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U.S. karo laivai apšaudo nacius Italijoje
Amerika-Anglija-Rusija susitarė karo 

vedimo ir pokariniais reikalais
WASHINGTON, spalių 29 

—Prez. Roosevelt šiandien 
vadino trijų valstybių kon
ferenciją, įvykusią Maskvo
je, labai nusisekusia, ir pra
nešė jog bendrai susitarta 
tarpe Amerikos, Anglijos ir 
Rusijos karo vedimo ir po
kariniais reikalais. Prezi
dentas sakė konferencija vi
siems tikslams jau baigta, 
ir belieka tik pasirašyti do
kumentus. x

Atsakydamas į paklausi
mą, Prezidentas pareiškė, 
kad Maskvos konferencija 
patvirtinus jo pasitikėjimą, 
kad Rusija apsibusianti ko
operuoti su Amerika ir An
glija palaikymui pasaulio 
taikos. Jis taipgi minėjo, 
kad šios konferencijos nuta
rimai būsią tuoj pranešti, 
veikiausiai Maskvoje.

Iki šiol dar nėra susitari-

mo dėl suėjimo tarpe Prez. 
Roosevelto ir Premjerų 
Churchill ir Stalin.

Anot Prezidento, trys są
jungininkų valstybės vien
balsiai susitarė dėl planų 
tolimesnei kovai prieš Vokie 
tiją ir dėl suderinimo veiks
mų persikeičiant iš karo į 
taiką. Rooseveltas sakė tri
jų užsienių reikalų sekreto
rių konferencija palietusi 
tik didžiuosius karo ir tai
kos reikalus, o ne smulkiuo
sius reikalus.

Pasak Prezidento, kiekvie
nos valstybės atstovas ve
žęs su savim karinius ir po
karinius planus, tačiau jie 
nesiginčiję kas gausiąs tą 
šmotelį teritorijos, arba kas 
kontroliuos kurį Europos 
kampelį, bet kalbėjosi svar
biausiai apie būdus išvengi
mui naujų karų pasaulyje.

1Ragina Ameriką nuolat i 5 metai amerikiečių 
laikyti bazes svetur
WASHINGTON, spalių 29 

—Keli Senatoriai šiandien 
užgyrė , pasiūti j imą Ameri
kai įsigyti nuolatines mili- 
tarines bazes kur tik būtų 
reikalinga šio krašto apsau
gai. Kiti tačiau sako toks 
veiksmas vestų prie bendro 
visų didžiųjų valstybių grob 
stymo dėl bazių.

Senatorius Russell speci
fiškai nori, kad užsitikrin
tumėme nuolatinę bazę pran 
cūzų Naujoj Caledonijoj, 
Pacifike; bazę Icelandijoj; 
ir nuolatines bazes Karibi- 
jos ir kitose salose, ir už
tikrinimą, kad Dakar pasi
liktų draugiškose rankose.

ūpui atslūgti: Hoover
CHICAGO, spalių 29. — 

Buvęs Prezidentas Hoover 
sakė jei amerikiečiai gaus 
penkis metus po karo pagal
voti, jis manąs jie maloniai 
grįš namon rūpintis savais 
reikalais, vietoj bandyti su
taisyti visą pasaulį.

VIENĄ PO KITOS AMERIKIEČIAI UŽIMA SALAS
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AMERIKIEČIAI PASIVARĖ J MAILES 
{ Britai okupavo dar du Italijos miestus 

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS
Aldžyre, spalių 29.—Nakties 
tamsoje Amerikos krūzeris, 
ir destrojeriai priplaukė ar
ti Italijos kranto ir savo 
didžiomis kanuolėmis apšau 
dė kelius, geležinkelius ir 
patrankų įrengimus aplink 
vokiečių pozicijas Minturno 
apylinkėj, užpakaly jų Mas- 
sico kalno linijų. Minturno 
randasi prie Gaeta įlankos, 
netoli Formia ir Gaeta mie
stų, kur sąjungininkų lėk- 

' tuvai nesenai bombavo vo-1 l I
kiečių pakraščių kanuoles.

Romos radio pranešė jog 
sąjungininkai pradėję nau
ją ofensyvą Italijoje. Ald
žyro radio sakė išrodo, kad: 

' tuoj įvyks didelės kovos
Italijos fronte.

Gręsia Teano miestui.
Varydamiesi per didelį 

lietų, penktosios armijos 
amerikiečiai kareiviai perė
jo upelius ir kopėsi pakalnė
mis Sparanise apylinkėj. Iš 
viso jie pasivarė pirmyn 
apie tris mailias ir dabar 
gręsia Teano miestui, kur 
sueina keturi vieškeliai į 
rytus nuo Massico kalno, 
apie kurį sukasi Rommelio 
linijos. Teano yra tik 49 mai 
lios į pietryčius nuo Italijos 
sostinės.

Penktosios armijos dali
niai arčiau kranto stovi prie 
Regia kanalo, tik 4 mailias 
į šiaurę nuo Volturno, o to
liau į šiaurryčius, Ravisoa- 
nina apylinkėj, jie stiprina 
savo pozicijas kalnuotose 
vietose dominuojančias ke
lius vedančius į šiaurę, Ve- 
nafro pusėn.

Vakar dienos vokiečių pra 
nešimas sakė naciai buvę 
priversti pasitraukti į nau
jas pozicijas kalniuose dėl 
smarkaus sąjungininkų puo 
limo abiejose pusėse Voltur
no upės.

Britai užėmė 2 miestus.
Aštuntosios armijos fron- 

i te britai susirėmė su priešu 
ant vieškelio prie Adrijati- 
kos, netoli San Salvo, dvi 
mailias į šiaurę nuo Trigno 
upės, kur vokiečiai daro ką 
gali, kad sulaikyti britus.

Penkiolika mailių nuo 
kranto britai dar nepasiekė 
Trigno upę, bet jų daliniai 
užėmė Montefalcone, 
mailių žygiavimo iš 
mauro.

I - Dar toliau nuo 
.britai užėmė Molise 
ant 2,500 pėdų aukščio kal
no, mailia į vakarus nuo 
Torella dėl Sannio, kurį už
ėmė vakar.
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Patys japonai iš Tokyo praneša, kad Amerikos karo jėgos perkeltos ant Mono 
los, 30 mylių nuo Buin-Faisi. Tai paskutinė didžiųjų japonų bazių Solomons salyne. 
(Acme-Draugas Telephoto)

i

sa-

Sako japonai apleido 
Choiseul salą
NEW YORKAS, spalių 29 

—Britų radio, perduodamas 
australiečių radio praneši
mą, sakė yra ženklų jog ja
ponai apleidžia Choiseul 
lą, žemiau Bougainville.

po 5 
Castel-japonus iš Solomons salą

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, spalių 
29.—Patvirtindamas japonų 
radio pranešimą apie sąjun
gininkų išlipimą dar kitose 
salose, Gen. MacArthur ko
munikatas šiandien sake 
sąjungininkai išlipo Mono 
ir Stirling salose, tik 28 
mailias į pietvakarius nuo 
priešo Buin-Faisi tvirtovių. 
Pirm kareivių išlipimo, A- 
merikos karo laivai tas salas 
per ištisą naktį bombarda
vo.

Sąjungininkai dabar ran- 
riausybė gali ir vėl greitu dasi tik 4Q maili nuo - • - • ■ • v • 1 v J ”

- __ _ _ gainville salos, paskutinės
japonų pozicijos Solomonuo- 
se, ir 200 mailių nuo Rabaul, 
japonų bazės Naujoj Brita
nijoj, kuris yra svarbiausias 
sąjungininkų objektyvas.

Mūsų kareiviai rado tik-į 
tai mažą opoziciją tose sa- ra(T° vieną lėktuvą.

Streikams didėjant, gal 
vėl perims kasyklas 
WASHINGTON, spalių 28 

— Streikuojančių angliaka
sių skaičiui padidėjus iki 
70,000, ir dėl anglies trūku
mo esant pavojaus plieno 
išdirbimui, išrodo, kad vy-

Partizanai perkirto 
vokiečių geležinkelį i
LONDONAS, spalių 29.— 

Jugoslavai partizanai suda
vė vokiečiams didelį smūgį, 
kuomet per 40 mailių 130 
vietų perkirto svarbųjį Zag- 
rebo-Belgrade geležin kelį. 
Jų pranešimas sakė jie iš
sprogdino du didelius ir ke
lis mažesnius tiltus, sunai
kino keturis traukinius, nu
kirto daugiau negu 1,000 
telegrafų stulpų, ir užmušė 
suvirš 270 vokiečių karei
vių.

