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the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abraham Lincoln
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RACIJONUOJAMOS PUPELES. ŽIRNIAI
Šią maisto produktą daug 
reikia U. S armijai ir Sov. Rusijai

Kenuotos daržovės ir vaisiai 
taip pat patenka racijonavimui

PIRMAS TAIKOJE, IR PIRMAS KARUOSE, IR PIRMAS DIKAI RANDA 
SAVO TAUTIEČIŲ ŠIRDYSE. KŪJAI D A H U U

% S

WASHINGTON, vas. 21. 
— žemės ūkio sekretorius ir 
maisto ądministratorius C. 
Wickard paskelbė, kad pra
dėjus kpvo 1 diena bus ra- 
cijooiuojamos įvairių rūšių 
valgomosios sausos pupelės, 
žirniai, džiovintos sriubos, 
kenuotos daržovės ir vaisiai.

Vakar tai visa buvo užšal
dyta, kad iki kovo 1 dienos 
pasitvarkyti racijonavimui.

Sekretorius pareiškia, kad 
imamasi šių priemonių, nes 
tų maisto produktų reikalin
ga U. S. armijai visuose 
frontuose ir Sovietų Rusi- 
jai.

Arkivyskupas Spellman praneš
e ' •

popiežiui apie Amerikos karo pažiūras
Arkivyskupas praneš popie i mi, kiek kitos kurios šalies 

WASHINGTON, vas. 21.
— Čia spėjama, kad New 
Yorko arkivyskupas Spell
man ne veltui išvyko į Va
tikaną. Arkivyskupas išvežė 
prezidento Rooseevlto spe
cialų laišką šventajam Tė
vui Pijui Xn. Kokiai* Mau- 
BRnais, niekas negali pasa
kyti.

GEORGE WASHINGTON (1732-1799)

APSUPTI VOKIEČIUS 
DONECO BASEINE

Yra žinoma, kad Pijus XII 

nuodugniai susipažinęs su 
U. S? kraštu ir vyriausybės 

nusistatymu. Pijui XII A- 

merikos reikalai tiek arti-

reikalai.
Sakoma, arkivyskupas 

Spellman be kitko popiežiui 
išaiškins, kad jei italai pa
siduos sąjungininkams, jie 
daug ką laimės. Vadinasi, 
arkivyskupas iškels italams 
taikos klausimą.

Aiškinami, kad U. S. vy
riausybė nesiekia taikos su 
Italija. Tik ųorėtų žinoti, 
kokios nuomonės yra popie
žius. Suprantama, jei Itali
ja pasimestų su naciais, są
junginės valstybės daug ką 
laimėtų.

Per sunkias kovas ir nepaprastą pasiaukojimą Jurgis 
Vašingtonas užsipelnė būti pirmuoju šios šalies prezidentu. 
Branginkime ir kovokime už šios šalies laisvę ir už tuos 
kilnius idealus, kuriuos paveldėjome iš jo įaikų.

Amerikiečiu divizija Tunisijoje 
daug nukentėjo, bet ir pasimokė

U • \ -v -M ■

Per kitus susirėmimus su priešu 
ji bus daugiau apsukresnė

LONDONAS, vas. 21. —
Franešimais iš Maskvos, so
vietų armija Charkovo piet- 
vakaruose smogia stačiai į 
Dniepropetrovską, kur vo
kiečiai įsitaisę apsaugos an
trąją liniją. ,

Be to, rusų armijos imasi 
priemonių vokiečių divizijas 
uždaryti Doneco upės basei
ne (lygumose), kad jas pa
gauti į spąstus.

Rusai atsiėmė Krasnog- 
radą, už 60 mailių pietv.aka- 
rų link nuo Charkovo, ir 
Pavlogradą, už 100 mailių 
pietvakarų link.

Viena rusų kolona kyliu 
yra atsidūrusi tik už 36 mai
lių nuo Dniepro paupio. ę ■■

Vokiečiai niekur neį?ten- U. J< MJOSlOllilS
gia rimtai pasipriešinti ru- TfiniciinkP 
sų armijoms. i

Rostovo fronte rusai dar-j WASHINGTON, vas. 21.

buojasi į spąstus nutverti* J°hn Bankhrad,
keletą nacių divizijų. Žinio- ^em- Ala., pareiškia, kad 
mis iš Maskvos, regis, vo- amerikiečių armijos nuosto- 
kiečiai ir bus atkirsti nuo Tunisijoje tikrai apgai- 

pasprukimo Azovo jūros pa
kraščiais.

KAS GIRDĖTI 
PABALTIJO VALSTYBĖSE

“Kauener Zeitung” (VIII.Į Vokiečių laikraščiai Lie-
12) rašo, kad vokiečių ypa-- tuvoje dažnai plačiai apra- 

gau-

v

Gandhi eina 
silpnyn; britai 
nieko nedaro

NEW DELHI, vas. 21. — > 
Poona priemiesty įkalintas 
indų nacionalistų vadas 
Mahandas > Gandhi ir toliau 
alksta ir silpsta jau tiek, 
kad vos sukalbamas.

Indai turi masinius susi
rinkimus ir reikalauja bri
tų vyriausybės, kad jis bū
tų išlaisvintas. Nes jei jis 
mirtų, visoj Indijoj numato
mas didelis kraujo pralieji
mas.

Britų vyriausybė to ne
paiso. Ji nusprendė jo neiš- 
laisvinti. Nepaisant sėkmių, 
ji bando nusikratyti tuo in
dų vadu.

Dėl jo britų vyriausybės 
nusistatymą indai kaltina 
Ameriką, kuri indų neužta
ria.

. Senovės lėktuvai 
Afrikoj vartojami

LONDONAS, vas. 21. — 
News Chronicle korespon
dentas iš Afrikos ražo, kad 
britų lakūnai Afrikoj^ var
toja daug senovės bombone
šių, kurie šiais laikais ne
tinkami ir su kuriais pasi
taiko daug nelaimių.

5,000 internuotųjų 
šiaurės Afrikoje 
bus paleista

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, vas. 21. — Gen. Jean 
Marie Bergeret, prancūzų 
civilinio ir karinio vyriau
siojo vado pavaduotojas,

LONDONAS (Londono 
Bureau of Chicago Sun), 
vas. 20. — Šią savaitę ko
vose su vokiečiais Tunisijo
je amerikiečių divizija pra
rado didesnę dalį savo per
sonalo .užmuštaisiais, sužeis
taisiais ir nelaisvėn pakliu
vusiais. Be kitko apie 150 
tankų neteko.

Gen. Rommelio tankų di
vizijos taip pat gavo gerai 
į kaili. Bet niekas negali už- 

' ginti amerikiečių nuostolių.

Prieš amerikiečius buvo 
sutraukta penkių ašies di-

paskelbė, kad apie 5,000 po- i vizijų dalys. Kiek tos dalys 
litinių kalinių dar yra inter- buvo didelės, niekas negali 
nuota š. Afrikoje ir jie per žinoti. Tik žinoma, kad jos 
du mėnesius bus paleisti, ar- neturėjo pilno savo pajėgu- 
ba repatrijuoti. ( mo.

Skaičiumi Viršijo
Sužinota, kad ašis savo

Jis pareiškė, kad koncent
racijos stovyklose nėra dau
giau internuotų degaulistų.

Sako, kai sąjunginės val
stybės įsiveržė Afrikon, nuo 
to laiko iš stovyklų paleis
ta apie 200 prancūzų ir 1,100 
kitų svetimšalių.

Gen. Aleiander 
Tunisijos fronte

AMERIKIEČIŲ ŠTABAS 
Tunisijos fronte, vas. 21.— 
Britų gen. Harold Alexan-

skaičiumi kiek viršijo ame
rikiečių skaičių, bet ne per 
daugiausia.

Vokiečiai, matyt, gudry
bėmis viršijo amerikiečius 
ir, vietoje slėpti šį faktą, 
britai nelabai norėtų pasi
mokyti iš to įvykio.

Kokia buvo vokiečių tak
tika?

Amerikiečiai buvo , pas
kleisti apie 70 mailių ilgu 
frontu. Jų tankai buvo su
traukti grupėmis keliose 

. ...... vietose, kur tikėtasi smar-
Į Mansio Prieio puolimo.

Amerikiečių tankų pozici-
jo sąjunginių jėgų š. Afri 
koj vado vietą. Jo viršinin
ku yra gen. Eisenhower.

Gen. Alexander užėmė 
naują vietą kai vokiečiai 
praplėtė savo veiksmų teri-

jas priešas pirmiausia is

toriją Tunisijoje, nustūmė, 
amerikiečius per Algerijos 
sieną.

tingasis teismas nuteisęs 
vieną latvį dvejiems metams 
srunkiųjų darbų kalėjimo už 
tai, kad šis, pamatęs į tram
vajų įeinantį sužeistą * vo
kiečių kareivį, sušukęs: 
“Štai ateina* kita vokiečių 
kiaulė.’ ’

— Iki rugpiūčio 17 die
nos Lietuvoje turėjo būti į- 
vykdytas žemės ūkio sura
šymas. Surašomi visi ūkiai, 
turį ne mažiau kaip 500 kv. 
metrų ploto. Be to, turėjo 
būti surašyta turimoji sėk
la ir darbo jėga.

Kas kaltas už

takavo nardančiais lėktu
vais, paskiau artilerija ir 
pagaliau susimetė su milži
niškais tankais. Nereikia nė 
sakyti, kaip daug nukentė
jo amerikiečių tankai, kai 
amerikiečių prieštankinės 
patrankos pasirodė persilp- 
nos skaldyti priešo tankus.

Kiek buvo galimybės a- 
merikiečiai pradėjo trauk
tis per Algerijos sieną ir tą 
pat laiką vokiečiai nutrau
kė tolesnį puolimą.

(Londone aiškinama, kad 
fieldmaršalas Rommelis va
dovauja Rusijos fronte, o 
Tunisijoje — gen. von Ar- 
nim).

Amerikiečiai be patirties

Žinovai aiškina, kad ame
rikiečiai šį kartą pralaimėjo 
dėl dviejų priežasčių: netu
rėjo reikiamos kovų laukuo
se patirties ir jiems stigo 
sunkiųjų tankų. Bet jie ga
vo pirmąją pamoką ir atei
tyje jau jie geriau žihos, 
kaip grumtis su gudriuoju 
priešu.

Londono spauda pareiš
kia, kad amerikiečiams pa
moka bus visais laikais ♦ 
naudinga. Nuo šio laiko jie 
žinos, kad tik atkakliais žy
giais galima priešą palaužti. į

t

NEW YORK. — Herbert 
Hoover ragina šalies vy
riausybę maistu aprūpinti 
alkstančius vokiečių oku
puotų Europos kraštų gy
ventojus.

