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RUSAI ATSIĖMĖ ROSTOVĄ TIES DONU
Iš vokiečių atimtas Vorošilovgrad; 
praneša, vokiečiai evakuoja Charkov

Anot sovietų, visa vokiečių karo 
linija pietinėj Rusijoj trupa
MASKVA, vas. 15. — So-i Atsiėmus Rostovo miestą

»Lietuvos Nepriklausomybės 
Deklaracija:

vietų karo vadovybė šian- 
dien specialiu komunikatu 
paskelbė, kad rusų armijos 
iš vokiečių atsiėmė Rostovą 
ir Vorošilovgradą. šis pas- 

jĄ ta rasi s miestas yra šiaurių
link nuo Rostovo.

Be to, pranešta, kad Char

rusai uždaro Kaukazo vaka- «
ruošė vokiečių armijai pas
prukimą. Nesuspėję iš ten 
pabėgti vokiečiai bus visiš
kai uždugnyti.

(Vokiečiai per radiją pri
pažįsta Rostovo ir Vorošilov 
grado netekimą. Pažymima,

kovo miestas apsupamas ir j kad iš vienur ir kitur vokie- 
kas momentaš laukiamas jo čių kariuomenės “tvarkin

gai” ištrauktos į naujas gy
nimosi pozicijas. Sako, tas 
atlikta iš anksto nustaty
tais vadovybės planais. A- 
not vokiečių, visi sužeistieji 
vokiečiai, ginklai ir karo me 
džiaga iš abiejų miestų tvar 
kingai ir metodiškai ištrauk 
ti į naujas vakarų link po
zicijas, o įsitvirtinimai per-

atsiėmimas.

BRITAI ATAKAVO 
r MILANĄ, KOELNE

LONDONAS, vas. 15. —
Britų lakūnų skadronai pra
eitą naktį atakavo Pareinio 
miestą Koelne (Cologne) ir
Italijos miestą Milaną, pas- dėm išgriauti ir sunaikinti).
kelbė oro ministerija. ■ I ,

Sovietų vadovybė pareiš- 
Be to, atakuota dar ir Spe kia, kad visa vokiečių karo

zia, italų laivyno bazė vaka-j fronto linija pietinėj Rusi- 

rinėse Italijos pakrantėse, i joj trupa. Rusų .armija yra
Visur pastebėti kilę dideli 

gaisrai.
Ministerija pranešė, kad 

x 11 lėktuvų negrįžo.
* i

y Praeitais metais 
' 940 indy užmušta

BOMBA Y, Indija, vas. 15. 
— Reginald Maxwell, vice- 
karaliaus tarybos narys, pra 
nešė legislatyviam susirin
kimui, kad 1942 m. Indijoje 
per indų riaušes, kilusias po 
Mohmandas Gandhi arešta-

-X vimo, policija ir kariuomenė 
940 asmenų nušovė ir 1,630 
sužeidė.

Tą pat laikotarpį 60,229 '

tik už keletos mailių nuo 
Charkovo, kurs yra dar svar 
blausias vokiečių bastijo- 
nas.

(Reuterio žinių agentūra 
Londone praneša, kad vokie 
čiai, kaip atrodo, Charkovą 
apleidžia. Vokiečių komuni
kate pažymima, kad rusų 
atakos prieš Charkovą iš 
šiaurinio šono atmušamos ir 
vienoj vietoj kovos lauke 
rusai palikę apie 4,000 savo 
kareivių lavonų. Vokiečiai 
be to, tvirtina, kad rusai per 
sniego pūgas atmušti ir nuo 
Kursko, taip pat ir Lenin
grado fronte iki Volchovo).

Maskvoje spėjama, kad 
asmenys areštuota; 26,000 vokiečiai, regis, atsimes į 
nubausta, o apie 18,000 įka- Dniepro upės vakarines pa
imta be teismo.

Gandhi uždarytas Aga 
Khano rūmuose, šalia Poona 
miesto. Jis pradėjo alkti 

A protestuodamas, kad viceka- 
~ ralius atsisako jį besąlygi

niai išlaisvinti.

' Komunistų vadai. 
dedasi patrijotais

NEW YORK, vas. 15. — 
J. A. Valstybėse komuniste 
partijos vadai dedasi dide

v liais Amerikos patrijotais.

Komunistų partija minėje 
“Lenino-Lincolno” dieną 
Didįjį Amerikos tautos vyr? 
A. Lincolną jie gretino si 
N. Leninu.

Komunistų vada! sakė 
kad kaip Lincolnas daug nu 
sipelnęs Amerikai, taip Le 
ninas—Rusijai.

krantes
gintis.

ir ten įsistiprins

LIETUVOS Taryba, savo posėdy vasario 16 
dieną, 1918 metais, vienbalsiai nutarė kreiptis: į 
Rusijos, Vokietijos ir k’tų valstybių vyriausybes 
šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tau
tos atstovybė, remdamos pripažintaja tautų apsis
prendimo teise lr lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo 18-23 dd., 1917 metais, skelbia 
atstatanti Nepriklausomą Lietuvos Valstybę sn so
stine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų 
valstybinių ryš’ijį kurie yra buvę. su kitomis tauto
mis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietu
vos Valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galutinai nestatyti Seimas, de
mokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Dr. J. Basanavičius A. Petrulis
K. Bizauskas K. Šaulys
M. Biržiška Dr. J. šaulys
S. Banaitis J. šernas
P. Dovydaitis A. Stulginskis
Sl Kairys A. Smetona
P. Klimas J. Smilgevičius
D. Malinauskas J. Staugaitis
V. Mironas J. Vailokaitis
S. Narutavičius J. Vileišis >

Vilnius, vasario 16, 1918 m.

* Naciai įlaužė 
amerikiečiu linijų 
Tunisijoje

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, vas. 15. — Čia iškelta 
aikštėn, kad vokiečių šar
vuotieji daliniai netikėtai 
užatakavo amerikiečių už
imtas pozicijas vakaruose 
nuo Faid perėjos ir per 20 
mailių įlaužė liniją. Tuo bū
du vokiečiai iškėlė pavojų 
amerikiečių, linijos at spirai 
ties Gafsa, tolėliau pietų 
link Tunisijoje.

Šiam savo žygiui, sako
ma, vokiečiai pavartoję apie 
50 tankų, regis, priklausan
čiųjų gen. Rommelio armi
jai.

Pranešta, kad kovos dar 
vyksta. /»

Paskutinėmis 4 savaitėmis 6,066 
japonai nukauta Guadalcanal

Užsilikusios japonų grupės salos 
raistuose bus išnaikintos

/

WASHINGTON, vas 15. j dalcanal salos kampe dar 
— Laivyno departamentas užsilikusi negausinga japo- 
skelbia, kad Guadalcanal sa- j nų grupė, kuri veikiai bus
loję, Solomons, likviduojant 
japonų jėgas per paskutines 
keturias savaites 6,066 ja
ponai nukauta ir 127 paim
ta nelaisvėn. Vienam Gua-

Algerijos prancūzų 
viršininkas sudarė 
priešnacinį kabinetą

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, vas. 15.—Prancūzų š. 
Afrikos komisionieriaus gen 
Gi raud pasidarbavimu šios 
prancūzų kolonijos Afrikoj 
prancūzų generalgubernato
riaus Peyrouton kabineto 
nariais parinkti priešnaci- 
niai asmenys. Nauji kabinę-

Lenkų nacionalinė 
taryba darbuojasi

LONDONAS (ONĄ). —
Lenkų nacionalinė tąryba 
ištrėmime pripažino įstaty
mą, kuriuo remiantis po ka- to nariai pirmiausia yra nu 

ro Lenkijoje kariniai teis-

sunaikinta, jei nepasiduos.
Laivyno departamentas 

yra nuomonės, kad Guadal
canal salos raistuose slaps
tosi dar daugiau japonų. 
Bet jie bus išgaudyti, arba 
sunaikinti.

Paimti nelaisvėn japonai 
reiškia gilaus nepasitenkini
mo, kad juos apleido jų ka
rininkai vadai. Karininkai 
per amerikiečių ugnį evaku
avo salą, o juos paliko sa
vam likimui, įsakė kovoti ir 
nepasiduoti.

Suomijos prezidentu 
išrinktas Ryti

_ HELSINKI, vas. 15.—Šuo 
mijos prezidentu iš naujo

ARKIV. SPELLMAN 
VYKSTA VATIKANAN

MADRIDAS, vas. 15.—pa 
skelbta, kad New Yorko ar
kivyskupas F. J. Spellman iš 
Ispanijos vyksta Vatika- 
nan.

(Londono laikraštis Daily 
Mirror rašo, kad arkivysku
pas Spellman veža preziden
to Roosevelto laišką popie
žiui Pijui XII pokarinio tau
tų atstatymo klausimu).

Maršalas Timošenko 
atvyksta Amerikon

WASHINGTON, vas. 15t 
—Iš Londono paskelbta, kad 
sovietų maršalas Timošen
ko vykstąs į J. A. Valstybes.

Valstybės departamentas 

pareiškia, kad kol kas jis 

apie tai nieko nežinąs.

sistatę prieš Vichy vyriau- jgrįnktag dabartinis respub- 
sybę ir nacius pasiryžę ben-, likos prezidentas Risto Ryti. 
drai su sąjunginėmis ’vals-, gį kartą jį rinko ne gy_ 

lybėmis darbuotis už pran-; ventojai, bet elektorių kole-
cūzijos išlaisvinimą.

mai bus autorizuoti taikyti 
už atliktas piktadarybes 
prieš lenkus piliečius ir jų 
nuosavybes nuo 1939 m. rug 
piūčio 31 d. Bausmės numa-

tytos mirtis, arba iigv "^Komitetas gamina
kalėjimas. »

Pažymėta, kad šį įstaty- I3KSŲ DI1IŲ 

mą prieš jo vykdymą pir
miau turės pripažinti lenkų 
vyriausybė.

Sako, lenkų taryba ėmėsi 
šio žygio, kai gauta žinių

Sako, jei jis atvyksiąs, tas apie nacių barbarišką šėli- 
bus iškelta viešumon. Kitaip mą okupuotos Lenkijos teri- 
gi nieko negalima pasakyti. ton]°8e-

Britų lakūnai atakavo 
nacių bazę Lorient

LONDONAS, vas. 15. — 
Naktį prieš sekmadienį bri
tų lakūnai dukart atakavo 
nacių submarinų bazę Lori
ent, Prancūzijoje.