Šiuo laiku vyksta didelis 
susikirtimas tarpe Gen. Mi- 
hailovič ir Gen. Broz vado
vaujamų partizanų. Broz 
komunikatas sakė jo parti
zanai susirėmė su četnikais 
prie Bistrica. Abi tos kariuo 
menės kaltina viena kitą 
tarnavimu priešui. Kiti Bal
kanų ekspertai spėja ar tik 
tas susipiovimas nebuvo na
cių inspiruotas, kad parti
zanai susipiautų tarp savęs, 
o ne kovotų prieš vokiečius.'

laiku perimti šio krašto an
glies kasyklas. Karo darbo 
taryba pavedė reikalą Pre
zidentui vakar. Manoma Roo 
seveltas atsišauks į anglia
kasius grįžti prie darbų, o 
jeigu tai nieko negelbės, 
valdžia perims kasyklas.

ponai buvo pradėję morta- 
rais šaudyti į mūsų laivus, 
bet pirmieji išlipę kareiviai 
tuoj juos nutildė.

Sąjungininkų lėktuvai 
bombavo ir padegė japonų 
destnojerį ir kuone pataikė 
į kitus du Naujos Britani
jos apylinkėj.

Kiti lėktuvų daliniai ata
kavo Kavieng aerodromą, 
Naujoj Irelandijoj, ir Gas- 
mata aerodromą Naujoj Bri 
tanijoj. Jie taipgi puolė 
priešo laivus visoj apylinkėj, 
nuskandindami vieną pakraš 
čių laivą.

Mūsų lėktuvai užtiko ja
ponų lėktuvus bandančius 
numesti reikmenų savo izo
liuotiems garnizonams Huon 
pusiausaly. Kovose nušauta 
bent 12, o gal net 18, priešo 
lėktuvų, o sąjungininkai pra

sa-

Tirs. U.S. pagalbą 
svetimą kraštą ūkiams

VVASHINGTON, spalių 29 
— Senato ūkio komitetas 
šiandien nutarė investiguoti 
užmetimus būk Amerika 
šiuo laiku rūpinasi svetimų 
kraštų žemės ūkiu, kuomet 
Amerikos ūkininkams labai 
reikalinga pagalba. Anot 
kaltinimų, didelės sumos 
pinigų išleidžiamos aprūpi- 
pinti svetimų kraštų ūkius 
naujausiom mašinom, o A- 
merikos ūkininkai dėl to tu
ri nukentėti.

VELIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Laivynas pranešė, kad Ame 
rikos submarinai nuskandi
no dar 10 priešo laivų toli
mam Pacifike, ir apgadino 
keturis kitus jų laivus.

IŠ LONDONO — Berlyno 
radio sakė vokiečiai užtikri
nę jog nieko nebus daroma 
nė Šventąjam Tėvui nė Vati
kanui.

IŠ LONDONO 
lėktuvai bombavo 
rodromus Brest, 
joje.

IŠ KINIJOS — Kiniečių 
kariuomenė atmušė kitą ja
ponų ofensyvą.

I — Britų 
nacių ae- 
Prancūzi-

lose. Japonai tuoj pasitrau
kė gilyn į salas. Manoma 
tuoj bus su jais apsidirbta.

Padegė japonų laivą.
Užgindamas japonų tei

gimą būk jų lėktuvai nus
kandinę vieną ir apgadinę 
kitą Amerikos destrojerj, 
Adm. Halsey štabas sakė 
nebuvę jokios priešo lėktu
vų opozicijos.

Kelias dienas tam atgal 
japonų lėktuvų bazės Buin- 
Faisi sektory buvo apgadin-

; tos sąjungininkų lėktuvų 
atakų, kurios tęsėsi 4 die
nas, ir kurių metu numesta 
suvirš 500 tonų bombų.

Amerikiečiai ir Naujos 
Ze land i j oš kareiviai išlipo 
po priedanga didelių lietų ir 
dujų. Juos iš oro saugojo 
lėktuvai, kurie bombavo ir 
apšaudė salų pakraščius. Ja-

kranto, 
miestą,

Italai kovoja prieš Naciai apvagia Romą, 
nacius Milano mieste žmonės laukia aliantą 

•
LONDONAS, spalių 29.—Į 

Cairo radio pranešimu, šiau 
rinės Italijos Milano mieste 
dabar vyksta aštrūs susirė-

i i

1 mimai tarpe vokiečių ir ita- i 
lų kareivių. Anot to prane
šimo. kova prasidėjusi kuo
met vokiečiai sušaudė savi
ninką namo, kuriame jie už
tiko paslėptą arsenalą. Ita
lai kareiviai tuomet pradėję 
šaudyti į vokiečius.

išardydami 
ir elektros 
išsiųsdami 
Vokiečiai

ORAS
Nebus didelės atmainos.

Suareštavo tūkstanti 
Argentinos darbininką

MONTEVIDEO, spalių 29. 
—Policijai suareštavus su
virš 1,000 darbininkų ir 
suėmus didęlį, motorinį lai
vą pilną ginklų ir amunici
jos, išvengta 
streikas prieš 
vyriausybę.

Čia gaunami 
ko streikas 
Avelanedoje, dideliam in
dustriniam mieste prie Bue
nos Aires. Provincijos poli
cija, kuri sučiupo darbinin
kus ir laivą, taipgi konfis
kavo visų darbo unijų re
kordus.

Keliose kitose provincijo
se dar siaučia industriniai 
streikai.

nacionalinis 
Argentinos

raportai sa- 
koncentravosi 
dideliam

DIDELES KOVOS UZ KRIVOIROG
Rusai skuba į Perekop užkirsti kelią
MASKVA, spalių 29. — 

Rusų tankai antra diena ko
voja su nacių šarvuotais ve
žimais pakeliui į Krivoi Rog 
miestą, Dniepro užlenkime.

Vokiečiai komunikatas sa
kė didžiosios kovos dar te
besitęsia.

Į pietus nuo to užlenkimo, 
rusai varosi per plačiasias 
stepes pietinėj Ukrainoj, 
mažiau negu 60 mailių nuo 
Perekop, paskutinio nacių
pabėgimo kelio iš Krymo. Donald Nelson, 
Užėmimas Nizhine-Sarago- 
zhy miestelio davė rusams 
progos greitai varytis vaka
rop. Rusai rado 250 vagonų, 
kuriuos priešas bėgdamas 
paliko.

Maskvos radio praneši
mas sakė vokiečių linijos

pralaužtos visu frontu tarpe 
Melitopolio ir Azovo jūros.

Į pietvakarius nuo Dniep- 
ropetrovsko, rusai užėmė 
kelis kaimus ir suėmė i— 
daugiau vokiečių militarinių 
reikmenų, ir dabar skuba 
susijungti su daliniais puo
lančiais Krivoi Rog.

ALDŽYRAS, spalių 29.— 
Anot asmens, kuris buvo 
Romoje prieš penkias die
nas, vokiečiai sistematiškai 
išvagia Romą, 
net radio stotis 
jėgos stotis ir 
jas Vokietijon,
ištuština sandėlius ir dirb
tuves, paimdami visus ver
tinguosius dalykus, ir jau 
turi paruošę planus sunai
kinimui gatvėkarių sistemos 
ir išvežimui autobusų, kaip 
kad padarė Napoly.

Informantas sakė maisto 
padėtis Romoje esanti rim
ta. Juodųjų rinkų kainos be- 

I veik astronomiškos. Jis sa
kė žmonių moralė pakrikusi 
ir jie vaikštinėja gatvėmis 

dar tys nesuprantą kas dedasi, 
(laukdami sąjungininkų atvy 
kimo, kad palengvėtų jų 
vargai.

Nelson apleido Rusiją
LONDONAS, spalių 29.— 

Amerikos
karo produkcijos tarybos 
viršininkas, vakar išvyko 
iš Maskvos. Rusų radio pra
nešimas nesakė nė kaip nė 
kur jis dabar vyksta. Pra
eitą savaitę Nelson aplankė 
kelis rusų karinių reikmenų 
dirbtuves.

