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...nand that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abraham Lincoln
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DRAFTO KELIU KASDIEN IMS 12.000 VYRU
" PO KARO LIETUVA BUS 

NEPRIKLAUSOMA

JAPONAI GAVO SMŪGĮ
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Vakar Chicagoje Lietuvos 
Nepriklausomybės paminė
jime dalyvavo apie du tūks
tančiai asmenų.

Lietuvos Nepniklausomy- 
1 bės šventėje Chicagos ma
yoras Ed. Kelly pareiškė,

'i :tad mes visi didžiuojamės 
Lietuvos dvasia, kuria visi

i. i * » « »
i jos žmonės veržiasi prie lai

svės. Mayoras Kelly aiškiai
A- pasakė, kad šis karas nesi

baigs kol pilna laisvė nebus 
suteikta Lietuvai.

Mayoras džiaugės, kad 
lietuviai daug prisidėjo prie 
pažangos, kurią Amerika 
padarė per pereitus karo 
metras.

Illinois gubernatoriaus 
F" Green vardu sveikino Ge

orge McKelbin, kandidatai? 
j mayoru?. McKelbin pasa
kė, kad liptūviai yra pavyz
dingi prisidėjime prie* Ame
rikos karo laimėjimo; jis 
laukia tos dienos, kai Lie
tuva bus laisvųjų tautų tar-

~T Pe-
Teisėjas John C. Lawe 

savo kalboje pasakė, kad 
prezidentas Roosevelt tikrai 
padės Lietuvai atgauti Ne
priklausomybę.

Gražiai ir meniškai mu
zikai? programą išpildė šau
nus choras, vadovaujamas 
muziko A. Pociaus.

Labai meniškai sudaina
vo “lietuviais mes esame 
gimę” ir tiesiog artistiškai 
išpildė vaizdelį iš operos 
“Išeivis”. Gražiai pasirodė 
choras, artistiškai dainavo 
solistai: Ona Juozaitis, Ona 
Pieža ir Algird Brazis. Cho
rui dirigavo p. Pocius, o a- 
kompanavo John Byanskas.

Įdomi ir turininga pas
kaita buvo Dd. Hambro, 
kuris pareiškė, kad netenka 
laukti, kad didžiosios tautos 
prašys užmiršti skriaudas 
padarytas mažoms tautoms. 
Dabar mažos tautos turi 
drąsiai pasireikšti už 
skriaudas. Pirmas įvykis, 
kad valstybės kovoja, kad 
demokratija gyvuotų pa
sauly. U. S. užims svarbiau
sią vietą taikos konferenci
joje. ji yra pasiryžusi lai
mėti taiką.

Daužvardis, Lietuvos kon
sulas Chicagoje, pareiškė 
didelę vilti, kad Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklauso
ma valstybė.

("Draucaa" Acme ieiev..<

Japonai bandė išlaipinti savo kariuomenę ir atsiimti Būna iš sąjungininkų, bet juos 
ištiko toks likimas, kokį čia matome. Užpakalyje matosi japonų neapginkluotas laivas.

Ernn S.™ 4x51x11,(10 pr3plos,i kori(ioril!
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Tunisijoje; nemano pasiduoti

Artimoj ateity bus smogta ne tik 
Vokietijai ir Italijai, bet ir Japonijai

Taip pareiškė prezid. Rooseveltas
WASHINGTON, vas. 13., ten priešas susilauks galu- 

— Prez. Rooseveltas vakar tino smūgio. •

LONDONAS, vas. 14. — 
Žiniomis iš Maskvos, rusai 
jau pasiekė Charkovo prie
miesčius, Ukrainoje. Viena 
rusų armija bando šį mies
tą apsupti iš šiaurvakarų 
šono ir po to bendromis jė
gomis suremti ten vokie
čius.

Be to, rusai sėkmingai 
veikia tikslu Rostovo mies
tą apsupti iš šiaurvakarų 
šono, kad neleisti vokie
čiams pasprukti iš to mies
to.

Patirta, kad gen. Roiųmel įsigijęs 
naujų ginklų, karo medžiagos
SU S. U. JĖGOMIS Tuni

sijoje, vas. 14. — Ašies jė
gos jūros pakraščiais Tuni
sijoje ir čia pietiniuose pa
kraščiuose iš Tripolitanijos 
suburbėjusi gen. Rommelio 
armija imasi bendrais žy
giais praplėsti pajūrio ko
ridorių, kad galėtų laisviau 
veikti ir sąjungininkų spau
dimui nepasiduoti.

vakarą per radiją pareiškė, 
kad sąjunginių valstybių 
nusistatymas yra visuose 

X karo frontuose priešui su- , ponus suklupdyti. Sako, ja- 

kelti karštą pirtį taip, kad ponai nebus atakuojami Pa-

Prezidentas pabrėžė, kad 
apart Europos reikalų A- 
merika rūpinsis dar ir ja-

Šiais 19B melais karo tarnybon bus 
paimta keturi milijonai vyrų

Karinio amžiaus tėvai bus 
pašaukti, nes nepakaks nevedusiųįų

karą užbaigti kieku galima 
greičiau.

Prezidentas pabrėžė, kad 
šiemet bus smarkiai smogia
ma ne: tik Vokietijai ir Ita
lijai, bet ir Japonijai. Sa
kė, kad Amerika au sąjun
gininkais pasiryžusi ata-

A kuoti Tokijo ir tuo keliu 
priversti japonus besąlygi
niai pasiduoti.

Pasakojo apie savo kelio
nę į Afriką. Casablanca kon • 
ferencijoje sudaryti planai 
invazijai Europon. Tas bus 
įvykdyta ašį ištrenkus iŠ 
Tunisijos. Gi Tunisijoje o- 
fensyva greit bus sukelta.

t Prezidentas įspėjo visuo 
menę, kad ši ofensyvą gal 
pareikalaus didelių ameri
kiečiams nuostolių. Nes 
priešas ten yra galingas ir 
gerai įsitaisęs. Tai paskuti 
nė jo pozicija Afrikoje. Ji 
bandys gintis, bet jo pas 
tangos bus tuščios. Sąjun 
ginių valstybių jėgoms per 
almėtus Europos žemynan,

cifiko salose, kur jie įsitai
sę bazes, bet bus stačiai 
smogiama į Japonijos šir
dį — T-okijo miestą. Japo
nai bus įtikinti, kad jie ne
gali dominuoti Pacifike ir 
visuose Tolimuosiuose Ry
tuose. Sakė, kad japonai 
bus visiškai ištrenkti iš 
Kinijos ir tas kraštas bu3 
išlaisvintas ir atstatytas.

Anot prezidento, naciai 
šiandien užsiima propagan - 
da, kad tarp sąjunginių val
stybių sukelti nesusiprati
mus, sugriauti jų solidaru
mą ir jas suskaldyti. Sakė, 
kad jie to neatsieks. Barba
rizmas bus sunaikintas, 
kiekviena vienaip ar kitaip 
pavergta tauta bus išlais
vinta ir grąžinta visiška 
laisvė savitai valdytis ir be 
baimės gyventi.

Prezidentas pareiškė, kad 
Atlanto čarteris bus per 
iėm vykdomas. Tas yra dc 
nokratybės ir pilnosios lai

-svės pagrindas.

Maskva turi žinių, kad 
vokiečiai Rostovo miestą
degina ir viską naikina, j r ■ ■ ■ i i i - ■Tas reiškia, kad jie pasiry ISJiHigillinklĮ laKlMai

žę tą miestą apleisti ir pas- nArillp rūkti, jei bus galimumų tai DdZCS

padaryti.
Iš Berlyno per radiją pri

pažįstama, kad vokiečių pa
dėtis Rusijoje esanti didžiai 
sunki. Numatomas didesnio 
apėmio vokiečių atsimeti
mas iš Rusijos fronto.

Pranešta, kad gen. Rom
melio armija jau sustojusi 
pasirinktose pozicijose ir 
nusisukusi prieš paskui 
sekančius britus.

Aiškėja, kad ašies jėgos 
Tunisijoje yra pakankamai 
stiprios ir nemano vienaip, 
ar kitaip pasiduoti sąjungi
ninkams.

Turima žinių, kad gen. 
Rommelio armija yra įgi-

WASHINGTON, vas. 14 
— Vakar per radiją kalbė
jo Paul V. McNutt, karo 
vyrų jėgos direktorius, ir 
maj. gen. Levvis B. Her- 
shey, vyrų karinės konskri
pcijos direktorius.

Jiedu pareiškė, kad šiais 
1943 metais karo tarnybon 
turės būt pašaukta keturi 
milijonai karinio amžiaus 
( nuo 18 iki 48 m. amž.) 
vyrų. 1 ‘

Kad tą skaičių atsiekti, 
reikės kasdien drafto keliu 
šaukti po 12,000 vyrų.

Kadangi nevedusiųjų vy
rų nepakaks, tai karo tar
nybon bus imami ir vedę tu
rį vaikų vyrai.

Be karo tarnybos apie 
pustrečio milijono vyrų bus 
reikalinga karo darbams ir 
žemės ūkiui — gaminti karo 
medžiagą ir maistą.

KARO EIGA
Iš Europos gauta nepat

virtintų žinių, kad nacių 
Vokietija su Rumunijos h
Bulgarijos pagalba siekia * *
taikos su Sovietų Rusija.

Prancūzijoje.

New Yorko arkivysk. 
Spellman Ispanijoje

WASHINGTON, vas. 14. 
— Iš katalikiškų šaltinių 
patirta, kad New Yorko ar
kivyskupas F. J. Spellman 
esąs Ispanijoje.

Ašies radijai skelbia, kad 
arkivyskupas Spellman vy 
katąs Romon. Bet ši žinia 
nepatvirtinta.

LONDONAS, vas. 14. —
Sąjungininkų Boston irVen- 
tura bombonešiai, lydimi 
daugelio kovinių lėktuvų es
kadronų, atakavo uostus ir 
krantines Boujogne ir St.
Malo, Prancūzijoje, ir gele
žies ir plieno fabrikus Ijm-' niai smogs naciams.

Taip pat yra žinių, kad 
po skaudžių nepasisekimų

jusi daugiau naujų ginklų Hitleri-"‘ >u a<Bi-
ir karo medžiagos. Spėjama, sakęs vadovybės vokie- 
ši armija rimtai paaiprie- | čl’ armi>>TO' ir vadovybę 
šina ne tik britams, bet ir pavedę8 Kvnerolams. Vis gi 
kitiems sąjungininkams. Jls dar ■»»»*> vyriausio-

Kai kuriose fronto daly- Į 
se aktyvumas didėja ir 
smarkėja. Centraliniam fro
nte veikią amerikiečiai su
silaukia paramos — dau
giau kariuomenės. Spėja

jo vado titulą.

Kitomis žiniomis iš Euro
pos diplomatinių šaltinių 
pranešama, kad niekam nė 
pačioj Vokietijoj nežinoma, 
kur yra Hitleris. Jis ilgo- 

ma, amerikiečiai pirmuti- laikas niekur viešai ne

uiden, Olandijoje, paskelbė 
britų oro ministerija.