Išmesta apie 1,000 tonų ', 
bombų. Grįžę lakūnai pasa
koja, kad bazėje sukelti gai
srai ir dūmai buvo iškilę iki 
15,000 pėdų į dausas.

NEW YORK. — Čia uo- 
atan iš Afrikos vandenų at
plaukė prancūzų kovinis Lai
vas Richelieu, 35,000 tonų. 
Regis, bus taisomas. Be to, 
iš Dakar atplaukė dar ir du 
prancūzų naikintuvai.

KRINTA ŽEMfiN

"Drau<a»" Acme photo
Didelis vokiečių lėktuvas, sunkus bombonešis ar trans

portinis lėktuvas, buvo numuštas rusų fronte. Lėktuvas 
dūmuose paskendęs krinta į žemę. ši dramatiška scena 
buvo nutraukta rusų filmininkų.

Kesintasi prieš P. 
Afrikos premjera
. NEW YORK, vas 15. — 
Prancūzų tadijo iš Algiers 
praneša, kad kesintasi nužu
dyti Pietų Afrikos Unijos 
premjerą fieldmaršalą Jan 
Christian Smuts. Kesinimą- 
sas aukoneveiktaa.

WASHINGTON, vas. 15. 
— Kongreso žemesniųjų rū
mų būdų ir priemonių komi
tetas baigė taksų reikalu 
apklausinėjimus ir ėmėsi 
gaminti naują federalinių 
takąų įstatymo projektą.

Koks bus tas projektas, 
kaip taksų mokėjimas bus 
pakeistas, niekas negali ži
noti. Ims laiko rūmams tai 
svarstyti. Paskiau bus nu
keltas senatan.

Tad žmonės 1942 m. tak
sus už pajamas turi mokėti

gija. Iš 300 balsų 269 teko 
prezidentui. Ir tik vieną kar 
tą balsuota.

Prezidento rinkimų pro
cedūra dėl karo buvo susiau 
rinta. • * « T *

Nacių ministras 
Olandijoj nužudytas

LONDONAS, vas. 15. — ’ 
C. Van Ravenzvaai, Utrech
to miesto burmistras ir na
cių kontroliuojamos Olandi
jos vyriausybės socialinių 
reikalų ministras, nužudy
tas, Aneta praneša. 2mog- 
žudis, sakoma, pabėgęs.

Naciai sušaudėtaip,, kaip reikalauja dabar-
ti"!., įstatymas. Sako, iki| bdgŲ patrijotų 
kovo 15 d. turi sumokėti r *
nors ketvirtąją dalį 1942 me
tų taksų.

(•

Vyriausiojo teismo 
nuosprendžiai -

WASHINGTON, vas. 15. 
— Vyriausias teismas pat
virtino U. S. distrikto teis
mo Chicagoj nuosprendį, 
kuriuo nepripažintas teisin
gumo departamento siekia
mas “injunetion“ prieš Ja
mes Petrillo, Amerikos Mu- 
zikininkų federacijos prezi
dentą, kurs muzikininkams

LONDONAS (ONA). — 
Slaptas belgų radijas Libe
ration (Išlaisvinimas) skel
bia, kad naciai seušaudė 
pulk. dr. Lambrecht, belgą 
patrijotą, kure buvo devynių 
vaikų tėvas. Jis mirė savo 
uniformoje.

• *
T-HNDONAS. — natiniai 

stebėtojai tvirtina, aau vo
kiečiai atsimeta visu frontu

pilietybės klausimu teismas 
atidėjo šį dalyką dar perar- 
gumentuoti. Tas reiškia, 
kad, rasi, teisėjai pasiskirs
tę lygiomis už ir prieš. De
vintasis teisėjas Rutledge 
vos tik paskirtas. Nuo jo žo
džio priklausys galutinis 
sprendimas. .

Teismas nusprendė peror-1 Pietin*j Ru”’]Oi Sak°- «relt

ganizuoti ir savo praeitų 
metų paskelbtą nuosprendį, 
kuriuo patvirtinti municipa-

ir Charkovas 
sams.

atiteks ru-

W ASHINGTON. — Atato
liniai ordinansai, iškelian- vų rūmų komitetai atmetė

uždraudė muziką rekorduo- tieji “laisntus” ir taksus už sumanymą subsidijuoti f ar
ti.

Komunistų partijos narių
sektos Jehovah Wittness merius. šiam tikslui reika- 
pardavinėjamuA raštus. , tauta 100 milijonų dol.

I



DIENRAŠTIS DRAUGAS

Lawrence, Mass., kviečiamas minėti
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį

TUO REIKALU MAJORAS PASKELBĖ 
PROKLAMACIJĄ

--t* irto 16, 1943 
~ —

Luivrence, . Mass. šiame 
mieste yra įsikūrusi pavyz
dinga lietuvių kolonija, ku
rioj gražiai gyvuoja visa 
eilė lietuviškų draugijų, bro
lijų ir organizacijų kuopų. 
Lietuviško veikimo centru 
yra vienas Amerikos lietu
vių katalikų vadų kun. M. 
Jūras, Šv. Pranciškaus lietu 
vių parapijos klebonas.

Lawrence lietuvių veiki-' 
mu didžiuojasi netik visos' 
Amerikos lietuviai, bet taip 
pat ir vietos svetimtaučiai 
miesto valdžia. Dėl to, šį
met, minint Lietuvos Nepri-

James P. Meehan

I WHEREAS, the liberties, 
of Lithuania have been 
crushed under brutal Nazi 
oppression and lives of its 
citizens are subject to unt old 
miaery and hardshtp under 
totalitarian tyranny; and 

WHEREAS, Americans of 
Lithuaniaų descent have 
made a not?ble contributlon 
to the development of this 
country and their loyal y to 
the United States of Ameri
ca has bčen a source of 
great strength in the pre- 
sent struggle ag a ins t the 
Axis powere; and 

, - WHEREAS, the principles 
that inspire the forces of 
Democracy and Freedom in 
the conflict to overcome thę

WHEREAS, February 16, foroe3 of t'Vrann>' *nd <*• 
1943 marks the 25th anai- Pre3sion re«ul>'a the re’-'ora-

SUGAUTAS PABĖGIS Is LIGONINES ' sielos skaistumą. Drauge su
kitais puikiais charakterio 
bruožais, ta anksčiau minė
toji vakarų kultūros žymė 
yra viena iš svarbesniųjų 
lietuvių tautoje. Lietuviai tai 
kaimiečių tauta, kuri turi 
tą didelę moralinę jėgą. Tas 
yra moderniška riterių (vy
čių) dvasia Lietuvoje, tai 
moderniškas dvasios kilmin
gumas. šventasis Raštas ir 
Katalikų Bažnyčia padaro 
lietuvių tautą stipria mora
liniu ir tautiniu atžvilgiu. 
Teisingai prez. Rooseveltas 
yra pasakęs: “Religija yra 
demokratijos ir tarptautinio 
pasitikėjimo šaltinis”.

Toliau min. Bilmanis nu- 
! pasakoja, kad lietuvių, tau
ta net ir tuo laikotarpiu, kai 
daugelis jos inteligentų bu-

. vo ia apleidę, rado sau vfet-Pvt. J.accb L. “Jackie” W ebb, N. Y., išėjo iš Reno Army , .» .. /•. «./ dovus iš pačios liaudies kiAir Base ligonines pasilinksminti. Jis buvo suimtas. Čia
matome jį ligoninės rūbuose.

■

tion of free government in
klausomybės 25 metų sukak- Lithu&nia^ and*^*^**^* ** ^ those eountries where inde- 
tuves, miesto majoras Jame3 ’ pendence has been crushed.
P. Meehan paskelbė prokla-' WHEREAS, the Republic NQW THEREFORE I 
maciją, kurioj kviečia visus of Lithuania was founded . 3AMEg' p
gyventojus tinkamu būdu upon those principles of De-| of the q( Lawrence 
paminėti " Lietuvos Nepn- mocracy and Freedom which
lausomybės sukaktį. Prokla-! we have so long cherished!“0 t”1' pr0“La"" I (LKFSB) Dr. A. Bilmanis, vos vyriausybę ir tas įnešė

.. .............. ,R 1QJ’ as Latvijos ministeris Vašing- teigiamo pastovumo valsty-

versary of the Independence

maciją skamba sekančiai: 1 in this country; and

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
(PLOKŠTELES) 

po 75c vienas
Jeigu norite užsisakyti per paštą, prisiųskite vieną do

lerį už prisiuntimą ir supakavimą. Prisiųskite “money or
der.” C. O. D. rekordų nesiunčiame.

Skaičius lietuviškų rekordų yra nedidelis. Gyvenant 
Chicagoje ar ąpielinkėje, gali pirkėjai patys atvažiuoti į 
Budriko Rakandų, Radio ir Jewelry Krautuvę. Atdara ir 
Sekmadieniais nuo 10:00 vai. ryto, iki 4 vai. po pietų. Dėl 
patogumo, Antrad., Ketvirtad. ir šeštad. iki 9:30 P. M.