Konvojuje dingo du 
ekskursiniai laivai
BOSTONAS, spalių 29.— 

Laivyno pranešimu, ekskur
sijų laivai Boston ir New 
York, kurie plaukiodavo tar 
pe tų miestų, buvo sutorpe- 
duoti ir nuskandinti šiauri
niam Atlantike. Anot pra
nešimo, iš konvojaus plau
kiančio Anglijon tik tie du

i. laivai buvo prarasti.
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ž DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS šeštadienis, spalių 30, 1943

KAS GIRDĖT NAUKEGAN'E
40 valandų atlaidai

Spalių 27 d. baigėsi šy.
Baltramiejaus bažnyčioj 40 
valandų atlaidai. Kleb. kun. 
Gužauskas labai džiaugiasi, 
kad žmonės skaitlingai lan
kėsi pamaldose jr ėjo prie 
šv. Sakramentų.

Reikia pažymėti, kad ^e- 
seiės labai gražiai buvo pa- 
puošusios altorius. Ačiū joms 
ir už prirengimą vaikučių 
procesijai.

Parapijos choras kas va
karas gražiai giedojo miš
parus. Už tai ačiū varg. Žy
liui.

I ir galėjo sutalpinti 2,500 vy
rų. Dabar turi 1,500 akrų 
žemės ir gali sutalpinti 85,- 
0000 vyrų. Atidarius stotį, 
buvo 600 vyrų ir 39 atskiri 
pastatai. Dabar jau yra virš 
100 pastatų, kurių vertė $4,- 
000,000. Stotis pasidarė kaip 
gana didelis miestelis. Yra 
daug ir civilių žmonių, t. y. 
darbininkai. Daug ir Waiu- 
kegano lietuvių toj stoty tu
ri darbo.

VISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika dūšinei dienai mišparai. Ant 

radienį Uždūšinių diena. Ry
tą 9 vai. bus sudėtinės iškil
mingos šv. Mišios.

Dėkui ir visoms draugi
joms už aukas dėl gėlių, o 
visiems parapijonams už gau 
sias aukas parapijos reika
lams.

Parapijos bazaras
Prasidės šeštadienį ir tę

sis sekmadienį, spalių 30 d. 
Visi kviečiami atsilankyti 
linksmai laiką praleisti ir 
sykiu parapiją paremti.

šeštadienio vakare 7 vai. 
prasidės bazaras. Sekmadie
nį 12:30 vai. popiet bazaras 
prasidės pietumis Po pietų rYs žada, daug dovanų duo- 
iki vakaro bus bazaras. Dar 
nėra visų bazaro knygučių 
galiukai sugrąžinti. Vakare 
bus traukiami laimingi ti
kietai.

Są-

Mirga-marga iš 
Rockford, ID.

Z
Spalių 31 d. Moterų

jungos 9 kp. bus maskara
dinis balius ir šokiai. Mote- I

I

I I 
ti. Visas pelnas eis parapi
jai.

Jei norime šįmet padaryti 
$2,000.00, tai per šiuos du

Žymus sportininkas

Jonas Dickshot, kuris 
šė baseba.ll didelėse lygose 
ir pralošė per keturis points 
vadinamam Bat Crown, ėjo 
lenktynių su Pacific Coast 
baseboiininku Andy Pafko, 
kuris buvo čempijonu. Jo
nas Dickshot lošė 158 games, 
padarė 205 kirčius (hits), 
išbėgo 98 sykius (runs) ir 
padarė 13 home runs. O An
dy Pafko lošė kiekvienoje 
game, padarė 215 kirčių, iš
bėgo 118 sykius ir padarė 
*18 home runs.

Vaukeganiečiai linki atei
tyje geresnio pasisekimo Jo
nui Dickshot. Ateinančiais 
metais jis los su Chicago 
White Sox, o Andy 
su Chicago Cubs.

10-

Pafko

Džiaugias sūnumis
Kazimieras Švažas, 906 U- 

tica, labai džiaugiasi sūnu
mis, kurie yra Dėdės Šamo 
kariuomenėj. Vienas — Ka
zimieras perkeltas iš Glen-
view Navai Base į Alemen- vakarus turime padaryti virš 
da, California, ir paskirtas $500.00. Visų yra noras tą 
mokyklon, kurią baigęs bus 
Navai Patrol Sąuadron na
rys. Dabar Chief Petty Offi- 
cer ir jaiu su Navai Reserve 
yra nuo rugp. mėn. 1934 me
tų. Yra baigęs Šv. Baltra
miejaus mokyklą ir VVauke- 
gan Township high school. 
O antras sūnus, Pfc. Louis, 
randasi Camp Clarborn, La., 
Medical Corp. Mokinas pa
gelbėti gydytojams. Yra taip 
gi baigęs tas pačias mokyk
las. Švažai, be to, turi 
žentus kariuomenėj. «

i nyčia ir salė šiltos. Klebo
nas kun. K. Juozaitis prašo 
parapijonų biskį daugiau au
koti bažnyčios reikalams. 
Greičiau išmokėsim parapi
jos skolą.

Šįmet Šv. Petro ir Povilo 
parapijos mokykla padidėjo. 
Prisėjo atidaryti ketvirtą 
kambarį ir prašyti vienos 
sesers mokytojos. Dabar dar 
trūksta suolų vaikučiams.

Klebonas pranešė, kad dės 
ka mokytojai nupirkta už 
$70.00. Gal, atsiras gerašir
džių, kurie aukos įrengimui 
ir pagražinimui kambario. 
Mūsų parapijos mokykla gra 
žiausia ir švariausia. Visi 
džiaugias. Seserys Kazimie- 
rietės taipgi patenkintos Ro- 
ckforde gyvenimu.

Labai buvo susirgęs Po
vilas Petrėnas, bet jau pa
sveiko. Jonas Digris sanato
rijoj. Dėkoja visiems drau
gams už aplankymą. Sako, 
kaip pasveiksiu, lankysiu vi
sus ligonius. Linkime greit 
pasveikti. Korespondentas

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

PIRKITE KARO BONUS!

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 VVest Marąuette Road

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių '.Įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

38 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 8:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

, sumą šįmet sukelti. Tad sek-1 
madienį visi atsilankykite 
■pietums ir būkite iki vaka
ro.

Pirmadienį Visų Šventų 
diena. Vakare 7:30 vai. Už-

Spalių 10 d. Šv. Vardo dr- 
gija susirinkime nutarė į- 
steigti fondą bažnyčios da
žymui. žada kreiptis į visas 
draugijas, kad prisidėtų prie
to fondo. v -—

i Spalių 24 d. sodaliečių pa
rengimas labai gerai pasise
kė. Jos daug pelno padarė 
savo vakaru. Labai gera pra 
džia atmok ėjimui skolos už 
parapijos stokerį. Dabar 
žmonės džiaugias, kad baž-

DR. VAITUSEL OPT.

du

Vieši

=

!
Budriko Moderniška Krautuve

Miesto prašymas
Waukegano gyven tojai 

miesto valdžios prašomi a- 
pie savo namus švaros žiū
rėti, ypač kad lapų nuo me
džių nebūtų ant gatvės prie 
namų, nes, sako, yra didelis 
pavojus. Lapams sušlapus 
automobiliui važiuojant ir 
turint prastus tajerus prisė
dus greit sustoti, to negalė
tų padaryti, nes lapai pada
ro labai slydų kelią. Taip 
pat prašo gyventojų nede
ginti lapų ant gatvės, nes ii 
tas labai pavojinga.

Lietuviai, darykime taip, 
kaip prašo valdžia.

Edward Theodoras Lulis, 
sūnus William Lulis, 723 So. 
Jackson St., dabar vieši na
mie.

Jis buvo grupėj 118 jūri
ninkų (Blue Jackets) ir bai
gė University of Kansas, 
Lawrence, Kansas. Edvar
das gavo aukščiausį laipsnį 
ir paskirtas kaip Fireman 
First Class. Paviešėjęs grįš 
atgal ir turės eiti į kitą mo
kyklą VVashingtone.