20 asmenų su 
lėktuvu išsivadavę

WASHINGTON, vas. 21. 
— U. S. armijos transpor
tinis lėktuvas su 20 asmenų, 
kurs nuo vasario 4 d. buvo 
dingęs Kanados snieguotuo
se plotuose, pagaliau atsi
rado. Sužinota, kad visi skri- 
dusieji yra gyvi ir sveiki.

Lakūnai ieškotojai užtiko 
dingusiuosius ir jiems pris
tatyta maisto.

Keleivių pavardės nepa
duodamos. ‘ v

lėtini
Anot senatoriaus, tas įvy

ko dėl to, kad atitinkami au
toritetai labiau rūpinasi ar
mijos gausingumu, negu jos 
į ginklavimu. Kas iš gausin
gos armijos, jei ji neturi 
pakankamai gerų ginklų.

Senatorius yra nuomonės, 
kad nepakanka nuolat didint 
armijos skaičių. Reikia tu
rimą armiją aprūpinti rei
kalingais ginklais. Sako, rei
kia dar daugiau padidinti 
ginklų gamybą.

Iš Solomons praneša, kad 
sąjungininkų lakūnai į ja
ponų Buin ir Faisi bazes iš
metė 23 tonus bombų.

UNIFORMOJE

"Draugai” Acme photo 
Mrs. Elliott Roosevelt, žmona prezidento sūnus, tarnau

ja Army Air Forcę. Ji čia matuoja temperatūrą P. F. C. 
Robert E. Day, Tarrant Field, Tex. Ji dirba kaipo gailes
tingos sesers padėjėja.

šinėja, kaip policija 
danti “spekuliantus”, kurie 
supirkinėją ar pard&vinėją 
maisto produktus bei kitus 
reikmenis. Dabar esą nusis
tatyta piniginių hausmių ne 
betaikyti, o nusikaltusius 
siųsti į darbo stovyklą. Pri
verčiamieji darbai truksią 
tarp trijų ir šešių mėnesių. 
Laikraštis mini vieną tokią 
stovyklą Palemone prie 
Kauno. “Kauener Zeitung” 
(VIII. 24) grasina, kad už 
nelegalinę prekybą būsią 
baudžiama net mirties baus
me.

Iš vokiečių laikraščių 
matyti, kad Kaune yra įren

gta specialinė “vokiečių kli
nika.” Jos adresas — Trakų 
gatvė, kur anksčiau buvo 
Dr. Gusevo privat. ligoninė.

Vokiečių nacionalsocialis
tų partija savo reikalams 
perėmė vadinaiųųosiuą Na
poleono Rūmus Vilniuje, ku
riuose būsiąs Įrengtas šios 
partijos centras. Bolševikų 
laikais juose buvo įrengtas 
komunistų partijos centras.

“Kauener Zeitung” (VIII. 
11) rašo, kad bolševikų lai
kais Kaune nacionalizuotus 
sklypus ir namus valdęs 
miesto burmistras. Dabar jų 
valdymą perėmė vokiečių 
komisariatas Kauno mieste.

Lietuvoje išleistas įsaky
mas, pagal kurį visi vyrai 
turės vykti miško kirtimo 
darbams. Kiekvienas vyras 
turėsiąs pagaminti 25 kva
dratinius metrus malkų. To
kiam kiekiui pagaminti e- 
santi numatyta trijų savai
čių darbo prievolė, kuri nus- 
tayta tarp rugBėjo pirmos 
dienos ir lapkričio, i

. ' U 1
LEXINGTON, N.. C. — 

Pašerifiai nušovė Mrs. Mi- 
ley Ann Owens, kuri bandė 
ginti savo du sūnus, armi
jos dezerterius, nuo arešta
vimo.

SAN FRANCISCO. — Fe- 
deralinis apygardos teismas 
nusprendė, kad Amerikoj 
gimę japonai yra piliečiai 
ir jie turi teisę balsuoti.

Iš Berlyno per radiją 
skelbiama, kad naciai pla
nuoja visus vyrus pasiųsti 
į karo frontus.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite | 3-čio puslapio “Clas- 
slfled Sekciją**, kur rasite 
nepaprastą sąrašą {vairių, 
gerai apmokamų darbų!
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuvių kraujo 
aukotojų savaitė

Hartford, Conn. — Vasa
rio 15 — 20 Hartforde bu
vo skelbta kaipo Lithuanian
Blood Donors’ Week. Jauni•
mas ir senimas ėjo aukoti 
savo kraujo. Tame pasidar 
bavo vikaras kun. Jurgis
Vilčiauskas. Raud. Kryžiaus j įnstructor Hillyer Institute, 
lietuvių skyrius irgi daug
pasidarbavo rinkdamos pa- Tilpo atvaizdai leitenanto 
vardes ir pažymėdamos ku-; Antano Pugzlio ir WAAC 
rią dieną kas nori aukoti Franciškos Pugzliūtės, kuri 
kraujo. Vėliau paskelbsime išvyko į DesMoir.es, Iowa 
kiek lietuviai per tą savaitę
davė kraujo. Kai kurie yra 
davę reguliariai kas šešios

i of Science laipsnį. Yra bai
gęs Hartford High School, 
o šiais metais baigs Brown 
University, Providenee, R.I. 
Bus inžinierius. Universite
te buvo aukštai prasimušęs 
kaipo Technical Staff Assis 
tant in the Brown Network 
Sveikinam! Jisai/daug žino 
apie radio ir padeda bro
liui Petrui, kuris yra radio

ATSILANKĖ Į YV ASHINGTON Laiškai mūs
bendradarbiams

Korespondentui (H a r t-1 
ford, Conn.). Nuoširdžiai dė
kui rž įdomias žinias iš jū
sų veiklios kolonijos. Tik
tai rašant mašinėle prašo
me rašyti “double space”. 
Apie kraujo savaitę ir Va
sario 16 d. kai ką turėjom

praleisti, nes pervėLai raš
tus gavom. Prašome ir to
liau mūs nepamiršti.

J. E. J. (Paterson? N. J.).
Ir mums džiugu, kad taip _ 
grąžiai veikiate su savo kie-k ' 
bonu. Ačiū už koresponden
ciją ir laukiame daugiau.

SKAI. VKUi -URAUGĄ'

;ij 100% Už Pres. Roosevelt ir Lietuvius fjį;
ŽMONIŲ PARINKTAS

BALSUOKIT U2
Antanas randasi kur nors 
Pacifike.

Matyti, Hartfordo lietu- 
savaitės. Kraujo davimas viai garsėja. Dėkojam “Hart
nekenkia sveikatai. Lenkai ford Time3” redaktoriui Mr. 
irgi turėjo savo savaitę ir,!Barber (gimęs Lietuvoje, 

e sako, gražiai pasirodė. Ukmergės krašte ir yra ar-
\ 7~---------- * timas prietelis Onos Kat-

RauČC Kryžiaus lietuvių j kauskaįtės-Kaskas), kuris

Madam Chiang Kai-Shek, Kinijos Genera lissimo žmona, priimta Washinglone prezi
dento Roosevelt (sėdi automobilyje) ir Mrs. Roosevelt. Madam Chiang Kai-Shek pirmą 
kartą viešai pasirodė po keleto mėnesių atvykus į Jungt. Amerikos Valstybes, ji kurį 
laiką gydės.

skyrius vasario 6 d. turėjo 
bazarą, kuris davė nemažai 
pelno. Reikia “dėkoti visiems, 
kurie darbavosi, atsilankė 
ir aukojo.

lietuviams labai palankus.

Jūreivis Juozas Peresevi- 
čius paskirtas Commander 
of a Navai Unit Pacific The-

----------- , atre of War. Jis mokinosi
Vasario 21 d. garbingai Annapolis Academy. Svei-

minėta Lietuvos Nepriklau
somybės 25 metų sukaktu-

kinam! Juozas buvo vienas1
iš gabiausių studentų aka

vęs mokyklos salėje. Kalbė-demijoje. Tėvai gyvena Mid- 
jo prelatas Ambotas, kuni- j dletown, Conn. Turi giminių 
gai — Vilčiauskas, Kripas, Hartforde.
adv. Pranas Mončiūnas, dan ------------
tistas Edvardas Krikščiūnas, 
Juozas Tysliava iš Brooklyn. 
Programoj dalyvavo parapi
jos choras, mokyklos vaiku
čiai ir kitos draugijos.

Teko girdėti, kad Kazys 
Gauba išeina į Amerikos ka
riuomenę. Jis yra geras dai
nininkas ir muzikantas. Daž 
nai dainuodavo parapijos ir 
draugijų p įrengimuose. Jo 
broliai ir seruo taipgi geri 
dainininkai ir muzikantai.

Amerikiečių susidomė
jimas Lietuvos menu

(LKFSB). — Vasario 12 
d. Worcester, Mass, buvo 
uždaryta Lietuvių liaudies 
dirbinių, liaudies audinių 
paroda, trukusi apie porą 
savaičių. Parodą rengė Wor- 
cester Natūrai History Soci
ety, kuri tokių parodų nu
mačiusi visą eilę iš įvairios 
kilmės tautų, o eksponatus 
parūpino tėvai marijonai iš 
Marianapolio, iš Worceste-

rio gi-Lietuvių Moterų Klu
bas, Šv. Kazimiero Sociali
nis Klubas, Vilniaūs Aušros 
Vartų Socialinis Klubas. 
Lietuvių liaudies dirbinių 
paroda buvo pirmoji. iš nu
matytosios serijos.

Worcesterio anglų kalbos 
spauda, rašydama apie pa
rodą, pabrėžė, kad joje bu
vo nepaprasto gražumo 
(extraordinary beauty) da
lykų. Ypatingą dėmėsį lai
kraščiai atkreipė į kultuves, 
išmargintas gražiausiais 
raštais. Viena Woreęesterio 
lietuvė parodai pristatė au

dimą, prieš 200 metų pada
rytą. Tai tikrai brangus ir 
senoviškas audinys.

Parodos atidaryme daly
vavo Worcesterio majoras 
Bennet ir kalbą pasakė lie
tuvis prokuroras (attorney) 
A. Mileris.

Bus sudarytas naujas 
suomių kabinetas

HELSINKI, Suomija, vas. 
19. — Suomijos prezidentu 
iš naujo išrinkus prezidentą 
Risto Ryti, ministrų kabine
tas atsistatydino.