26106—Ar žinai, kaip gerai (polka) — Mano tėvelis (valcas). 
(P. Sarp). ~ t

26107—Džiaugsmo valandos (mazurka) — Kraic (paika)
26107—Senelis ganė aveles (valcas) — Žalioj girelėj (Sarsev.) 
2608d—Smuklėj vainikėlis — Kur Nemunas ir Dauguva (J. Ola.) 
14064—Rudens pasaka (slow fox) — Veltui praftysi (tango) 
14065—Vyrai zukim (foxtrot) — Paskutinis sekmadienis (tango) 
14066—Nepamiršk manęs (anglų valdas) Ruduo (tango)
3001— Septynios pačios — Daktaro dairia
3002— Meilės karalaitis — Keturi ratai
501—Mylėjau mergelę — Močiutė mane barė (Jezavito lt. Ork.)
503—Gegutės polka — Vestuvių polka — (Jeeavito R. Ork.)
16073—Reikia tept (dvi dalys), A. Vanagaitis
16136—•NetSpildouiiis praSymas. l’irSlybos Amerikoj (Stankus)
16141—Alui Šiandieną, Sveikas Jėzau Mažiausia (J. Butėnas)
16152 — Pasaulis stovi. Man tik rodosi (A. Vanagaitis) .
16192—ftjo Mikas (J. Dirvelis), Trauk simnikki (J. Divelis)
16191—Panelės patogumas (Penn. Angliakasiai), Tamošiaus polka 

(Penn. Ang.)
16 200—Seni. duok talioko, Eiva liūlia ^mpų kult (J. Butėnas)
16204—Polka Jovalas. 1, 2. S Brrr... kupletai (Dineika)
16214—Marsaliete. Sudiev, panuitėle (St. I’auras)
16239—Dziedukas (valcas). Tykiai, tykiai (Vyrų oktetas)
T6345—širdie mano (tango). Tavu saldžiu nryloniu (tango)
16258—Skudutis (valcas), Šarkis galijotas (V. Niekus)
16261—Svetima padangė, (St. Pautas). Studento sapnas (Giraitia) 
16212—Pupų senis, Augo miSke baravykas (J. Butėnas)
16247—šie-tas (dialog.). Dumblas (dlalog.), Dineika 
16266—Aržuollniat pamatai, Mokslas, darbas žygiu šuoliai (St. Pauraa) 
1626*—Kur tas Šaltinėlis. Prirodlno seni žmonės (M. Petrauskas) 
18270—Turkų vestuvės, Rytų daina (L. V. N. Ork.)
16273—Kaukazo vaizdelis, dalis 1 Ir 2. (L. V. M. Ork.)
16293—Tekėk dukra už čigono, Ar afl nejauna, ar nevainikuota 

(K. Menkeliuniutė)
26022—Linksma giesmę mes užtrauksim, Sveikas Jėzau gimusis 

(Brk. Choras) .
26023—Gui šiandienų — Atsilankiau Betlejun (Br. Choras)
26026—Dul-dul dūdelė (K. Petrauskas — Berneli, nesvoliok 

(M. Petrauskas)
26039—Nepagelbės mergužėle gailios aAarėlės (J. Butėnas)
26040—Neverk, brangi (A. Sodeika) — Aria iŠ operos Rigoleto 

(A. Sodeika)
26(145—Pusiaunaktį tnusus baugiai'— Blusa (P. Oleka)
26047—Dzunguliukai — Prašau ptp sakyti (I.. Sipavičiūtė)
26048—Kad galėčiau — VurguoDs (L. Sipavičiūtė)
26056—Visiems tinka Sesutė (valcae)
2606S—žvaigždutė (one step)- Mano brangioji (valcas) — Kauno 

orkestrą
26065-—Kazbek — Susgodojau aš godeles (J. Babravičius)
26071—Gaidys (polka) — Klaipėdos valcas
26074—Pas malūnėlį (valcas) — Ant kiemelio (polka)
26068—-Eisim grybaut — Kareivėlis 
26077—Katu šėrei žirgelį — Iš rytų šalelės
26t»78—Panemunės (valcas) — Pilkas kaip tilvikas (Armonika solo) 
26080—I'rėdąs maiše (A. Vanagaitis), Godeles (K. Kriaučiūnas) 
26082—Suktinis — (ils. ir E. Rakausk.) — Tai gi ažiftnas dukrelės 
20083—Neskubėk (polka) —*- Greitas žirgelis (polka)
26086—Kuku vairus — Tėvynės polka z 
26086—Nauja polka — Bučkio valcas
26087—Bernužėli, neverk pačios — Kibiro tremtinys (J. Ols.)
26091—Linksmas jaunimėlis — Agotėlės valcas
26092—Ant mūrių krantelio — Prirodlno seni žmonės (J. Butėnas) 
26094—Ganėm aveles — Oi čla-čla (Htrumsk.)
26695—Ijevendrelis — Grybai (M. Htrumsk.)
26097 —Gaapadinė Rozalija — Jonas pas Rožę )Ht. Pilka)
26098—Barborytė nos) Irina — Alutis ir žemės rojus (H. Pilka)
26099—Amatininkų daina — Obuolys (P. Petraitis)
26100—ROslu vynu — Ant laivo (j. l'ktveris)
26102—Karės laiku polka — Didmiesčio polka (J. Sasnauskas) 
28104—Bernelis (polka) — Noro* polka (P. Kurpalius)

JOS. F. BUDRIK 9
INCORPOBATED

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Calumet 7237—4591

Budriko Krautuvės leidžiami Ratilo programai:
WCFL 1000—K Sekmadienio vakare 9-tą vilandą 
WHFC 1450—K Ketvirtadienio vakare 7-tą valandą.

Dėl sąžiningo Radio pataisymo, telefonuokit CALumet 7238

' sius — iš Vilnijos bažnyčių 
archyvų surinktas žinias a- 
pie vietinius lietuvius. Jis 
turėjo ilgus sąrašus lietuvių 
šeimų, rastų bažnyčių kny
gose. “Basanavičius žinojo! 
kur ieškoti savo tautos žmo
nių”, — prideda min. dr. 
Bilmanis.

Paragink savo kaimyną 
užsisakyti laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis. _

LATVIJOS MINISTERIS APIE LIETUVA
day, February 16, 1943,
Republic of Lithuania Day tone paragg knygą apie Lat- bes darbuose. Buvo pabrėž- 
in Lawrence and call upon vįją įr jos kaįmynug (Latviai ta pagarba šeimai ir priva- 

the and her Baltic Neighbors). čiai nuosavybei. “Lietuvos 
kunigai veikliai dalyvavo ū

įdomiai nupasakoja katali
kų vaidmenį Lietuvoje. Ji
sai pabrėžia, kad Katalikų 
Bažnyčia turi didelės auklė
jančios reikšmės ir kad ji 

(TKirciR) ' Ro dide^l vaidmenį auklė- las. Jie prisidėjo prie gra
.... ... 'jant lietuvių tautinį charak-Įžios lietuvių kalbos htgaivi-

t terį. “Nors lietuviai, — ra-lnimo sakydami lietuviškai

the citizens to observe
occaaon with appropriate Joje ministerts dr Bilmanis
exercises.

Kokias dar- sukaktis 
turėsime vasario 16 d.

kiniame ir viešajame kraš 
to gyvenime. Jie padėjo plės
tis kooperatyvams, daryti 
pažangą žemės ūkyje, jie 
steigė knygynus ir mokyk-

lusioje dvasiškijoje. Bilma
nis prisimena ir savo susi 
tikimą su Basanavičiumi. 
Tasai lietuvių tautos atgi
mimo* pranašas mielai paro 
dė savo ilgų metų darbo vai-

dūk11 Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik ri.na pora aKlų visam gy 
veniniai. Saugokite jas. leisdami 
liegumlnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas

gali suteikti.
8fi METAI PATYRIMO

prtrlukiine akinių, kurte pašaltu*^ 
vtsg aklų Įtempimų. . . (Y

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

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-to.
Olefonaa: C AM AJ. AR93. Cblcagc 

OE18O VALAKUOS:
Kasdien »:18 a m. Iki 8:16 p. m. 

Trečiad. Ir keStad »:«0 a. m.
Iki 7:00 p. ti. __<

priklausomybės paskelbimo, 
vasario 16 dar pripuola šios 
sukaktys:

— 23 metai* kaip buvo J. 
Vileišis neoficialiai paskir
tas I pasiūh tiniu USA.

— 21 metai nuo įsteigimo 
Lietuvos universiteto Kau
ne, kurs dabar nacių užda
rytas.

| — 21 metai kaip Steigia
masis seimas priėmė žemes 

i reformos įstatymą. ,
— 20 metų kaip ambasa

dorių konferencija Klaipėdą 
priskyrė Lietuvai.

— 16 metų nuo mirtie? 
dr. Jono Basanavičiaus.

j šo Bilmanis, — buvo vieni 
iš paskutiniųjų Europoje pri 
ėmusiiĮ~ krikščionybę (1387 
m.), ta čia y jič yfa vieni iš 
brangiausių Bažnyčios sūnų

pamokslus ir ugdydami iie- 
tuvišką-katalikišką spaudą 
bei literatūrą. Tą sekė ben
dras pagy vė jim as meno, 
liaudies meno. Kiekvienas

dėl savo didelio religinio die- žino apie tuos puikius lietu- 
votumo. Beveik kiekvienos) viškus medžio kryžius prie
lietuvės motinos svajonė y- 
ra pamatyti savo sūnų kuni
gu”. Toliau ministeris pri
simena, kad kunigai nekar
tą buvo pakviesti į Lietu-

Kam Reikalingi 
Pinigai-

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
UI PRIEINAMĄ KAINĄ 
BE JOKIO VARGO .

Mokam 3% uf padėtus pinigus.

TORTAS VIRS 86.090,000.00 
Atsargos Fondas virt $700,000

Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member oi Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Waahington, D. C.

STANDARD

FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEVVICH.
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
Tel. VIRginia 1141

— 10 metų nuo mirties 
pamokslininko Drabnio, M. 
I. C.

— 142 metai nuo gimimo 
vysk. Motiejaus Valančiaus.

— 57-tą gimtadienį šven
čia lietuvis poetas kųn. 
Šmukštys-Paparonis, kurs 
paskutiniu metu gyveno 
Kaune. '

Tą proga galima prisimin
ti, kad šięmet vasario li d. 
suėjo .5 pietai nuo mirties

kryžkelių, jie meistriškai iš
drožinėti. Turtingas baroko 
stiliaus menas vyrauja Lie
tuvos, kaip ir Latvijos baž
nyčiose. 1940 m. birželio m. 
Lietuvoje buvo 2 katalikų 
arkivyskupijos, 4 vyskupi
jos, 890 parapijų, 940 baž
nyčių, 2 arkivyskupai, 10 
vyskupų, 1970 kunigų, 4 se
minarijos ir didelis skaičius 
katalikų kultūrinių ir lab
daringų organizacijų, gerai 
išvystyta katalikų spauda, 
katalikų knygų leidimo drau 
gijos, vienuolynai ir kitos 
religinės įstaigos.“

— Religija, — rašo toliau 
min. Bilmanis, — yra didelė 
moralinė (dorovinė) j S g a,Jutiaua Naviko, kurs buvo 

“Kelio” 4* “Vilniaus Ryto- kuri išsaugo brangiausi tur
tą, kokį tik tauta turi —jaus” redaktoriumi.

X
AMIRIKėS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiao UL VIRginia 0036 
v Raaidandjoa tt.: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—4 ir 6-T30 P. U 

Trečiadieniais pagal sutartį

TaL YARda 6911.
KENw»od 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vais nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street*

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZUIENCIJA

3241 VVest 661 h Place ’ z 
Tel. REPubUe 7868

Laikai statymo bažnyčių 
Ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dahar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šal| ge
rais laikraščiais. (Kardino 
las Laobre).