Velinam Edvardui pasise
kimo. Jis yra baigęs šv. Bal
tramiejaus mokyklą ir Wau- 
kegan Township high school. 
Prieš įstodamas į kariuome
nę dirbo American Steel 
Wire Co., priklausė prie ka
talikiškų draugysčių.

I

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos, 

los. F. B sdrik, Ik. 
3241 So. Halsted Sl.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų: 

WCFIj 1000 k. Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

tVHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

Maso 20 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių SpeciaKstaa
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Drageiy atsitikimų akys 'atttakaa- 
awa be akinių. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av. 

Phone YABDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyr1’-' ’š priešas 
ties spalvų neregėjimo — (eolo- 
blindness), kreipkitės prie manės 
Apsiimu išgydyti.

Didžiausia Lietuvių į i 

Jewelry Krautuvė I
i 

Parduodame Laikrodžius, Laik- I 
rodėlius, Auksinius ir Deiman- j 
tinius Žiedus, Rašomas Plunku- į 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA- . 
MI AU SI AS • 
KAINAS.
Turime didelj 

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

I o 
Taisom Laikrodžius, Laikro- I 

dėliua, 2iedus, Rašomas Plunk- j 
anas tr Muzikalius Instrumen- į 
-

JOHN A. KASS Į 
JEWELK Y — WATCHMAKER j 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE?ruune: LAFAYETTE 8617

ITIARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - U50 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westezn Ave., Chicago, I1L
Telefonas — GBOvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Grąžino gyventojų gerovei
United Statės Army, kuri 

manevrus darė Dunes parke 
jr buvo skaitoma, kaipo val
džios žemė, spalių 27 d. ati
davė atgal žmonių gerovei. 
Fęderalės ir valstybės vy
riausybių atstovai pareiškė, 
kad vieta nebus gera armi
jos reikalams, bet, sakė, ga
lės būti pakeista vienu di
džiausių parkų Illinois vai. 
Žemės plotas užima apie 1,- 
500 akrų, žadama įsteigti 
dideles maudynes. Vaukega
niečiai labai laimingi, nes Į 
nereiks toli važiuoti. Dunes 
Park yra prie Michigan eže
ro ir labai bus gera maudy-: 
tis arba ruošti pramogas.

Sukaktis

Spalių 28 d. suėjo 32 me
tai Great Lakęs Navai Train 
ing Station, kuri yra viena 
iš didžiausių Amerikoj. Į- 
steigta ant 150 akrų žemės

M. Z.
EXTRAIEXTRAI

N. KJlNTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St. 

Phone YAKDS SO54

8TATTBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS TEMOMS 

NUOSBfOO RATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPY KITĘ mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
suranoe Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
mi ant pareikalavimo. <
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TEL. CALUMET 4118 Joz. M. Mozeris. Sec’y. MM SO. HALSTED ST

VYRŲ IR HIGHSCHOOL 
VAIKINŲ 

Pagelbėti Gaminti Saldainius 
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms.

PASTOVUS DARBAS 
Pilną arba Dali Laiko. 
GERA MOKESTIS 

6 DIENŲ SAVAITE 
SALDAINIŲ GAMINTOJŲ 

Saldainių Dirbėjų Pagelbininkų 
Mašinų Operatorių.

Porterių Truckers
Darbininkų Car Loaders
Dienų arba naktų darbas nuolat 
PATYRIMO NEREIKIA 

Gera Transportacija 
EMPLOYMENT OFFICE 

VALANDOS: 
Sekmadienį 11 ryto iki 4 popiet 
Pirmad., Antrad. ir Trečiad.

nuo 7 ryto iki 8 vakaro 
Ketvirtad., Penktad. ir šeštad.

nuo 7 ryto iki 5 vakaro

BUNTE BROTHERS 
8301 W. FRANKLIN BLVD. 

(500 į žiemius)

Permainytas 
vardas lr 
adresas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

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

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

DR. STRIKOL'IS
PHYSICLAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PEOspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66tb Place 
Tel. REPubHc 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

v

Sur* 
•i

Tel. YAKds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
Į _.756 VVest 35th Street

Tel. YAKds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:

Ofiso—HEMIock 5849
Rezid.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel......... VTRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

DR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YABds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite__
Res. Tel.: MTOvray *880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadicniaia 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
VąLaądoa; 3—8 pogiet.

DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vaL iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran-
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BUS BOYS
“DRAUGAS” HELP WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »488-»48»

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS HELP WAXTED MOTERYS

3

Atsišaukit į Colonnade Kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

SVARBUS PRANEŠIMAS
AVar Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reiljalinga paliuosa- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

FREIGHT
HANDLERS

LABAI SVARBUS DARBAI

HELP AVANTED — VYRAI

STOCK SAWYERS
Ir kitų Mill Work Machine dar

bininkų. Patyrusių prie rakandų 
frėmų pageidaujami. Priimsim ir 
kitokius. Aukščiausia mokestis ir 
pastovūs darbai, gera proga įsi- 
dirbimo.

Kreipkitės prie Mr. Cognac.

1362 VV. 37th ST.

Mokame aukščiausią visame mieste 
mokestį. Mokame laiką ir pusę 

Ir po 40 valandii darbo.
NUOLATINIAM DARBUI

Atsišaukit asmeniškai į 

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Door No. 5, House No. 3.
13th & Clark Sts.

PO
8

FLOOR MOLDERIU

VYRŲ
Dirbti visuose departame n t u o s e. 

- Svarbūs darbai. Naujos idėjos kas 
link popieros; lentų: ir fabric len
tų. Pokarinės progos. 75c į valandą, 
laikas ir pusė už viršlaiki.

GREGGORY, INC.
2929 S. Wabash

1

BENCH MOLDERIU 

SOUEEZER MOLDERIU

PAGELBININKŲ

DARBININKŲ

DŽANITORIUS
Reikalingas Englewood “Y”. 8 vai. 
į dieną, 514 dienos į savaitę. Taipgi 
reikia žmogaus abelniems darbams. 
Kreipkitės prie Mr. Constant—6545 
S. UNION. WENtworth 2670.

PASTOVUS DARBAI — GERA 
MOKESTIS — PATOGIOS 

SĄLYGOS
IR PASITARKITE SU 

11
ATEIKITE
MUMIS SEKMADIENT. TARP 

..RYTO IKI 2 PP.

DOCK VYRŲ
Pastovūs darbai. Viršlaikis.

GEORGE F. ALGER CO.
320 W. 31st St.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORĄGE VYRŲ

CRANE OPERATORIŲ
Svarbioje pramonėje karo 

taikos laikuose.
PASTOVUS DARBAI 

Puiki mokestis. 
Pilno ar dalinio laiko.

ELECTROCAST 
STEEL FOUNDRY CO. 

4701 W. 15th PI. — Cicero

LINDAHL FOUNDRY
Divįsion of

American Gear & Mfg. Co.

5900 Ogden Avė. Cicero

ir

Reikia
SHEAR VYRŲ

STEEL SHEET
SVARBUS KARS DARBAI

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE

2924 W. 51st St.
9 RYTO IKI 5 PP.

Centrai
Steel & Wire Co.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė- 
limas. Dieną Ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai 
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

ar į Employment Ofisų nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

nuo 8:30 ryto

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

Iki

REIKIA VYRŲ 
JAUNŲ IR SENŲ 

MILLING M ACH. OPERATORIŲ 
CYLINDRICAL GRINDERS 

SURFACE GRINDĖRS 
SHIPPING ROOM 

MAINTENANCE 
100% SVARBUS KARO DARBAI

10 vai. į dieną. 5 dienos savaitėje. 
Patyrimo nereikia.

MES IŠMOKINSIM JUMIS
LAKE SHORE TOOL WORKS 

816 N. Kostner

TOOL & DIE MAKERS
PRIE

Compound ir Drawing Dies 
Gaminti mažas precision dalis 

elektros instrumentams.

STANDARD APPARATUS CO. 
6129 WENT\VORTH BOU 2020

SKELBKITES "DRAUGE”

STENOGRAPHER 
POST WAR POSITION

New Air Conditioned 
Small Office

Good Starting Salary
EXCELLENT OPPORTUNITY 

FOR ADVANCEMENT 
IN ESSENTIAL INDUSTRY

DEWEY & ALMY 
CHEMICAL CO.