Lietuviai basketbolininkai 
(studentai) šauniai pasiro
do. Jau lošė 6 sykius ir kiek 
vieną sykį išlošė! Sveikina- Prelatas praneša, kad yra 
me! Šįmet sportas nukentė- pasimatęs su mūsų vysku 
jo, nes vaikinai ir mergai-J pu Maurice F. McAuliffe ir 
tės tai dirba, tai kareiviau-! turi gerų žinių. Norima pa 
ja. daryti rinkliava lietuvių baž

nyčiose. Jo Eksčelencija ne 
tik sutiko, bet ir pats paau
kojo penkis šimtus dolerių. 
Vyskupas vėliau praneš, ku
rį sekmadienį bus renkamos 
aukos lietuvių bažnyčiose. 
Vyskupas dažnai parodo di-

Lietuvaitė Elena Gečaitė 
United Aircraft (milžiniško 
fabriko orlaivių X pažymėta 
kaip savaitės žvaigždė. Kas 
savaitė iš tūkstančių darbi
ninkų ir darbininkių komi
sija skiria dvi arba du ge-' delio pri e 1 a n k u m o lietu 
riausius darbininkus. Mūsų viams. 
parapijietė tapo išrinkta ir
G. Fox Co. krautuvės lange 
parodė, kaip ji dirba. Atvaiz

Vasario 23 d. Bushnell Me 
morial salėje buvo opera

das tilpų “Hartford Times”, i ‘‘Trovatore ”, kurioj dalyva- 
Sveikinam! Jos sesuo Alek-Į vo ir Anna Kaskas. Esu ma-
sandra yra slaugė ir su ka
riuomene randas Texas val
stybėje.

“Hartford Times” taipgi 
tilpo Henriko Elijošiaus at
vaizdas. Jisai gavo Bachelor

tęs ir girdėjęs ją toj rolėj. 
Labai gražiai atlieka ir ver 
ta lietuviams išgirsti ir pa
matyti. Ji neseniai tą pačią 
rolę atliko New Yorke ir 
laikraščių kritikai labiausiai 
išgyrė. Koresp

LIETUVIS VERTAS JŪSŲ PARAMOSI
IŠRINKU

0 GUSI F. GALIMSKI
ALDERMANŲ 

12-to Wardo
’ r k

v
LAIKAS JAU MUMS LIETUVIAMS SUBRUSTI IR 

ĮREMTI SAVUOSIUS.

LAIKAS PER SAVUOSIUS ĮGYTI — ATSTOVYBĘ

Rinkimai: Antradienį, Vasario (Feb.) 23 d. I

WHOLESALE
UQUOB 
ĮSTAIGA

UveMojama 
po tIku 
Ohh-ago.

REMKITE 
SENĄ

lieti; vių 
DRAUGĄ.

M. KANTER, mm.
MUTUAL LIQCOR CO.

4707 So. Halsted St. 
ii BOULEVARD 0014

Kam Reikalingi 
Pinigai

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
UŽ PRIEINAMA KAINA - 
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TURTAS VIRA $6.000.000.00 
Atsargos Fondu* viri 1700.000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member ot Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., VVashington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN A8HOCIATION 
OF CHICAGO k

JUSTIN MACKIEVHCH,
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
TeL VUiglaia 1141

DR. VAITUSH,' DPT. !
LIETUVIS

Mano 2# metų praktikavimas
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, vVįprvuo- 
tumo, skaudamą akių karštį/Žtitai- ' 
so trumparegystę ir toliregystę.

ia teisingai akinius. Visoo- 
atsitikimuose egzaminavimas da

romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitabomoa.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki t v. 
vak. Seredomis nuo piettr o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

4712 South Ashland Ar.
Phone YARDS 137J 
Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo .aviacijos skyr4’' priežas
ties spalvų neregesniu — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 

1 Apsiimu išgydyti.

P I L D O
INCOME TAKSUS

Su Ž0 Metų Patyrimu
J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7358

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jaa, letadaml 
Uegaamlnuotl Jaa modernIBklausla 
metodą, kuria regėjttno mokaiaa 

gali sutelkti.
- SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie padalina
rlnų aklų įtempimų. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.
1801 So. Ashlanri Aveniu 

Kampas lt-ton u CAMAL MM,
OFISO VALAVDO8: 

Kaedlaa »:!• a. aa. iki • p. as. 
Trečiad. Ir Beitad. t:SO a. m. 

11d T:OS p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso teL VIRginia 0036 

Rezidancijoa tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5981.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
• 756 YVest 35th Street

Tel CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZTDENCUA
3241 YVest 66th Place 

Tel. REPoMtc 7M6

Laikai statymo bažnyčių 
ir puolimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

Tel. OANal 0267 •
Rea. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZAUTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 6600 So. Artesian Ave.

VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p. 
6 Iki 0 vai. vakare.

PLATINKITE “DBAVGĄ*

Jos. Paika
KANDIDATAS UŽ

ALDERMANA Į
14-to Wardo į|
RINKIMAI ANTRAD., įįį 

VASARIO (FEB.) 23 D. M

Rešzidencija REPubiic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROepect 1012-0721

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

Raštinė atdara kasdieną ir Sek
madieniais nuo 10 vai. ryto.

August Saldukas
4038 Archer Ave. 

Lafayette 6719

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.flRHUHh ' Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST.

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

Nedėlioj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

' iki 8 vai. vakare. f
Kitomis valandomis pagal sutartį.

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4767 
Namų teL PROapeet 1980

Tei. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *4 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 YVest 85th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS •

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniau 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomia pagal autartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofieo Tel. LAFayette 3210 
Rea. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir* 6 Iki 9 vak.; 
PtediL. šeštad. 8:80 Iki 9:30 vak. 

Gakmadįeoįaįa i auaitarlmą.

Oflao Tel.................. VIRglnla 1886

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne ,r>
LIGONIUS PP.IIMA: *

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

DR. CHARLES SECAL .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MIDvray 2880 , Chicagą HL
OFISO VALANDOS: ,

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS: ,

Calumet 4591
DA RADIO PATAISYMO — 

šaakite YARDS 8086.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
811 DIENU. “DRAUGU" 2 \

DesMoir.es


Pirmadienis, v«s. 22, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS n

ATYDA PILIEČIAMS 
21-MO WARDO

Alderman Hugh B. Con- 
nelly pasižymi kaipo kovoto
jas už žmonių teises savo 
warde. Jis tarnavo praeitam 

Aid. Joseph F. Ropa pil- Pasauliniam kare Prancūzi-
nai kvalifikuotas ir patyręs j°je ir Yra nariu American
yra vertas jūsų paramos ir Le^i°1' ir Veterane of Fo- 

reign Wars.
Mes 11-to wardo piliečiai 

esam laimingi, kad gyvenam

halsų rytojaus rinkimuose, 
nes jis yra 100% su Lietu
viais ir su Amerikos karo 
pasekmės pramone. Apart 
to j iš yra “geras alderma- 
nas” būdamas draugingas 

. ir pagelbstantis visiems pi- 
r liečiama 21-mo wardo ne

žiūrint ar jie būtų demok
ratai ar republikonai. Jo re
kordas nuveikimų kalba už 
save, pagerinimai warde ir 
jo kovojimai miesto tarybo
je, kad išgauti reikalingus 
wardui pagerinimus. Jis už
sitarnavo sau daug indors- 
mentų iš įvairių improve
ment organizacijų, kĮiubų, 
draugijų ir biznio organiza
cijų. Aid. Ropa vardas ra
sis atskiram Aldermanų ba
lote ir neužmirškite, kad a- 
bu demokratai ir republiko
nai gali už jį balsuoti. Bal
savimo vietos atdaros nuo 
6 vai. ryto iki 5 vaL popiet.

(Skelb.)

šiame warde, kur mūsų vai
kai turi užtektinai sodelių 
(parkelių) del žaidimo, vie
šų pirčių ir rekreacijos vie
tų.

Tik Keletas Iš Aldermano

Hugh B. Connelly Nuveiktų 
Darbų

Mūsų aldermanas Hugh 
B. Connelly pasidarbavo dėl 
Š103 apielinkės, praplatini- 
mui 39tos Pershing Road,

nuo Halsted iki Ashland 
Avė., užpylė dvokiantį taip 
vadinamą Bubbly upelį, iš
platino Archer avė., ir įdė
jo naujas šviesas ant Hals
ted St. ir Archer Avė., iš- 
budavojo naują policijos 
stotį prie 35th ir Lowe Avė. 
ir tt.

Aldermanas Hugh B. Con
nelly pasirūpino daugelyje 
vietų pataisyti gatves ir jie- 
las be jokio ektra k aš 16 tak
sų mokėtojams.

Todėl, visi lietuviai Ame
rikos piliečiai 11-to wardo, 
nepamirškite antradienio 
February 23 d. ateiti į bal
savimo vietas ir atiduoti 
balsą už Hugh B. Connelly 
į 11-to wardo aldermaną.

V. M. Stulpinas, 
Korespondentas

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI ■m

i \ \
Pasitikėjimo

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFI) 
ADVERTTBING DETARTMCTT

127 No. DeartMim Street 
Tel. RANilolpIi 9488-9489

HKI.P VPANTED — VTRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite J Tlmekeepcr’s ofisą. 

EDGEWATER BEACH HOTEI. 
5849 Sheridan Rd.

VYRAI reikalingi patyrę PRE8- 
8ERS prie vyrų ir moterų drabu
žių.

ARGO CLEANERS,
9117 Arrlit-r Avė., Argo, Iii.

J’ PHOI.STERFRS
Reikalingi dirbti prje puikios rū
šie" UrPslu.
AMERICAN WOOD CARVING CO. 

2337 N. Greenv(ew

REIKIA VYRŲ
Dirbti prie sero n guminiu tlres. De- 
fense darbai. Pradinė mokestis 69 
centų ) .valandų Užtenkamai virš
laikio. Pastovūs darbai.

A. Lakin & Sons, Ine. x
2036 Dominick

Kultūros, Darbo Ir Biz
nio Vadai Indorsuoja 
HUGH B. CONNELLY

Remia Savo Kandidatūrą 
8 Metų Sėkmingos 

Tarnystės Žmonėms

Sudėtingai indorsuoja
Hugh B. Connelly dėl išrin
kimo aldermanų 11-to war- 
do vietos kultūrinės, darbo 
ir Improvement organizaci- 

-4 jos bei biznieriai sykiu su 
' Pirmojo Karo Veteranais, 

kurie .visi bendrai padarė se
kantį pareiškimą;

Sekantį) antradienį, Feb
ruary 23 d., 11-to wardo pi
liečiai turės išrinkti savo 
atstovą, kuris juos atsto
vautų Chicago Miesto Tary
boje. ” *”

Jo darbas kaipo alderma- 
no yra atstovauti 11-to war- 
do piliečius įvairiose Chica
gos miesto Tarybds komisi
jose ir balsuoti, kad išspren
dus svarbias problemas, ku
rios ateina prie jų dėl išs
prendimo. .