Tkl. CANaI 0867
Res. tel.: PROspeet 6659

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

Reaidencija: 6600 So. Artesian Are.

VALANDOS: 11 r. ryto iki 3 p.p. 
8 Iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI*

DOCTOR SELMA
SODEIKA, O. D.

AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
137 N. MAR1ON STREET 

Oak Park, Illinois
(prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCL1D 906
— REZIDENCIJA — *

1441 So. 50th Ave., Cicero, III.
Tel. Cicero 7681

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo
Tel.: YAKds 1839 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 ikf$ 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popietį 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniai

iki 8 vai. vakare.
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 4787 
Namą teL PROipect 1980

Tel YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS x
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th 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, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel YARda 8846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal eutartį.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI^ 

4204 Archer Avenue t
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

TeL MIDway 2880 Chicago. I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki b:30 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

>4 »

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzle 2868

VALANDOS:
Pirm., AntrM Ketvir., 6 iki 9 va£; 
Penkt., šeštad. 8:30 Iki 9:30 vft.

Sakmadieolais pagal susitarimą.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE ,

3241 So. Halsted St.,
TELEFONAS: /

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU” V

» ...»
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KAIP GI BUS LIETUVOS ŠVENTĖ BE LIETUVOS 
ŽEMĖS IR VĖLIAVOS?

Gediminukas gyvena su 
tėveliais Amerikos didmies
tyje. Jis tik trijų metelių. 
Mokyklą tik iš tolo matęs, 
bet knygos ir laikraščio, y- 
pač su paveikslais didelis 
mėgėjas.

Tatukas išėjęs į- darbą,

Bet, mamytei buvo įdomu 
pamatyti kas Gediminukui 
buvo brangiausio ir gelbė - 
tino.

“Ką tu vaikeli turi, paro
dyk man?”

“Štai mamyčiuk, čia Lie
tuvos žemė!” Ir tikrai jis

mamytė skalbia Gediminui laikė rankutėje suspaudęs
baltinėlius, o Gediminas pats 

'T vienas varto knygelę ir sau
balsiai skaito:

“Čia Vilniaus Marija, ka
tedra ir Gedimino bokštas, 
o čia Kaunas — Karo Mu
ziejus, daug rūtų, rožių ir 
invalidai jau eina..., čia Birš
tonas — gardus vandenėlis, 
o čia Palanga ir Baltijos jū
ra, kur maudėsi Birutė. Ma
myte, ar Baltijos jūra dides
nė už Atlantą?

“Ne vaikeli” atsakė ma
mytė iš kito kambario.

“Atlantas yra daug dides
nis už Baltijos jūrą ir jo 

4 bangos didesnės, ar atsime- 
ni?”

“Taip mamyte” — atsa
ko vaikutis. “Aš maudžiau
si Atlante, oi bangos dide- 

"lės!”
Dzin... dzin... dzin... suska

mbėjo namo alarmo skam
butis.

p- “Mamyte “blackout’as”. 
ar man pažiūrėti pro langą Į 
ar jau taksi sustojo gatvė
je, ar mes eisime į korido- 

. rių?”, paklausė Gediminu- 
kas. Gatvėje judėjimas ne
sustojo, o mūsų namuose 
skambutis įkyriai vis tebe- 
skambėjo. Išgirdome korijo- 
ryje keletą balsų ir skubo
tus žingsnius. Prasidarėme j 
duris jį koridorių pažiūrėti, 
kas atsitiko? Gal gaisras? 
Koridoryje sumišimas. Vie
na moteriškė nešasi valizė- , 
lę ir kalba “čia mano insur- 
ance papers”, antra nešaV grožio reikmenis, o trečia 
matomai ligonė, atsikėlusi iš 
lovos šlubuodama leidžiasi 
žemyn su vaistų buteliuku, 
visos skuba...

“Kas atsitiko?” — klau
siame.

“Sekančiame aukšte gais
ras” atsako ligonė su bute
liuku. “Jūs imkite ką turite 
brangesnio ir eikite žemyn, 
prie išėjimo!”

“Skubinkim vaikeli, reikaz
gelbėti, ką turime branges 
nio”, prabilo mamytė, su
pratusi pavojų, ir kartu su 
Gediminuku pradėjo dairy
tis kas gelbėtina.

“Susirask vaikeli, ką tu 
nori išgelbėti nuo ugnies ir |

A bėgsime. Aš imsiu drabužių 
F glėbį”.

Vaikelis pribėgo prie vie
no stalčiuko, kur buvo ma
mytės daiktai ir pradėjo ieš
koti kas jam imti. Tik pasi
girdo dzindzilin.... atidundė
jo ir gaisrininkai. Gediminu
kas nudžiugo pamatysiąs tik 
ruosius gaisrininkus ir pri- 
bėgęs prie lango sušuko:

" “Mamyte prašau man sku 
biai parodyti gaisrininkus, 
tik atsargiai mano rankos 
pilnos”.

Mamytė pakėlė vaiką aukš 
čiau, kad galėtų geriau ma
tyti prieš namą stovinčius 
gaisrininkus su kirvukais ir ',| 
vamzdžiais. Iš jų supratau, 
kad gaisro pavojus praėjo. ,

mažą baltą vokelį su užra
šu: “Lietuvos žemė iš Vil
niaus ir Kauno”.

“Žiūrėk mamyte, dar aš 
ką turiu”. Kitoje rankutėje

Lietuvos bei Amerikos vė
liavėles ir “Saving Bonds” 
bankelę. Lyg teisindamasis 
jis aiškino:

“Tu gi sakiai mamyte, 
kad vasario, mėnesį bus di
delė Lietuvos šventė. Tai 
kaip gi šventė be Lietuvos 
žemės ir Lietuvos vėliavos?..

Dabar yra karas ir Ame
rikai reik bankelės dėl “Sav
ing Bonds”, kad laimėti ka
rą.

Kai Amerika laimės karą 
tai ir Lietuva bus laisva! O 
Laisvoj Lietuvoj bus reika
linga Lietuvos ir Amerikos

mažasai Gediminukas laiko vėliavos!”
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Vilniaus Ona

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

A

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas

fti Firma Virš 50 Metu 
Tos Pačios fteimos 

Rankose!

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONOMENT MAN — 
Member of the Lithunian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPubiic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; žeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITftS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

- VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVE. 
, (Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WARTFD 
ADVERTI81?rG DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street
Tri. RANdolsh

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN
AtsiSaukite j Tlmekeeper’8 ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Pulki proga 
ĮsidlrbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI

2743 W. 36TH PLACE
REIKALINGI VAIKINAI. 17 me
tų ar suvirš prie trueking, labeling 
ir lengvų dirbtuvės darbų. 80 centų 
{ valanda.

NATIONAL CHEMICAL & MPG. 
COMPANY 

3017 S. May St.

DIRBTUVĖJE PAGELBININKAI — 
Patyrimas nereikalinga.

ZUK FURNITURE CO.
S28 N. Wells St.

MACHINE OPERATORIAI
Turret Lathe 
Boring Mill 

Vertical ir Horizontai 
Gear Hobbing Machine

\

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

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami 

PRODUKCIJOS DARBAI
KEIČIAMI SHIFTAI

LABORERS
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liūdijimus.

Victor Mfg. £ Gasket Co.
5750 Roosevelt Rd.

VYRAI reikalingi prie all-around 
darbus atliekant Defense darbus. 
Pastovūs.
GREAT NORTHERN CHAIR CO. 

2500 N. Ogden

KITCHEN HELP 
DIftIŲ PLOVĖJAI

Puodų Plovėjai, Virtuvėje Berniu
kai, lec Men. Atsišaukite J Tiuie- 
keeper’s ofisų.

EOGEWATER BEAHC HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Heavy Assemblers 
Pakeriai 
Nailers

Stockroom Helpers
Atsišaukite j Employment Dept.

JOEPH WEIDENHOFF, INC. 
4348 Roosevelt Rd.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

PAKERIAI
Prie China ir Stiklo išdirbimų. 
Pastovūs darbai su viršlaikiu. 
Bedarbės laiko nėra. Matykit Mr. 
Bloch.

ALBERT PICK CO.
2159 W. Pershlng Rd.

TOOL & DIE MAKERS
Jig, Fbcture ir Model Makers

Turi turėt industrialinio patyrimo. 
Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Atsišaukite i—

BEI.MONT RADIO CORP. 
5921 Dickens Ave.

REIKALINGI Rakandų dirbtuvėje 
F1LLER WIPERS dirbti Flnisliing 
kambaryje. Cablnet Makers ir Pap
rasti Darbininkai.

O. p. S. OI.SON CO.
2527 Moffat St.

MACHINISTAI
Naktimis darbai. Kurie gali pa
daryt set-ups' prie scrcw mašinų, 
milling mašinų, drill presses ir 
atlikti kiek lay out darbų.

Apply Employment Dept.
JOSEPH WEIDENHOFF, INC. 

4348 Rooesevelt Rd.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS
100 karo darbai švarioj ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alga. 
Radio patyrimas pagelbstantis. 
Atsineškite pilietybės įrodymą.
STANDARD COIL PRODUCTS 

4910 Bloomlngdale Ave.

MERGINOS 
IR MOTERYS

RANKOMIS SIŪTI 
MOTERIMS 

SKRYBĖLĖS.
PATYRUSIOS AR 
NEPATYRUSIOS 
DARBININKES 
Atsišaukite prie 
Miss Peterson 
6-tame aukšte

GAGE BROS & CO. 
18 S. Miehigan

MERGINOS 17 IKI 45 
INDUSTRIAL 
ASSEMBLY

Patyrimas nereikalinga,
100% Karo Darbai.

Apply Employment Dept. 
JOSEPH WEIDENHOFF, INC. 

4348 Roosevelt Rd.

TARNAITES
m VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BF.ACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

SKELBKITES ‘DRAUGE’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

[ PH[ONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMA8 —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
Iš stotina WGE8 (1300), au Povilu Saltimieru.

OPERATORES..
Patyrusios prie single medle maši
nų. Pastovūs darbai.

K ROIJ. BROS. CO.
1801 S. Mlcliignn Ave.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plast i e blnding omata. Patyrimas 
nereikalinga. Labai įdomus darbas. 
Diena ir naktj shiftal, greitas Jsidir- 
bimas.

PLASTIC BTNDING CORP.
732 R. Sherinan St.