6050 W. 51st Street
Call Summit 340

50 GIRLS AND
VVOMEN 50

For essential war work. Excellent 
startine rate. Definite advance- 
ment. We pay while you learn.
SOLDERING WIRING

ASSEMBLING RIVETING
Piea sant working conditions. Free 
Canteen. Good transportation. 

Daily and Sunday interviews.

L. A. GOODMAN MFG. CO. 
2249 S. Calumet Avė.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popie
rinius baksus. Reguliaris algos pa
kilimas. Dienų ir naktį shiftai. At
sišaukite asmeniškai nuo 8:30 
iki 5:00 vai. popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

į Employment Ofisą nuo 9
iki 12 vai. popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ar

ryto

ryto

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ. 
PILNO ARBA DALINIO LAIKO 
DARBAMS. DIENĄ IR NAKTĮ.

PATYRIMO NEREIKIA

TARNAIČIŲ
Patyrimo nereikia. Sekmad. nereikia 
dirbti. $74.00 į mėnesį. Tr Ekstra. 
Kuopatngiauc>os dnrix> snlvgos.

Kreipkitės Linen Room

SOUTHMOOR HOTEL 
67th & Stony Island Avė.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ
■
Vilnoniu ir Trimming S+ock Klerku, 
mokanti skaitvti ir rošvti angliškai

PORTERIO
Prie Aluminum Castings Darbų. 
TRIMMERS — POLISHERS 
CHIPPERS — SAND BLASTERS 
GRINDERS — SAW VYRTJ

100% KARO DARBAI
Atsišaukite dėl pasitarimo: darbo 
dienomis, nuo 8 ryto iki 5 pp. — 
šeštad. nuo 8 ryto iki 12 pietų. — 
Sekmad. nuo 10 ryto iki 12 pietų.

Atsineškit gimimo rekordus ar 
pilietybės įrodymus.

2742 W. 36th PLACE
i 

Lengviems naktimis darbams. Va
landomis tarp 4 popiet ir 12 vidur
naktį.

MOTERŲ
TNSPEKTORTTT — SIUVIMO MAŠT- 
NTT OPERATORIŲ — RANKOMT9 
STT’VS.TT’— UTTT.TTY FT.OOR DAR
BININKIŲ ir EKPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

I

PER UŽDUSINĘS
A. Alenas

(Apysaka apie blogo žmogaus atsivertimą)

Tatai atsitiko prieš keletą 
metų.

Raubų dvaro kumečiai, y- 
pač jaunimas, mėgdavo 
triukšmingai pasilinksminti. 
Prie jų prisidėdavo kas-ne-rine jų prisidėdavo kas-ne- 
kas iš Valakių kaimo jauni- 
mo, ateidavo keletas jaunų 
vyrukų iš aplinkinių vien
kiemių, ir seno kumečio Ne
valeikos grįčia plyšte plyš-i 
davo nuo juokų, dainų ir 
muzikos.

Tais metais, apie kuriuos 
čia pasakojama, Raubų dva
ro jaunimas, tartum nujaus
damas, kad toks pasilink
sminimas bus paskutinis. —

ruošė užkandžių taip pat dvi-

kas negalėdavo pasakyti. Tik 
kada-ne-kada jis pasišvais- 
tydavo po Valakius ir vėl 
kaip į vandenį įkrisdavo. 
Tarnaut Matas niekur netar
naudavo, nes tokio keiksnio 
ir ištvirkėlio nė vienas ūki
ninkas nenorėdavo samdyti. 
Pagaliau, jis ir pats niekam 
nesisiūlydavo.

Kai kokį sekmadienio ry
tą Matas parsibastydavo na
mo, motina, paprastai, klaus 
davo:

— Kur buvai, Mateli?
1 — Buvau vogti išėjęs, — 
sumurmėdavo piktai.

— Gal į bažnyčią eisim?
— Ką aš. ten veiksiu toj 

bažnyčioj ?
— Pasimelstum, gal Die

vas duotų Dvasios šventos. 
; Matai, visiškai i š t v i r k a L 
Man žmonės akis bade. Į ką 
tu pavirtai?

— Koks gimiau, toks ir 
sprogsiu: nei Dievas nei vel
nias manęs nebeperdirbs. Be 
reikalo burną aušini, — ir, 
rankas įsikišęs į kišenes, ke
purę atmetęs, išeidavo iš grį- 
čios.

Motįna, žinoma, negalėjo 
tikėti, kad jos Matelis būtų 
vagis. Priešingai, ji giliai bu
vo įsitikinus, kad širdies gi
lumoj jis yra geras vaikas, 
bet žmonės vis dėlto garsiai

Su ateitininkais 
ŪSO klube

Spalių 24 d. Ateitininkų 
dr-vė buvo pakviesta išpil
dyt programą kareiviams U 
SO svetainėj, Highland Pk.

Susirinkus į svetainę tu
rėjom pasirašyt, kad aplan
kėm tą vietą. Svetainėj ma
tėsi daug kareivių, kurių 
vieni rašė laiškus, kiti skai
tė laikraščius.

Apie 6 vai. pradėjo rink
tis publika, daugiausia ka
reiviai. Visus pakvietė va
karienei. Turėjom stoti į ei
les su lėkštėmis. Patarnau
tojos visus pavaišino.

Toliau sekė programa: pu
sę valandos angliškai, pusę 
po septynių prasidėjo lietu
vių programa. J. Daužvar- 
dienė, Lietuvos kons. žmona,
labai gražiai vedė progra- bitais metais dvaras buvo 
mą išaiškindama angliškai išparceliuotas — suruošė ba- 
tautiškus šokius ir dainas, buką daug triukšmingesnį.

Druktenytė dainavo solo baip paprastai. Buvo sudėta 
ir buvo iššaukta kelis sy- salyklo ne po vieną gorčių, 
kius. Publika, nenorėjo su ja. bet po du: mergaitės pa
skirtis.

Tautiški šokiai, vadovys- gubai daugiau. Patys gerie- 
tėj Zaikienės, tikrai visus su-, ji apylinkės muzikantai tu- 
žavėjo, ypatingai lošimas rėjo groti šokiams. Kad ba- 
“Ant kalno karklai siūbavo” liukas būtų visiškai kaip rei- 
visus prijuokino. Choras kiant, raubiečiai pasikvietė 
nors neseniai susitveręs, ga- ir Valakų kaimo jaunimą, 
na gražiai pasirodė. kuris garsėjo savo linksmu-

Programą baigus, vedėjas mu, o kai kada ir triukš- 
visiems padėkojo ypatingai 
Antanui ir Bronei Skirtams 
už jų pasidarbavimą suruo
šime visos programos.

Vėliau sekė šokiai. Teko 
susitikti ir su lietuviu jūri-

TROKFRTTT IR KROVĖJŲ ninku Vincu šimanskiu. Jis 
pasakė, “man bus garbė, kad 
lietuviai taip gražiai pasi
rodė.”

10 vai. išvažiavom. Trau
kiny visą laiką skambėjo lie
tuviškos dainos. Buvo labai 
smagi kelionė su lietuvišku 
jaunimu. ' Ten Buvus

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSISHotel S+evens
Uždirbsit gerus pinigus. Dirbkite 
vieną arba iki 6 dienų į savaitę 

kaipo
TARNAITES 

AR VALYMO MOTERYS 
mūsų _ 

Housekeeping Dept. 
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI

MES IŠMOKINSIM JUMIS 
Gera Vieta Pastoviai Ateičiai. 

JUMS ČIONAIS PATIKS 
Atsišaukit

710 S. Michigan Avė. 
(Pirmos Durys į pietus nuo 

Balbo Drive)

I

M. Born & Co.
Vvru drabužiu išdirbėjai gamintoiai 
Militarinių uniformų ir civiliams 
siūtu ir overkotu.

1060 W. ADAMS ST.

Santa Fe Railway
REIKALAUJA

Pakerių
STOCK IR SHIPPING ROOM 

ELEKTROS ĮSTAIGOJE 
PASTOVUS DARBAI 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
48 VAL. SAVAITE 

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL.

844 W. ADAMS
Monroe 0845

MOTERYS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

PATYRIMO NEREIKIA

Merginų
IR

Moterų
PRIE

LENGVŲ MAŠINŲ
IR

ASSEMBLY DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA 
100% KARO DARBAI 

Geros Darbo Sąlygos 
DIENOS DARBAI 

ATSIŠAUKITE

Merkle ■ Kori f
Gear Co.

