amerikos gamybos, rėfcorfa
Neseniai Jungtinių Valstybių komercijos sekretorius 

Jesse Jonės pranešė, kad fiskaliniais metais, kurie bai
gėsi 1942 m. birželio 30 d., šio krašto pramonė paga
mino $133,000,000,000 vertės gaminių, į šmotelius su
daužant visus praeities rekordus. Nčrs iš tų gaminių 
už $38,000,000,000 paėmė vyriausybė karo reikalams, 
bet vis tik civilinei visuomenei teko žymiai didesnė da
lia _ būtent $96309-,000,000.

Tai parodo milžinišką Amerikos pramonės pajėgu
mą. ' Kai kurie ekonomininkai mano, kad ne tik karo, 
bet ir taikos metu Amerika galėtų panašiais kiekiais 
gaminti ir garantuoti kiekvienam norinčiam dirbti gy
ventojui žmonišką pragyvenimą.

Reikia ir kritei š plūktai , r
Didžiosios Britanijos užsienių reikalų sekretorius An- 

thony Eden Amerikoje išbuvo keletą savaičių. Be ofi- 
cialinių pasitarimų su Prezidentu Rooseveltu, sekreto- 
rium Cordell Hull ir kitais, p. Edenas ir Jungtinėse 
Valstybėse iv Kanadoje pasakė keletą svarbių kalbų 
kurios beveik išimtinai lietė karo reikalus. Tačiau svar
biausias jo rhisijos tikslas čia buvo tartis pokarinių pla
nų reikalu ir Jungtiaių Tautų santykių su Sovietų Ru
sija klausimu.

Mes neabejojame, kad p. Edenas, būdamas Ameriko
je, daug darbų tuo žvilgsniu atliko. Tačiau žinios, psa- 
nešančioe, kad yra kviečiamas į Londoną p. Cordelt 
Hull, aiškiai kalba, kad planuoti tik pradedama, kad

“Worfcd Alfairs”, keturis kartus j metus išeinąs žur
nalas, kurį leidžia Amerikos Taikos Draugija (Ameri
can Peace Society, 734 Jackson Place, Washington, D. 
C.) vėliausioj laidoj daug vietos, net 40 poslapių, pa
švenčia, aprašant įvairius projektus pokariniam pa
saulio gyvenimui tvarkyti.

Taip pat įdėtas labai įdomus našinya, kuriam duota 
tokia antraštė: “The Role of Rėįigion i* Post-W,Re- 
construction”. «

Šiame rašinyje randame ir .svarbesnes Popiežiaus Pi
jaus XII-to 1939 ir 1942 metų Kalėdų kalbų dalis. Tose 
kalbose, kaip žinoma, buvo išdėstytas pasaulio tąikos

Planas- • - «.Bl
Kas rimtai domisi pokarinio planavimo klausimais, 

tam žurnalas “World Affair” verta pasiskaityti.

Kumęas paskirta svarbiau komisijfln
Prezidentas Kooseveltas paskyrė plačiai žinomą ku

nigą sociologą — kun. R. A. MeGoroan labai svarbion 
komisijon, kurios pareiga yra paruošti įstatymo pro
jektą Puerto Rico vidujinei santvarkai. Tas įstatymo 
projektas turės būti svarstomas Jungtinių Valstybių
kongrese. > ' i aš,

Kun. R. McGowan yra National Catholic Welfare 
Conference socialinio departamento vice direktorius.

į SPAUKOS APŽVA16A )
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“Amerika“ rašo;
“Rusijos valdovų svetimų teritorijų grobimo ir ma

žesnių tautų pavergimo troškimai surado neblogą ad
vokatą New Yorko “Herald Tribūne” dienraščio re
dakcijoje. šis laikraštis jau kelintą kartą nebesiskai
to nei su istorine tiesa, nei su garbingomis Amerikos 
tradicijomis.

‘/Balandžio 7 d. “Herald Tribūne” rašo, kad Lie
tuva praeityje turėjo “tik šešėlėtą nepriklausomybę, 
kuri išnyko 16 šimtmetyje“. Po 1914 metų, girdi, dau
gelis lietuvių, latvių ir estų ūkininkų buvę stipriai, 
patraukti komunizmo. Kai raudonoji armija užėmė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, tai jos “formaliai grįžu
sios prie Rusijos, kaip autonominės respublikos”. Gir
di, tik labai neatsargus žmogus galėtų pasakyti, koks 
tikras tų tautų nusiteikimas būtų...

“Kai tokias nesąmones laikraštis šneka, kas gali 
su juo ginčytis!