— 200 — 
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktj Darbai 
VĄLANDOS

7:15 ryte iki 3:45 popiet 
3:45 popiet iki 12:15 ryte
Patyrimas Nereikalinga

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX 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.

MOTERYS reikalingos prie valymo 
ir dženitorių darbų ofiso budinkę. 
Darbas naktimis. Pastovus. Atsi-, 
kreipkite prie Night Foreman po 
5 vai. popiet.

135 S. LA SALLE ST.

MOTERYS reikalingos prie mazgo
jimo priebučių. Loop offiee budin- 
kas. AtsiSaukite 7 vai. vakare j 
Room 1216. 59 E. MADISON, netoli 
Wabash Ave.

MERGINOS
Prie lankstymo popieros bakst) dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
42IMI S. lhila.sk! Rd.

MOTERYS 
VEDUSIOS AR NE

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO 

PO PIET AR VAKARAIS 
PASTOVŪS DARBAI

ARTEX GREEN CORP.
2230 S. UNION AVE.

PILDO

INCOME TAKSUS
Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST.
TEL. CALUMET 7358

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI
PATYRUSIŲ elerks, nknratlftkų skal- 
čluotojų. Tvplsts ir Stenograflsėlų. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo
terį). Turi turėt savo Jrankiils. 
MESSENGERS. Bendrinu dirbtuvės 
durimi kaix> pramonėje. Gera mo
kėsi Is Ir geros darbo sųlygos.

Jeigu Jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pus mus. Atsineškite 
įrodymus pilietybės ir šf SK EI.RI
MA I —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienosi

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

August Saldukas
4038'Archer Ave. 

Lafayette 6719

Mažas meilės lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

Trijų Melų Mirties 
Sukaktuvės

A.
MARIJONA ENZELIENft

Jau sukako treji metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo invllmų motinėlę 
Marijona Entelienę.

Netekome savo mylimos Va
sario 17 d.. 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
ios niekados negalėsime užmir
šti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžinų atilsj.

Mes. atmindami ta .tos liū
dnų prasišaiinimų iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas šv. 
Mišias su egzekvijomis trečiod. 
Vasario 17 d.. 1943 m., šv.
Jurgio parap. bažnyčioje, 8:30 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Marijonos sielų. Po 
pamaldų kviečiami Į namus 
po num. 430 West 39th St.

NuliūdęŽentas. Simai Duktė ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

1.1.

1646 WEST 46th STREET

ZOLP
Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phonea YARDS 1138-39

LACHAWICZ.4R SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST Tel. PULLMAN 1276
2314 ĮVEST 23rd PLACE Phone CANAL 2518

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8397 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4906

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AlT Phone LAFAYETTE 8572

8SM SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET
' Telephone YARDS 1419

P. I. RIDIKAS

lhila.sk
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25 metai Lietuvos Nepriklausomybės Aktui
Ši — vasario šešioliktoji diena lietuvių tautos gyve

nime yra labai reikšminga. Ypač šiemet ji yra reikš
minga, nes minime sidabrines Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto paskelbimo sukaktuves.

Ši diena mums primena didžiųjų lietuvių tautos pas
tangų realizavimą gyventi Laisvu ir nepriklausomu gy
venimu.

Toms lietuvių tautos pastangoms ir troškimui pa
tiems būti savo krašto šeimininkais trukdė visi didieji 
ir galingieji Lietuvos kaimynai. Dėl to šimtmečiais ėjo 
kova, karas. Daug tautos kraujo ir ašarų iščiulpė prie
šai, besistengdami sutriuškinti paties Aukščiausiojo 
duotą lietuviams, kaip ir visoms kitoms tautoms, teisę 
gyventi ląiavjų ir .nepriklausomu gyvenimu, besiekda
mi ištraukti iš lietuvių širdžių tikėjimą, iš jų lūpų gra
žiąją lietuvių kalbą, norėdami lietuvius padaryti savo 
vergais.

Šio savo pikto, nežmoniškai biauraus tikslo priešai 
dalinai jau buvo pasiekę. Lietuvos inteligentijos dau
guma buvo nutautinta, miestų gyventojų dvasia sve
timu raugu užkrėsta, Lietuva ir medžiaginiai ir dvasi
niai buvo apiplėšiama, per keturiasdešimtį metų jai 
spauda buvo uždrausta. Dėl to ne be reikalo lietuvių 
tautos pranašas — didysis poetas Maironis šaukė:

“Lietuva, kur šiandiena jinai!
Miega jos milžinai —
Po žemių jų ilsis krūtinės”...

Lietuvių kalba laikėsi tik samanotose bakūžėse gy
venančiuose, lietuviškoji dvasia dar ruseno tik likimo 
nuskriaustuose valstiečiuose. Bet prašvito “Aušra”, dr. 
J. Basanavičiaus Prūsuose išleista, jos spinduliai pasie
kė samanotas bakūžes ir šildė lietuvių krūtines, ku
riose širdis karščiau pradėjo plakti tėvynės meile ir 
augo troškimas numesti svetimųjų jungą ir gyventi 
laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Vyskupą Valančių, 
dr. Basanavičių, dr. Kudirką pasekė kiti, atsirado dau
giau vadų, daugiau darbininkų ir prasidėjo didysis tau
tos sąjūdis, didžioji tautos kova, pri vedusi Lietuvą prie 
spaudos laisvės ir, pagaliau, 1918 metais vasario 16 d. 
prie Nepriklausomybės Akto paskelbimo. Nors tais lai
kais Lietuva tebebuvo vokiečių okupuota, tačiau Lie
tuvos Taryba, atsimindama' tautos pranašo Maironio 
žodžius: i

“O vienok Lietuva —
Juk atbus ji kada?
Neveltui ji tiek iškentėjo”...

išdrįso paskelbti, kad Lietuva atstatoma laisva, nepri
klausoma, demokratiška valstybe. Tarybos žodis nebu
vo tuščias. Jis suelektrizavo visą tautą, kuri užsimojo 
geriau mirti, negu toliau vergauti. Dėl to ir niatome 
tūkstančius jaunų vyrų, beguldančius savo galvas, kad 
Nepriklausomybės Deklaracija nebūtų tik tuščias žo
dis, bet, kad jis taptų kūnu.

Lietuva, ačiū savo sūnų ir dukrų ryžtingumui, pa
siaukojimui ir drąsai, išsilaisvino iš amžių vergijos ir 
per su virš 22 metu buvo laisva ir nepriklausoma. Per 
tą Laiką ji padarė tiesiog stebėtiną pažangą ir ekono
miniu, ir kultūriniu, ir politiniu ir visais kitais žvilgs
niais, aiškiausiai pasauliui įrodydama, kad ji gali gy
venti laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Bet, kai pradėjo siausti Europos padangėje biaurus. 
kruvinas diktatūrų siaubas, Lietuva, kaip ir daug kitų 
tautų, buvo parblokšta ir šiandien ir vėl velka skaudų 
vergijos jungą, ir vėl yra persekiojama, ir vėl apiplė 
ftiama, ir vėl jos sūnūs ir dukros eina erškėčiuotais ir 
kruvinais keliais. Bet mes visi taurūs ir sąmoningi lie
tuviai šiandien vis tik gyvename tuo giliu įsitikinimu, 
kad tie keliai tautą nuves “tarp skausmų į garbę”, kad 
lietuvis, laisvės ragavęs, vergu nebebus:. “Skausmuos 
kraujas .užvirs, atgimimo sulauks, nes kryžius gyvatą 
Žadėjo’

Ir šiandien lietuvių tauta giliausiai tiki j prisikėlimą.f 
Tą jos tikėjimą gaivina ir jos vaikų ryžtingumas ge
riau žūti, negu vergais būti, ir didžiųjų demokratijų 
iškeltas šiam karui šūkis — sutriuškinti nacių, fašis
tų pragariškąją mašiną, išlaisvinti tautas, užtikrinti 
pasauliui teisingą ir pastovią taiką. Lietuvių tauta pa
sitiki Atlanto Gari erių, ypač pasitiki garbingojo Jung
tinių Valstybių Prezidento F. D. Roosevelto griežty ęu- 
sistatymu ne tik nepripažinti Lietuvos okupacijas, bet 
po karo atstatyti jos laisvę ir nepriklausomybę. Toki 
pažadą Prez. Rooseveltas davė 1940 m. spalių mėn. 15 
d. lietuvių delegacijai Vašingtone. Lietuvov išsilaisvi
nimo ir nepriklausomybės viltys yra sudėtos Jungtinių 
Valstybių rankose. Todėl, ne be reikalo ir savo darbais, 
ir aukomis, ir krauju, ir net gyvybe lietuviai dedasi 
prie didžiųjų Amerikos karo pastangų, kad greičiau 
pergalė įvyktų, oes toji pergalė ir vėl išves lietuvių tau
tą į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Istoriška diena
Praėjusia sekmadienis Chicagos lietuvių gyvenime pa

siliks tikrai istoriškas. Bažnyčiose rinkliava nuo karo 
nukentėjusiems šelpti, didysis visų lietuvių bendras pa
rengimas Orchestra Hali ir bankietas Palmer viešbuty 
— tai buvo demonstravimas lietuvių vieningumo, sie
kimo Amerikai pergalės ir Lietuvos išlaisvinimo.

Po pietų įvykusios Orchestra Hali iškilmės tuo buvo 
reikšmingos, kad jos buvo surengtos visų patrijotin- 
gųjų lietuvių grupių, siekiančių atstatyti Nepriklauso
mą Lietuvą. Be to, daug reikšmės šioms iškilmėms pri
davė dalyvavimas dr. C. Kambro, Tautų Sąjungos pir
mininko, miesto mayoro Kelly, gub. Green atstovo ir 
kitų aukštų svečių. Dr. Hsmbro kalba ne tik mums. 
lietuviams, bnvo įdomi ir naudinga, bet ji buvo įdomi 
ir didžiųjų angliškųjų dienraščių atstovams, kurie jo 
kalbą plačiai citavo, aprašydami mūsų iškilmes. Iškil
mėse priimtoji rezoliucija apeliuojant į Prezidentą Roo- 
seveltą taikinti Atlanto Carterio dėsnius visoms nacių 
pavergtosioms tautoms, nedarant išimties nė Lietuvai 
suprantama, buvo viena svarbiausių programų dalių.