Iš šios išvykos grįžo vi
ii bombonešiai, šeši kovi
niai lėktuvai žuvo.

Naciai Varšuvoje 
naikina lenkus

NEW YORK, vas. 14. — 
Office of War Information

Kaip čia būtų, ašis susi
lauks sau tinkamos pirties.

Japonai pripažįsta 
neleke 29 laivu

WASHINGTON, vas. 14. 
— Anot Asą. Press, japonai 
per radiją iš Tokijo pasisa
ko, kad per praeitą pusme-

sirodo.

WASHINGTON, vas. 13. 
— Kongrese iškeltas suma
nymas karinės vyrų kons- į 
kripcijos aktą papildyti/ ’ 

kad vedę turį vaikų vyrai 
nebūtų šaukiami karo tar
nybon iki bus pašaukti visi 
nevedę ir vedę neturį vai
kų.

Kongreso žemesniųjų rū
mų karinių reikalų komite
tas vykdo apklausinėjimus, 
ar šis sumanymas yra savo 
vietoje ir ar tinkamas.

Komitetas tomis dieno
mis apklausinėjo karinės 
vyrų konskripcijos direkto
rių maj. gen. L. B. Hershey.

Jis aiškino, kad sumany
mas yra netinkamas ir ne
turi būti pravestas. Jei bū
tų pravestas, šalies admi
nistracijai tik nesmagumų 
padarytų. >
^-Aiškino, kad karinio am
žiaus nevedusiųjų ir vedu
siųjų bevaikių vyrų yra ne
pakankamas skaičius. Tad, 
jo nuomone, į du, arba tris 
mėnesius tikrai bus šaukia
mi vedę turį vaikų, kadan
gi visi kiti bus anksčiau 
pašaukti.

Vyrų karinei konskripci
jai tvarka šiemet bus nus
tatyta taip, kad į šaukia
mųjų tarnybon vyrų bus 
daugiau atsižvelgiama, ko
kius jie turi darbus, bet ne 
į jų šeimyninį stovį, sakė 
jis.

Gen. Hershey nurodė, 
kad šiandie daugiau kaip 
vienas milijonas drafto am
žiaus vyrų nepašaukti karo 
tarnybon, nes jie turi rei
kalingus darbus karo pra
monėse, arba žemės ūkyje.

Tačiau keleto mėnesių 
laikotarpiu drafto boardai

».. . «xi u n 4 i _: tį N. Gvinėjos ir Solomons
PrieS 10 dienų arkivysku- iSleldo pamfletą, kuriame vanden Pactfike kovo8c . - ------- - .

pas matėsi su prezidentu plačiai aprašoma, kaip na- ‘ . baigia pasiruošimams ofen-
Rooseveltu. , ciai Varšuvoje bando viaus ' * 8 8*’ syvon prieš ašį. Ašis ne-

v . lenkus išnaikinti. Jungto j e p rarado 10, rinwtju Ima smarki*.j prie.
Valstybes departamento j karo ir 10 prekinius laivus. gjnt|9

pareigūnai sako, kad prieš i/ i aa p 
kokį laiką arkivyskupui pri- Kard. Maglione serga
pažintas leidimas aplankyti 
Portugaliją ir Ispaniją ii-‘ 
imtinai bažnytiniais reika
lais.

Be to, apie 38 kiti laivai 
sugadinta.

SKELBKITES DRAUGE

Aišku, Hitleris skandžiai j“08 viaua patikrina Ir 
nusivylęs nepasisekimais i daugumas paklius karo tar- 
goUjąjg, ! nybon, nes jų darbo vietas

Maskvos pranešimai,, ru- |bua UŽSmę 8ene8nieji v>'rai 
sų armijos jau yra prie pat arba motery8- 

Charkovo ir darbuojasi tą _ , . _
miestą apsupti. Rostovas RUHUI tl lį VyriSUSyDe

taip pat apsupamas. Sako- |en-(llJ2ja iurliic 
ma, tą miestą vokiečiai de - SpGUŪZia ZyOUS 

gina ir naikina. Jie bandys; WASHINGTON (ONA), 
iš ten pasprukti |— Naciai per radiją paskel

bė, kad Rumunijos vyriau
sybė nusprendė mirties bau
smę taikyti tiems žydams, 
kurie ilgiau kaip vieną die-

Tunisijojc sąjungininkai

Pacifike amerikiečiai įma
r zakttazakt a a - 4 i dominuoti. Japonai visur
LONDONAS, vas. 14. —.

Vichy radijo skelbia, kad Į LONDONAS. — Anot nu»“lraL 

influenza (gripu) Romoje Berlyno radijo, Sofijoj nu- Kinijoje ir Burmoje taip 
susirgęs kardinolas Maglio- žudytas buvęs bulgarų ka- pat japonai pradeda silpni
nę, popiežiaus valstybinis ro ministras gen. Christo ti. Ten sąjungininkų oro 
sekretorius. | Lukov. i jėgos vyrauja.

ną “be autorizavimo” (sa
vanoriai) apleistų turimą 
darbą.

Tuo pačiu nuosprendžio 
mirties bausmė taikoma dar 
ir tiems žydams, kurie pa
šaukti į viešuosius darbus 
per keturias dienas nepasi 
rodytų.
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DIENRASTIS DRAUGAS)
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Kas buvo tie, kurie pasirašė 
Lietuvos laisvės deklaraciją

- Slapti atsišaukimai prieš vokiečius. -
(Pabaiga) kano, vėl Vokietijoje ir

lt Jurgi. S»uly», gimęs 6»liau Šveicarijoje, ku.
1879 m. geg. 5 d. Balsėnų dabar įgyvena,

kaime, Raseinių apekr. Bai- 17, Prel. Kazimiera. Sau- 
gęs Palangos progimnaz. bu lyg, gimęs 1872 m. sausio 16 
vo įstojęs į Vilniaus kunigų d. Švėkšnos par., Tauragės 
seminariją, bet už lietuvei- apskr. Magistro laipsniu bai 
ką veiklą iš ten turėjo pasi- gęs Petrapilio Dvasinę aka- 
traukti. Aukštuosius moks- demiją buvo paskirtas į Pa
lus baigė Šveicarijoje dakta- nevėžį. čionai kapalionau- 
ro laipsniu. Bestudijupda- damas labai išvystė labdary 
mas, o vėliau gyvendamas bės darbą, taip Kad išnyko 
Vilniuje rašinėjo į “Varpą”, elgetavimas parapijoje ir 
“Ūkininką” ir kitus laikraš- mieste. Jis vienas pirmųjų 
čius kurį laiką redagavo turėjo drąsos pradėti dėsty- 
‘•Lieti Žinias”, buvo Lietuvos ti tikybą lietuvių kalba. Yra 
Tarybos gener. sekretorių- pasidarbavęs ruošiant religi- 
mi, vėliau-vicepirmininku. jos pirmuosius vadovėlius
1918 m. paskirtas pasiunti- lietuvių kalba. Parašė kny- 
niu ir įg. min. Vokietijoje, gą apie socialinius klausi-
1919 m. pirmininku Lietu- mus, yra vienas didžiausių 
vos misijos derybose su len- bažnytinių teisių žinovų Lie 
kais, buvo Lietuvos atstovu tuvoje, paskutiniu metu tą 
Italijoje, įg. min. prie Vati- mokslo šaką dėstė Lietuvos

Vileišio, gimęs, 1872 m. sau
sio 3 d. Biržų apskr. Medi-’ 
nių kaime, Jau Petrapily 
studentaudamas suorganiza
vo lietuvių stud. draugiją ir 
buvo 2 metus jo3 pirminin
ku. Berlyno universitete ruo 
sėsi profesūrai,^bet ilgėda- 

• masis lietuviškos veiklos, 
pertraukė studijas ir Vilnių- 

1 je apsigyvenęs buvo vienas 
žymiausių asmenų visame 
lietuvių sąjūdyje. Daug dir
bo spaudoje: energingai pa
dėjo Kudirkai leisti “Var
pą”, bendradarbiavo visoj 
eilėj kitų lietuviškų la’kraš- 
čių. Uiplatinimą patrijoti- 
nių atsišaukimų buvo vokie
čių suimtas ir grąainamas su 
šaudyti, bet nepavykus aiš
kiai jo kaltę įrodyti, turėjo 
sėdėti Lukiškio kalėjime, bu-' 

4 vo ištremtas į Cersko kone.
I stovyklą Rytprūsiuose. Iš 
{čia pabėgęs slapstėsi Berly-' 

I ne, bet 1017 m. atvyko į
Michael Azuma (kairėje) ir Henry Nahoshima, JoJiet, Vilniaus konferenciją. Buvo 

III., japonai gimę Amerikoje, prašo “C gazolino kortelės, vidaus reikalų ir finansų mi- 
kad galėtų aplankyti viščiukų peryklas. Jie turi sekretą nlateriu pft8įuntįniu USA, 
kaip atskirti tik ką išsiperėjuaių viščiukų lytį, vištytę nuo j paakutiniu metu-Kauno bur- 

H gaidžiuko. Viščiukų peryklų laikytojai aako, kad tie vy- D dlrbavogi da
rai gali atskirti viščiukų lytį. i - , {suartėjimo latvių, estų ir

' ” ' 1 1 .... 'lietuvių. Mirė 1042 m.
universitete, drauge būda- prekybos institutą 4 metusi 
mas generalvikaru Kauno buvo vedėju garsaus iiętu- 
vyskupijoje. visko kooperatyvo “žagrė”.

PRAŠO “C” KORTELI

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
(PLOKŠTELĖS) 

po 75c vienas

Jeigu norite užsisakyti per paštą, prįsiųskite vieną do
lerį už prisiuntimą ir supakavimą. Prisiųskite “money or
der.” C. O. D. rekordų nesiunčiame.

Skaičius lietuviškų rekordų yra nedidelis. Gyvenant 
Chicagoje ar apielinkėje, 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.

Mano tėvelis (valcas),

•• <-• »

26IOV—Ar tinai, kaip gerai (polka)
(P. ..Sarp).