“Ne tik ‘‘Herald Tribūne”, iki šiol buvęs rimtas 
respublikoniškas laikraštis, paskutiniu laiku pakrypo 
rusų imperializmo naudai. Atlanto čavterio dėsnių 
išuiekrutojų atsiranda ir kituose sluoksniuose, ku
riais daug pasitikėta. Padėtis rimta. Amsrifcbt ‘ vie
šoji nuomonė bandoma nuodyti.

“Netiesos propaganda turi būti atremta. Dabar tik 
galima suprasti, kiek nuoetoMų yra, kad iki šiol .nėra 
Lietuvos istorijos anglų kalba, kad ir šiandie dar 
nėra įstaigos, kuri nuolat ir kiekvienu reikiamu mo
mentu atremtų kiekvieną neteisingą ar netikslų prie
kaištą Lietuvos adreųu.’*

LdtfflCSlfllG

“Tėvynė’, rašydama apie karo eigą, prieina tokios
išvados: 'stoto *■ BlAMM

“Nors dėl šių pareiškimų ir nereiktų perdaug, džiū
gauti ir nereikia manyti, kad karas jau laimėtas, bet 
vis tik reikia pasidžiaugti geromis žiniomis, tai yra, 
kad karo eiga nelygianeolimtiniai pasviro į demo
kratinių valstybių laimėjimą. €> laimėjus demokra
tiškoms valdybėms — pasaulis pradės gyventi nau
ją erą: bus išlaisvintos visos pavergtos tautos ir val
stybės; bus pasirūpinta, kad daugiau karų nebūtų, 
ir bus susitvarkyta, kad ir žmonių sodelis bei eko
nominis gyvenimas eitų kur kas geresne, daug ly
gesne vaga. Tik reikia dėti pastangas laimėti šią bai
sią audrą kurią sukėlė Europos diktatoriai. Reikia

, dėti kiekvieną savo galimybių kr pajėgų unciją ant 
laimėjimo aukuro”. ____

Sergejaus Raciunanuauvo
pasišalinimu iš gyvųjų tar
po muzikos pasaulis daug 
nustojo.

Rachmaninovas buvo didis 
muzikas, didis kompozito
rius.

Velionis dažnai papeikda
vo šių dienų muzikus, mo
dernizmo šalininkus, kurie 
tuščiai kamodavos, norėda
mi sukurti ką nors efektin
go be meliodijos.

•
Jis yra pasakęs:
“Jei mes norime turėti 

šaunią muziką, mes turime 
grįžti prie tų pagrindų, ku
rie praeityje muziką padarė 
didžia. Muzika negali būti 
vien tik spalva ir ritmas, ji 
turi išaukti širdies emoci
jas”.

Didysis muzikas Rachma
ninovas tiesą sakė.

Jis tą pasakymą parėmė 
savo kūriniais, kurie tikrųjų 
muzikų ir mužikos mylėto
jų yra giliai vertinami.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 12 d. f

Ajrijps seprifekupomybes 
reikalas... Į Jungtinių Val
stybių kongresą suplaukė 
daugybė rezoliucijų, reika
laujančių užtarti airių tau
tą, siekiančią laisvės ir ne- 
priklausomybės. Tačiau kon
grese tas klausimas nebū
siąs iškeltas, kad nepadary
ti nesmagumų Amerikos tal
kininkei Anglijai.

•
Leninas pagrąsįao Japoni

jai karu... Rusijos bolševikų 
premjeras Leninas, sava kal
boj vakar pažymėjo, jog y- 
ra galimumų, kad Rusija 
paskelbs Japonijai karą. Prie 
žastis — japonų jūrininkų 
išlipimas Vladivostoko uos
te.

Kiek žuvo pereitais
IIEVRllj UClf uirTItmų

jog apsaugoti
12.500,000 karo darbininkų' 
nuo, nelaimingų įvykių 1942 
metais kaštavo 3 bilijonai ir 
799» milijonų dolerių. '

Pereitais metais žuvo 191, 
500 darbininkų, 350,000- dar
bininkų visai liko netinkami 
darbui ir 9(090,006 buvo su
žeisti Taip. buvo pranešta, 
pereitą trečiadienį, Palme r 
House, kur buvo susirinkę 
keturių valstybių komitetai, 
iš šešių regijonalinių šrea.

Maj. Laurence B. Tipton, 
United States Arney- War 
Safety training Supervino, 
pareiškė regijonų atstovams, 
jog per du metus nelaimingų 
įvykių atsitikimais nustota 
2 bilijonai vyrų darbo va
landų. Būtų galima buvę pa 
•tatyti 66 karo laivai.

Milžiniška kova spaudoje
Šiandie 'Dangus ir pragarastaieja spaudoj!"