Chicagos lietuvių demokratų•• lygos bankietas Palmer 
House viešbuty, sutraukė kelis šimtus žmonių, kurių 
tarpe buvo daugybė aukštų miesto pareigūnų, prade
dant mayoru E. J. Kelly, teisėjais, baigiant aldermo- 
nais taip pat yra pažymėtinas. Ypač reikšminga, kad 
į šį bankietą specialiai atvyko iš Vašingtono kongres- 
manas p. Gorskla. Lietuviai kalbėtojai, teisėjai, alder- 
monai, kiti miesto valdžios pareigūnai ir patsai ma- 
yor,as Kelly apeliavo į kongresmaną p. Gorskį, kad jis 
gintų Lietuvos Nepriklausomybės reikalus Vašingtone. 
Įteikta jam specialė rezoliucija. Kongres. Gurskis pa
žadėjo viską iš savo pusės padaryti, kad ne tik ir toliau 
nebūtų pripažinta Lietuvos okupacija, bet kad ir į kon
gresą būtų įnešta rezoliucija aiškiai pabrėžiant rei
kalą atstatyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Dėl to 
lietuviai, ypač Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis jam 
.nuoširdžiai padėkojo.

Tad, Chicagos lietuvių iškilmės, surengtos Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 25 metų sukakčiai pa
minėti, praėjo sėkmingai ir, kas svarbiausia, naudingai.

Prezidento kalba
Prezidentas Rooseveltas pasakė svarbią kalbą Lin- 

kolno dieną. Jis kalbėjo apie karo eigą, pažymėdamas, 
kad santarvininkai, pradėję ofensyvą, smarkiai kariau
ja, norėdami kiek galima greičiau baigti karą. Ypač 
stipriai jisai pabrėžė tai, kad bus stengiamasi japonus 
vyti lauk iš Kinijos ir, vietoj kariauti su jais atskirai 
dėl daugybės salų ir salelių Pacifike, tiesiog pulti pa
čią Japoniją, daužyti Tokio ir kitus miestus.

Šis pareiškimas nėra tuščias. Jis yra visai vietoje. 
Reikia neužmiršti, kad japonai kaip tik ir bijo atakų 
ant jų miestų, nes jie yra taip pastatyti, kad greitai 
gali virsti pelenų krūvomis. Gaisrų liepsnose aupleš 
ketų ir jų karo pramonė. z1

Be to, Prezidentas savo kalboj lietė ir kitus svar
bius karo ir tarptautinės politikos klausimus, juos aiš
kiai ir atvirai nušviesdamas ir dėl to visuomenė jam 
yra už tai dėkftiga.

SPAUDOS APŽVALGA
“Amerika’* rašo:

“Smagiau šiemet minėti Vasario 16. Jungtinės Tau
tos savo rankose jau turi karo iniciatyvą. Ašies jė
gos visuose frontuose sulaukė didelių smūgių.

“Rusijoje naciai paragavo milžiniškų Miofitoli 
Mussolini ii desperacijos pakeitė savo valdžią, ne 
savo žentą išstumdamas. Afrikoje italai ir vokiečiai 
vis stipriau mašesnėn krūvon apgniaušiami. Japonai 
iš Guadalcanalo išvyti. Amerikos karinė gamyba dir
ba pilnu tempu. Prezidento Roosevelto paskelbtoji <8 
valandą darbo savaitė dar stipriau pakels gamybą.

t
et

Nepriklausomos Lietuvos prezidentai

A. Smetona A. StiLginskas Dr. K. Grinius

MES, LIETUVOS KAREIVftLIAI!

šaunioji Lietuvos kariuomenė, kuri savo kraują liejo, galvas guldė, 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto dėsnius.

kad realizuoti

Europos diktatorių plėšikų vadas Hitleris ir Lietuvą užpuolė, surišo jos 
jas, užčiaupė burną, ją terorizuoja ir plėšia. Broliai amerikiečiai, gelbėkin 
kraštą!

rankas ir ko- 
ime savo tėvų

REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

’ ant Lengvų Mėnesinių > Išmokėjimų i
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS CDMOMS 
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TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
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Antdienia, vasario 16, 1943

rri ■Lietuvaitės" artistai ir artistės
Žydas, vertelga. Kaimiečiai jį priima maloniai. 
Jis klausosi visų jų kalbu. Jis neapkenčia 
Adomuko, Elenutės sužieduotinio.

Šią. rolę vaidina
Antanas Linkonis -

Žydelis visur įlendi. s». sa
vo prekėmis. Jis nemato

“Sapnavau aš, kad Kul- 
bienė

Senji Tarškų prikalbėjo,

Ir abudu Elenv'.ei 
Patarnaut pasižadėjo, ”

priežasčių, kodėl jam ture- jį, neapkenčia Kulbienės ir 
tų uždrausti. Adomuko. Anot jo:

“Nu, kam man bijoti! Žy
deliui visur galima eiti. Gal 
padarysiu gišeftą.”

Jis niekaip negali supras
ti, kodėl toks piemuo “kaip

. ANTANAS LINKONIS 
žydo rolėj

I

Adomukas turėtų • gauti to
kią dorą merginą, kaip Ele
nutė už žmoną.

“Nu, su tam piemenų A- 
dmuku Elenutė ženijas? Ir 
jos tėvai ją leidžia už tokį?’-

Sis žydelis yra ir didelis 
štukorius. Jis nevienam iš-f
krečia šposą. Jis neva nu
duoda miegąs, bet išklauso 
visus Tarškaus ir Kulbie
nės planus išleisti Elenutę 
už Adomuko. Iš miego atsi
kėlęs jis padainuoja:
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“Tam Kulbienė kvaila bo
ba,

Pasipūtusi, kaip troba,
Elenutę nor’ apgaut,
Adomuko kyšį gaut”.

Bet žydeliui patinka Elenu
tės sužieduotinis Ignas.

“Ui, jis geras, ana puikus i 
vyras!... Kad panaitė gautų 
už vyrą.

Tad j is sugalvoja užbėgti 
Kulbienės ir Tarškaus klas
toms. Ar jam pasiseks tai 
padaryti? Ar pasiseks jam1 
išgelbėti Elenutę iš kilpų ap-, 
sukrios ir planingos Kulbie
nės?

Šią rolę vaidins Antanas 
Linkonis. Antanas Linkonis 
dabar gyvena adresu 66 
Bluff Avė., La Grahge, III. 
Gimė lapkričio 13 d., 1905 
m., Brcoklyn, N. Y. Vedė 
Ona Swedish, iš Brooklyn, 
N. Y. Augina sūnelį Bert
raną. Baigė Aušros Vartų 
parapijos pradžios mokyklą 
Chicagoj, Nuolatos paikiau 
sė prie Aušros Vartų para
pijos choro, kurį vedė ir da
bar tebeveda varg. J. Bra
zaitis. Baigė Harrison Tech- 
nical High School, o Illinois 
universitete baigė inžinie
riaus mokslus. Lošė Hitlerio 
rolę veikale “Diktatoriai”.

Sekmadienį jį lošiant ma
tysite žydo rolėj. Nu, ir ne- 
apsivilsite užsimokėję $1.25 
arba 75c. Tai bus Sokol sa
lėje, 2345 S. Kedzie Avė., 
vasario 21 d., “Draugo” sta- 
tomoj operetėj “Lietuvaitė-

SPA

OPERETfcS “LIETUVAITE ’ KAIMO JAUNIMAS

Tai Šv. Jurgio parapijos, Bridgeporte, choras, vedamas komp. A. Pociaus, kuris sekma
dienį, vasario 21 d., Sokol Hali, operetėj “Lietuvaitė” vaidins kaimo jaunimą, susirinkusi 
į Elenutės namus, kad pasveikinti ją su besiartinančiomis' vestuvėmis ir pačiam smagiai 
pasilinksminti — padainuoti, pašokti. Choras lietuviškuose kostiumuose priduos daug spal 
vingumo operetei.

Lietuvių mokyklos 
minės vasario 16 d.

(LKFSB) L. Kat. Feder. 
vadovybė džiaugiasi žinio
mis, kad ir lietuviškosios
mokyklos ruošiasi kiek ap- ™ 
linkybės leis minėti sidabri
nę sukaktį nuo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo. 
Mūsų mokyklos gražiai mo 
ka patarnauti ir lietuviškai 
visuomenei, ir drauge būti 
ištikimos Amerikos reika 
lams.

Mayoras Kelly
išvengė sužeidimo

Vakar Chicagos mayoras 
Kelly dalyvavo CIO moterų 
indutsrijos konferencijoje, 
Hamilton viešbutyje. Mayo
ras sėdėjo kedėje ant plat
formos ir paskutinės kėdės 
kojos'pasistūmė į kraštą ir 
nukrito ant grindų. Mayo
ras liko nesužeistas ir visai 
nekreipdamas dėmesio į tai 
kalbėjo karštai apie moterų 
reikšmę karo laimėjime.

RADIO
25 METŲ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMO SPECIALE 
RADIO PROGRAMA

Kalbės red. L. Simutis, 
dainuos Aldona Grigonis, da 
lyvaus “dėdė” Vaitekūnas ir 
kiti menininkai, šiandie, 16. 
d. vasario sueina lygiai 25 j 
metai, kaip Lietuva pasiskel
bė laisva ir save valdanti 
valstybė. Šių istorinių su
kaktuvių paminėjimui, Peo
ples Baldų Bendrovė dedi
kuoja savo radio programą. 
Tai dienai pritaikintos lie
tuviškos dainos, kalbos ir 
muzika. Programa prasidės 
7 valandą vakare iš stoties 
WGES. Prašomi pasiklausy
ti ir apie tai priminti savo 
draugams. Rep. XXX

Biznierių Kinčinų 
svarbi diena

Town -a? Lake. — Žinomi biz
nieriai ir veikėjai ir duosnūs 
kilniems reikalams Jonas ir A- 
nelė Kinčinai, turintieji valgo- 

ųių daiktų krautuvę adr. 4441 
Honore St, šįmet vakario 16 

d. mini 24 metų vedybinio gy
venimo sukaktį.

Nors šjmetinės sukaktuvės 
nėra reikšmingos, bet tai vra 
pradžia ruošimosi prie sidabri
nių sukaktuvių, kurios bus mi
nimos vasario 16 d., sekančiais 
metais.