Aldermanas Hugh B. Co- I 
nnelly turi daboti, kad ga-1 
vus tinkamą dalį pinigu iš 
Miesto Tarybos dėl 11-to 
wardo apšvietimo, apvaly
mo ir atlikimo pagerinimo 
darbų.

Po apsvarstymo kvalifi
kacijų visų kandidatų no- 
rinčių būti išrinktais už al
dermaną 11-to wardo, mes 
manome, kad Hugh B. Co
nnelly yra nepaprastai kva
lifikuotas tam darbui ir tu
ri būti išrinktas.

Aldermanas Hugh B. Co- 
X nnelly yra tinkamas tam 

darbui del to, kad per 8 me
tus tarnaudamas 11-to war- 
do žmonėms gavo patyrimą 
ir galėjo visiems suteikti 
gerą patarnavimą.

Aldermanas Hugh B. Con
nelly, Chicagos miesto Ta
rybos yra paskirtas į įvai
rias komisijas.

Alderman Hugh B. Con
nelly yra gimęs ir augęs, 
mokslą išėjęs 11-toj wardoj 
ir gyvena šioje apylinkėje 
po adresu 3653 S. Emerald 
Avė. Ofisą laiko visados at
darą geresniam 11-to war- 
do žmonių patarnavimui po 
adresu 551 W. 37th St., vi
sados nuo 9-tos vai. ryto iki 
5 vai. vakaro. Vakarais ofi
sas yra atdaras iki vėlyvo 
vakaro, kas antradienis ir 
ketvirtadienis.

Mumis

Rekordas—

61 Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios šeimos

Rankose i

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
Troost Monuments Are Impressive and Distinctive! 
Workmanship and Materials Unexelled—at Lovvest Prices 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS •
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithunian Chamber of Commeroe

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerki apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL ,

100 NUO8. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite* Gimimo Liudijimus.
Victor Mfg. Gasket Co.

5750 Roosevelt Rd.

TOOL IR DIE MAKER
laikas ir pusė mokama už virš 

40 valandų.
AUTO RADIATOR MFG. CO. 

2901 S. Indiana

REIKIA DARBININKŲ
Warehouse, miltų malūnas. 72% 
centai į valandą pradžioj. 77% 
centai po 60 dienų. Pastovus dar
bas. Vyrai iki 50 metų amžiaus. 
Minimum 40 valandų į savaitę. 
Kreipkitės j

GLIDDEN COMPANY 
1832 N. Laramie Avė.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai. 

LIBERTY TRVCKING CO.
1401 W. Fulton St.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPublic 4298

MODERNI ISvidinė PARODA:
4535 W. Washington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

Heavy Assemblers 
Pakeriai 
Nailers

Stockroom Helpers 
Atsišaukite į Employment Dept. 
JOSEPH WEIDENHOFF, INC.

4348 Roosevelt Rd.

DRILL PRESS OPERATORIAI IR 
MACHINE HANDS reikalingi dirbti 
prie mažų metalinių dalelių. Gera 
mokestis ir darbo nųlygos. 48 valan
dų savaitėje.

CHICAGO APPARATUS CO. 
1735 N. Ashland.

PARRIDUODA — 11 kambarių, 2 
aukštų cottage, štymo šilunia, ga
lima lengvai permainyti Į 2 fletų 
namų. 4 kambarių namelis užpaka
lyje. Savininkas pardunda už pri
einama kainų. Atsišaukite ar teie- 
fonuoklte po 6:30 vai. vakare:

ANTHONY TOMASZF,WSKT. 
2135 W. 22imI PI. GANAI, 5105.

— 200 — 
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 
Dieną ir Naktį Darbai 

VALANDOS
7:15 ryte iki 3:45 popiet 
3:45 popiet iki 12:15 ryte

Patyrimas Nereikalinga

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
B0X FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerį. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

RI KINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLU8 — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų surašo DIAMOND POINT 8AW 
FU4NO WORKS. 28 N. I/mniis, 
Chicago. Pasiųskite plūktus pareel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PATARNAVIMAI

PINIGCS SKOLINAME
Pirmiems niorglėlams. Nuo S8OO 
iki 310,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkulnavlmų.

JOHN O. SYK ORĄ 
2411 S. 52nd Avė.

Phone: CICERO 453.

PRANEŠIMAS

HEI.P YVANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS
100c£ karo darbai švarioi ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alga. 
Radio patyrimas pagelbstantis. 
Atsineškite pilietybės įrodymų.
STANDARD COIL PRODUCTS 

4910 Bioomingdale Avė.

GIRLS AND W0MEN • 
MARRIED AND SINGLE

17 TO 40 YEARS
TMPORTANT AND TNTERESTING 
WAR WORK. GOOD STARTING 
WAGE STEADY INCRE^SES AND 
BONUS. EXCRT,TJ’NT POSSIBIT.T- 
TIES FOR ADViNCFMENT. FINE 
WORKINO . CONDITTONS. GOOD 
TRANSPORTATION.

BRING BIRTH CERTTFICATE.

HAMILTON INDUSTRIES
1310 S. MICHIGAN

7TH FLOOR

MERGINOS

Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shlf-

i tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO. 
42OO R. Pulaski Rd.

OPERATORES
Patyrusios prie s!ngi«, needle maši
nų. Pastovūs darbai.

KROLI BROS. OO.
1801 S. Mlehlgnn Avė.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastie bindlng amata. Patyrimas 
nereikalinga. Labai įdomus darbas. 
Dienų ir nakt} sblftal, greitas Įsidlr- 
bimas.

FLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

Reikalingos Merginos
Dienų ir Nakti Darbai

Pagelbėti
Vynioti ir Pakuoti 

Saldaines
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms

Patyrimas Nereikalinga 
AMŽIAUS 18 IKI 35. 
DIENOS VALANDOS

7 RYTO IKI 3:30 POPIET 
NAKTĮ VALANDOS 

4 POPIET IKI 12:30 RYTE 
Pastovus darbas-gera mok. 

Atsišaukite
SCHUTTER GANDY C0.

1013 N. CICERO A VE.

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS, A- 
TYDA — Paveskite jūsų nuosavy
bę mums Ir gausite greitų, manda
gų ir veiklų pardavimo patarnavl. 
mų. Mes turim suvirš 2,000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar utsiian- 
kykit pas mus kuogrelčtausial. 
JOHN O. SYKORA .Realtor, 28 me
tai kaip Real Estate biznyje. 2411 
S. 52ND AVĖ.. Phone CICERO 453.

SKELBKITfiS “DRAUGE*

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICĮŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS
VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR 

RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI

PATYRUSIŲ clerks. akuratiškų skai 
čiuotojų, Typists ir Stenografisčlų. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvėj 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, Jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
Įrodymus pilietybės lr ŠĮ SKELBI
MĄ I —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY ,

4401 W. 26th Street

Mūsų pastatytas
TftVAMS MARIJONAMS

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.

R O O F E ,R S 
Roofers — Roofer's Pagelbinlnkal 
Ir Paprasti Darbininkai reikalingi. 
60 vyrų reikia. Atsišaukite 8 vai. 
ryte.

M. W. POWF.LL CO.
1A35 S. State St.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.
CLOSERS IR MACHINE OPERA
TORES dirbti prie valdžiai pirštinių. 
Gera mokestis.

J. A. DI'BOW MFG. CO.
1907 Mllwmikee Avė.

REMKITE “DRAUGĄ”

TARNAITES IR 
HOUSEMEN

Reikalingi prie lengvų darbų south 
side hotelyje. 6 dienos savaitėje. 
Gera mokestis ir tipai. Atsišaukite 
asmeniškai btle dienų Į Evecutlve 
Housekeeper’s ofisų

WINDER.MF.RE KAST HOTEL 
56tžt at Stony Island Avė.

Kas laisvę brangina, 
'perka War Bonds.

tas

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSRAS 

Sekretorius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvt: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103x

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4405-07 SOUTH HERMITAGR AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 EOUTH CALIFORNIA AVENUE 

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

U atotlea WGKS (1390), au Povilu fialtimieru.

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. Phonea YARDS 1138-36

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1276
2814 WEST 2Srd PLACE Phone CANAL 2516

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE• Phone YARDS 4903

I. UULEVIČIUS
4348 80. CALIFORNIA A^E. Phone LAFAYETTE 357J

P. J. RIDIKAS
8354 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

/ /
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Subacriptlonn: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 
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taikiu savanorio pagrindu; ir neturėjo jėgų arba dar
bininkų išlaikyti jų atsakomybes.

PrezidentaB pataria apgalvoti padėjimą, ir kada da
lykai bus sutvarkyti, galima bus išspręsti problemą gelž- 
kelių ir kitų reikalų, kurie buvo laikinai atidėti.

JURGIS IR BARBORA BRAZAUSKAI MINI 40 M. VEDYBINIO GYVENIMO 
SUKAKTį

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Mini Vašingtono gimtadienį sunkiu darbu
Jurgio Vašingtono, Jungtinių Valstybių tėvo, gimta

dienis šiemet minimas ypatingose, sąlygose.
Pirmą kartą istorijoj, amerikiečiai bendrai pasiryžę 

atstumti agresiją iš užsienio, ir formaliame solidaru
mo pranešime prižada ginti bei saugoti įstaigas, ku
rias jų protėviai įsteigė krauju ir pasiaukojimu.

Įrodymas, kad ši tauta labai gerai žino ką ji turi 
atsiekti šiais antrais karo metais, yra pasiryžimas su
triuškinti ašies agresiją. Todėl proklamacija paskelbta, 
kad Vašingtono gimtadienis vasario 22 d., bus minimas 
Jungt. Valstybėse ne kaip šventė, bet kaipo diena mi
lijonams darbininkų karo įstaigose ir panašiuose vei
kimuose dirbti, kad sunaikinti priešus tos valstybės, 
kurią Vašingtonas taip narsiai ir pasekmingai vedė. ,

Mokykloje diena'bus paprastu būdu minėta. Šiose iš
kilmėse studentai vėl perstatys šio mylimo žmogaus 
gyvenimą.

Jie mato jį, kaipo vaiką, vaikščiojantį prie upelio, 
netoli nuo dabartinės sostinės medžiojantį. Vėliau, jie 
mato jį jau paaugusį, lenktynėms einantį su savo vy
resniu broliu Lawrence, kuris buvo grįžęs iš karo Car- 
tagenoje. Jis tada mokėsi vartoti šautuvą ir pradėjo 
rimtai studijuoti karininkystės.