261V7'—Jrtlangmno valundos (mazurka) — Kraic (paika)
28107—Senelis ganė aveles (valcas) — Žalioj girelėj (Sarsev.) 
S6088—Smuklėj vainikėlis — Kur Nemunas ir Dauguva (J. Ola.) 
14064—Rudens pasaka (slow fox) — Veltui prašysi (tango)
14065—-Vyrai sukini (foztrot) — Paskutinis sekmadienis (tango) 
14066—Nepamiršk manęs (anglų valcas) Ruduo (tango)
3001— -Septynios pačios —■ Daktaro daina
3002— Meilės karalaitis — Keturi ratai
561—'Mylėjau mergelę — Močiutė mane bar>ė (Jezavito R. (irk.)
503—Gegutės polka — Vestuvių polka — (Jezavito R. Ork.)
16073—Reikia tept (dvi dalys). A. Vanagaitis
16136—NelSpildomas praSymas, I’irftlytoo.s Amerikoj (Stankus)
16141—Uul šiandienų, Sveikas Jėzau Mažiausia (J. Butėnas)
16152—Pasaulis stovi. Man tik rodosi (A. Vanagaitis)
16192—Rjo Mikas (J. Dirveiis), Trauk siinniskl (J. Dlvelis)
16191—Panelės patogumas (Penn. Angliakasiai). Tamoftljvus polka

(Penn. Ang.)
16260—Seni, duok taboko, Eiva boba pupų kult (J, Butėnas)
1112.64—Polka Jovalas, 1, 2. 3 Brrr... kupletai (Dineika)
16214—Marsallete. Sudiev, panaitėle (St. Pauėas)
16239—Dziedukas (valcas). Tykini, tykiai (Vyrų oktetas)
16345—širdie nmnn (tango). Tavų saldžiu mylotilii (tango)
18258—Skudutis (valcas), Šarkis galijotas (V. Niekus)
16261—Svetima padangė, (St. Pauras). Studento sapnas (Oiraitls) 
16212—Pupų senis, Augo mUke baravykas (J. Butėnas)
16247—Šis-tas (dlalog), Dumblas (dlalog.), Dineika 
16266—Artuolinial pamatai, Mokslas, darbas žygiu šuoliai (St. Pauras) 
16269—Kur tas šaltln6|is, Prtrodino seni itnonės (M. Petrauskas) 
16370—TuVkų vestuvės, Rytų daina (L. V. N. Ork.)
16273—Kaukazo vaizdelis, dalis 1 ir I, (L V. M. Ork.)
16293—ITekėk dukra ui čigono. Ar aft nejauna, ar nevainikuota

(K. Menkeliuniutė)
26022—I.irtksimi giesmę ties užtrauksim, Sveikas Jėzau gimusia 

(Brk, Choras)
26028—Gul SiuiMlienų — Atsilankiau Betlejun (Br. Choras)
26028—Dul-dul dūdelė (K. Petrauskus — Berneli, nesvollok

(M. Petrauskas)
26039—Nepagelbės mergužėle gailios ašarėlės (J. Butėnas)
26046—Neveik, brangi (A. Sodeika) — Aria IS operos Rigoleto

(A. Sodeika)
28645—Pusiaunakti musus baugiai — Blusa (P. Oleka)
26047-—Dzunguliukai — I’ rafta u pasakyti (E. Sipavičiūtė)
26048—Kad gulėčiau — Varguolis (J* Sipavičiūtė)
26056—Visiems tinka Sesutė (valcas)
26068—Žvaigždutė (one step) — Mano brangioji (valcas) — Kauno 

orkestrą
2666 5-—Kazbek — Susgodojau aft godeles (J. Babravičius)
260T1—Gaidys (polka) — Klaipėdos valcas
?8674—Pas malūnėlį (valcas) — Ant kiemelio (polka)
26668—Eisim grybaut Kareivėlis
26077—Kam iėrei žirgelį -— Ift rytų Salelės -
26678—Panemunės (valcas) — Plikas kaip tilvikus (Armonika solo) 
26086—1 'rėdąs maifte (A. Vanagaitis), Godeles (K. Kriaučiūnas) 
26082—tinklinis —• Dls. ir E. Rukuusk.) — Tui gražumus dukrelės 
260X3—Neskubėk (polka) — Greitas žirgelis (polka)
26085—Kuku valcus — Tėvynės |x>lka
26086—Nauju/ polka — Bučkio valcas
26687—Bernužėli, neverk pačios — Sibiro tremtinys (J. Ols.)
26091—Linksmas jaunimėlis — Agotėlės valcas
26692—Ant mūrių krantelio — Prirodtno seni žpionėa (J.Uutenaa) 
26094—Ganėm aveles — Oi čla-čia (Strumsk.)
26095—Levendrells — Grybai (M. Strumsk.)
26697—Gaspudinė Rozalija — Jonas pas Rožę Pilka)
26698—Barborytė nos) Irina---- Alutis ir žemės rojus (Š. Pilku)
26099—Amatininkų dalim'— Obuolys (P, Petraitis)
26100—Bflsiu vyru — Ant laivo (J. I'ktveris)
26102—Karės laiku polka — Didmiesčio polka (J. Sasnauskus) 
26104—Bernelis (polka) — Noros polka (1*. šarpallus)

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

< 3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILUNOIS 

Tel. Calumet 7237—4591

F

Budrike Krautuvės leidžiami Radio programai:
VVCFL 1000—K Sekmadienio vakare 9-tą valandą 
VVHFC 1450—K Ketvirtadienio vakare 7-tą valandą.

Dėl sąžiningo Radio pataisymo, telef onuokit CALumet 7238

Pirmadienis, vas. 15, 1943
------- ą.----

J8TOJO į laivyną Nėra nieko gražesnio, kaip 
prisiartinti prie dievybės ir 
jos spindulių po žmonių gi
minę paskleisti. (L. Bee tho 
ven).

Filmų taktbrias Robert 
Taylor, 31 metų amžiaus, su 
oficierio kepuraite, kai įsto
jo į laivyno oro jėgų dalį, 
Los Angeles. Jis dabar va
dinasi Spangler Arlington 
Brugh.

WHOLESALE
LIUUOR
IŠTAIGA

Ifttržlnjame 
imi v Lą Olileago.

REMKP1E 
SENĄ

LIETUVIU 
DRAUOĄ

N. KAMT1R, sav.
MUTUAL LIUUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOlTI.EVARll 0014

DR. VAITUSH, OIT.
LIETUVIS

ši18. Jokūbas šernas, gimė _ 
1888 m. birž. 14 d. Jesiškių 
kaime, Birių apskr. refor
matų šeimoje. Mokėsi Dor
pato ir Petrapilio universite
tuose, baigęs teisių mokslus 
Vilniuje dirbo su lietuvių 
visuomene bei rašė lietuviš
koje spaudoje. Buvo moky
toju lietuvių “Ryto” gimna
zijoje. Nepriklausomoje Lie
tuvoje IV min. kabinete bu
vo ministerių be portfelio, 
vėliau Prekybos ir Pramo
nės banko direktoriumi. Re
dagavo “Savivaldybės” žur
nalą, paruošė, spaudai kny
gą “Kovo” 20”, skirtą pami
nėjimui prisijungimo Mažo
sios Lietuvos. Mirė 1926 m. 

[liepos 31 d.
19. Vailokaitis, gimė 1886 

m. Piktžirnių kaime, Šakių 
apskr. Pabaigęs Petrapilio

organizacija turėjo pla
čios katalikiškos ir lietuviš
kos kultūrinės įtakos Suval
kų krašte. Anuo laiku ru
sai ėmė supirkinėti dvarus 
ir dalinti rusams. Vailokai
čiai, Juozas ir Jonas, nepa- 
kęsdami, kad lietuviškose že 
mėse kuriasi svetimieji, js- 

- teigė bendrovę, kuri nuo 
bankrutuojančių dvarininkų 
ėmė pirkti žemes ir jose

Šių vyrų vardai amžiais 
stovės ant Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo do
kumento. Jie savo ryžtingu 
veiksmu nusipelno neišdils- 
tamo atminimo.

K. J. Prunskis

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo
Tel.: YAKds 1839 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Kampas S4th Street

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 0 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

Penkimikės mergaitės
TORONTO, Ont„ Kanada 

vas. 12. — Garsiosios Dion- 
ne penkinukės mergaitės — 
Marie, Emelie, Cecilie.

Įkurdinu lietuviu*. Toe ben-!'^>ette 

drovės vedėju buvo Jonas 
Vailokaitis. Ekonominiais

Kam Reikalingi 
Pinigai,—

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
Vt PRIEINAMA KAINA 
RE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TURTAS VIRŠ KLOM,000.00 
Atsargos Fondas virš $700.000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member oi Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washiagton, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIBWICH.
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRglnia 1141

reikalais bevažinėdamas po 
Lietuvą rinko žinias apie 
okupantų vokiečių skriau
das ir turėjo daug vargo, 
kai vokiečiai tą jo dienoraš
tį nučiupo. Būdamas Lietu
vos Tarybos narys su pra
kalbomis lankė Suvalkų kra 
štą. Jo su broliu suorgani
zuotas “Ūkio Bankas” ir ei
lė fabrikų bei pramonės įmo 
nių įnešė nemažai gyvumo į 
Lietuvos ūkinį gyvenimą. 
Jonas .Vailokaitis tebėra gy
vas, o jo brolis kun. Juozas 
išvežtas į Sibirą. Abu jie yra 
pasižymėję aukomis geriems 
tikslams.

I 20. Jonas Vileišis, brolis 
garsaus veikėjo inž. Petro

9 d. nuvyks į Superior Wis., 
ir tenai dalyvaus penkių bri 
tų naujų krovinių laivų įlei
dimo į vandenį iškilmėse. 
Laivai bus pavadinti mer 
gaičių vardais.

Gegužės 9 d. mergaitėm^ 
sukaks 9 metai amžiaus.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik riša* pora aklų Tisam gy
venimui. Saugokit* Jas. teisdami 
Uessamiaaotl Jm modernUklausla 
metodą, karta regėjimo mokslą. 

<*11 sutelkti 
U METAI PATYRIMO 

prtrtaklme sktoių, kurto pMaitna 
rtsa aktų Įtempimų. ..

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

OPTOMTIIUOTAI
1801 So. AahUad Avenne

Kampas 18-tos
Telefonui OANAL OKM. Ghlcagc 

OFISO V.
Kasdisa 8i 

Tredtad.Iki T:0» p. m

ISO VALAKUOS:
:»• a. St. Ud p. St. 
tr aedtad. •••ao a. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
teL VIRgnua 0036 

bL: BE
Ofūo

Residencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal nutartį

Tel. YARds 5921.
KENvood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nno 1-3; nuo 6:30-8:30
, 756 Wett 35th Street

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

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mo* be akiniu. Kainos pigiau kaip 

pirmai
4712 South Ashland Av.

Pboae YARDS 1378
Phone: YARDS 1273

. Jaunuoliai, kurie neDriimami 
karo aviacijos skyr’ r? priežasj 
ties spalvų nerege jimu — (coltm 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

jJ-ili ii imu undiiii^i iLiL-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

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

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

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.
Offies tsL YAKds 4787 '
Namų teL PROipect 1930

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street

Valandoe: 11-12; 2-4; ir 8£0-8:30 
Plrmadieniaia — tik 2-4. 
Sventadieniaia — 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.

Ofiso Tel...................VIRglnia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI '■

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kaadien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik auaitarius.

TsL OANal <122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2201 VV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 v. v
Sekmad., Trečiad. ir Beštaditnio 

vakarais ofisas ušdarytaa. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Ta). RAPnblk 7868

TaL YAKds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Iki 3 vai.; vak. 7-9; 

o nedėliomis pagal autartj.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TaL MIDvray 2880 Chicago, IU.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

Tel. CANaI 0257Rm. tai.: PROspsct 6059

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

Rasidenaija: 6000 Bo. Arteaian Are
VALANDOS: 11 v. ryto iki S p.p. 

6 Iki 9 vaL vakare.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rea. Tel. LAFayette 0004 

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite K£Dsie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Katvir., 6 iki 9 va! 
Pen k t., šettad. 8:30 Iki 9:30 vak.

Sekmadieniaia pagal aualtarimą.