Pasikalbant su Kinčinais a- 
pie tai, A. Kinčinienė begalo 
džiaugiasi turėjus laimę 1928 
metais, Lietuvai švenčiant de
šimts metų Nepriklausomybes 
sukaktuves, su sūnum Jonu ir 
dukterim Cicilija viešėti Kau
ne, dalyvauti paminėjimo iškil
mėse ir iš prez. Ant. Smetonos

rankų priimti taurę toastui už
; Lietuvos laimę. Be to, nuo pre
zidento dar gavo ir gražią at
minčiai dovaną.

neša, kad japonų ekonomi 
kos reikalų ministro prane 
Šimu apie 70 nuošimčių vi-

. nu vedybinio gyvenimo su-Į sų japonų tekstilių (audek 
kaktuvėms paminėti J. ir A. . , t, , '
Kinčinai užprašė Tėvu ir Brolių M fabrikų bus uždaryta 
Marijonų koplytėleje.^2334 So. sak0) darbininkai reikalingi
Oakley Avė., giedotines šv. Mi
šias vasario 16 d., 6 vai. ryto.

Paminėtina taipgi, jogei sū
nus Jonas iš kariuomenės at
siuntė dovaną tėvams — Kare 
Boną vertės $100.00, o duktė 
Cecilija, kuri turi gerą darbą ii 
gyvena su savo tėveliais, pa
skyrė Karo Boną vertės S50.00.

Ilgiausių metų Kinčinų šei
mynai ! Ran

Japonai uždarys daug 
tekstilių fabrikų

LONDONAS, vas. 14. — 
Iš Berlyno per radiją pra-

karo pramonei. Uždarytų 

fabrikų mašinerijos bus su 

naudotos ginklams gaminti.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

BERNAS, Šveicarija. — 
Iš Romos praneša, kad Ita
lija karo nelaisvius panau
dos darbams pramonėje.

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, ir visokį kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.

Pasirinkit Savo Audinį------------
Pasirinkit Savo Styltų 

MES PERDIRBSI*! JŪSŲ SETĄ

ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

DE LUXE
4315-17 ARCHER

rasi rinkimą, ap
dangalų (t puikių 
audinių.
< Nauji matūriniai
Ir geriausias darbas 
atitekamaa kiekvie
no užsakymo.
★ VICLTVI paėmi
mo patarnavimas 
netoliau >4 mailių 
tolumo.

UPHOLSTEBING & 
FURNITURE COMPANY 

’ LAF. 9841
J

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas ii importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

i,
s

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OP

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0908

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan

Association
or chicago

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

šekretortus

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nmtmn’Mlilt ganų, MngrttMMių Bnddntnkų. Jų ncgntlma. atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Jimm galima pataisyti, kad dnolŲ /imis daug 
metų patarnavimų. JSaq Mg Ben, LitUc Ben ir kiti buditiilkal gali
ma pataisyti.

Apkatnavlmas Veltui be Obligacijos

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything ln the line of 

Furntture

ALEK
ALESAUSKAS 

and SONS
Fartory Representatlve.

HHOVVROOMS IN
MF.RCHAND1SE MAKT

For appnlatment rali — 
REPUBLIC 6051

Susirinkimas
šį vakarą, vasario 16 d., 

Aušros Vartų parapijos mo
kyklos salėje (VVest Side), 
jvyks svarbus Vargdienių 
Seserų G H dos susirinkimas. 
Dvas.os vadas kun. J. Dam
brauskas pa dtiki, kad atsto
vės bei atstovai iš visų Chi
cagos kolonijų ir jos apylin
kių k .o s kaiti ingėms, ai da
lyvaus Valdyba

-K

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

DIDELIS IAVAKdAVIM \s Mi st 
MlL ZlNIftKO sr\KO MVZ1KA- 

LINIV 1**1111 MENTI

t»ASlNAll>OKl'l PIVH.A DAILUt
KOL DAR NElfcPAUDUOTl.
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI, SAKAPUONKS, FLUTES 
■u "case.” — 135.00, »3T.5«,
1*5.00 lr 176.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
16.611, 33.60. 312.60 iki *36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
3126.00 ir 3160.C0 BASO Ult- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — *1.60. *3 00. *6.00. *10.00 
lr *15.00. Striūnos dėl visų virS- 
mlnėtų instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS—,*18.50, $23.50. 
*36.00 ir ,50.00. PEDAlJt. HI- 
BOYS. CYMBO. fe. ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarins- 
tams, Triūboms, Saxnphones b 
taipgi Smuikoma ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
*14 Ma«well St., Clilcagn

PRADĖKITE 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN 

dėl ' 
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47 th Street

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms fiyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

Motera kailiniai, kalllukata (tapRioAtala arba 
dotft kotai pamaukta nuiemtatomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2a88

Mrs. K. F. Dzlabak ir Dūkti, Sav.
J*

.w! NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — & 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI: ■

IT1ARGUTIJ I
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI j:)

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI t — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p, 
KITOMIS Dienomis 9:90 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehill 2242

WHFC-l450kil.

)

1
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n Antradienis, vasario 16, 1943DIEN RASTIS DRAUGAS

METINIAME nBAIIfin KONCERTE
Bus Perstatyta Operetė

LIETUVAITEv?

Sekmad., Vasario-Feb? 21 <
SOKOL SALĖJ »4SS. Me

* « .

Tikietų Kainos.......................................75c, 1.25 su Taksais

Susipažinkite Su "LIETUVAITE"

\<V

Įspūdingos Lietuvos Nepriklausomy
bės iškilmės, Įvykusios sekmadieni
Chicagoje, Orchestra Hali, 

pereitą sekmadienį vasario 
14 dieną, įvyko Lietuvos Ne 
priklausomybės dvidešimt 
penkerių metų paskelbimo 
akto paminėjimas, šis pami
nėjimas buvo suruoštas tri
jų grupių, katalikų, socialis
tų ir tautininkų.

GALINGAS
RYŽTINGUMAS

Į Lietuvos Nepriklauso
mybės iškilmes atvyko daug 
žmonių. Visų veiduose ma
tės galingas ryžtingumas, 
kad po Amerikos pergalės 
Lietuva sulauks laisvę ir ne
priklausomą gyvenimą.

Šių iškilmių dienoje buvo

nu klausytis lietuviškųjų 
dainų meliodijų. Garbė pri
klauso chorui, solistams, p. 
Pociui, ir akom ponuotojusi 
Byanskui, kurie nepagailė
jo nei darbo, nei laiko gra
žiai išpildyti šaunią lietuviš
ką programą.
REZOLIUCIJA

Išklmės buvo baigtos Lietu
vos ir Amerikos himais.

šia proga malonu primin- 
i kad Lietuvos Nepii’dau- 

somyb^s šven ė buvo gu‘ 
Green proklamuota ' visoje 
valstybėje, tai pat mauras 
Kelly tą šventę proklamavo 
Chicagoje.

Lietuvos Nepriklausomj’- 
bės iškilmių proga dalyviaidaug žymių kalbėtojų iš lie 

tuvių ir kitataučių visuome- priėmė rezoliucija, kuria pra 
nės. Kalbėjo Chicagos majo šo ir reikalauja Lietuvai ne
ras Kelly, Illinois gubernato- priklausomybės. Rezoliucija 
riaus Green atstovas McKi- pasiųsta atsakomingiems

TAIP DŽIAUGĖS Gelbėdamas kitą prarado koją
KILNIOS ŠIRDIES JAUNUOLIS PRARADO KOJA, 
BET JIS ŠVIESIAI ŽIURI Į ATEITĮ. DŽIAUGIASI, 
KAD TURI SVEIKAS RANKAS.

Chicagoje, pereitą penkta- liko sveikos rankos, kurio-
dienį, įvyko baisi scena, bet 
jaunuolis, 18 metų amžiaus, 
parodė daug kilnumo ir gra
žios meilės. Jim Hedge, ne
toli Van Buren. gatvės ir Sa
cramento bulvaro, pamatė 
gulinti žmogų. Jaunuolis pa
dėjo jam atsistoti. Tuo laiku 
kai jaunuolis Jim Hedge gel 
bėjo kitą žmogų, koks tai 
asmuo iš jaunuolio Jim ki
šenės pagrobė jo pinigus. 

IŠTIKO NELAIME

Jim Hedge vejasi vagilių. 
Jim Hedge ištinka nelaimė, 
traukinys paliečia jo koją, 
jis lieka sužeistas. Vagilius 
nubėga ir palieka sužeistąjį 
jaunuolį. Jim Hedge sužeis
tas šliaužė tris blokus, kol jį 
pamatė motoristas. Sužeis
tas jaunuolis buvo nugaben-

mis jis galės rašyti muzikos 
dalykėlius, kūrinius.

bbin, teisėjas John C. Lewe,
L. šimutis, Dr. P. Grigaitis,
M. Vaidyla, teisėjas John 
Zuris. Visi kalbėtojai pareiš 
kė viltį, kad Lietuva bus ne
priklausoma valstybė.

ĮDOMI PASKAITA

Įdomią ir turiningą kalbą 
pasakė Dr. C. Hambro, Tau 
tų sąjungos ir Norvegijos 
parlamento pirmininkas. 
Jis pabrėžė, kad mažos tau
tos daug prisideda prie są
jungininkų pergalės ir nu
rodė, kad mažos tautos, ku
rios dabar yra pavergtos tu
ri visu griežtumu reikalauti

valstybės vyrams.

Surinkta $644.71
Chicagoje, Orchestra Hali, 

pereitą sekmadienį, per Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimą aukų buvo surinkta 
$644.71.

Stasys Pieža garsina 
Lieknos vardą 
amerikiečiuose

Taip lietuvaitės linksminos Lietuvos Nepriklausomybės 
dienomis, šiandien Lietuva nacių pavergta ir visos Lietu
vos veidas nuliūdęs — nėra džiaugsmo. Ateis diena ir vėl 
laisva ir nepriklausoma Lietuva užgiedos gražią laisves 
ir nepriklausomybės giesmę. *

Milžiniškas, entuziastiškas, "Laisvos 
Lietuvos" banketas, Palmer House

MAJORAS KELLY, KONGR. GORSKI NUOŠIRDŪS
LIETUVOS PRIETELIAI

Užvakar Chicagos Lietu
vių Demokratų League su
rengė tikrai šaunų “Laisvos

Stasys Pieža, žymus lai
kraštininkas, daug prisidėjo
prie Lietuvos vardo išgarsi-Į Lietuvos Banketą“, Palmer 
nimo Chicšgo Herald Ameri- House viešbutyje; šiame 
can laikraštyje, Lietuvos Ne bankete susirinko pati smeto 
priklausomybės 25 metų mi- nėlė, Chicagos lietuviai mi
nėjimo proga. Sekmadienio Lietuvos Nepriklauso- 

Dr. P. Daužvardis, Lietu- laidoje buvo aprašymas apie naybės 25 metų sukaktuvių

sau nepriklausomybės.