Dar pirma šv. Jono Dono 
Bosko laikų, katalikų hie
rarchijos dvasininkai daž
nai atsiliepdavo, kad per il
gai leidome mūsų priešams 
naudotis tuo ypatingu dva
siniu ginklu, būtent, spau
da. Anose dienose Abbe Ve- 
reyve rašė: “Ką sakytum 
apie Europos tautą, kuri iki 
šiol atsisakytų mridotis gar
laiviu? Taip pat yra lygiai 
neprotinga, dar labiau snees. 
ktina, nesinaudoti ta dide
le Apvaizdos dovana, būtent, 
spauda.” Dėl to,. šv. Jonas 
Donas Bosko pratinosi ir 
uoliai dirbo kultūrinės spau
dos darbe, kad kovoti pro- 
testantų ir eretikų valdea- 
zų pragaištingą propagandą 
prieš Katalikų Bažnyčią.

Anot Albano Stolzo, šian
dien “Bangus ir pragaras 
kovoja spaudoje T’ Tuo po
sakiu išreiškiama charakte
ringą tiesą. Mums reikia tik 
atidaryti akis, kad matyti 
tą milžinišką kovą kas mie
lą dieną vedamą tarp pra
garo ir dangaus legijonų. 
Didelė baimė apima mus, kai 
žiūrime į tą vedamą kovą 
ir matome visus pavojus,, 
kurie gręsia žmonijai, ypa
tingai sielų išganymui.

šiais neo-pageorimo lai
kais, kuomet blogoji pasau
linė spauda ryžtasi užuuot- 
dinti žmonių protus, mums 
katalikaui«i be katalikų špatu 
dos negalima apsieiti.

Jau didelis laikas katali
kams susiprasti, kad skai
tytų, remtų ir palaikytų vien 
tik Katalikų Spaudą, kuri 
kovoja visokių rūšių pra
gaištingus “izmus”, spaus
dina vien kas teisinga, ir 
skelbia tik tiesą.

Pagarsėjęs Mainzo vysku
pas Ketteleris sąvo laiku 
rašė: “Kai kalbama apie ge
rosios (būtent, kataMkų) 
spaudos galybę, reikia krei
pti dėmesį ne vien į ckdžėue- 
sius dienraščius ar savait
raščius. Mažoj; spauda (kaip 
mėnraščiai ir kiti pamftašai) 
taip pat tuvi savo reikšmę 
ir vertybę. Jų įtaka gttkui 
įeina į socialinį ir individų 
gyvenimą. Blogoji (pašari
ni) spaude, kaip užkrėstos 
balos, diena iš dienos plečia 
užnuodintus rūkus į mūsų 
parapijų ir kolonijų gyveni
mą. Priešingai, geroji (M-

OIlfL? Įšilto VFR
tyrieji girių šaltinėlio upe
liai, kurie su krištoliniais 
vandenimis atgaivina iv su
tvirtina socialinio, gyvenimo 
lygumas. ypatingai, kai yra 
amžinųjų tikėjimo šaltinių 
maitinamos!”

Kitur tas pate vyskupas 
rašo sekančiam reikšmin
gais žodžiais: “Katalikas, 
kure nepalaiko gerosios ka
talikų spaudos, kiek yra ga- 
liras, jo spėkose, kun nė žo
džiu, nė darbu, tosios spau
dos neremia ir neplatins, 
kurs nesidarbuoja, kad pa
šalinąs blogąją spaudu te
kis katalikas neturi teisės 
vadintis ištikimu Bažnyčios 
vaJĮlru”.

Todėl, prenumeruokime ir
skaitykime vien katalikų 

laikraščius, remkime ir pa

laikykime tik katalikų spa& 
dą. Ir į sąvo širdį imkime 
tuos žodžius. kuriuos Popie
žius Pijus Devintasis pareiš
kė : ‘ ‘Kiekvieno kataliko šve
ntoji pareiga yra palaikyti 
kątaHkiškąją spaudą, ir jai 
gauti dauginusia skaitytojų 
Geroji (būte«t> kataliku) 
spauda yra kilniausios bau
dos įr didžiausio nuopelno 
darnas.“

Garbingos atminties Po
piežius Leonas XIII taip pat 
ragino visus platinti katali
kiškus laikfaščius, nurody
damas: “Bedieviškoji spau
da sunaikino krikščioniškas 
draugijas. Prieš tokią spau
dą reikia pastatyti katali
kiškus laikraščius. Katali
kiški laikraščiai tuvi būti 
įsteigti ir išplatinti, per 
juos melagystės energingai 
atremtos ir tiesos apginto^ 
Mes raginame jos visus su 
didžių pasišventina* ir uo
lumu darbuotis katalikiškų- 

t jų laikraščių išpintinknui. 
Nes šiose dienose žmones 
sudaro nuomones ir visą sa
vo. gyvenimą tvarka beveik 
visiškai pagal laikraščių iš
rodymus ir skelbimus. Nėra 
geresnės priemonės tikėjimo 
apgynimai, kaip katalikiški 
Laikraščiai.’ ’