I

riš;

JOS. F. BUDRIK
KRAUTU VftJE **

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DfcL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS SO88.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU"



M va:. 15. 1013 DIENRAŠTIS DRAUGAS

A VB J*1 •Geraširdžiai
ciceriečiai!

dis. B. Vaišnorai, V. Kataus- kutinskienė, M. Kiseliene, K.
=z:

TT

kienė, P. Bartašienė, E. Rup* 
šiene, A. Ogintienė, Kočiū-

Neseniai Tėvai Marijonai nienS' S- Sharaet- Kučinskie- 
nė, Olbikas, Storonis, V. No-gavo $262.00 iš Cicero žmo

nių Tėvams Marijonams Ar
gentinoj paremti, šiuos pini
gus surinko Ona Rašinskie- 
nė. Tėvai Marijonai yra be
galo dėkingi visiems auko
tojams. Argentinoje gyveną 
Tėvai Marijonai džiaugsis 
sulaukę tokios aukos. 

Aukojo:
N. N......................... $20.50
M. Kislauskienė .. 5.00
O. Yankauskienė .. 5.00
G. ir A. Plikukai .. 5.00
Z. Laurinaitienė .. 54)0
A. Rakauskienė .... 5.00
O. Tomašauskienė .

ršaitienė, O. Skirmontienė, 
O. Kareckienė, M. Martin- 
kienė, P. Taurozas, K. Vait
kienė, O. Bukauskienė, P. 
Zakarienė, P. Gendvilienė, 
E. Šileikis, P. Rakauskienė,
O. Laurinaitienė, Raubienė, 
Z. šemetulskis, C. Gasiūnas,
P. Zakarienė, O. Skirienė, M. 
Beinorienė, E. Yankauskis, 
E. Vainoriėnė, A. Čerkans-I
kienė, P. Litvinavičienė, Ru- 
daitienė, A. Urbonienė, Pa-

A. M. $1.25/
Po 50c: O. R., V. Daba- 

šinskienė, M. Jesienė, M. Gri 
bauskienė, M. Bartašienė, P. 
Šnekutis, E. Balčienė, S. Ba
kaitis, E. Steponaitienė, O. 
Pocienė, Stupurienė, Ben. 
Yankauskas, R. J. D. No. 1, 
Hefron, Indiana.

B. ir O. Yankauskas au
kojo dvidešimts sūrių. Už 
juos, išleidus tikietais, pa
daryta $78.50.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

•DRACOAJS“ HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 Ko. Dearbom Street 
Tel. RANdotoh >4U-UM

HK1.P WAMTED — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite J Tlmekeeper's ofisą.. 
EDGEWATF.lt BEACH HOTEL 

534# Sheridan Rd.

REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
{atdirbti.

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

5.00 &

t
O. Monkienė .......... 5.00 . f,)
M. Pmgžlienė..........
J. Brazauskis ..., 5 00 x
E. Ringailaitė ___ 5.00 (jį
O. Kajenienė.......... 500 1

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

Kun. I. Albavičius ’6.00 Įj 
Kun. E. Abromavičius 5.00
Kun. J. Adominas 5.00
J. Stankienė .......... 5 011 j
J. Smulskis .......... 5.00®
S. Baubkis.............. 5.oo į:];

J. Bukauskas..........o. Antanaitienė .. 5.00 fl

p. R...................... 5.00 |
L. Šeputienė .......... 5.00 £
N. N......................... 5 00 fl
S. Rašinskienė .. 10 00 H
A. Sleikienė .......... 5.00 H

Pasitikėjimo

ši Firma Virš 50 Metu 

Tos Bjiėios šeimos

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Mumis
Rekordas-

Rankose!
Po $2.00: A. T. Rubliaus- 

kas, M. Zakarauskas, E. Ka- ;!$! personalized MEMORIALS at no additional cost.
Troost Monuments Are Impressive and Distinctive! 
VVorknianship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 

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

zakevičienė.
Po $1.00: Girdvainienė, A

Navickas, K. Rasulis, E. Da-

Skirmontienė, B. Kelpša, P. j B JOHN W. PACHANKIS
Lygutienė, A. Tomašauęįkie- Į’J 

1 nė, J. Pauga, Z. Naujokas. *____ ____ ____
J. Buividienė, O. Lipnickie-fl moderni išvidinė paroda:

_ nė, V. Butavičienė, E. S. Bo- & W. Washington Blvd.
~ čūnas, E. Šaulienė, E. A. 2a-, Te^ ESTebrook 3645

gūnai, A. šlauteris, M. Ra- ----- .----- - -------- ...—
džius, E. Petrošienė, J. Druk

— THE LITHUANIAN MONOMENT MAN— 
Member of the Lithunian Chamber of Commerce

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

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

VYRAI
Nepatyrę, kurie norėtų išmokti 
amato įvairiems darbams karo 
‘produkcijos dirbtuvėje. AtaUauki* 
te asmeniškai tarp 9 ryto iki 12 

Ppietų. ’ ‘
MAREMONT AUTOMOTIVE 

PRODUCTS, INC.
1625 S. Ashland Avė.

REIKALINGI VAIKINA T. 17 me
tų ar suvii-S prie trucking, labcling 
lr lengvu dirbtuvės darbų. 60 centų 
| valandų.

NATIONAL CHEMK AL * MFG. 
COMPANY 

ant7 S. May St.

DIRBTUVĖJE PAGELBININKAI 
Patyrimas nereikalinga.

ZUK FURNITURE CO. 
828 N. Wells St.

REIKIA VYRŲ
PRIE DIRBTUVES IR 
VVAREHOUSE DARBŲ 

KAROI.TON ENVELOPE CO. 
1521 W. HARRISON ST. 

SEELEY 2133
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 Liudijimus.
Victor Mfg. &’ Gasket Co.

5750 Roosevelt Rd.
.REIK ALINGI 

VEDUSI VYRAI
Turi mokėt rašyt ir skaityt Angliš
kai prie mixing dept. darbų gami
nime Kepėjams reikmenų. Atsišau
kite pirmadienio ryte.

HILKER & BU7TSCH CO.
614 W. Hubbard St.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

OPERATORftS 
Patyrusios prie single needle maši
nų. Pustovūs darbai.

KROI.L BROS. CO.
1801 S. Michigan Avė.

VYRAI IR MOTERYS

FREIGHT HANDLERS 
DOCK MEN

Galim priimti keletą vyrų, kurie 
ieško nuoltinio darbo apmokamo 
unijos rata. Geros darbo sąlygos. 
Senitority teisūs užtikrintos. Ma
tykite Mr. AVhite atvykus j —

VIKING FREIGHT CO.
1333 So, Oakley

ABELNI DIRBTUVES 
DARBAI

Darbininkai abelniems 'darbams rei
kalingi. Trueking ir Sbipping dar
bai atdari dieniniams Ir naktiniams 
shiftams. Gera mokestis, viršlaikis 
ir puikios darbo sųlygos. Atsineš
kite prirodymus pilietybės. ,

EMPLOYMENT OFISAS - 
ATDARAS NUO PIRMAD.

IKI ŠEŠTAD.
8 VAL. RYTO IKI 4:30 

VAL. POPIET.
DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. 

Cicero, III.

HELP WANTED — MOTKRYH

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

4910 Bloomingdale Avė.

MERGINOS 
IR MOTERYS

RANKOMIS SIŪTI 
MOTERIMS 

SKRYBĖLĖS.
PATYRUSIOS AR 
NEPATYRUSIOS 
DARBININKES 
Atsišaukite prie 

Miss Peterson 
6-tame aukšte

GAGE BROS & CO. 
18 S. Michigan

MERGINOS — MOTERYS išmokit# 
plastic blnding amatų. Patyrimas 
nereikalinga. laibai (domus darbas. 
Dienų ir naktj ahtftai, greitas Jsldlr- 
blmas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

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

135 S. LA SALT,F. ST.

MOTERYS reikalingos prie mazgo
jimo priebučiu. Loop Office budln- 
kas. Atsišaukite 7 vai. vakare į 
Room 1216. 59 E. MADISON, netoli 
VVabash Avė.

MERGINOS IR MOTERYS 
Patyrimas ne.reikalinga. Gera mo, 
kestis. Atsišaukite 2-rame aukšte.

GROSS EGG CO.
325 N. Clark St.

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis tr naktimis shif- 
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

tenienė, N. N., O. Juškevi
čienė, M. Kvietkauskienė, A. 
Stašaitienė, M. Nazninskie- 
nė, S. Statkienė, S. Bakaitis,
E. Matulonienė, K. žvibienė,
A. Milašienė, P. Tekorienė, * 

C P. Ankevičienė, E. Bukaus- į’J 
kienė, Misevičienė, A. Mete- M 

_ linas, E. Kulpinskis, Vilčiąus M 
- kienė, O. Krencienė, E. Mit

kienė, E. Rimkienė, D. Ker- 
belienė, M. Česienė, K. Ga- 

> siūnas, A. Petkus. B. Lazai- 
tienė, O. Prosevičienė, E. Ko-

Mūsų pastatytas
TftVAMS MARIJONAMS

DIRBTUVĖJE IR 
'RAŠTINĖJE

. PAGELBININKAI
PATYRUSIŲ clerks, akiiratlškų skai
čiuotojų. TvplRts ir Stenograflsčių. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo
tėm. Turi turėt savo įrankius. 
MESSENOER8. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera tno« 
kestln ir geros darbo sųlygos.

Jeigu Jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje. Jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
(rodymus pilietybės ir ši SKELBI
MĄ I —

EMPIZJYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

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

August gaidukas
" 4038”Archer A ve.

. Lafayette 6719

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

Sovietai nepatenkinti, 
kad atidėliojama 
ofensyvą prieš aši

LONDONAS, vas. 14. — 
Sovietų Rusija buvo oficia
liai painformuota apie Ca-' 
sablanca konferencijoje pa- j 
darytus nuosprendžius. Ta
čiau čia gautais diplomati
niais keliais pranešimas iš 
Maskvos, sovietai konferen
cijos daviniais nepatenkinti.

Sakoma, sovietai daug 
nusivylę, kad Amerika su 
Britanija vis toliau atidė
lioja ofensyvą prieš ašį.

Sakoma, sovietai bijo, 
kad dėl sąjungininkų ofen 
syvos atidėliojimo naciai 
gali gauti laiko iš naujo su
stiprėti ir susimesti prieš 
Rusiją.

Kas nugali kitus — sti p- J 
rus; kan nuggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

KREIPKITĖS 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.

Paaukok, per A. R. Kry
kiu, karo reikalams savo 
kraują.

Pirk karo bonus ir štam
pas. Tuo prisidėsi prie Ame
rikos pergalės.

MOTERYS
VEDUSIOS AR NE '

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO 

PO PIET AR VAKARAIS 
PASTOVŪS DARBAI

ARTEX GREEN CORP.
2230 S. UNION AVE. ' z

PA TY RUSUOS FINI8HERS, OPE
RATORES. DRESS MAKERS. Pui
kios dresės. Aukščiausia mokestis.