FAKTAIS NUŠVIETĖ

vos konsulas Chicagoje, nu
rodė faktais, kad Lietuva 
griežtai priešinosi nacių 
okupacijai ir yra sąjunginin
kų pusėje, nes lietuviai ge
rai žino, kad Amerikos ir 
Anglijos pergalė duos Lie
tuvai nepriklausomybę.

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo iškilmes atida
rė p. Labanauskas, Lietuvos’ 
Nepriklausomybės minėjimo 
komiteto pirmininkas, ir pa
kvietė šventės programai va 
dovauti adv.. Olį.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimo iškilmės pra 
dėtos Amerikos himnu. Po 
himno invokaciją perskaitė 
kun. M. švarlys, šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas.

MUZIKALE DALIS
Muzikalinę programą iš

pildė choras ir solistai, va
dovaujami muziko Pociaus.

Tikrai buvo gražu ir malo- 15 Chicagiečių.

Lietuvą, o vakar dienos nu- jubiliejų, 
meryje buvo aprašyta Lietu-! 
vęs Nepriklausomybės minė-! KARTA

jimo iškilmės, įvykusios va
sario 14 dieną, Chicagoje, 
Orchestra Hali.

Chicagietis numušė 
naciu transportinį, 
lėktuvą
Šiaurės Afrikoje, Tunisi- 

jos kovoje, 7 amerikiečių lėk 
tuvai užpuolė 50 nacių tran-

Tai buvo pirmas sykis 
Chicagos lietuvių gyvenime, 
kad tiek daug aukštų parei
gūnų yra pareiškė, tiek nuo
širdumo Lietuvos reikalams. 
Nebuvo tikima, kad tiek daug 
Chicagos ir Illinois Valsty
bės oficialų galėtų būti su
šaukta į vieną puotos salę iš

z

mu

si pareiškė nepaprastą nuo
širdumą Lietuvos reikalams 
ir nepriklausomybei.
.Pats svarbiasis svetys bu
vo Chicagos Mayoras Ed. J. 
Kelly, kuris labai nuoširdžią 
ir svarbią kalbą pasakė lie-

Šiandien iškilmingos 
pamaldos

Vakar į Chieagą atvyko 
p. A. Smetona, šiandien kai 
kuriose lietuvių parapijų baž 
nyčiose bus laikomos šv. mi
šios vasario 16 dienos proga, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
akto paskelbimo proga. 
Šiandien p. A. Smetona ir ki 
ti aukšti pareigūnai daly
vaus šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje pamal
dose, kurios prasidės 10:30 
vai. iš ryto.

Kai kuriose lietuvių para- 
tas į ligoninę ir ten jaunuo- iPtfU bažnyčiose Lietuvos Ne- 
liui buvo nuplauta sužeista priklausomybės paskelbimo 
koja proga pamaldos buvo laiko-

JIS RAŠYS MUZIKA

Jim Hedge ligoninėje pa
reiškė, kad jam negaila, kad 
iš jo buvo pagrobta $22, jam 
negaila ir kojos, bet tik la
bai skaudu buvo matyti žmo 
gų, kuris jį paliko sužeistą
jį ir nenorėjo klausyti jo 
šauksmo.

Jim Hedge yra muzikas, 
jis griežia klarnetu. Jaunuo
lis džiaugiasi, kad jam pa

Pavyzdingi vyrai
Visų Šventų lietuvių para

pijoje, Roseland, pereitą sek

mos pereitą sekmadienį, vas.
14 dieną.

Kūdikis gimė 
gafvėkaryje

Mrs Wilmette Bond, 23 
metų amžiaus, negrė, vakar 
anksti rytą Chicagoj gatvė- 
karyje pagimdė 11 svarų kū 
dikį. Moteriškę ir kūdikį nu
gabeno į Šv. Luko ligoninę.

X Kun. J. Keikus, U. S. 
Karo Laivyno kapelionas, po 
pasisvečiavimo pas tėvus ir 
draugus Ciceroj, grįžo į Mare 
Island, Calif., prie savo pa
reigų.

X Veronika Žičkus, 202 
So. 23rd Avė., BeUwood, tik
rai gali būti pavyzdžiu Ame
rikos patrijotizmo. Ji karo 
bonų pirko jau už $2,600.00 
ir dar žada pirkti, kad tuo 
būdu prisidėti prie greites
nio karo laimėjimo. Gera, 
patriotė lietuvaite yra gera 
patriotė amerikietė.

X Jonas Pachankis, Pe- 
ter Trcost paminklų kom
panijos atstovas, šiomis die
nomis nuo įstaigos gavo la
bai gerą bowling bolę už dau 
giausiai parduotų pamink
lų. Toj kompanijoj jis yra 
“star aalesman”. J. Pachan
kis yra lietuvis.

X Salomėja Narsutis, 544 
So. 22nd Avė., Belwood, sa
vo vyrui Jonui, kurio gimi
mo diena sutampa su Lietu
vos Nepriklausomybės su
kaktim, tai yra vasario 16, 
užprenumeravo visiems me
tams “Draugą”. Taigi, pat
riotė lietuvaitė gražiai pa
žymėjo svarbias Lietuvos su
kaktuves.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos Apostolic Mission Club 
pirmas atsiliepė į “Draugo“ 
admin. atsišaukimą įsteigti 
prenumeratų prieglaudoms 
fondą. Klubas atsiuntė $5. 
Kas daugiau? Prieglaudose 
randasi daug lietuvių ir jie 
visi ištroškę žinių, kas de
dasi lietuviškam pasaulyje.

X Pas Pikielius, žinomus 
aštuonioliktos kolonijos biz
nierius, vasario 14 d. buvo 
susirinkęs būrelis veikėjų, 
grįžtančių iš Orchestra Hali 
Malonios šeimininkės suruoš 
tose vaišėse baigta skirtoji 
Lietuvos Nepriklausomybei 
minėti diena.

X Jurgio ir Marijonos Lu
košių namuose, 545 Eugenia 
Avė., vasario 14 d. bus Šei
myniškos vaišės, į kurias jų 
giminės ir draugai susirinks, 
kad paminėti Lukošių jau
niausios dukters Marijonos 
vedybų sukaktį. Jos vyras 
H. Haterle kariuomenėj yra 
leitenantu. Ji taip pat gyve
na netoli kareivinių Bastrop, 
Texas.

Ne lokiu būdu 
sprendžiamas ginčasmadienį šios parapijos šv.

Vardo draugijos vyrai turė-
___________ . J° mėneairų susirinkimą ir;dienį, vyras susiginčijo __
Chicagos Lietuvių rezolu-i^ sekmadienį vyrai gausiai aav0 £mona> ^9 metų am- 
ciją Kongresui, kuri persta- Pr*e komunijos. žiaus, ir ginče pavartojo gin

tuviams. Kongresmanas 
Gorski dalyvavo ir jam bu
vo uždėta pareiga įteikti

to Lietuvos Nepriklausomy
bės reikalą. Ir toji rezoluci- 
ja buvo iš kilmingai priim
ta užvakarykžčaime banke
te.

Šiame “Laisvos Lietuvos 
Bankęte” dalyvavo sergantis 
teisėjas Jonas T. Zuris, Tei
sėjas McDonaghue, Teisėjas

reikšti tiek pagarbos lietu- Lewe, Aldermonas McDer- 
viams ir Lietuvos reikalams, mott, redaktoriai Grigaitis, 
Taip didelis kreditas priklau Vaidyla, L. šimutis, Kons. 

sportinių lėktuvų, šeši tran- so Al. Kumskiui Lithuanian Dr. P. Daužvardis, ir visa ei
sportiniai nacių lėktuvai bu- Democratic League of Cook lė kitų žymiu svečių.
vo numušti į jūrą tarp Tu- Oounty pirmininkui ir Teisė
ms ir Sicily, vieną transpor- jui Jonui T. Zurui, kuris šiuo 
tinį nacių lėktuvą numušė laiku serga, bet vis tiek nuo

Programoa vedėjas buvo 
Povilas Šaltimieras ir muzi
kalinę dalį išipldė Al. Bra-

chicagietis. širdžiai dalyvauja.
DAUG ŽYMIŲ SVEČIŲ 
DALYVAVO

Chicagoje, pereitą sekma- 
su

Visų Šventųjų lietuvių pa klą žmona buvQ nugabenta 
rapijos Sv. Vardo draugijos . ligoninę jr Un buvo išimta 
dvasio. vadu yra kun. B. kulka Vyraa yra 22 metų
GHnis, kuris gražiai 
vauja šiai draugijai.

vado-

Buvo susirgęs
Visą pereitą savaitę, sirgo 

Kun. J. Paškauskas, Visų 
Šventų lietuvių par. kle
bonas. Dabar kun. J. Paš- 
kausko sveikata gerėja, gy
dosi namie. \

Sveikata gerėja
Kun. K. Rėklaičio, Mari

jonų provincijolo, sveikata
zis lr Saltimiero Radio af- SerėJa- JaučUsi gerokai sua

ustai.
Kalbų buvo labai daug ir 

daug nuoširdumo buvoparo-

Uprėjęs.

Sužeisti
Pranešama, kad pietų Pa- Niekur Chicagos lietuvių 

cifiko kovose buvo sužeista parengimuose nėra dalyvavę trumpos. Taip, tai buvovie-

tų ir didelė garbė už sekmin 
gumą priklauso Lithuanian

dyta, bet visos kalbos buvo Democratic League of Cook

tiek daug žymių svečių ir vi nas iš sėkmingiausių banke-
caunty ir pirmininkui Al. 
Kumskiui. " XXX.

amžiaus, ši pora yra vedusi 
prieš metus ir per tą laiką 
šešis kartus buvo persisky- 
rę.

Ugnis išvarė į šaltį
Chicagoje, pereitą sekma

dienį, ugnis iš dviejų aparta 
metnų namų, 54000 Lake 
Park blokas, išvarė 70 žmo
nių į šaltį, jie buvo pusiau 
apsirengę.

Rasta nužudyta
Chicagoje, pereitą sekma

dienį, paliktame gatvėje atf- 
tomobilyje rasta sumušta 
moteris, 52 metų amžiaus, 
netrukus ji ligoninėje mirė. SKAITYKITE “DRAUGA'

S
t