Gi Popiežius Pijus XI reis 
kė: “Šiuose laikuose tie, ku
rie skaitą ir platina katali
kiškus laikraščius^ daug dfeu 

“įįiau daro. naudea te sielai ir 
Bažnyčiai ir tėvynei, negu, 
kad statytų bažnyčias ar 
puoštų altorius”. G dabar
tinis Popiežius Pijus XII 
ryškina: “Pasaulinės spau
dos sujudime ir įvairių nuo
monių skleidime, katąįikiš- 
ki laikraščiai yra kaip 4jė 
pranašai, tiesos ir dorovės 
skleidėjai”.

Kaip matote, iš vyskupų 
ir popiežių pareiškimų ryš
kėją, kad neapsakomai yra 
svarbu turėti katalikiškus 
laikraščius, Ir su kokiu pa
sišventimu, ir uolumu mes 
visi privalome darbuotis 
talikų spaudos palaikymui 
ir platrnamui.

Žinodami, kad mūsų lai
kais “Dangus te Pragaras 
kovoja Spaudoje”, todėl pa
tys susirūpinkime katalikų 
laikraščių reikalais. Giį vie
na iš galingiausių ir toli sie
kiančių Katalikų Akcijos for 
mų yra katalikų spaudos rė
mimas ir platinimas. Kas 
darbuojasi, remto, palaiko ir 
platina katalikų spaudą, tam 
pa apaštalas. Ta apaštalavi
mo forma yrą atidara kiek- 
vienam kataliku*. Jei nori 
būti lojaiua Bažnyčios sū
nus arba ištikima Bažnyčios 
duktė, tu ir ji negalite atsi
sakyti nuo iMiiMoeies tp^- 
talavimo pareigos, bet steng 
sitės visu pasišveneirmi ir 
uolumu aukoti* katalikų 
spaudos plitimuis kad kitų 
savo brolių šeimose sukurti 
krikščioniškąjį židinį, kur 
kūrentųsi- galingo, ir išga
ningo tikėjimo liepsna^ kur 
taip pat spindėtų ur kilniųjų
(IU* Jr UTIų įįfj

A. MatuUB

t •J
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Keistuto Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovei 46 metai

(BENDROVES SEKR., J. MOHERIO KALBA, PAŠA
KYTA BALANDŽIO 8 D., U RADIO STOTIES
WHFC).

‘ < .T . * ’
Kovo mėnesyje pasibaigė nas vadinasi /‘Optional share 

46 metai seknnngo opera vi- payment plan”, kuriame- na
mo Keistuto Taupymo ir rys taupo taip, kaip jam pa 
Skolinimo Bendrovės, kuri tinka, ir nėra paskirtas lai- 
randasi Bridgeporte, addre- ku mokėti ir įtraukti padė- 
su 3236 South Halated St. tus pinigus. Kitas yra “Paid 
Ši seniausia Lietuyių taupy
mo ir skolinimo bendrovė 
didžiuojasi šiuo rekordu.
Per šią bendrovę daugelis 
lietuvių įsigijo namus ir ta
po stambiais piliečiais. Jie 
pilnai įvertina šį laisvės kra 
štą ir dabar gina savo na
mus vieni su ginklais, kiti 
su pinigais, kad nugalėti 
priešą, kuris nori sunaikinti 
jų namus ir pavergti juos 
pačius.

Šios bendrovės tikslas yra

up shares”, kuriame narys 
įmoka nemažiau kaip šimtą 
dolerių. Trečias skyrius va
dinasi ‘‘Inatallment shares” 
kuriame narys nusistato, 
kiek nori taupyti ir t;ada ly
giais savaitiniais arba mėne
siniais mokesčiais taupo iki 
to laiką, kada mokesčiai ir 
padalintas nuošimtis sudaro 
tą sumą, kurią jis norėjo su
taupyti.

Visi taupymo skyriai da
bar moka 3% nuošimtį, ku-

PREZIDENTAS NUPIRKO PIRMĄ ’POPPV

"D raugas" Acme photo

Loan Insurance Corporation, 
VVashington, D. C., kuri kiek' 

vieno taupytojo indelį yra
Pranešimai

Tėvų Marijanų Beadradar

J <

salėj. Šis susirinkimas yra 
tuo istorinis, kad galutine 
baigsis septynių metų kova 
au pilnu laimėjimu teisių ir 
turto. Dėl to visi seni nariai 

ir nauji 
a i p 

a
susirinkime.

apdraudus iki $5,000,00. ,
„ . , , _ .. . Imu Chicagos apskr. mene-
Be to, bendroves finansi- . . Tr . . ,