, 275 MERCHANDISE MART BLDG. 
HARRISON & SONS

Didelės iškilmes
Chicagoje, Orchestra Hali, 

vakar įvyko iškilmingas ir 
šaunus Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių minėji
mas. Buvo minimas Lietu-, 
vos Nepriklausomybės dvi
dešimt penkerių metų paskel 
bimo aktas. Visi lietuviai 
dar kartą pasiryžo aukoti sa 
vo jėgas Amerikos pergalei 
|ir Lietuvos išlaisvinimui iš 
okupacijos jungo.

Gražiausia žmogaus savy
bė yra gebėjimas mylėti ir 
tuos, kurie jį persekioja. 
(Marcus Aurelius).

Kiekvienas, kas akylai 
mato ir pasiryžta, tas ne
jučiomis išauga į genijų. 
(Buftver).

REMKITE “DRAUGĄ”

SKELBKITĖS “DRAUGE’ PLATINKITE “DRAUGĄ*

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DIDYSIS Ofisą* ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

NULIŪDIMO VALANDOJE

• Kreipkitės {-
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Av©„ Chicago
Telefonas GrovehiU 0142

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

IJOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną lr Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAPayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse. »|

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

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVE. Phone# YARDS 1138-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. Tel. PULLMAN 1270
2314 WEST 23 r d PLACE Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA A^E. Phone LAFAYETTE 3572

8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET
Telephone TARDS 1419

P. I. RIDIKAS
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. PInnad ir Ketvirtad. vak. 

IA stoties WGE9 (1390). au Povilu ftaltimieru.

EDGEWATF.lt
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<134 South Oakley Are. Chicago, Illinois
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A member of the Catholic Preaa Association
SuberriptiMiM: One Year — 36.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year —- $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Dranga*“ brings best reaulta
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne- 
praSoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teist taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig aavo nuožiūros. Korespon-. 
dentų praiome rąžyti trumpai ir aiškiai (jai galima, rašomąją 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, 191$ St Chicago. IU. 
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuva ir Maskvos pretenzijos
Praėjusį šeštadienį paskelbėme korespondento Wade 

Wernerk> žinią iš Vašingtono, kuri lietuvių visuomenę 
Ubai blogai nuteikė. Jisai praneša, kad oficialinėse ir 
diplomatinėse sferose yra kalbama, jog visiems poka
rinio pasaulio planuotojams Maskva davusi įspėjimą 
neliesti Baltijos valstybių ir Besarabijos klausimo, nes 
tuos kraštus .Rusija pasiėmusi 1940 metais. /

Kadangi dabar Hitlerio armijos stumiamos atgal ir 
netrukus pasitrauks iš Besarabijos ir Baltijos valsty
bių, dėl to atsirado daug kalbų ir spėliojimų dėl tų ir 
kitų teritorijų Rytų Europoje likimo. Dėl to tai “Prav
da”, oficialia komunistų partijos organas Rusijoj pa
rašęs editorijalą, perspėjant pasaulį nesikišti į Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir Besarabijos reikalus, nes jų 
likimas jau*esąs'‘“išspręstas”.

Šias žinias mes skaitėme Chicago Daily Times 8-tame 
puslapyje. Tas pats laikraštis toje pačioje laidoje 27- 
tame puslapyje įdėjo editorijalą, kuris kaip tik prieš
tarauja anai iš Vašingtono gautai žiniai. Daily Times 
rašo: 1 • ■ A

"Under his own name, one of the editors of Pravda 
ridiculed reports of Soviet post-war territorial claims. 
He stated flatly that Rnssia has no intention of in- 
terfering in any oountry’s intemal affairs, or aim- 
ing to force a Soviet regime on any Hitler-enslaved 
people as the price of assistanoe.

“Pravda is the foremoet newspaper in the Soviet 
Union. It is the official organ of the Communist par
ty. Its pronouncements, particulariy those contained 
in aigned ėdi to riais, are the next thing to a decree 
by Premier Stalin. They are, in fact, approved by 
Stalln befare they appear.

“The added fact that the artiele was officially 
breadeast to the world by the Moacow radio should 
mean nothing lesa than that Rusela has deleberately 
placed herself on record. It iš a commitment which 
sbould be kept in mind.”

Taip, rodos, ir turėtų būti, kaip rašo Daily Times. 
Juk Sovietų Rusija yra pasirašiusi Atlanto Čarterį, ku
ris garantuoja laisvę ir nepriklausomybę visoms tau
toms, ar jos bus mažos ar didelės, šis karas eina už 
valstybių ir tautų išlaisvinimą, bet ne už pavergimą.

Maskva jau ne pirmą kartą parodė savo nieku ne
pagrįstas pretenzijas prie Baltijos valstybių.

Lietuvių tauta trokšta kuo greičiausiai išsilaisvinti 
iš žiauraus nacių jungo, bet ji jokiu būdu nenori pa
tekti po kitu — rusų bolševikų jungu. Ji nori būti lais
va ir nepriklausoma.

Mes tikime Atlanto Čarterio dėsniams, mes tikime 
Prezidento Roosevelto žodžiams, kuriuos jis pasakė lie
tuvių delegacijai 1940 m. spalių mėn. 15 d., mep' tikime I laisvos ir nepriklausomos Lietuvos prisikėlimą.

Istoriškoji Anglijos premiero kalba
Vasario 11 d. premiero Winston Churchill pasakytoji 

kalba Anglijos parlamente yra labai svarbi. Politikai 
pripažįsta, kad toji kalba yra geriausia iš visų ligšioi 
pasakytų Churchillio kalbų.

Pirmoje vietoje Churchill padarė pistų pranešimą iš 
svarbiosios Casablankos konferencijos, kuriai jis pri* 
duodąs nepaprastai daug reikšmės.

Casablankoj sudaryti planai visa pilnuma hue pra
dėti vykdyti bėgyje būsimųjų devynių mėnesių. Bus 
daroma invazija Europon ir užduoti tokie smūgiai, nuo 
kurių naciai “svils ir kraujuose paplūs”.

Tuo metu, kai bus naikinama Hitlerio jėgos Europoje, 
įr prieš Japoniją bus vedama ofenayva, kad neleisti jai

PCPOIABTB DRAUGAS
atsikvėpti. Reiškia, pirmiausiai siekiama sunaikinti na
cių jėgas, o po to bus atsisukta galutinai pribaigti ja
ponų miiitarizmą.

Jau dabar Šiaurės Afrikoj esą pusė milijono Jung
tinių, Tautų kariuomenės, kuri pasiruošus žygiui Euro
pon. .

Karo planai gatavi. Vadai paskirti. Viskas prireng
ta lemiamiems žygiams.

Premiėras Churchill konstatavo džiugų reiškinį, kad 
Jungtinės Tautos ir kare su vokiečių submarinais jau 
padarė pažangą. Tiesa, priešas vis dar skandina są
jungininkų laivuą, tačiau laivyno statyba tiek sustip
rėjo, kad šiuo metu laivynas yra 1,250,000 tonų didesnis,
negu buvo prieš šešerius mėnesius.

♦
Jis pranešė ir kitą gerą dalyką, kad ir rusai ir ki

niečiai, Casablankos nutarimus palankiai sutiko. Pra
nešta ir tai, kad amerikiečių ir anglų militariniai eks
pertai neseniai konferavo ou Kinijos generalissimo 
Chiang Kai-shek ir pasiekė teigiamų susitarimo rezul
tatų. Tai yra labai svarbu, nes kiniečių laikomas karo 
frontas prieš japonus turi labai didelės reikšmės.

Savo istorišką kalbą p. Churchill baigė kviesdamas 
anglų tautą dar tampresnėn vienybėn.

Kaip iš Prezidento Roosevelto pranešimo grįžus iš 
Casablankos konferencijos, taip ir iš premiero Chur
chillio kalbos aiškus yra vienas dalykas, kad mes da
bar gyvename begalo svarbių, o gal ir lemiančių, įvy
kių šiame kare išvakarėse.

e
Geros suvažiavimo pasekmės

Juo toliau, juo labiau jaučiama, kiek svarbus buvo 
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas New Yorke. 
Pirmoje vietoje jo nutarimai teigiamai nuteikė lietu
vių visuomenę, kuri labai aiškiai pajuto reikalą visiems 
lietuviams dirbti vieningai, visoms organizacijoms ko
ordinuoti savo vęikimą.

Be to, suvažiavimo pasiųstoji telegrama Prezidentui 
Rooseveltui lr platesnis pareiškimas sekretoriui Cordell 
Hull priminė vyriausybei Amerikos lietuvių patri j oriš
kosios visuomenės nusistatymą visomis jėgomis remti 
Amerikos karo pastangas ir visu griežtumu stovėti už 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atstaty
mą. Gautas iŠ Valstybės Departamento Uiškąs. (kurį 
mes jau paskelbėme), pasako, / kad Amerikos 'Lie- z 
tuvių Tarybos pareiškimai buvo atydžiai peržiūrėti ir 
į jų turinį| atkreipta rimto dėmesio.

Reikia laukti, kad po suvažiavimo ir ypač po Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo sukakties minėjimo 
iškilmių Amerikos Lietuvių Tarybos veikla dar labiau 
pagyvės ir daugiau paramos susilauks.

SPAUDOS APŽVALGA ]
Didžiųjų žygiu išvakarėse

* * *k • ’
“Liet. 2inios” rašo:

“Mūsų santaupos turi būti tuojau paskirtos karo 
bonų pirkimui ir mūsų darbas bei energija sunaudo
ta karo reikalams. Nuo mūsų visuomenės MM judinimo 
namie, vidaus frontuose, pareina didelėje daugumoje 
ir mūsų armijos pasisekimai karo frontuose. Kol ne
bus visuotinos ofensyvos mūsų vidaus fronte, tol ir 
kariuomenės otfensyva frontuose neturės tos triuški
nančios jėgos ir galutinos persvaros kare. Dabartinis 
karas yra pilna žodžio prasme totalinis arba visuoti
nas kanas, kur karo laimę lemia ne tik kareivių nar
sumas karo teatre, bet ir civilinių gyventojų pasi
šventimas bei pasiaukojimas karo tikslams. Todėl 
visuotinos karo ofensyvos išvakarėse sukaupkime vi
si savo jėgas pergalei ir tik tada teisėtai galėsime 
tikėtis greito laimėjimo. Amerikiečių energiją dali
nai paraližuoja kai kurių mūsų talkininkų imperia
listiniai pasikėsinimai ant mažųjų tautų laisvės.^Kai 
kurie Amerikos žmonės prisibijo, kad mūsų pastan
gomis ir mūsų sūnų kraujo auka nepanaudotų kiti 
savo egoistinei politikai pravesti. Čia turime pasiti
kėti mūsų vadų iškilmingiems pareiškimams, kurie 
yra duoti žodžių ir luditu .(Atlanto čarteris).

“Mes tikime, kad mūsų didžiųjų demokratijų va
dai mūsų neapvils mažųjų tautų ir turėdami savo 
žinioje galingiausią pasaulyje kariuomenę įstengs pri
vertai kitus talkininkus gerbti duotą žodį ir panašą. 
Dabar ne laikas keiti kokias nors abejones ir tuo 
silpninti pasiryžimą karo pergalei. Dirbkime Ir au
kokimės, o kaip bus atsiekta pergalė, tada pakalbė
sime apie savo teises.”

e
Federacijos Spaudos Biuro dėka, šią savaitę anglų 

kalba leidžiami katalikų savaitraščiai rašo apie Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį.