MUSŲ MERGINOS ABELNAI 
UŽDIRBA $31.00 Į SAVAITĘ IR 
SUVIRS. PIECE WORK RATA.

PASTOVUS DARBAI
MALONIOS APLINKYBES
GERA TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

SQUIRE DINGEE CO.
1918 N. Elston Avė.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alg^a $77 Iki $80 j mėnesį.

Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

213 N. MORGAN

AMŽIAUS 16 IKI 50
PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbo.

Kreipkitės prie Warehouse Formano

38th St. ir CENTRAL PARK AVĖ.

i
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For Help I 
For Sale!
For Reni I 
For Service I 
For Results!

- ADVERTISE -GIRLS AND KOMES
Factory and office. light work. Ex- j
cellent working conditions. Uniforms

Lithuanian Dailv Newspaper 

TEL—RANDOLPH 9488

cellent working conditions. Uniforms 
furnished. Good pay. Comfortably 
heated. Advancement. Cheerful co- 
workers. Essential war work. Phone 
for evening appointment. Apply in 
perso n.

MID STATĖS EQUIPMENT CO. 
2429 S. Michigan

JUNIOR CLERKS
17 — 19

Kurių ranka rašymas gerai skaito
mas. Puiki proga įsidirbimo.

GREAT AMERICAN 
TRANSPORTATION CORP.

135 S. LASALLE ST. 
29th Floor Field Bldg.

SKELBKITES “DRAUGE

MOTERŲ
VALYTI OFISUS

Pastovūs Dienos Darabi 
Dabar Ir Po Karo

48 VALANDŲ SAVAITE 
Nepaprastai Gera Mokestis 

PILNO AR DALINIO LAIKO 
ALGOS PAKĖLIMAS PO 6 MENESIŲ 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
ATEIKITE ŠIANDIEN 

MES KALBAME LENKIŠKAI 
MUSŲ KRAUTUVĖJE

1250 MILWAUKEE AVENUE
TEL. HUMBOLDT 1440

In America’s Greatest

— FSTART.TSTTFD 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

LITHU ANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANTAN

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

mingumu.
Kartu su valakiečiais atė

jo į Raubus ir Matas Kerti
nis. Nors ir niekas, papras
tai, nekviesdavo, bet beveik
nė joki pasilinksminimai, ku- kabėjo aPie Mato Kertinio 
rie būdavo daromi Valakių va&ys^es- Ypač ta nuomonė 
apylinkėse, be jo neapseida- 
vo. Išvaryti neprašytą sve-

įsivyravo po to, kai buvo iš
plėštas Vanagaičio svirnas.

Herojus katalikas 
lakūnas

London. — Anglijos ka
ralius sąuadrono vadui M. 
M. Stephens’ui, katalikui la
kūnui, suteikė keturis pasi
žymėjimo ženklus už heroiš- 
kumą. Jis kovojo Britanijo
je, Maltoje ir Š. Afrikoje.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

PLATINKITE “DRATTGA’

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately triakes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambcrt Pharmacal Co., 
St. Lau.it, Mo.

Btfort Any Data Utt

LISTERINE ANTISEPTIC
To Makt Your Brtath Sutttttz ’

I
- 

tį būdavo nepatogu, o be to, tvirtino, kad tą vagys- 
Matas Kertinis buvo žino- 
mas mušeika ir, prašomas 
geruoju, niekados neišeidavo.

Matas Kertinis arba, kaip 
jį žmonės vadino, padauža 
ir valkata, buvo neaukšto 
ūgio ir plačių pečių vyru
kas. Jo juodi garbiniuoti 
plaukai 
tartum glostomi atžagariai. 
Pailgas 
buvęs gan gražus, jei retai 
kada skutama barzda ir pik
tas, visada iš paniūrų žiū
rinčios akys nebūtų jo ga
dinę. Jis mažai tekalbėdavo 
su žmonėmis, bet užtat, iš
gėręs, daugiau kaip reikiant 
imdavo pliaukšti niekus ir 
ieškodavo progos susipešti. 
Valakių sodžiuje net į prie
žodį įėjo: Kur bus Matas, 
ten bus ir muštynės.

Matas Kertinis gyveno su 
savo motina, metų ir vargų 
sulenkta moteriške, turtingo 
ūkininko Banaičio grįtelėj, 
stovinčioj pačiame sodžiaus 
vidury. Tai buvo dievobai
minga ir geraširdė senutė, 
nuolat triūsianti savo dar
žely vasarą, o žiemą 
ji be atgaujo verpdavo 
kaimo šeimininkių linus ir 
vilnas. Kertinienė darbą mėg 
davo ir negalėdavo be jo nu
sėdėti, bet, kai vasarą reikė
davo eiti dienų pas Banaitį 
už grįtelę, jai dažnai tekda
vo ir apsiverkti. Jos širdį 
suspausdavo ne tiek pats 
nuovargis, kiek mintis, kad 
jos vienintelis sūnus ja nė 
kiek nesirūpina, nieko j a i 
nepadeda. Ir iš tikrųjų, kur 
dingdavo Matas vasarai atė
jus, iš ko jis gyvendavo, nie-,

visada šiaušdavosi,

Mato veidas būtų

tę tegalėjo padaryti žmogus, 
gerai žinąs vietą Vanagaičio 
svirno vidaus santvarą ir 
visą sodybos gyvenimą.

Bet grįžkime prie vaka
ruškų kaubų dvare. Nuotai
ka buvo labai pakilus.

Vyrai su įkaitusiais bliz
gančiais veidais šoko galvas 
atmetę ir, trypdami kojomis,

(Nukelta į 5 pusi.)

Wear
Your

^eather
★

It’s a Symbol 
of a Generous 

Contribution to

THE COMMUNITY &

WAR FUND

Split by PDF Splitter
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Kokia Baltijos tautų valia
NERAMIOS ŽINIOS

Kingsbury Smith, INS korespondentas Vašingtone, 
skelbia sužinojęs iš autoritetingų šaltinių, kad Sovietų 
Rusija Maskvos konferencijoj parodžiusi noro koope
ruoti su Jungtinėmis Valstybėmis ir Didžiąja Britani
ja palaikyti pasaulio taiką ateityje. Ji neatsisakanti nė 
nuo tos atsakomybės, kokia jai būsianti uždėta po šio 
karo suvaldyti agresorius, jei tokių atsirastų.

Tektų konstatuoti pasitenkinimą ir tuo atžvilgiu, kad 
rusai sutinka pripažinti teisę laisvai išsirinkti demo
kratinę valdžią visoms Europos kontinento tautoms. 
Tačiau tą pasitenkinimą temdo Maskvos daroma išimtis 
Lietuvai/Latvijai ir Estijai.

Tas pats korespondentas teigia, kad Stalinas nesu
tiks duoti teisę Baltijos valstybėms atsistatyti nepri
klausomomis, nes jos “jau inkorporuotos į Sovietų Są
jungą.”

Tuo tarpu p. Smith ir kitų žinios apie Baltijos val
stybių likimą sąryšy su Maskvos konferencija yra tik 
spėliojimai, nes jų klausimas konferencijoj, kaip ir pats 
p. Smith sako, dar nebuvo liestas.
DĖL STALINO PRETENZIJŲ

Kad Stalinas turi pretenzijų pasiglemžti Baltijos val
stybes, tai nėra naujiena. Bet jei Maskva sutinka koo
peruoti su amerikiečiais ir anglais pokarinės Europos 
pertvarkyme, Lietuvos, kaip ir kitų valstybių likimas 
ne vien nuo Stalino priklausys. Jis gali rodyti savo 
pretenzijas net į visą Europą, tačiau mes nemanom, 
kad tos pretenzijos, išeinančios iš imperialistinių Rusi
jos tikslų, bus patenkintos. Tiesa, 1940 m. birželio mė
nesį Sovietų Rusijos armijos įsiveržė į Baltijos val
stybes, ginklo pagalba sugriovė jų valstybinius apara
tus, pravedė smurtiškus, apgaulingus “rinkimus” ir 
Maskvos parinktų “ seimų atstovų” susirinkimuose praš- 
mugeliavo Baltijos valstybių prijungimą prie Sovietų 
Rusijos, tačiau civilizuotasis pasaulis to Maskvos smur
tiško akto ir šiandien dar nepripažino ir negali pripa-

.rU. .LUJakl AJllALri 
NEPALAUŽIAMA TAUTŲ VALIA

Bet svarbiausias šioj byloj dalykas yra, kad 1940 
metų smurto nepripažino nei lietuvių, nei estų, nei lat
vių tauta. Šis yra pagrindas, kuriuo remiantis ir Ame
rika ir Anglija ir kitos demokratinės valstybės pasmer
kė Maskyos smurtą — Baltijos valstybių “inkorporavi
mą” Rusijon, nes visa ta “inkorporavimo” procedūra 
begėdiškai buvo užgauta Baltijos tautų valia, kuri 
nepaisant bolševikų vienerių metų okupacijos ir nacių 
veik pustrečių metų okupacijos, tebėra nepalaužta. To
ji lietuvių, latvių ir estų valia — gyventi visiškai lais
vu ir nepriklausomu gyvenimu.