, j v . i , smis susirinkimas įvyks ba- » x ,
ms padėtis dabartiniam lai- , ... /. . . . . prašomi atsilankyti i
, x. . „ landzio 14 d., tuoj po pamal- a
ke yra ko stipriausia. Ben- . . , ir _x •• atsivesti. Moterys t„.,
drove dabar tun turto virs ... . kviečiamos dalyvauti t

mokyklos salėj. Valdyba pa

Vaizde matosi Prezidentas Roosevelt perka pirmą “pap-‘ 
py” (aguonėlę) nuo 7 m. Ilo. Ollila. Viešas “Poppy” par
davimo vajus prasidės per Vainikų Dieną, gegužės mėn.
. ii t » • . d

Keistuto Taupymo ir Sko- išduodamas Karo Bonas.
' Prašoma visų naudotis šiaduoti progos kiekvienam jsi!ris įmokamas pirmą dieną JĮnimo Bendrovės valdyba ir _ u ¥aldžiai

liepos ir pirmą dieną sausio direktoriai, būdami patriotai
ir norėdami pagelbėti savo finansuo 1 ar3 

kraštui per šį karą, įvedė Visi žingsniai šiO3 bendro-

gyti nuosavybę. Tas lengva 
padaryti, nes bendrovė daro 
paskolas iki 70% ‘kainavimo

mėnesių kas met.

“Optional ir “Installment naują taupymo skyrių, ku- 
®amo P®r 1ĮTĮ8 «®«tus su ma shares” dividendai yra tiesio rįame narys gali taupyti at-
zais mėnesiniais atmokeji- giniai įtraukti į kiekvieno kirai įgijimų karo bonų. mentą. Nei vieno taupytojo 
jimais. J nario knygute, o ant Paid Taupyti galima pradėti su indeliai per ištisą opera vimo

Be to, Keistuto Taupymo up shares’ čekis už dividen pU8ę dolerio. Kada sutaupo- laiką nėrą žuvę. Ir dabar
ir Skolinimo Bendrovė turi dą siunčiamas tiesiog į na- ma įįį tos sumos, kurią pa- yra dar saugiau, nes ben-
keletą taupymo skyrių. Vie- rio namus. siskiria taupytojas, tuojau1 drovė yra narys Federal and

vės yra atsargūs ir jos re
kordas patvirtina šį state-

1,100,000.00. Ji tiktai turi 
dvi nuosavybes ant rankų, 
atmokėjo pinai visiems P«- vautų ’ s’varbiL
koUntus pinigus ir nėra kai- klau8it,aia 
ta nei vienam, bet daro apy
vartą vien iš savo narių su-' Jakštatlė, apskr. rašt.

neštų pinigų. Bendrovė per; "
pereitus 9 mėnesius yrą par1 Cicero. — Cicero Liau
davus Karo Bonų už $169, .vh* Improvement Pol. klubo 
000 00 ■ istorinis susirinkimas bus

Keistuto Taupymo ir Sko-' »n‘™dienj, balandžio 13 d., 

tinimo Bendrovė yra nuptr-[T:4S vakare- Linosybės 

kus Karo Bonų už virš
$100,000.00. Atsargos reser- j 
ves bendrovė dabar turi 
apie $T0,000.00.

Prie šio nepaprasto reko^ 
do daug yra prisidėję se 
kantieji Keistuto Taupyme 
ir Skolinimo Bendroves vai-J 

dybos ir direktorių nariai:1 

" , Thomas S. Janulis, Stanley 
Stanevich, Kazimer Deme- 
reckis. Frank Diksas, John 
Mazelauskas, John W. Za- 
charewicz, Izidor A. Pupaus- 
kas, Bruno Budric, Jos. M.
Mozeris.

geidauja, kad kuo daugiau
sia kolonijų atstovų daly- Rašt. A. Tumavicl

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

\ -*-w-

Didžiausia lietuviu 

Jewelry Krautuvė

PAGALVOK irt

O. Antanaitienė 
A. Milašienė ... .

BONAI NUPIRKS
ORLAIVIŲ • BOMBŲ • ŠAUTUVŲ 

TANKŲ IR LAIVŲ
'ib

7 J

Užtenkamas kiekis šių karo įrengimų tinka

mose vietose, tinkamu laiku, pagelbės mūsų

* C K . *
kovojančioms jėgoms užbaigti savo uždavinį 

į galimai trumpiausį laiką.

IN VESTUOKIT Į 
KARO BONUS

I

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Parduodame Laikrodžius, Laik 
irodėlius, Auksinius ir naiman 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
IS I A U S I AS 
KAINAS.
Turime didelį I 

i p a s i r inkimą 
Muzikaližkų Instrumntų, Muzi 
kalifikų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk 
snas ir Muzikalius Instrumea 
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUS1C

4216 ARCHER AVENUE
Phoae: LAFAYETTE 8617

Taupykite, skolinkite ir, 
pirkite Karo Bonus lietuviš
kose taupymo ir skolinimo 
bendrovėse ir remkite lietu-, 
vių biznierius ir profesiona-' 
lūs.