Pirmadienis, vas. 15, 1943

MHSREAS, Tbe prlnolplee.of freedom anl demoeraoy are belng
’ , . * i : z
oballenged by totalltarlan force e vhlcb bare oaueed untold eufferlng 

and loee of llfe ln many landė, and

VHEREAS. Tbe Republlo of Llthu&nla bae become tbe lnnooent 

rlotln of arme _ ,- ."d la ln dange r of belng made a battle

ground, and . ■ . , _. , , • a

NORIAS, The eeourlty and future happlneee of free peoplea
’ i

avarynbere oall for tbe repudlatlon of tbe lbrcee of tyranny and tbe 

restoratlon of eelf-governaent ln tboee natlone t^oee lndependenoe 

has been temporarlly Overthrovn, and

VHEREAB, Tueeday, February 16, le tbe teenty-flftb
t < . * i s

annlversary of tbe lndependenoe of tbe Republlo of Lithuania, an

oeeaalon full of slgnlfloance to all Amerloane of Lithuanian blrtb
j .

or deeoent.

MOV, THEREFORE, I, DV1OHT H. OREEN, Oovemor of the 

State of Illlnole, do bereby proclala Tueeday, February 16, of the 

prašant year, aa Republlo of Lithuania Day throughout Illlnole, 

end requeat all lntereated gro upe, sooletlee and Individuali to 

ob serve tbe day by approprlate cereaonles.

(Iš “Draugo’* 1918 metų 
vasario 15 d.)

Suimta 1000 kriminalistų.
Chicagos miestas, pradėjęs 
“valymo“ darbą, pirmą die
ną suėmė tūkstantį visokios

I

rūšies kriminalistų.
•
Nuskandintas U. S. trans- 

porteSz.. Jungtinių Valsty
bių transportinis laivas 
“Tuskanija“, kuriame kelia
vo 2,179 amerikiečiai karei
viai, nuskandintas Airijos

pakraščiuose. Pirmo3 žinios 
praneša, kad apie tūkstan
tis kareivių bus žuvę. Laivą 
nuskandino vokiečiai.

e

Leninas ir Trockis iš vo
kiečių gauna algas,.. Pran
cūzų laikraštis “Petit Pari- 
sien” ir toliau skelbia vokie
čių oficialius dokumentus, 
kuriuose parodoma, kad Le
ninas ir Trockis gauna iš 
vokiečių valdžios atlygini
mą ir kad bolševikai veikia 
Rusijoje už vokiečių pinigus.

Latviai reikalauja autono
mijos... Latviai pasiuntė pro 
testą į| Brest-Litovską, kur 
vokiečiai, besiderėdami su 
rusais, mėgino rusus įtikin
ti, kad latviai jau sutinka 
pasilikti prie Vokietijos. Ra

šte pareiškiama, kad latviai>< 
reikalauja autonomijos.

Baisi anarchija Petrogra
de,... Petrograde išnaujo pra 
sidėjo girtų kareivių ir jū
rininkų orgijos. Šimtai ka
reivių, jūrininkų ir apsigink
lavusių civilių plėšia krau
tuves, sandėlius, svaigalų 
parduotuves. To priežastis* > 
— bedarbė, badas.

Lenkai paėmė Smolenską. 
Sukilusieji prieš rusų bolše
vikus lenkų legijonai, ku
riems vadovauja gen. Mous- 
nitsky, paėmė nuo ^bolševikų 
Smolenską.

Taktas, tai suderinimas , 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai timoka- 
mi ant pareikalavimo.
8ENIAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ) FINANSINE IŠTAIGA

— 46 Metai Sėkmingo t —

Sec’y. 3236 80. HALSTED BT.

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ftEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

• Iv

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
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rra ■Lietuvaites” artistai ir artistes
Kidbienė - Banaitienės (Elemitės imtinos) 
draugė. Apsukri ir planingo moteris. 
Susirūpinusi su Elemitės vestuvėmis.
Tį rolę vaidina Sofija Jurgaitė.
Kulbienė, nors pagyvenu

si moteris, vis dar jaučiasi 
jauna: šoka, dainuoja ir 
linksminasi sykiu su jauni
mu. Ji labai susirūpinusi Ba
naitienės dukrelės Elenutėe 
likimu. Tad nepasigaili pa
siūlyti Banaitienei planų ir 
priemonių išleisti Sienutę už 
vyro. Tas žymiai aišku iš 
jos kalbos su Banaitiene:

“Aš pradedu manyti, kad1 
juo greičiau mes surengsi
me vestuves, tub bus geniau.'

ry

SOPH1A JURGAITI 
Kulbietfės rtlėj '

Dar gali išvilioti kokis pa* 
daužo.”

I Jt . f

Iš to aišku, kad ji pilnu 
intrigų boba! Su ji reikia 
skaitytis.

Kulbienei nepatinka Ele- 
nutės inteligentas draugas 
Ignas. Bet ji užgiria Ado- 
muką, kitą Elenutės myli
mąjį. Tas aišku iš žodžių:

“Elenute, sugertame už ta 
vo ir Adomuko sveikatą.’’

žiūrėkite, kaip ji planuo- 
ja:

“Mes turime ką nors da
ryti... Mes turime informuo
ti... Mes turime laiškus pe
rimt... Surastam būdą... Kiau 
syk!... Tu su jos motinos pa
galba.... Aš mokėsiu jį įti
kinti... Ar neseka mūsų pla
nus?...”

Galite suprasti, kad ėia 
nepaprasta, pilna klastų mo
terėlė? Ką ji ketina daryti? 
informuoti? kokius laiškus 
perimt? įtikint f

Nesužinosite tų visų pas
lapčių jei neatvyksite pama
tyti “Draugo” statomąją o* 
peretę “Lietuvaitę”, vasario į 
21 d,, Sokol salėje.

&ią rolę vaidina Sofija Jur 
gaitė. Rolei reikalinga ne
paprastus lankstumas ir su
gebėjimas. Ir kadangi Jur

gaitė turi patyrimo vaidini
me, ji šią rolę gerai atliks.

Sofija Jurgaitė gyvina 
4622 So. Wood St. Priklau
so prie ftv. Kryiiaus parap. 
Gimė Chicagoj. Lankė S v. Į 
Kryžiaus pradinę mokyklą. I 
Baigė ftv. Kazimiero Akade-' 
miją.

Lankydama parapijinę mo 
kyklą priklausė prie mažojo 
choro. Vėliau įstojo į para-! 
pijos ftv. Cecilijos chorą, 
prie kurio ir dabar priklau
so. Nuolatos gieda eolo da
lis bažnyčioje, ir įvairiuose Į 
parengimuose. Yra narė so-: 
daliečių draugijos per 13 
metų.

Lankant ftv. Kazimiero A- 
kademiją lošė veikale “Pon 
tia”, vyresniostos vergės ro
lę. Turėjo įžymią rolę veika
le “Pergalė”, ir vaidino dau 
gely komedijose. ,

Dalyvavo Ig. Sakalo dra
mos ratelyje, lankydama į- 
vairias kolonijas ir miestus. 
Yra daug nuveikusi ftv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 1 sk., 
ir šiuo metu eina rėmėjų 
centro korespondentas parei 
gaa. Sofija Jurgaitė yra iš
vertusi iš anglų kalbos ke
lis veikalėlius kaip: “Teta 
iš Kalifornijos”, “Vagis” ir 
“Motinos sugrįžimas”. Yra 
“Draugo” korespondentė, 
nuolatos palaiko kontaktą 
su lietuviškąją visuomene ir 
jos veikimu. Lietuviškoji pu
blika tikrai džiaugsis iš nau
jo pamačiusi mūsų gabią ar
tistę.

Mes visi atvyksime pama
tyti ją “Lietuvaitės” opere
tėj, kurią “Draugas” stato 
vasario 21 d., Sokol salėj, 
2345 Sa Kedzie Avė. Tikie- 
Ui tiktai $1.25 ir 75c. SPA

Town of Lake žinutės
Plačiai žinomų visuomenės 

veikėjų Juozapo ir Marijo
nos Sudeikių sūnus Alfon
sas. kuris tarnauja kariuo
menėj, šiuo metu randasi 
Pittsburgh, Pa. Jo žmona. 
Francis Sudeikienė, išvyko 
pas jį kelioms savaitėms.

Jonas Kinčinas, kuris ka* 
riuomenėj dabar randasi 
Nevv Msaico, rašo draugams, 
kad gyvenimu patenkintas. 
Lanko mokyklą. Jo tėveliai 
yra savininkai bučernės 
4441 So. Honore St.

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti Ir taupyti. -.
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, »— Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpatai ir Pečiai —'parduodama ui labai 
nužemintas Bargenų kainas.
p<»iri.i,it 8«v»

Pasirinkit Savo Stylių »w«i»tu.
MES PEKOIRB8IM SETĄ ,*

ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

atliekama* klekvU. 
n» utaakymo.
# VMLTUI patarti- 
nio putMrha virinu, 
netoliau 10 mailių 
tolumo.

DE LUXE
4315-17 ARCHER

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY

LAP. 0M1
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OFFICE OF THE MAYOR 
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tynėmis daug kartų. Jeigu į Jeigu žmonės įdomausią 
Bartush sutraukdavo tūks •, rietynėmis, tai legionas ma- 
tantines minias žmonių ki- no rengt kas savaitę. J. J. 
tose šalyse, tai vietos lietu
viai turėtų pamatyt dabar! lL'”.
tą garsų atletą.

ffHEREAS, today principles of Democracy and Freedom ars 
beiną threatened by the forces of totalitarian domlnation and ag- 
greesien vrhich have caused ineemparable misery and destructlon to 
human life in many parts of the world; and

IHEREAS, the Republic of Lithuania has unfortunately 
bęan the victia of these sufferings and hardships becauae of un- 
varranted Mesi eggression, and is no« confronted «ith the terror 
of beooming a flaalng-battle ground, and

WHERBA8, the ui t ima t e victory of Democracy and the pres
ervą tion of liberty asthe bulnarlcs of Freedom throughout the civil- 
ized world demand a repudiation of the forces, of tyranny and oppres- 
sion and a restoration of free government in those nations vhere 
independence has been crushedj and “

IHEREAS, February 16, 1943, marles the £5th Anniversary 
of the Independenoe of Lithuaniaj and

. e

VHEREAS, Ameroians of Lithuanian descent have always 
subscribed to the principles of Democracy and Freedom, and have at 
all times pledged their uncompromislng loyalty to the United States 
of America; and

WHEREAS, the Ame rican s, of Lithuanian descent have whole- 
heartedly believed in and supported the Four Ffeedoms as expressed 
by President Roosevelt in the Atlantic Charter; and

WHEREAS, the American s of Lithuanian descent hope and 
oelieve that said principles expressed in the Atlantic Charter will 
become the basis of Democracy of the Independence of the Republic 
of Lithuania* 1 ’

HOW, THEREFORE, I, EDWARD J. KELLY, Mayor of the City 
Of Chicago, do hereby designate Tuesday, February 16, 1943, as 
REPUBLIC OF LITHUARIA DAY IN CHICAGO, and suggest that appropriate 
eeremonies may be held thereon to observe the occasion and to af- 
ford expreasion of the ideals and purposes hereinabove declared.