JŲ NUSISTATYMAS NEPASIKEIS
Šia proga galima ir daugiau pasakyti; nežiūrint ką 

nutars Maskvos ar kita tarptautinė konferencija, Bal
tijos tautų valios ir nusistatymo nepakeis. Kaip jos 
kovojo ir kovoja prieš svetimų okupaciją karo metu, 
taip kovos ir po karo, jei ar dabartinis okupantas pa
siliktų jų žemėse, ar naujas ten įsirioglintų.

Šis karas eina už visų tautų laisvę. Jo tikslai inkor
poruoti į Atlanto Carterį, kurio dėsniai neduoda da
ryti išimčių nė vienai bet kuriai tautaų ar ji bus didelė 

ar maža. Atlanto Carterio autorių pareiga yra išpildyti 
tautų valią ir pažaboti imperialistų ir agresorių apetitus. 
Nors Stalinas, išeidamas iš mums visiems žinomų mo
tyvų, sutikdamas pripažinti visoms Europos tautoms 
teisę į laisvę daro išimtį Lietuvai, Latvijai ir Estijai, 
bet, mes vis tik pasitikime, tokios išimties nedarys nei 
Prezidentas Rooseveltas nei Premieras Churchillas.
★

Arkidiecezijos jubiliejus
Šių metų lapkričio mėnesį Chicagos arkidiecezija mi

ni savo įsisteigimo šimtmetinį jubiliejų. Pirmiausiai į- 
steigta vyskupija. Tai buvo 1843 m. lapkričio 28 d.

Arkidiecezijos istoriją vaizdžiai rašo patsai J. E. ar
kivyskupas Samuel A. Stritch šios savaitės “New 
World” laidoje. Šį Ganytojo raštą turėtų perskaityti 
visi tikintieji. Jame ras daug istorinių žinių ir inspira
cijos savo ateities darbams katalikiškoje akcijoje.

Iškilmingas jubiliejaus minėjimas prasidės lapkričio 
14 d. Šv. Vardo katedroje. “The New Worid’’ skelbiasi 
tą dieną išeisiąs keleriopai padidintas (net šimto pus
lapių), gausiai iliustruotas.

Jubiliejui prisiartinus, ir mes duosime savo skaity
tojams istorinių žinių iš arkidiecezijos gyvenimo, palie
čiant ir Chicagos lietuvių katalikų darbus.
★

Švedija, jos neutralitetas ir pabėgėliai
Švedija tebėra neutrali. Spaudos žiniomis, jos vyriau

sybė deda didžiausių pastangų neutralitetą išlaikyti vi-
su karo laiku. Toks vyriausybės nusistatymas pastato 
į nemalonią padėtį pabėgėlius iš įvairių nacių pavergtų 
krastų* , I

Nežiūrint to, patys vokiečiai planuoją sprukti į Šve
diją ir ten ieškoti globos, jei nacių režimas susmuktų. 
Vokietijos kapitalistai, sakoma, slaptais keliais veda ty
rinėjimus ir ieško Švedijoje galimumų ten savo turtus 
perkelti. Nemažas vokiečių skaičius norįs nuosavybės 
Švedijoj įsigyti. Pranešama, kad jau dabar per Daniją 
vokiečiai bėga švedijon. švedų policija net nacių atbė-' 
gėlių susekusi, kuriuos, žinoma, suėmė.

Šiuo karo metu valstybėms išlaikyti neutralitetą yra 
daug sunkiau, negu buvo pirmojo pasaulinio karo me
tu. šiandien tenka susidurti su tokiomis problemomis, 
kokių per aną karą nebuvo.

Geras "Lith. Bulletin" leidinys
“Lithuanian Bulletin”, Lietuvių Tautinės Tarybos 

anglų kalba biuletenio No. 7, išėjo gyvas ir turiningas. 
Plačiai aprašo apie Pittsburghe buvusią Amerikos Lie
tuvių Konferenciją, sudeda svarbesniąsias jos rezoliu
cijas. Konferenciją ir jos nutarimus aukštai vertina dėl 
to, kad joj pasireiškė Amerikos lietuvių vieningumas 
darbui ir kovai dėl laisvos ir nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo. t

Šiame biuletenio numery atremiama “The Polish Re- 
view” tilpusi neteisybė apie Lietuvą. Be to, randame 
jame nemažai žinių iš Lietuvos ir apie Lietuvą.

Liet. Taut. Taryba, leisdama šį biuletenį, daug pasi
tarnauja nacių pavergtai Lietuvai.
★ -

Turkijos šventė
(LKFSB) Spalių 29 d. — Turkijos nacionalinė šven

tė. Gyventojų Turkija turi netoli 18 milijonų, bet plotą 
užima didelį — netoli 300 tūkstančių kvadr. mylių; ne
maži plotai — tiesiog dykumos. Dauguma turkų yra 
mahometonai, bet islamas jau nebelaikomas valstybės 
religija. Turkijoje padaryta visa eilė didelių reformų 
ir kraštas smarkiu tempu seka europiečius. Ypač didis 
dėmesys kreipiamas į plėtimą pramonės, elektrifikaci
jos. Turkija turi nemažai žemės turtų — chromo, cin
ko, vario ir daug kitų. Daromos pastangos, išplėsti jų 
kasimą. Turkija su įtempimu laukia karo pabaigos ir 
ne be susirūpinimo kreipia savo dėmesį į Dardanielių 
sąsiaurį, kuriuo kaskart daugiau domisi Sovietų Ru
sija...
★

Sveikiname! z
“Amerikos” redaktorius, ALRKF pirmininkas Juozas 

B. Laučka ir Izabelė Macejūnaitė šiandien kuria šeimos 
židinį. Jaunai, inteligentiškai, veikliai ir patriotiškai 
porelei linkime gražaus sugyvenimo, šeimyninio džiaugs
mo, laimės ir gerovės!
★
Tamstos duosni auka Community ir War fondui pa

greitins pergalės laimėjimą ir pavalgydins badaujan
čius. Nebūkime šykštūs šiam kilniam reikalui — auko- 
kime- ,
★
Mūsų editorijale apie a. a. kun. A. Kaupą, tilpusiame 

spalių mėn. 27 d., buvo pasakyta, kad kūn. Kaupas mi
rė Šv. Kazimiero Seserų kapelianijoj. Atitaisome: kun. 
A. Kaupas mirė savo namelyje prie 55 gatvės, Chica- 
g°le-_

Teviešpatauja Kristus Karalius I

Krisfus-Karalius Bažnyčios Liturgijoje
Kasmet, paskutinį spalių 

mėnesio sekmadienį, Bažny
čia skiria Kristaus Karaliaus 
garbei. Kristaus Karaliais 
švente įvesta į Bažnyčios 
viešąsias pamaldas (Liturgi
ją) neseniai, tik 1925 me
tais. Bet tos šventės šaknys 
siekia krikščionybės pradžią.

Nuo to laiko, kai pats Iš
ganytojas buvo pareiškęs 
Pilotui “Aš esu karalius” 
(Jom 18, 37), nuo to laiko, 
kai ant Kryžiaus Kalvarijos 
kalne buvo prisegtas antra
šas “ Jėzus Nazarėnas žydų 
Karalius” (Jon. 19, 19), — 
perdėm per visus amžius 
viešpatauja Bažnyčioje gilus 
įsitikinimas ir viešas išpa
žinimas Kristų, Dievo Sūnų, 
esant Karaliumi, Valdovu.