---------------------------------- i

Rietu Amerikos

t!WU°n«..
Sąrašas Tų, kurie aukojo 

TT. Marijonams Pietų Ame
rikoje per kun. Jakaitį, MIC.

N. N......................... $10.00
A. Metelinas ............. 5.00

3.00 
' 3.00

J. Rimkienė .. .x... 2.00
A. Ručinskienė .. 2.00.
A. Šimulis .............. 2.00.
Sekantieji aukojo po $1.00:

E. Misevičienė, V. Jesilonis, 
M. Česienė, R. Valančienė, 
A. Šukienė, E. Stupurienė. 
V. Dabašjnakjenė, E. Kul- 
pinskienė, O. Bukauskienė, 
M. Šileikienė, M. Gryhaus- 
kienė, P. Ankevičienė. Pet. 
Taurozaa, K. Zvibienė, B. 
Lazaitienė, E. Vilčauskienė, 
J. Stankienė. M. Pugžlienė, 
M. Martinkienė. K. Gaaiū- 
naa, O. Tamašauskienė, M, 
Kimiliauskienė ir O. Rašios- 
kienė.

Aukas rinko O. Rašinskie- 
nė, Cicero, UI.

Londono lietuviu 

jaunimas leis savo 

laikraštėlį .
(LKFSB) Kove mėn. pra

džioje įvykusiame lietuvių 
jaunimo vadų pasitarime, 
Londone, nusistatyta leisti 
šapirografuojamą laikraštė- 
lį “ Apivalga-Revievv”. Re
daktoriais išrinkti Julė špo- 
lienė ir Juoaas Siaiųšas. — 
Mergaitės sportininkės neį
tarė susiorganizuoti į atski
rą grupę. Jų vadove išrink
ta Veronika Liudžiūtė. Nau
jai sudaryta Londono lietu
vių Jaunimo Federacija ima
si šiemet ruošti motinų die
ną. Tuo reikalu rūpintis pa
rinkta M. Kalinauskaitė.

i H

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Cancd 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 
Gvarantuojamas

Ncntimeskit senų, ,M»ig<'<bis-|ų Stulpininkų. Jų negulima. atstatyti, nes 
danginu Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. JŪ.-ų Btg Uen, LUtk Uen ir kiti budeluikui gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltai be Obligacijos

^NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVI J A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

riAPCUTIT
|RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis lr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas -

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehilI 2W

WHFC-I45O kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

x KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IK KAIIJŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

kasiniai, kailiukai pap<>o4«*ta art 
Intomis kainonun.

ATEIKITE DR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 471h St Yards 2a88
kn. K. P. Daiubak Lr Duktė. Sav.
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Lietuviai kariai kovoje už U. S.I Nenuilstančiai darbavosi visuomenės
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą) naudai! Bankietas pagerbti 

faktorių ir redaktorę ' 3.
REIK PIRKTI TIKIETUS I AK ALNO; NEBUS PRIE

ATEITININKŲ DRAUGOVES BALETISTAI

VEIKĖJŲ SUDEIKIŲ SONUS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE X Stasys Grigelaitis, 1524 

S. 49 Ct., Cicero, šiomis (Jie- 
nomis pašauktas išvyksta į 
kariuomenę.

X Federacijos Chicagos 
apskrities susirinkime, ba
landžio 14 d., Audros Vartų, 
parapijos salėj, ‘8 vkl. vaka
re, bus svarstomi bendro aps 
kričių pikniko reikalai. Visų 
apskričių valdybos ir komi* 
sijos prašomos dalyvauti. '

X Dangiškasis dvaras —* 
arba Šv. Liutgardos nąalcLa. 
Tai tokia antrakte nauja re
liginio turinio brošiūrėlė šio
mis dienomis išleido Tėvai 
Marijonai. Brošiūrėlę gali
ma gauti “Draugo” adminis
tracijoj. 1

T / *■* . tą* a n * : i *
X dv. Kryžiaus bažnyčia 

prieš Velykas pasipuoš tri- 
mis naujais altoriais: Dievo 
Motinos Sopulingos, šv. Pra
nciškaus ir šv. Arkangelo 
Rafaeliaus. Kiekvienas altq- 
riua, neskaitant šventojo sta 
tuloa, kainuos $300.