Bartush oponentas yra 
Jim Dvorak, žinomas aus- 
trijokų čempionas ir vienas 
geresnių ristikų Amerikoje, 
kuris dabar gyvena Chica
goj.

Kitos poros bus: vietos 
lietuvis drūtuolis Felix Ya- 
kiitis, kuris pastaruoju lai
kų daug rodė lietuviams sa
vo stiprumą svorio kilnoji
me. Yakaitis persiima eu 
Frank Wilzer vienu iš žiau 
resnių ristikų šioj apylin 
kėj. Prie to bus dar dvi po 
ros, kaip tai Pete Schuh s1: 
Rudy Hoffman ir George 
Mack su Joe Rogatsky len 
kų veteranu ristikų. Mack 
pirmose ristynėse Cicero ri
tosi su garsiu Angel (Mau- 
rice Tillet).

Ristynių bilietus galima 
gaut nusipirkti iš anksto Le
giono svetainėj ir Washing- 
ton Hotel Room 604.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

A. D., 1943.
Dated at Chicago, Illinois, this 3d day of February,

Labdarių Sąjungos cent
ras rengiasi prie gražaus ir 
įdomaus vakaro vasario 28 
d., parap. svetainėj. Tikie
tai po 75c. Visi prašomi įsi
gyti tikietus įš anksto. Visas 
pelnas eis senelių prieglau
dai,

Programą išpildys “Mar
gučio” artistų grupė.

Labdarys

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

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMU MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKĖ JIMAI9

MUTUAL
FEDERAL
Savinas and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W, Cermak 
Road

Canal 8887
Ben. i. KAZANAUSKAS

Sekretorius

Mayor

VVllLK STLUIII
1945 W*st II* Street

KIH 4NCED HHOTOl.it M’MV 

.'tUfchl POSSIHI.E PKU ES
IIHIM IAFAYCTTB -*»t1

ĮMOKUS IŠPARDAVIMAS MdSV 
MILŽINIŠKO STARO MIA1KA- 

L1N1U 1NSTRIMEN1V

FAMNAUOOK1T PROGA DABAR
KOL, OAK NKIŠPARDCOTI.
TŪBOS, CLARJNETAI, TROM

BONAI, 8AXAPIiONES, FLUTKg 
su "casea" — $35.00, $87.50.
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOI.lNAI, BANJOH. 
SMUIKO8, TENOR BANJOS — 

•$#.50. $8 50. $12.50 iki $35.00,
•’STRIUNINIAI BASAI — $$0.00. 

$125.00 ir $150.C0. BAŠO UŽ- 
DENUALAS — $12.00. SMIČE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CjSL- 
Lp —> $1.60. $$ 00. $5.00. $10.00 
ir $16.00. StriQnoe dėl visu vlrft- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $28.60, 
$35.00 ir $50.00. FEDALS. HI- 
BOYS. CYMBOik, t r DRUM 
HEADS pataisomi jutna palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EK8PERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tains, Trlūboms, Saxaphones lr 
taipgi Smuikoins ir Guitarams.

GOLDHIEIN’S MUSIC SHOP 
014 Maawcll St., Gkiutgn

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

-K

SPORTASt ’ jF ,

Dariaus Girėno salėj 
ristynės vasario 18 d.

tataučius drutuollus. Svar
biausia to vakaro pora bua 

į Chicagos lietuvis milžinas 
Bill Bartush e,u Jim Dvorak. 
Tai bus rungtynės iki per 
galės. Bartush gimęs ir au-

Lietuviai legionieriai ren- Chicagoj ir pradėjo da
gia ristynės aavo svetainėj, lyvaut rištinėse šiame mies- 
4416 S. Western Av., ketvir- te, bėt nu° to laiko pagar 
tadienio vakarą, vasario 18
d-

šioj legiono salėj jau virš 
du metai, kaip nebuvo rie
tynių. Manoma, kad jau lai
kos parodyti žmonėms pa
garsėjusius lietuvius ir Ri

šėjo visame pasaulyje. Kar
tu su Karoliu Požėla pasku 
tintas kelis metus apvažia
vo Angliją, Prancūziją, Bel
giją, Italiją, Argentiną, Af
riką, Cuba, Mexioo ir šios 
šalies miestus apsuko su ris-

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U SIAS 
KAINAS.
Turime didelj 

p a s i r inkimą
Muzikališkų Inatrumntų, Muzi- 
kališkų Knygių, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų. .

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABĄRTINft
DIVIDKNTV
RATA 4%
1751 W. 47th Street

i-5- -X

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

BEGEMAN'S
1184 ARCHER AVE. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Uit Ht-nų, iwwm<kiMių Hnrlųlnlnkų. Jų negalima. atstatyti, 
jų nedirbama. Jihh gulinta |Mttai-ytl, kad <l«M»tii tinus daug 
mm»vtau|. <Tū»>ų IUg llen, IdtUe Iksu ir kiti biituknikni Hali-

Nituirnosklt 
dangian 
ntetų |wUm»vlm<. Jflsų 
nia pataisyti

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Faetery ReprcNentative.

SHOtVROOMS IN 
MEKCHANDIMK MAUT

For appelntmont oell — 
RKPLBLIC 6081

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ _ SERMBGŲ — 

8ICTU W KAILIŲ 

Jaunavedėms fiyrai Ir Suknelės

Mūsų Specialybė ,

moterį) kailiMlal, kalliuknls |*pno4taK arte 
oioih kotai panldulda oukraitiltnmla kalne,mis.

ATEIKITE IR PATY8 PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.
r—»-

i NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — rh 

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR
APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI: fo,

rURGUTIJ I

įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI |
Vienintėlia ir Smagiausias

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje

— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dlenoinitt 0:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehili 2W

WHFC-l450kil.

HHOTOl.it
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L8TO DRAUGAS ri. nūdienis, vas. 15, 1943

METINIAME DRAUGO K0NCERTE Sekmad., Vasario-Feb.* 21,i
SOKOL SALĖJ 2345 s

• * • , I

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

Susipažinkite Su "LIETUVAITE"

Bus Perstatyta Operetė

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

DU BROLIAI DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE;

Pvt. Antanas P. Encheris

Pvt. Antanas P. Encheris, 
gimęs 1920 m., gruodžio 18 
dieną, Chicagoje, 11.1, baigė 
Sv. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir De La 
Šalie Institutą Chicago, III. 
Pasižymėjo sporte lošdamas 
“Foothall” su De La Šalie 
tymu ir baseball su savo 
specialiu tymu. Antanas pri 
klauso prie L.R.K.S. Ameri
koje, 160 kuopos, Brighton 
Parke. Prieš išeinant į ka
riuomenę Antanas dirbo Ar- 
mour & Co. už čekerį.

Pvt. Antanas P. Encheris 
į Dėdės Šamo arfhlją išėjo

Šiomis die
nomis įvyko nelaimė. Devy
nių metų mergaitė, gyve- 

1942 m., lapkričio 24 dieną nantį ūkyje, nusilaužė koją, 
ir tarnauja medikai, kor- Į toji mergaitė , pasiremdama 
puse. Jo antrašas: 300th In- ranka įr keliais šliaužė per
fantry, Medical Dėt. Fort 
Benning Georgia.

Pvt. Antano P. Encherio. 
tėvai, Antanina ir Juozas i
Encheris. gyvena Brighton 
Park, Chicagoje, III.

■ laisvinta iš po stogo griuvė- 
’ šių.

Pvt. Juozas A. Encheris 1 _______________

Pvt. Juozas* A. Encheris 
gimęs 1919 metais, spalių 7 
dieną, Chicagoje, III., baigė 
šv. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą, lankė Ke
lly high school ir De La l voje su japonais, pereitą rug 
Šalie Institutą. Juozas pri- piūčio mėnesį. Trys japonai 
klauso prie L. R. K. S. Ame užpuolė chlcagietį. Chicagie- 
rikoje 160 kuopos, Brighton tis sau kelią prasiskynė su 
Park. Lošė “Foothall” su medžokliniu peiliu, jis pei- 
De La Šalie tymu. -liu užmušė 3 japonus ir iš-

Pvt. Juozas A. Encheris gelbėjo savo gyvybę, šis chi kuriose dalyvaus ir pirmasis Ii jono Dolerių Karo Bonų va, _ __________
prieš išvykdamas J kariuo- cagietis yra grįžęs pas tėvus Lietuvos Prezidentas A? jų, kurį paskelbė šiais Jubi- Margučio obalsis yra toks: 
menę dirbo su tėvu prie na- į Chicagą atostogų. .. Smetona. Dalyvaus arkiv. S. liejiniais Meteis mums gerai Tūkstantis Lietuvių Perka
mų statymo ir Armour & Co.: ------------------------- -
Chicago, Hl. Juozas į ka-, SKELBKTTRS “DRAUGE”

riuomenę įstojo 1942 metais, 
rugsėjo 13 dieną ir tarnau
ja inžinierių batalijone. Jo 
adresas: Co. A. 88th Engi- 
neers Bn. U. S. Army Yu- 
ma, Arizona.

Juozo Encherio tėvai, An
tanina ir Juozas Encheris, 
gyvena Brighton Park, 4401 
S. Mozart St., Chicago, III.

Įvyko rinkliava
lietuvių bažnyčiose

Vakar Chicagoje lietuvių 
parapijų bažnyčiose buvo 
rinkliava Lietuvos žmonėms 
nuo karo ir okupacijų nu- 
kentėjusiems šelpti.

Bažnyčiose rinkliavą leido 
pravesti J. E. Chicagos ar
kivyskupas S. Stritch.