Kada jam suėjo 21 metai, jis jau buvo pulkininkas 
ir vedė savo pulkus — britų pulkus, bet jau tada ga
lima buvo pastebėti jo narsumą ir pasiryžimą, kuris 
vėliau jam padėjo tapti vyriausiu vadu kolonijų pul- 
kų^ Vėliau, jie seka jį įvairiose Amerikos kovose už ne
priklausomybę, kada jis sumušė veteranus Europos ka
rų, ir privertė stipriausias Europos tautas pripažinti 
jo žmonėms nepriklausomybės teisę ir viso pasaulio 
Jungtinių Valstybių pripažinimą.

Jie prisimena Vašingtono kuklumą ir prakilnumą, ka
da užbaigė savo militarinius darbus, jis pasišalino iš 
veiklaus gyvenimo į| savo dvarą Mount Vernon — ligi 
jis vėl buvo pašauktas tapti vadovu jaunosios respubli
kos.

Proto ir širdies dalykas
Prezidentas Rooseveltas aną savaitę pakartojo savo 

nusistatymą, kad pilietybės atsakomybės nebūtų atsa
kytos amerikiečiui, kuris yra lojalus.

“Demokratinė teisė pildyti pilietybės pareigas neturi 
būti atsakyta nė vienam lojaliam S. Valstijų piliečiui, 
nežiūrint jo kilmės,” prezidentas Rooseveltas sako. “Pa
grindinis šios šalies įsteigimo principas yra, kad ame- 
rikoniškumas priklauso nuo proto ir širdies; amerikc- 
niškumas nėra ir ųiekad nebuvo rasės arba kilmės da
lykam. Geras amerikietis yra lojalus savo kraštui, ir 
mūsų laisvės tikėjimui ir demokratijai. Kiekvienas lo
jalus Amerikos pilietis turėtų turėti progą tarnauti sa
vo kraštui, kur tik jo gabumai daugiausia reikalingi — 
ar tai prie mūsų ginkluotų jėgų, karo produkcijoj, žem- 

• dirbystėj, valdžios tarnyboj, arba kitam darbui, kuris
reikalingas karo pastangoms.”

Rooseveltas reikalauja apsvarstyti 
diskriminacija i

Prezidentas Rooseveltas pranešė praeitą savaitę, pa
reiškime iš Baltųjų Rūmų, kad jis prašė Paul V. McNutt, 
pirmininko War Manpower Commission, sušaukti kon
ferenciją vadų tų grupių, kurios priešingos diskrimina
cijai karo darbuose, svarstyti pertaisymą ir sustiprinti 
veiklą Fair Employment Practice komiteto.

Per dvejus metus, prezidentas sakė, Fair Empioy- 
ment Practice komitetas ir jo eg2ekutyvis direktorius 
atsižymėjo pristatydami darbininkus karo darbams. Bet 
juos sulaikė faktas, kad nariai komiteto dirbo tik pus-

Karo pašalpos raportas
Daugiau negu $28,000,009 buvo surinkta 1942 m. or

ganizacijų Suv. Valstijose pašalpai svetimose šalyse, 
pagal pranešimą prezidento Karo Relief Control Board. 
Beveik $80,000,000 buvrp surinkta nuo rugsėjo 6 d., 1939 
m. per gruodžio mėn. 1942 m.

Daugiausia tų pinigų gavo Rusija, Lenkija, Graikija, 
Prancūzija ir Anglija. Bet ir sekamos šalys gavo — 
Albanija, Armėnija, Belgija, Luksemburgas, Kanada, 
Kinija, Čekoslovakija, Danija, Estonija, Prancūzija, Vo
kietija, Graikija, Latvija, Lietuva, Olandija,'Norvegija, 
Palestina, Philipinų Salos, Lenkija, Rusija, Anglija ir 
Jugoslavija.

Tos skaitlinės neapima pinigų surinktų per užregis
truotas organizacijas, kurios šelpia rtekovojančias ša
lis, nei Raud. Kryžių, nei kitas religines grupes arba 
grupes, kurios teikė karo pašalpą ir pagalbą.

Lietuva ir Jungtinės Tautos
Jau buvo gana plačiai rašyta apie Chicagos lietuvių 

demokratų lygos bankietą, buvusį vasario 16 d.'Lietu
vos Nepriklausomybei minėti. Bankietas tuo buvo reikš
mingas, kad jame labai daug valdžios pareigūnų daly
vavo ir kad jie aiškiai pasisakė dėl laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos valstybės atstatymo. Be to, kongres- 
manui Gorski įteikta rezoliucija, kurt baigiasi šiuo 
svarbiu pareiškimu:

“IT IS THEREFORE RESOLVED, that the above 
and foregoing statements express the true beliefs 
and sentimehts ©f the Llthuanian Democratic League 
of Cook County and its many guests gathered at the 
Llthuanian Democratic banąuet in the Palmer House 
on this 14th day of Ffebruatoy, 1943; and it is further 
resolved that the Prešident of the United States, 
Franklin Delano Roosevelt, the Secretary of State, 
Cordell Hull, and Congress be dūly appraised of Baid 
resolution, and they be and are hereby urged to wel- 
come and accept Lithuania now, and for all future 
time, as a member of the United Nations; and that 
she be assured of the future proteetion of the United 
States against the blight of Hitlerism and of all the 
other isms which spell slavery and death.”

%

SPAUDOS APŽVALGA
Iškilmėms praėjus

“Tėvynė” rašo:
“Reikia pažymėti, kad laike šio sidabrinio jubilie

jaus visur reiškiasi didelis vieningumas. Daugely 
miestų ir miestelių ši lietuvių tautOB šventė paminėta 
bendromis jėgomis — visokių srovių, visokių tikėji
mų ir visokių įsitikinimų lietuvių. Tai girtinas paši- 

, reiškimas! Tiesa, kai kuriose kolonijose minėjimus 
rengė atskirai tam tikri žmonės ir tam tikrais iš
skaičiavimais vieni. Bet ir tie parengimai buvo ir dar 
bus nukreipti ta pačia linkme: pagelbėti Lietuvai iš
silaisvinti ir pagelbėti Amerikai laimėti karą. Tas 
parodo, kad, išskyrus komunistus, kurie trokšta Lie
tuvai vergijos, visų lietuvių krūtinėse plaka ta pati 
lietuviška širdis: kad mes visi, kaip vienas, siekia
me vieno ir to paties brangaus tikslo — visi norime
Lietuvai laisvės.

“Tuo nepaprastu atsitikimu šiemet reikia apsi
džiaugti, nes tas parodo, kad mes jau daugiau susi
pratę, kur kas gęriau santikiaujame, kur kas geriau 
vieni kitus suprantame; kad mums visiems, kaipo 
lietuviams, rūpi mūsų senosios tėvynės Lietuvos li
kimas. Kad mums visiems rūpi organizuotai padėti 
Amerikai ir Suvienytoms Tautoms. Juk dar niekad ne
buvo tiek atsitikimų, kad iš tų £ačių estradų būtų 
kalbėję tiek daug skirtingų pažvalgų kalbėtojų, kad 
iš tų pačių estradų meniškus ptoogr&mus būtų pildę

tiek daug skirtingų ideologijų artistų.”

“Vienybė” rašo: ’ ,

“Ar ųe laikas Laisvės ir Vilnies redaktoriams iš 
savo agitacijos leksikono išmesti tokius žodžius, kaip 
“pronaciai” ir “hitlerininkai'’?

“Juk tiesiog nesąmonė vadinti “pronaciais” tuos 
lietuvius, kurie nenori, kad jų tėvų žemėje šeiminin
kautų svetimi — vokiečiai, rusai ar lenkai.

“Pagaliau ir šis karas eina ne už tautų pavergi
mą, bet už jų išlaisvinimą.

“Kuo lietuvis blogesnis už kitus?
“Mes esame iš to paties molio riulipdyti.

Brazauskų šeima. — Sėdi šeimos galva tėvas Jurgis ir šeimininkė motina Barbora 
Brazauskienė. Stovi iš dešinės į kairę; vyriausia duktė Elena,'šalę Florence, Alvira, ku
ri gyvena Kalifornijoj, ir Jadvyga. Toliau sūnus Boleslovas, Viktoras, Edvardas ir vy
riausias sūnus Kazimiąras. Vasario 21 d. Brazauskai tolinėjo 40 m. laimingo vedybinio 
gyvenimo sukaktį^ 6v. Kryžiaus bažnyčioj, 10:30 ryto šv. Mišios (suma) laikyta ju
biliatų intencija. Jubiliatai Brazauskai su savo sūnumis, dukterimis, anūkais, giminė
mis ir pažįstamaiB dalyvaus pamaldose “in corpore”. Brazauskai dėkoja Dievui už tiek 
daug malonių, suteiktų jiems, šeimai ir viBai giminei. Brazauskų šeima visados buvo iš
tikima Dievui, Bažnyčiai ito Tautai. Per daug metų yra nuveikę daug kilnių darbų. Jur
gis per 16 m. buvo Sv. Kryžiaus parap. komiteto nariu. Barbora yra ilgametė draugijų 
veikėja ir rėmėja. Šeimyniškos vaišės buvo savuose namuose, 6115 S. Rockwell St. Lai 
gyvuoja Brazauskų šeima ilgiausius metus! Rap

X •• », i
Šiais metais, kaip ir kas 

met, visose lietuvių koloni

jose buvo minima dvidešimts 

penkerių metų sukaktis pa
skelbimo Lietuvos Nepri

klausomybės 1918 metais va
sario 16 dieną. Didesnėse ko 
lohijose tie minėjimai buvo 
ypatingai iškilmingi, todėl 
apie juos nemažai rašė ne 
tik vietinė anglų kalbos 
spauda, bet taip pat ir kita
kalbių laikraščiai. Nuo di
džiųjų kolonijų neatsiliko ir 
mažesnės, ypatingai kiek tai 
liečia vietinę spaudą. Taip, 
pavyzdžiui, abu Waterbury, 
Conn., dienraščiai nepasigai
lėjo savo puslapių tam mi
nėjimui aprašyti net keliais 
atvejais. “Waterbury Eve
ning Democrat” vasario 11 
įdėjo ilgą korespondenciją 
“Lietuviai prižada lojalumą 
Amerikai”, kurioje aprašo
mas lietuvių pasiruošimas 
tai dienai ir kartu nusista
tymas tą dieną panaudoti 
skatinimui bonų pirkimo bei 
suaktyvinimo lietuvių daly
vavimo karo pastangose. Tas 
pats dienraštis' vasario 15 
įdėjo minėjimo komiteto pa
reiškimą visuomenei, įmeluo
damas antraštėj ir trumpą 
jo santrauką “Lietuva *♦**-

kia tik Nepriklausomybes 
grąžinimo. Tauta nusistačiu
si nepasiduoti nei nacių nei 
sovietų jungui. Waterburio 
gyventojai prašo teisėtumo 
pokarinio atsistatymo prog
ramoje’’.