X ‘‘Moterų Dirvos” vely* 
kinj numerį sąjungietės gaus 
šią savaitę. Numeris turinin
gas velykiniais mėtaia. Jkįp 
pat telpa pabaiga ląbpį į^or 
maus kūrinio “Kristus 
šėtonas”. Prenumerata 
D $2.00 metama > * X .\

X Jurgis Kar^b Iš We»t> 
ville, ĮU., pora. dienų viešėjo 
Chicagoj ir aplaojtė tavo 
draugus, su kuriais įprięš de* 
sėtką metų sykiu darbavos 
jaunimo tarpe. Karpiai Węat 
ViUėj yra žymiausi, gyven
tojai ir stambūs biznieriai, 
taipgi žymūs veikėjai ir nuo
latiniai “Draugo” skaityto-
• • > J . r * ir *“•./ *7
J"

X Sv. Kryžiaus balnyčta 
yra, turbūt, pirmoji Chica
goj lietuvių bažnyčia'įsigi
jus liturginius rausvos spal
vos rūbus, kurie varto jaftil 
tiktai du syk metuką*, tai 
yra — Laetare sekmadienį 
(pusiaugavėnyj) ir “Gaudė
te” sekmadienį (pušitu a<P 
vente). Ir šioje bažnyčioje 
tie rūbai praeitą Sekmadienį 
buvo vartojami pirmą kArt.

. X P F. Metrika, 152 Broad 
way, Melrose Park,,yra sa
vininkas didelės ir turtingos 
j«welry krautuvės, ‘ kurioje 
der galime gauti ir lėkių 
dalykų, kurių kitose krafjttt- 
vėse jau seniai nebėra. Prieš 
užsidesiant biznį, jis daug 
veikė su jaunimu — vyčiais 
Chicagoj. Inteligentas pilna 
to žodžio prasme.

Alfonsas Sudeikis vedė 
Frances Kubaitis, spalių 28 
dieną, 1942 metais.

Cpl. Alfonsas Sudeikis į 
Dėdės Šamo armiją išvyko 
1942 metais, vasario 2 die
ną. Dabartinis, jo adresas: 
Cpl. Al. Sudeikis, Co. C. 83rd 
Ren Bn. A. P. Q. — 253 In- 
dian Town, Gap Military, 
Pennsylvania.

Alfonso mamytė Marijona 
Sudeikienė yra Kareivių Mo
tinų klubo pirmininkė. Ji 
daug dirba kareivių labui ir. 
kitus ragina darbuotis. Klu
bas turi kelis šimtus narių 
ir visos aukojo, per A. R. 
Kryžių, Savo kraują karei
vių reikalams.

Marijona ir Juozapas Su
deikis yra visuomenės vei
kėjai ir visų kilnių įstaigų 
rėmėjai.

dirbęs “Draugo” redakcijo- tektinai ir susideda 
je 25 metus. Tai yra nepap- daug kitų aplinkybių ir 
rastas jubiliejus visuomenės
darbuotojo.

Ignas Sakalas “Draugo re 
dakcijoje yra koresponden-
- ■ r .. .

cijų redaktorius, “Draugo”
Korespondentų Kliubę pir
mininkas, Prof. Kampininko 
skyriaus vedėjas, ir “Aplink 
Mus” žinelių rinkėjas. O 
Ignas Sakalas daugiausia 
triūsa įdeda į suredagavimą 
korespondencijų, kurios daž
niausia liečia draugijų ir 
visuomenės organizacijų gy
vavimą. Būtų labai gražus 
gestas, jei organizacijų va
dai įvertintų tokį redakto
riaus Igno Sakalo pasišven
timą visuomeniškų parengi
mų bei veikimų išrėkiamavi- 
mą ir už pasišventimą orga
nizacinių , ’ korespondencijų 
suredagavime. Reiškite įver
tinimą pribūdami banketan, 
kuris yra regiamas jojo gar
bei sekmadienį, Balandžio 
18 d., 1943 m., Dariaus ir 
Girėno salėje 5 vai. vakare.

Cpl. Alfonsas Sudeikis

- Cpl. Alfonsas Sudeikis gi
mė 1918 metais, balandžio 
23 dieną, Rockdale, III. Bai
gė šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą ir. 
Tilden high school. Priklau
sė prie L. Vyčių (buvo pir
mininkas), šv. Cecilijos cho
ro. C. Y. O. ir Šv. Vardo 
draugijų. Dirbo prie sausos 
mėsos išvežiojimo.

Bronė Motuzienė ir Antanas Petrokas, gabūs vaidinto
jai, dainininkai ir šokėjai pasirodys scenoje gegužės 1 d. 
7 v. v. — šeštadienį, Ateitininkų draugovės rengiamame 
vakare, šv. Kryžiaus mokyklos didžiulėje naujoje salėje.