Su nulaužta koja 
atnešė savo
sesutei pagelbą

Antigo, Wis.

sniegą ir ledu 400 jardų,
kad atnešti pagelbą savo nis Jubiliejus ’. Kiekviena 
seseriai, 7 metų amžiaus*, ku šeima, iškilmingai stengias 
ri* buvo patekusi po įlūžusiu “apvaikščiot” tokią nepap- 
tvarto, stogu. Stogas nukri- rastą šventę: kelia puotą, 

to, kai mergaitės piovė šie- užprašo pamaldas ir t- t. 
ną tėvų name, į šiaurę nuo Mes, Lietuvos sūnūs, gy- 
&a j vendami išeivijoj, turėtome

Mergaitės vadinasi Sadie, daug kilniau, didingiau švę- 
9 metų, ir Loraine, 7 metų, sti “16 vasario”, Lietuvoje 
dukterys Mr. ir Mrs. Ken- ta diena būdavo tautos šven 
neth Rose. Motina gulėjo lo tė. Amerikoje, ji šįmet pri 
voje, kuri vasario 7 d. su- puola darbo dienoje, bet yra 
laukė naujagimio. Kaimynai daugelis mažai dirbančių 
atvyko j nelaimės vietą ir žmonių, kurie turėtų 16 va- 
Loraine po valandos buvo iš sario švęsti. Bažnyčiose bus

Peiliu nudėjo
3 japonus

Pvt. Fred Kappen, Jr., 18 
metų amžiaus, chicagietis, 
Guadalcanal’e dalyvavo ko-

Lietuvos kariuomenė, kuri savo kraują liejo, kad apginti ir įgy
vendinti prieš 25 metus Lietuvių Tarybos paskelbtąjį Lietuvos Ne
priklausomybės Aktą. . ,

Lietuviai Rusijoje revoliucijos metu 
organizavo savo kariuomenę

t
Didžiojo karo metu, kilus Lietuvos kariuomenė. Iš tik* 

Rusijos revoliucijai ir pakri rųjų lietuviams karininkams 
kus armijai, lietuviai, kaip
ir daugelis kitų tautų, puolė 
organizuoti savo kariuome
nės. Rusų armijoje lietuvių 
karininkų ir kareivių buvo 
nemaža. Todėl buvo pradėta 
rūpintis juos suburti į ats
kiras dalis, apginkluoti ir, 
atsidarius frontui, grąžinti
į Lietuvą. Tai būtų buvusi! vių grįžo atskirai, kartu su 
pirnąoji nepriklausomosios karo pabėgėliais. Visi batali

SVESIMt VASARI016 DIENA
Antradienį, 16 

pripuola Lietuvos Nepriklau 
somybės šventė ir “Sidabri

pamaldos su pritaikintu pa
mokslu. Melsimės už miru
sius savo tautos narius, už 
žuvusius Tėvynės Lietuvos 
gelbėtojus — karius, melsi
mės prie Aukščiausiojo, kad 
Jis išgelbėtų Lietuvos ' žmo
nes nuo nuožmaus priešo.

PAMALDOS BAŽNYČIOJE uūesto mayoras, Illinois iinti mažoje saloje vakarinė- 1917 metų.
matori”" ■*- —’------— i—lje pakrantėje Škotijos, kur Didžiai pakilia huotaikaLeik — Gubernatorius, Trea 

Chicagoje, rengiamasi prie'sūry Departamento Atato- 
didelių iškilmių vasario 16 vas, kuris pademonstruos 
d. (atradieny). šv. Kryžiaus Bombar, užvardintą Lktaani- 
par. bažnyčioj, bua atnašau- ca vardu, kurį ‘‘krikštysi: 
jama iškilmingos pamaldos,'me”, kaip tik sukeitime Mi-

Stritch, dalyvaus ir kiti įžy
mūs dvasiškiai. Pamokslą

talijono sūbolševikėjusių ka jūroje gelbėjimosi valtelėje, 
reivių grupė suruošė sąmok- Siautė didelė audra. Vyrai 

____ ____ _________ slą: buvo areštuoti visi ka- turėjo savo rankas pririšti
buvo pasisekę suorganizuoti rininkai’ 0 5 karininkai ir 3 prie valtės kai norėdavo už 
net kelis tokius lietuviškus kareM&į didžiausiame Sibi- migti, bet koks ten miegas 
batalijomis* (Vitebske, Smo-Iro *uv° nure^i .irr^ būti

lenake, Rovnoje —. Ukraino 
je, — Sibire is kitur). Ta
čiau tie batalijonai , neilgai 
tegyvavo. Bolševikams paė
mus valdžią, jie buvo išs
klaidyti, ir dauguiflas lietu-

Bluebird, Va. Randolph 
Adkins, 20 >metų amžiaus, 
perkrito ant žemės kai jo 
rankose išsišovė revolveris. 
Draugas tuojau pašaukė am

vasario,) sakys kun.. Bąrauskas. Per bulansą ir paguldei lovą 
sumą giedos “Sasnausko Vy- Kada ambulansas atvyko ir 
rų Choras”, kuriam vado- jaunuolį nešė į ambulansą 
vauja prof. A. Pocius. Sumą vežti į ligoninę, iš jaunuolio 
atnašaus Sv. Kryžiaus par. diržo sagties iškirto kulka, 
klebonas kun. Anicetas Lin- kuri buvo ten įstrigusi. Jau
kus.

IŠKILMES PRIE 
PAMINKLO

te.

4

3 vai. popiet Lietuvos Pre
zidentas padės^ vainiką prie- 
Dariauo-Girėnų . Paminklo, 
kuria yra prie 67-tos ir So. —London. Skrajojantis ofi- 
California avė. Prie Pamin-| cieris Royal Air Force Ross 
klo dalyvaus Dariaus-Girėno mano, kad Hitleriui Šv. Ele- 
Legiono Poetes. Dalyvaukite nos sala pergera vieta gy- 
ir jūs, kurie tuo laiku gali- venti.

Ross parašė London Daily 
Telegraph laišką, kuriame 
duoda sugestijų, kad Hitle
ris būtų nusiųstas į salą, 
kaip kad Napaleonas buvo

IŠKILMINGA VAKARIENE
* »

Vakare, iškilminga vaka
rienė Blackstone Rotel, 7:30 
vai. vakare. Toje iškilmingo
je vakarienėje dalyvauja Lie 
tuvos Prezidentas, Chicagos

žinomas komp. A Vanagai- 
tis,. Margučio žurnalo ir kas-

jonąi buvo išardyti be krau
jo praliejimo, išskyrus tik 
Sibiro batalijoną, kurs su
laukė žiauraus likimo; to ba

pusplikiai kardais sukapoti.

Diržo sagtis jaunuo- 
lį išgelbėjo nuo 
mirties

nuols buvo nesužeistas, 
nuėjo į darbą. *

jis

Siūlo Hitlerį įkalinti 
mažoje saloje

niekad saulė nešviečia ir vė
jas vis siaučia.

visa konferencija, Jonui Ba
sanavičiui pirmininkaujant, 
pareiškė lietuvių tautos pa
siryžimą atgaivinti savaran- 

dieninių radio programų lei kišką nepriklausomą Lietu- 
dėjaa (WHFC 1450 kil.). vos valstybę, demokratiniais 

principam.

po Tūkstantini Karo Boną!
Rep.

15 dienų šaltame 
vandenyje

Jūrose buvo priešo sutor- 
peduotas laivas. Tame laive 
buvo chicagietis Chester 
Fanslow, 20 metų amžiaus, 
3563 Cortland, Chicago, ■ III., 
ir kiti amerikiečiai. Kai tik 
torpeda palietė laivą, tuojau 
kai kurie jūrininkai užbėgo 
ant denio ir nuleido gelbėji
mosi valtelesi Reikėjo gelbė
tis, nes dalis laivo į skevel
dras pavirto.

ATVIROJE JŪROJE

Chicagietis Fanslow ir ki
ti šešiolika vyrų 15 dienų 
išgyveno atviroje ir šaltoje

Jaunas chicagietis jūri
ninkas drąsino kitus ir pa
laikė gerą nuotaika nelaimė

je.

4 DIENAS TURĖJO 
KĄ VALGYTI

Keturias dienas vyrai tu
rėjo ką valgyti ir gerti, o 
paskui nebebuvo nei maisto, 
nei vandens. Esant šaltame 
ir žvarbiame vandenyje kai 
kurių vyrų kojų pirštai nu
šalo. Po penkioliką dienų 16 
vyrų buvo išgelbėta iš jūrų, 
juos paėmė britų laivas, iš
gelbėti vyrai buvo nugaben
ti į šiaurės Irlandijos ligoni
nę, kur yra amerikiečių lai
vyno bazė. Chicagietis pas
veiko ir vėl išvyko į jūrų pa 
reigas.

Reikšminga Vilniaus 
konferencija, i vykusi 
1917 m.

’ < ♦ I
1917 metais, rugsėjo 18 

dieną, įvyko Vilniuje lietu
vių konferencija, kurioje da 
lyvavo 214 asmenų , kurie 
priklausė įvairioms politi
nėms pakraipoms ir luo-

nueiųstas į šv. Elenos salą mams. Atstovai posėdži&vo 
gyvento po jo pralaimėjimo, uždaromis durimis ir posė- 

Ross pasakė, kad Hitlerį džiai tęsės nuo rugsėjo 18 
po pralaimėjimo reikia įka- dienos iki rugsėjo 22 dienos,

Konferencija programai 
vykdyti išrinko Taryba ii 
20 asmenų.

mu
* " * • j

X Lt. Comdr. Joseph B. 
Bolin, U.S.N.R., lietuvis da
bar apsistojęs Great Lakęs, 
III., užsiprenumeravo “Drau
gą”. Vadinas, ir iš lietuvių 
tarpo yra tokių, kurie pra
simušė net iki Lt. Command- 
er rango. Tai nepaprasta 
mums garbė. Garbė jam, kad 
yra susipratęs lietuvis ir 
skaito lietuviškus laikraš
čius.

X Lietuvos Vyčių 36 kp., 
Brighton Park, Dramos Ra
telis “in corpore” važiuoja 
pamatyti ‘lietuvaitę’ ’ sek

madienį, vasario 21 d., So
kol Hali. Ratelį sudaro šie 
nariai: V. Gedminienė, A. 
Rekašiūtė, F. Baliauskaitė, 
P. Zakaraitė, V. Spirauskai- 
tė, E. Barkauskas, J. Bra- 
zaus&dš, R. Baliauskas, K. 

Zaromskis. Tikietus jau įsi
gijo.

X Antanas ir Ona Kon- 
dratai, 4203 S. Rockvvell St., 
vasario 9 d. minėjo vedybi
nio gyvenimo 25 metų su
kaktuves, per kurias savo 
namuose turėjo daug svečių. 
Jubiliatai išaugino du sūnus 
ir vieną dukterį, kuri jau 
vedus, bet vyras tarnauja 
kariuomenėj.

X Sophia Barčus, radio 

valandų leidėja, metąms už
sisakė “Draugą” ir “Stu
dentų Žodį”. Ji visuomet 
prisideda prie lietuviškų pa
triotinių darbų, neatsisako 
paskelbti lietuviškus paren
gimus. Ji mielai užleido Lai
ko garsinimui Lietuvos Ne
priklausomybės jubiliejaus. 
Ir pati garsino,

X Petras Pūkis, prieš tris 
metus liuosnoriai įstojęs į 
kariuomenę, ir baigęs lėk
tuvų inžinieriaus kursus, jau 
metei kaip Alaskoj eina sa
vo pareigas, šiomis dienomis 
parvyko atostogų pas savo 
motiną ir brolius gyvenan
čius West Side adresu 2219 
W. 23 PI. LiAksmas ir ka
riuomenės gyvenimu pilnai 
patenkintas. Jo vyresnis bro 
lis Petras taipgi yra kariuo
menėj ir dabar randasi kur 
nors Australijoj.

• X Veronika Petrauskaitė, 
buvusi Aušros Vartų para
pijos choro narė-veikėja, da
bar sėkmingai veda Dry 
Goods krautuvės biznį adre
su 3210 S. Kedzie Avė.

X J. Buivydienė, 1300 So.
49 Ct., Cicero, auparalyžuo- 
ta jau ilgas laikas guli Lo- 
retfo ligoninėj.

i