Ypatingai iškilmingas mi
nėjimas įvyko New Yorke, 
suruoštas New Yorko Lietu-

• • tj
vių Tarybos pastangomis. 
Tame minėjime be vietos 
laikraščių redaktorių, ir kal
bėjo Lietuvos ministras P. 
žadeikis, Latvijos ministras 
Bilmanis, Estijos atstovo A- 
merikoje pareigas einantis 
konsulas J. Kaiv ir Lenkijos 

konsulas K. Krasicki.

(Bus daugiau)

JIS UŽSITARNAVO VARDĄ «, 
"GERO ALDERMANO"

VĖL IŠRINKU

HUGH B.

ALDERMANU
ll-to Wardo
Narys American Tifcgion ir i

Veterans of Foreign Wars. ®
Endorsuotas Lietuvių Biz- iri 

nierių ll-to Ward’o. Mi

Rinkimai: Vasario (Feb.) 23 d., 1943 |
lai
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PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGtCIŲ!

GEED

STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

tmt Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITB PROGA DABARTINĖMS CBMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami lr Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
8RNIAURA IB IYM1AU8IA LIETUVIU FINAM81NR |STA4GA

KEISTUTO SAVINOS” andLOAN ASSOCIATION
U M. Mamerte, flmc’y. 3236 SO. HALSTED ST.

te «
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Motiny klubo 
pramoga

Ir vėl
Jau desimtam ateitininkui, 

M .. - . išvykstančiam į kariuomenę,
__ ____________ U1A1___ _____ _ idėjos draugai-es spaude de

šiniąją linkėdami eekmingu- 
mo ir ištvermės kariškame' 

gyvenime.
Šis dešimtasis buvo Algir

das Pesanka, kuris prieš ke-

pąrap. Motinų klūbas ren 
gia “card-bunco party” pir
madieni, vas. 22 d., 7:30 vai. 
vak., panap. salėj. Bus įvai
rių “door prizes” ir kiek
vienam staleliui rankų dar
bo dovana. Pelnas skiriamas

lėtą mėnesių atvyko į Chi 
cagą iš Rytinių valstybių

... , . . » , Tuojau įsirašė draugovės na
Nuoširdžiai vis. prašom. veiklug

š motinų parengimų parem- jr turMamM us.
t, aavo atsilankymu, nes tuo . susirinkimuos
prisidėsite prie mietaširdm-__ . ... _ . ,, , perskaitydavo savo kūrimus.
go darbo.

mokyklos seselių naudai.

Lauksime visų!

Valentine party
Vasario 15 d. įvyko Moti

nų klubo mėnesinis susirin
kimas, k’irj malda atidarė 
mokyklos perdėtinė sesuo E- 
vangelista. Susirinkime taip
gi dalyvavo muzikos moky
toja, sesuo Paulista.

Susirinkimas buvo gyvas, 
jaukus, sumanymais įvairus. 
Naujų narių įsirašė septy
nios jaunos motinos.

Nutarta rengti gegužės 
mėnesį mokykloj “Open 
house ” visiems tėvams ir pa- 
rapijonams.

Po to, svetainėj bus “bin
go” ir bufetas. Tuo rūpin
tis apsiėmė Bertha Kinas.

Baigus susirinkimą pirm. 
Ona Lawrence pakvietė vi
sas prie puošnaus stalo. Cia 
dalintasi valentines, prie už
kandžių šnekučiuotasi, juo
kauta ir taip baigtas įvai
rus vakarėlis.

Tąja pat pfoga' ’ltsiUm- 
kiuaios nepamiršo seselių 
Joms sudėta dvi pintinės į- 
vairių daiktų. Perdėtinė se
suo nuoširdžiai dėkojo už 
tokį surprizą.

Klubo susirinkimai perkel
ti į antrą pirmadienį mėne
sio. Motinos, kurios turite 
vaikučius mokykloj, nuošir
džiai kviečiamos atėit į se
kantį susirinkimą, su narė- 

. mis susipažint, prisirašyti ir 
prisidėti prie taip kilnaus ' 

darbo. Dovydo Motina

Algirdas gimęs Lietuvoje, 
Šiluvos miestelyje. Baigė Ra 
šeinių gimnaziją. Būdamas 
gimnazijoje priklausė Atei
tininkų organizacijoje ir sa
vo eilėraščiuB talpindavo žur 
nale “Mokslo Dienos”.

Į Ameriką atvažiavo 1938 į 
m. Lankė St. Rose’s Kentu-[ 

i cky ir Sv. Juozapo Summer- 
set, Ohio kolegijas. Studija
vo filosofiją ir literatūrą. 
Gia irgi savo kūriniais puo
šė katalikišką spaudą, k. t. 
“Studentų Žodį”, “Vytį”, 
“Draugą”, “Laivą”, bet dau
giausiai “Darbininką”, sla- 
pyvarde “Algirdas Vargas '.

Už gražų pasidarbavimą 
draugovėje, buvo surengtos 
šaunios išleistuvės vasario 
13 d. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė buvęs pirm. A. Ski
rius, o dovaną įteikė O. Pet
rošiūtė. Visi padainavo “Į 
kovą” ir “Laimingų metų”. 
Be saviškių, daug jaunimo 
dalyvavo iš Kęstučio choro 
tarp kurių matėsi pirm. B. 
Pivoriūnas, sekr. L. Dagiū-

Nuoširdi padėka
‘ ‘žmogus tepažįpti savo 

tiknš draugus tik nelaimės 
valandoje’

Taigi čia aš noriu padė
koti'sekantiems asmenims ir 
draugijoms, kurios mane pri 
siminė mano ligoje:

Kun. Deksniui ir Šv. Ka
zimiero seserims iš Marque- 
tte Park už šv. Mišias.

Gikagos Lietuvių Moterų 
klubui už gėles ir lankyto-

Moterų Sąjungos 21 kuo
pai už dovanas.

Tovvn of Lake Kareivių 
Motinų klūbui už šv. Mišias.

šv. Teresės draugijai iš 
Marąuette Park už dovanas
ir lankytojas.

Klierikui A. Cepanisi ui 
šv. Mišias ir visiems studen
tams už žv. Mišių iškakisy 
mą mano intencija.

Pieržinskienei už aplanky
mą ir dovanas, o ypač M. 
Sudeikienei už suteiktą pa
galbą.

Taip pat aš nuoširdžiau 
šiai dėkoju ir visiems ki
tiems mane prisimimuriems.

Bronė Ptvariūnienė

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTTNt
DIVlDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius, Auksinius ir Deiman 
tintus žiedus, Raiomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ui PRIENA
MI A W S I AS 
KAINAS.

Tarime > dideli 
a a i r inkimą 
uzikaliikų Instrumntų, Muzi 

kalltkų Knygų, Stygų, Rekor 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

M

Taisom Laik rodžius, Laikro 
dėlius, žiedus, Raiomas Plunk 
anas ir Muzikalius Instrumen 
tus.

ĮOHN A KASS
JCHKLRY — WATCHMAKLK

— MUSIC

ARCHER AVENUE
Phone i LATAYBTTK 8617

BOMBANEŠIO KATASTROFA
=====

' gai ir narsiai kovok po A- 
merikos žvaigždėta vėliava 
ir už Lietuvos trispalvę, kad 
ji, patrankų garsams nuti
lus, laisvai plevėsuotų Gedi
mino kalne, miestuose, kai
muose.

’j Linkime laimingo sugrįži
mo į mūsų tarpą. ANA.

žmonės nemalonūs tiems, 
kurie patys nedraugiški. — 

Šekspyras.

ll

Užpakalinė bombanešio dalis guli po to, kai jis susidau 
žė į pakavimo fabriką, Seattle, VVash. Nuo bombanešio 
susidiužymo fabrike kilo gaisras. Mažiausia žuvo apie dvy
lika asmenų, įskaitant įgulos narius. Bombonešis buvo 
kelurių motorų.

tė ir kiti.
Išleistuvių surengimui pa

sidarbavo B. Vančytė, Ant

__ ii

Skirius, N. Klemka ir A. Pe- 
trokas. *•«

Tad, Algirdai, ištvermin-

ATSILANKYKITE PAS

JOHN W. ZAKAREWICZ
INCOME TAKSŲ REIKALAIS

Išrišame Painius Klausimus 
903 W. 33rd St. Chicago, Illinois

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SEEMEGŲ — 

SIŪTŲ IK KAILIŲ 

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės 

M ūbu Specialybė

Labai Keros rflėlea moterų kailiniai, kailiukai* papuoštais arba 
cloth kotai parsiduhla iiiižcruintoniia kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2o88

»
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

J NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR - 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDĄ KLAUSOSI:

IMAGUI U
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
—- VIENUOLIKTI METAI! — • 

SEKMADIENIAIS t vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9-.30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v. 

Phone: GROvehill 2742

WHFC-I45O kil.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Fartory Repre«w*ntatlve.

SIKIUROOMS IN
MERCHANDISE MART

«• va *
For appoiatmeat rali — 

REPUBLIC 6051

Ruošiasi prie vakaro
Marų’iette Pn»rk. — LRK 

Susivienymo Am. 163 kuo
pa ruošiasi prie labai .vai
raus vakaro, kuris įvyks ko
vo 14 d. parapijos salėj. Bus 
atvaidinta dvi labai juokin

gos komedijos ir išpildyta 

mnzikalė programa. Pasta

rąją dalį išpildys parapijos 

“Glee Club” vadovaujamas 

muziko kun. Antano Zaka

rausko. Apie veikalus bus 
paskelbta vėliau. Be to, bus 
gerų kalbėtojų, kurie apibu
dins Susivienymo reikaling i 
mą ir naudingumą.

Komisijon įeina šie Susi 
vienymo nariai: P. Gižaus 
kas. J. Mickeliūnas, P. Krikš 
čiūnas, A. Poškienė ir gar
bės narys L. Simutis.

K. S^elly

SKELBKITĖS DRAUGE

Metinis Vasario Mėnesio Rakandų
IŠPARDAVIMAS

250 GRAŽIŲ PARLOR SETŲ 
325 BEDROOM SETAI

250 DINETTE SETŲ
500 MATRASŲ IR SPRINGSŲ

I

III
v-Ji

DINING ROOM SETAI turi būt išparduoti neatsižiūrint į kainas, nes Budriko 
dvi krautuvės yra užverstos prekėmis, kurios turi būt išparduotos, nes būti
nai yra'reikalinga vieta kitoms prekėms, kurios yra užpirktos, kada kainos bu
vo prieinamos ir prekių buvo galima gauti.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas. Pirkite rakan
dus iš Budriko dabar ir 
sutaupysite pinigus ir ga- 
lėseii pirkti nors metams 
išmokėti.