Laimi medaliusą

Europoje; praranda 
ChicagojeI

Rasta negyva
viešbutyje

\ , ■ /
Užvakar buvo rastas mo

teriškės lavonas Hotel Sher 
man Chicagoje ir policija da 
bar negali sužinoti pavardę 
ar gimines. ‘

Nežinomosios lavonas yra* 
pašarvuotas O'Rega n koply
čioje. Buvo atvykusi moteriš 
kė aplankyti liekanas velio
nės ir ji labai graudžiai pra 
virko ir davė prižadą gra
boriui, kad rūpinsis laido
tuvėmis ir padavė pavardę, 
Marcella O’Grady ir kokį 
nors adresą. Kai policija iš-i 
tyrė pavardę ir adresą suži
nojo,kad netikri?’ “

Nežinomoji mirė širdies h.

Karo Departamentas pra
neša, kad Amerikos karei
viai kas savaitę gauna 4,- 
800,000 svarus pašto. Ir ga
lima sakyti, kad toks svoris 
sudaro apie 15 milijonus lai
škų. Tas skaičius yra tų lai-' 
škų kurie yra siunčiami ka-

Lakūnas, P5I - cfficer A 
AšhtVorth, Jį Aaujos Zelan
dijos, prarando Chicagoja 
užvakar du medalius, ku-| 
riuos užsipelnė, pavojingose 
kovose virš Europos.

Lakūnas A. Ashworth pra 
rado Distinguished Service | 
Order medalį ir Distinguish-i 
ed Flying Cross medalį. Tie! 
medaliai buvo sudėti čemo
dane su kaikuriais balti
niais ir knygomis. Yra labai 
svarbu surasti tą čemodaną 
nės* negalima atnaujinti tuos 
medalius. •

BUS IR (ŠAUNUS
PROGRAMAS I

Bankieto komitetas jau 
yra suruošęs lapai šaunų 
programą. Bus dainų, ku
rias sudainuos ponia Ona 
Piežienė, A. Kaminskas, K. 
Sabonis; bus šokimo lietu
viškų šoaių, kurią dalį iš
pildys Atėitininkai, ir dar 
visa eilė kitų surpryzų.

Atsiminkite pp. Sakalų 
pagerbtuvių bankietas įvyks 
sekmadienį Balandžio 18 d.,

Mayoras Kelly vėl 
buvo įpareiguotas

i Kalendoriams cenzūra
prie Gauta žinių, jog Lietuvoje 

r ki- yrą sunku su kalendorių 
ban- spausdinimu. Daug vargo ka 

Dary- lendorių leidėjas turi tol su
lojaus laukia cenzūros leidimą

1943 Kaip bolševikų okupaci- 
ar su- jos metu, taip dabar nacių 
finiku okupacijos laiku* reikalinga 
XXX 1 kalendoriams cenzūra.

Moterys prie aliejaus
Apie 95,000 Rusijos mote

rų dirbo aliejaus industri
joje normaliu laiku Baku ar 
Kaspijos jūroje.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

1 rI S SUVIRS 200 PAMINKLŲ
RANDASI PAS MUS JŪSŲ >1 fl ® 1 PASIRINKIMUI.

I ®- 4 < 1 Geriausio Materioio ir Darlio.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daagpBui mūsų Lietuviams 

“Jr jį J klientapjs pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
„SB SSS».„ MONUMENT co.

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

PHONE: SEELEY 6108

Alaskos pakrančių linija 
turi apie 6,640 mailių ilgio, 
tai yra ilgesnė, negu sudė
jus Jungtinių Amerikos Val
stybių Atlantiko, Pacifiko ir 
Gulf pakrantes.

TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik (alinu. Ir Jus uvo ap-

DABAR Yra Gerlanslaft Laikas Pirkti Pirmos RAAIes 
Namu Msterijolą UI Dar temomis Kainomis!

Atvykite ) mūsų Jardą ir apžiūrėkite ata- 
■ ką ir aukštą rūAf LENTŲ — MILLWORK 

— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ — 
TO dėl garažų, porėtų, vttkų, skiepų ir fletų. 
DO PASITARKITE SŲ MUSŲ EKSPERTAIS 
!■ kaslhik pertaisymo namų. '

IS MŪSŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS

VISAS DARBAS Neilmeskite savo senų iidėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dų. bet paveskite mums juos perdirb- 

pnvH ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
riL.piai Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

BVARANTUOJAMA8 dabar ii priežastiea karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelj pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELJ PA8IRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVĖ. TEL. t LAFAYETTE 8611

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

jį?A'.tMI APBOKAVIMA8 IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI l

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
’' PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

8089 80. HALSTED ST. TEL VICTORY 1272
VALAMDOS: Sekmadieniais nuo S ra), ryto Iki lt rai. pietų.

Kltomla dienomis —. nuo .1 valandos ryto tkt 1:10 valandoe popiet.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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