3 ŠMOTŲ PARLOR SETAS, šviesios spalvos, drūto padarymo, garantuo
jamas, ceiling kaina $98.00 ............................................................................................ už $68.50

3 ŠMOTŲ RIEŠUTO MEDŽIO miegamojo kambario setas.............už $72.50
8 ŠMOTŲ DINING ROOM SETAS vertas $119.00 ............................... už $69.00
5 ŠMOTŲ DINETTE SETAS vertas $62.00 ................................................. už $38.50
CEDER CHESTS, vertė $48.00 ........................................................................ už $29.50
GRAŽIOS, DIDELES ELEKTRINES LEMPOS .................................... po $7.95
VAIKAMS LOVELES ............................................................. -.................................. po $14.95
VAIKŲ LOVELĖMS MATRASAI ............................................................. po 3.93
KLIJONKES 9x12 ............................................................................................................ po $3.95
KARPETAI 9x12 ............................................................................................................ už $37.50
DIDELES KALDROS ....................................................................................  po $3.95
DIDELI VILNONIAI BLANKETAI...................................................................... po $8.50
VIDUTINIO DYDŽIO BLANKETAI.'.................................................................. po $3.75
RADIOS gražiuose kabinetuose, PHILCO, RCA VICTOR, ZENITH $69.50 
AUTOMATIŠKOS RADIO Kombinacijos, pačios permaino rekordus $119.00 
ANGLINIAI PEČIAI, Porceleno aptaisymai, Moore’s ir kitų išdirbysčų 
............................................................................................. ........................... .......... po $29.00 r $59.00

4 ir 4 GAZUI IR ANGLIMS BALTI PEČIAI.............................................. po $149.00
GAZINIAI PEČIAI su kotroRuojama šiluma............................................po $89.00
GERI MATRASAI didelės mieros, ar mažos, grynos vatos.............po $12.00
SPRINGSINIAI MATRASAI ................................................................................ po $19.95
DRŪTI SPRINGSAI .................................................................................................... po $12.95
25 ŠMOTAI ROGERS gvarantuoti ant visados stalui setai .... už $19.50
RANKINIAI laikrodėliai ELGIN, BULOVĄ, WESTFIELD____ po $19.50
14 dalis karato DEIMANTINIAI ŽIEDAI .................. ............................ po $69.00

Pirkite dabar, nelaukite, nes dabar yra didelis pasirinkimas ir kainos žemos
’ v / 9

Perkančių patogumui krautuvė būva atdara ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Pirkinius pristatom visur.

JOSEPH F. BUDRIK, Ine,,
RAKANDŲ, RADIJŲ IR JEWELRY KRAUTUVE 

PO VIENU STOGU SAVAME NAME

3241 So. Halsted St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3409 So. Halsted St.
Teisingam radijų pataisymui telef otraekRe: C Albume t 7237

■ 

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO PROGRAMAI: WCFL. 1000 kil., 9:00 valandą Sekmadienio 
vakrfTais; WHFC, 1400 kil., 7:00 valandą Ketvirtadienio vakarais. Pasiklausykite.
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6 DIENRAŠTIS DRAUGAS Pirmadienis, vas. 22, 1943

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

LIETUVIS DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Povilas F. Sukantis 

Povilas Petras Bukantis,

11 dieną, baigė Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir Harri- 
son high school. Dirbo Pull
man Co. clerku. Priklausė 
prie L. Vyčių.

Povilas Petras Bukantis į 
Dėdės Šamo armiją išvyko 
1941 metais, birželio 10 die
ną. Jo dabartinis adresas: 
Co. M. llth Inf. c-o Pm. N. 
Y. N. Y. 36035520.

Povilo Petro Bukančio tė
vai, Stanislovas ir Morta 
Bukantis. gyvena Chicagoje,

gimęs 1909 metais, rugsėjo 907 W. 20th PI.

Rytoj prasideda dėl War Ration Book 
No. 2 gavimo registracija

Registracija dėl War Ra
tion Book No. 2. gavimo 
prasideda vasario 23 dieną, 
antradienj, ir baigsis vasa
rio 26 dieną.

Privalote registruotis sa
vo Ward, artimiausioje mo
kykloje. Registracija vyks 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. va
karo.

Registracija gauti War 
Ration Book No. 2 bus ve
dama pagal asmenų pavar
džių alfabetą.

Vasario 23 dieną iš ryto 
registruojasi tie asmenys,

Cukrus
Cukraus kuponas No. 11 

geras dėl trijų svarų iki ko
vo 15 dienos.

kurių pavardės prasideda 
raide A ir B, o po pietų C, 
D ir E.

Vasario 24 dieną iš ryto 
registruojasi F. G. ir H, o 
po pietų nuo I iki L raidės.

Vasario 25 dieną iš ryto 
registruojasi M ir N, o po 
pietų nuo O iki R raidės.

Vasario 26 dieną iš ryto 
registruojasi S, o po pietų 
nuo T iki Z raidės.

Priemiesčiuose registraci
ja prasidės vasario 22 die
ną.

Batų reikalai

Kava
Štampas No. 25 Ration nai porai batų galioja 

Book No. 1 yra geras dėl birželio 15 dienos, 
svaro kavos iki kovo 21 die
nos vidurnakčio.

ATĖJO Į PAGALBA

TOZEUR

Čholl Djcrid.
•*

• NAZ/ THRUSTS

y:’.-?

I ARFA tos r BY

BATTLC LINI FOUM TATAHOUIt

•‘Draugus” Acme photo

Britų 8-to j i armija stipriai spaudžia nacius Mareth li
nijoj ir sulaikė nacių veržimąsi trijose vietose. Amerikie
čiai neteko trijų ,oro bazių, nemažai ginklų ir vyrų.

Ryjikės žuvys puola jūrose lakūnus
Į Springfield, III., grįžo 

atostogoms Patrięk Mcln- 
tyre, Navai aviation radio- 
man, jis Paeifiko mūšiuose 
dalyvavo nuo gruodžio 7 
dienos, 1941 metų. Jis daly
vavo kovoje su japonų sar
gybiniu lėktuvu. Trys japo
nai buvo nušauti. Amerikie
čių lėktuvo motoras buvo su 
žalotas. Lėktuvas Catalina 
su įgula turėjo nusileisti į 
jūrą. Septyni vyrai, jų tarpe 
ir Mclntyre, sėdo į gelbėji
mosi valtelę, vienas jų įgu
los narys žuvo kovos lauke. 

Septyni įgulos nariai iš-
Pagal racionavimo taisyk buvo jūroje, gelbėjimosi vai 

les per metus vienas asmuo telėje, dvi dienas ir dvi nak- 
gauna 3 poras batų. Pirmo- tis, kol jie buvo išgelbėti, 
ji pora batų galima gauti su pirmą naktį pajuto Diesel 
stampa No. 17 iš Ration alie j aus kvapą. Matyti sub- 
Book No. 1. ši stampa vie-J marinas buvo iškylęs į pa

iki virsiu, norėjo duoti vienas 
įgulos narys šūviu signalą,

savo priešą šauna be pasi
gailėjimo.

Patrick Mclntyre pasako
ja, kad jūrose juos būriais 
puolė ryjikės žuvys. Pasise
kė išsigelbėti.

Gavo mirties 
bausmę

LĖKTUVAS PERSKELTAS Į DVI DALIS
Lakūno parašutas atsidarė jūrose ir jis 
įkrito į vandenį. Buvo be sąmonės, tik 
vėliau ją atgavo.

Corp. Joe Hartman, blon
dinas ir aukštas, vyras, iš 
Birmingham, Ala., grįžo va
sario 4 dieną iš Choiseul sa
los miškų ir papasakojo šiur
pius savo pergyvenimus.

65 DIENOS SALOJE
Hartman 65 dienas pralei

do saloje, kuri yra netoli 
Bougainville salos,, kurioje 
randasi japonai. Jis gyveno 
su vietos žmonėmis ir matė 
amerikiečių ir japonų kovas 
ore ir jūrose. Jis sučiupo ja
ponų pilotą ir jį nušovė, kai 
jis bandė pabėgti.

Hartman buvo bombonešio 
užpakalyje prie šautuvo (gu- 
nner), kai gruodžio 1 dieną 
amerikiečių tombanešys (Fly 
ing Fortress) susitiko su ja
ponų zero lėktuvais. Du japo 
nų zero lėktuvai buvo numuš
ti į jūras, keturi paspruko.

išplauta vandens į pakran
tę. Hartman tą knygelę ra
do, ji buvo buvusio jo vado 
užrašų knygelė.

NUŠOVĖ JAPONŲ 
PILOTĄ

Hartman gyveno su vie
tos gyventojais. Kartą vie
tos gyventojai pranešė, kad 
saloje buvo priverstas nusi
leisti japonų pilotas.

Hartman japonų pilotą 
rado pas vietos gyventoją 
miegant ir jį areštavo. Ja
ponų pilotas bandė pabėgti 
į mišką, tada Hartman jį 
nušovė. Vietos gyventojai 
japono lavoną sudegino.

Sausio 24 dieną Hartman 
paliko Choiseul salą, su 
salos 21 kareiviu. Per 7 die
nas pasiekė Santa Isabel sa
lą, Solomon salose. Paskui 
gavo motorinį laivą ir pa-

Po kelių minučių atsirado siekė Tulagi, o vėliau atvy-
dar septyni lėktuvai.

JAPONAS SU SAVO 
LĖKTUVU SMOGIA Į 
AMERIKOS LĖKTUVĄ

Vienas japonų pilotas su 
lėktuvu puolė į Amerikos 
Flying Fortress ir lėktuvą 
perskėlė į dvi dalis, 17,000 
pėdų aukštumoje ir lėktuvo 
dalys krito į jūras.
. Hartman liko be sąmonės, 
tik sąmonę atgavo, kai jis 
buvo nuo jūros 2,000 pėdų. 
Jis paėmė parašutą. Parašu
tas atsidarė ir Hartman nu-

ko į Guadalcanal.

f*

X Kun. M. Šilkas, šv. 
Pranciškaus lietuvių parapi
jos, Sheboygan, Wis., klebo
nas, vasario 16 d. proga lan
kėsi Chicagoj, dalyvavo pa
maldose šv. Kryžiaus baž
nyčioje, atlankė “Draugo” 
red. ir savo kolegas kuni
gus.

X Peoples Res tau ran t. 
1628 W. 47 St., savininkė 
Harper po tėvais šeiųretaitė 
su Elena Petkiene ir Sof. Ma- 
roziene, biznierkom iš Brigh
ton Park, išvyko atostogų į 
Kaliforniją. Restoranb bo- 
sienė ne tik įsigijd J*Dhau- 
go” koncerto tikietų, bet dar 
ir gražių dovanų paliko;

X Pvt. P. Baltinis/ *Ė>rau- 
go” bendr., buvęs Chicago 
universiteto studentas ir pir 
masis Ateitininkų draugovės 
pirm., greitu laiku kariuo
menėj baigs bendrąjį lavi
nimąsi mediciniškuose daly
kuose. Kariuomenės gyveni-

Šiondien atsilanky- mu patenkintos. Dabar ran
dasi Louisiana valstybėj.

Vadavo kitus, o 
dabar pats atsitūpė
į kalėjimą

Casimir Darlak, kuris pa
dėjo Roger Touhy ir dar še
šiems pabėgti iš Statesville 
kalėjimo, spalių 9 d., 1942 
metais, nuteistos kalėjiman-;,,^ 8U j vandenį

už 150 jardų nuo kranto. Jisnuo vieno iki 20 metų.

kitę į svetainę
šiandien, 7:30 vai. vaka

re, Roselande, Visų Šventų
jų lietuvių parapijos bažny
čios svetainėje kun. J. 
Prunskis rodys paveikslus 
iš tų kraštų, kuriuose yra 
Amerikos kareiviai. Taip 
pat parodys 'Lietuvoje nu
žudytų kunigų paveikslus. 
Paveikslai ir vaizdai bua 
parodyti ekrane.

Kviečiami visi atsilanky
ti ir pamatyti įdomių , vaiz
dų. > . į/

X Ant. Bambalas, brigh- 
tonparkietis, baigęs Maria
napolio Kolegiją, dabar tar
naująs kariuomenėj,' džiau
giasi gaudamas “Draugą”. 
Sako, kad ir toli būdamas, 
perskaitęs “Draugą” suži
nai, kas dedasi ne tik Čika
goje, bet. ir kitų kolonijų lie
tuvių tarpe. - i u •• • .

X Počiulpų namuose, 6924 
S. Fairfield Avė., buvo šau
nios vestuvės jų dukters, 
kuri ištekėjo už kario Ruz- 
gio. Jaunasis šiuo metu ran
dasi Chicagoj. Počiulpų du 
sūnūs taip pat yra kariuo
menėj ir tiktai vienas tega
lėjo parvykti į sesers ves
tuves. Počiulpas yra žino
mas biznierius, mėsos bu- 
černėms pristatytojas.

X Pvt. V. Klemka, buvęs 
veiklus Chicago jaunimo ta
rpe, šiuo metu su Amerikos 
kariuomene randasi Angli
joj. Rašo, kad atohtegavo 
Londone. Jo brolis' Volteris 
Klemka yra Ateitininkų 
dr-vės sekretorius. ) y?-

X J. ir O. Sliteriams, 1440 
S. 49 Ct., “Draugo” ’riuoSlr- 
diems rėmėjams, vleilų me
tų vedybinio gyvenimo pro
ga, Ateitininkų draugovė 
siunčia sveikinimus ir linki 
daug saulėtų metų, taip pat 
ir ųj dukrai Joanai drūtai 
augti. Į tų linkėjimų vaini
ką ir “Draugas” įpina gėle
lę. '

X Juozas ir Ona Girdvai-

Casimir Darlak įšmugelia- 
vo į kalėjimą ginklus ir sep
tyni kaliniai Uis ginklais pa
sinaudodami buvo. pabėgę iš 
kalėjimo, jų tarpe buvo pa
bėgęs ir Casimir Darlak bro
lis Edvvard Darlak.

Touhy gengė buvo vėl su
gauta. • . ,

plaukė į krantą ir jį pasiekė. 
Tik vieas Hartman išsigelbė
jo iš lėktuvo įgulos narių. 
Krūtinė buvo sužeista, kai 
parašutas atsidarė. Jį sutiko 
du vietos gyventojai ir 
Hartman nukeliavo į kaimą. 
Vietos gyventojai davė jam 
šyknosparnių mėsos valgyti.

MIEGOJO VIENOJE 
LOVOJE SU VADU

Hartman miegojo vienoje 
lovoje su vietos gyventojų 
vadu.

■ Hartman gruodžio pabai
goje matė skrendant Ame
rikos Flying Fortress. Va
kare vietos gyventojai pa
sakojo, kad japonų zero nu
mušė bombanešį ir jis įkri
to į vandenį ir įgulos vyrai 
jūrose buvo nušauti iš japo
nų šautuvų.

Kitą dieną amerikiečių 
piloto užrašų knygelė buvo

Iš Illinois valstybės 
7 vyrai dingusiųjų 
sąraše

Vasario 19 dieną karo de
partamentas paskelbė 93 
Jungt. Amerikos kareivių pa 
vardes, kurie dingo Europos, 
Š. Afrikos, Pietų Paeifiko ir 
pietvakarinio Paeifiko karo 
akcijoje. Dingusiųjų skąičiu- 
je septyni yra iš Illinois val
stybės, penki iš jų iš Chica
gos ir jos apylinkės.

bet susilaikyta, nes galėjo 
būti japonų submarinas. Ja
ponai tuojau pamatę jūrose

Kas išrado arbatą
Kinai' išrado šilką, arba-

Padangų 
patikrinimas

dieną Jim Rawlins, 46 metų
________ ________ ,.......... .....  amžiaus, buvo patalpintos į ,P*raką ir knygų sPau8'
keleivinių automobilių pa- Arizonos dujų kambarį už dinimą. 

dangų patikriųimo, kurie tu išniekinimą ir nužudymą
ri “B“ a? 4'C” kortelę ir vienuolikos metų mergaitės. 20 Centą UŽ barzdą

Vasario 28 diena yra pas
kutinė diena dėl periodinio

Florence. Ariz. Vasario 19
Du Chicagos
marinai sužeisti

Vasario 19 dieną Navy 
pranešė nuostolių sąrašą, ku
riame pažymėta 3 jūrininkai 
mirę, 7 dingę ir 30 sužeistų. 
Du Chicagos marinai yra su-

taip pat dėl komercinių ma
šinų

centų.

Jim Rawlins už žmogžu-
dystę gavo mirties bausmę. 1 Naui°ie Ze^joje, barz

dos nuskutimas kaštuoja 20 žeistųjų Urpe.

GAILESTINGIEJI BROLIAI
Kas kart reikia daugiau brolių patarnauti vyrams ligo
niams! Jauni vyrai tarp 16 ir 40 metų amžiaus yra 
kviečiami pasiteiriauti dėl tolimesnių informacijų iš 
naujokų Vedėjo.

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cotiage Street Bufialo. N. Y.

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas '

Gvarantuojamas
Nmumraklt nmy. JunjretkiMŲ Riirirlntnkt). 4ų negalima. atrtatytl, nea 
(tauriau Jų nertlrhama. Jiioh mitina pataikyti, kad (luotų Jum e daug 
metų patarnavime. Jfi«ų Blg Ben, Little Ben Ir kiti bndrtnlkal gali
ma pataikyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

DTPF.TJS T4PARDAVTM.AR Mt'RV 
MILftTNHKO R^AKO MFZTKA- 

IJNIŲ INSTRUMENTU

PARTNAUDOKTT frooa darar
KOL DAR NEIAPARDUOTI.^
TŪBOS. clartnetai. trom

bonai. 8AXAPHONF,R FLTTTER 
an "cacea” — »»6.00. 117.RO
145.00 Ir 176.00. Vlal Agarantuoti 
lengvam grojimui.

KONCKRTTtt OTTTTARAT. RPA- 
NTSKT MANDOLINAI. RANJOR. 
RMUIKOR. TENOB BANJOR — 
(AKO (AKO. (13.60 Iki KR.00. 
RTRTTTNINIAT BASAI — 300 00. 
Utitnn ir ll60.ro. baro tt*. 
DRNOAT.AR — S1S.00 RMTCR.
T.T A T RMTTTKOMR. RTRTTTNTNT- 
AMS BARAMS VTOLAR TR UKI- 
1.0 — 11.50. SS 00. 16.00. 110 00 
Ir S16.00. Rtriflnoa dėl vlau vtrA- 
mlnAtn Inatrumentu. BARS Ir 
RNABE DRUMS— (1(50 SIS.60. 
1(6 00 Ir (60 no. PEDALR. HT- 
BOTR. CTMBOIK.. t r DRUM 
HRAD8 p«»»l«nml tuma palau
kiant. MOUTH PIECE vtalema 
braaa Ir "raed" Inatrumentama 
pritaikomi Jūaų lūpoms.

RKRPRBTTVAR VICTOR IR 
kitu PHONOORAPH natalavmaa.

Atatatvmaa vtaų dailu Clarlne- 
toma. TrlOboma. Raranbonea Ir 
taipgi 8mulkoma Ir Oultarama.

• 14 Maivrcll
MUS
Rt., (blogn

Nuo 1941 m., gruodžio 7 
d. iki vasario 19 dienos, 1943 
m., Amerikos laivynas turi 
23,432 jūrininkus nuostolių 
sąraše, iš jų 6,617 mirė (žu
vo).

<fr
PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS

DABAR tai laikas pirkti Ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor 8etai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.
Pasirinkit Savo Audinį-------- ★ Paalrtnklmag ap-

n i ii a ai. ll derralų IA puikiųPasirinkit Savo Stylių audimų.
# Nauji matertolal 
Ir geriausiai darbai 
atliekamas kiekvie
no užsakymo.
★ VELTUI paėmi
mo patarnavimas 
netoliau S0 mailių 
tolumo. ____

Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas ir 
metinė vakarienė

Chicagoje Sv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų metinė 
vakarienė ir Lietuvos Ne
priklausomybės dvidešimt 
penkių metų sukakties mi
nėjimas įvyks vasario 28
dieną 6:30 vai. vakare, šv. niai’ ^15 S. 49 Avė., Cice-

MES PERDIRBSIM JŪSŲ SETĄ
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

DC I II Y C UPHOLSTERING'ft 
C L- M A C FURNITURE company 

4315-17 ARCHER ’
COMPANY 

LAF. 9841

Kazimiero Akademijos salė
je. Šioje vakarienėje ir Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjime bus įdomi muizkali- 
nė dalis ir atvyks daug žy
mių svečių.

Visi chicagiečiai dalyvau
kite šiame patriotiškame pa
rengime. Savo atsilankymu 
paremsite Akademiją, kuri 
palaiko ir stiprina lietuviuo
se katalikišką, lietuvišką ir 
amerikonišką 'dvasią.

ro, šįmet gegužės mėnesį 
švęs vedybinio gyvenimo 35 
metų sukaktį. Jubiliatai yra 
nuoširdūs “Draugo” rėmė
jai ir duosnūs kitiems tau
tos ir katalikiškiems reika
lams.

EVERY 
PAT DAY

S* BONO DAY

ll60.ro