— Pirmaisiais amžiais
Jau katakumbų laikais, 

kuomet pirmieji krikščionys 
pasislėpę požemiuose laiky
davo savo pamaldas, visos 
jų maldos ir apeigos buvo 
koncentruojamos Kristuje- 
Karaliuje. “Per Christum 
DOMINUM nostrum” — 
“Per Kristų VIEŠPATĮ mū
sų” — tai buvo obalsis, 
šauksmas, kuriuo baigėsi 
kiekviena krikščionių viešo
ji giesmė ir malda.

Pas i b a i g u s persekioji
mams, atgavusi tikėjimo 
laisvę, jaunutė Bažnyčia tais 
laikais pradėjo statyti puoš
nius Dievo namus, kurie bu
vo vadinami “Bazilikos”, kas 
reiškia “karališkieji rūmai”. 
Tų bazilikų apsidos (apvali 
jų užpakalinė dalis) buvo 
puošiamos paveikslais vaiz
duojančiais “Viešpaties Ma
jestotą,”, Kristų garbės Ka
ralių: “Tu Rex gloriae, Chri- 
ste” — “Tu garbės Kara
liau, Kristau.”

Vėliau, antroje pirmojo 
tūkstantmečio pusėje, kuo
met Bažnyčioje pradėjo aug
ti ir klestėti vienuolijos, ku
rios sukūrė gražų, melodin
gą bažnytinį giedojimą, mes 
randame, kad tų laikų gra
žiausios giesmės skiriamos 
Kristaus Karaliaus garbei. 
Imkime kad ir himną “VexiL 
la Regis” (“Karaliaus Vė
liava”), kuris ir šiandien 
giedamas Gavėnios Kančios 
ir Didžiosios Savaitės laiko
tarpiu: čia Kryžius apgie

damas kaipo Kristaus Kara
liais vėliava, o Kryžiaus Me
dis — kaipo Sostas, iš ku
rio Kristus karaliauja. Tm- 
kime vėl Velykų giesmę 
“Victimae Paschalis” (“Ve
lykų Auka”): čia Kristus 
vaizduojamas kaipo ‘ Perga
lės Karalius” (‘Victor Rex’). 
Viduramžiais

Dar ryškiau ir smarkiau 
Bažnyčios Liturgija pabrė
žia Kristaus Karaliaus gar
bę viduramžiais.

Tais laikais Kristus Ka
ralius garbinamas iškilmin
gomis procesijomis, eiseno
mis, ypač Dievo Kūno šven
tėje, kurioje Kristus sveiki
namas kaipo ‘ Karalius tau
toms viešpataująs” (“Chris
tum Regem adoremus, do
minantėm gentibus”).

Tais laikais įvedamos Kry 
žiaus Kelių pamaldos. Jose 
Kalvarijos Kryžiaus Kelias 
yra pavadintas karališkuo
ju keliu.

Tais laikais, Advento lai
kotarpyje, Kristus nuolat 
sveikinamas kaipo “Tautų 
Karalius” (“Rex gentium”). 
Kalėdų gi šventėje Kristus 
aukštinamas kaipo “Ramy
bės Karalius”.

Tais laikais sukurtoje gies 
mėje už mirusius “Dies i- 
rae” (“Rūstybės Diena”) 
Kristus vadinamas “Baisaus 
Majestoto Karalius” (“Rex 
tremendae majestatis”); gi 
egzekvijose — Kristus gar
binamas kaipo “Karalius, ku 
riam viskas gyvuoja” (“Re
gem cui omnia vivunt, veni- 
te adoremus”).

Tų laikų liturgija pašvęs- 
• ta Šventųjų garbei visur pa
brėžia, kad jie yra Kristaus 
Karaliaus valdiniai. Ir taip 
Kristus garbinamas kaipo 
“Apaštalų Karalius”, “Ken
tėtojų Karalius”, “Išpažinė
jų Karalius”, “Panų Kara
lius” ir t.t.
Naujaisiais laikais

Naujaisiais laikais Bažny
čia patvirtino viešajai mal
dai Jėzaus Vardo ir Jėzaus 
Širdies litanijas. Jose ran
dame tarp kitų šias invoka- 
cijas: “Jėzau, garbės Kara
liau” ir “Jėzaus širdie, visų 
širdžių Karaliau ir centre”.

Dvidešimtojo amžiaus pat 
pradžioje Eopiežiua Leonas

XIII įveda į Bažnyčios vie
šąsias pamaldas iškilmingą 
Visos žmonijos paaukojimo 
aktą Dieviškajai Kristaus 
Karaliaus Širdžiai.

Galop, mūsų laikais, Baž
nyčios tikėjimą į Kristaus 
Karaliaus garbę vainikuoja 
tam tyčiai įvesta šventė, ku
rioje visi kviečiami ypatin
gu būdu garbinti Jėzų Kris
tų, valdovų Valdovą (“Je- 
sum Christum, Regem re- 
gum, venite adoremus”).

Ir taip nuo pirmųjų krikš
čionybės dienų iki mūsų lai
kų per visus šimtmečius Baž 
nyčioje skamba nuolat bal
sas, kurį šios dienos šven
tės giesmė reiškia žodžiais: 
“Tave, amžių Kunigaikščiu; 

Tave, Kristau, tautų Kara
liumi; Tave vienatiniu min
čių ir širdžių Teisėju visi 
išpažįstame.’’ 
Mūsų pareiga

Šiandien, Kristaus Kara
liaus šventėje, kiekvienas 
padorus krikščionis privalė
tų ne vien tik lūpomis, bet 
ir savo širdimi, pareikšti sa
vo ištikimybę ir pilną pasi
davimą Kristui-Karaliui, kad 
ir šiais gražios maldos žo
džiais:

“O Jėzau Kristau, aš iš
pažįstu Tave esant visatos 
Karaliumi. Viskas kas yra 
sutverta, Tau yra sutverta. 
Reišk tad savo teises ir ma
no atžvilgiu.

Aš atnaujinu mano krikš
to apžadus: išsižadu šėtono, 
ir visų jo darbų ir visos jo 
puikybės, ir prižadu gyventi 
kaip pridera geram krikš
čioniui. Vislabiausiai gi pri
siekiu, kiek nuo manęs pa
reis, stengtis, kad Dievo ir 
Tavo Bažnyčios teisės turė
tų pirmenybę.

Dieviškoji Jėzaus Širdie, 
aš aukoju Tau mano darbus, 
kad ir menkos vertės jie tė
ra, idant visos širdys pripa
žintų Tavo viešpatavimą, 
kad tuo būdu Tavo taikos 
karalystė būtų įvykdinta vi
same pasaulyje.

(Šv. Penitencijarija, va
sario 21 1923 m., suteikė
visiems, kurie kalba šią mal
delę, pilnąjį atlaidą, įgijamą 
vieną kartą į dieną, papras
tomis sąlygomis).

Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.

Kristaus Karaliaus / 
šventė

Kai Napoleonas I buvo iš
tremtas į šv. Elenos salą, 
kartą jis į savo draugus pra
bilo:

— Aš įstengiau uždegti, į- 
kvėpti tūkstančius vyrų, ku
rie net į mirtį ėjo dėl ma
nęs. Bet reikėjo mano žvilg
snio, mano balso, reikėjo, 
kad aš su jais būčiau... Gi 
dabar, kai aš čia ant šv. 
Elenos salos esu lyg pririš
tas prie uolų. kas gi dabar 
kovoja dėl manęs? Kas da
bar man užkariauna karalys
tes? Kokia didelė bedugnė 
tarp mano skurdo ir Kris
taus viešpatystės, kuris vi
same pasaulyje yra skelbia
mas, mylimas, garbinamas 
ir gyvas visada!”

Susikaupimo valan d o j e 
Napoleono pasakytieji žo
džiai teisingi. Juos prisimin
dami Kristaus Karaliaus 
šventės proga, mes norėtu- 

J Nukelta į 5 pusi.}.
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PASAULIO VIEŠPATS
Istorijos puslapiuose daug 

užrašyta padavimų apie di
džius karalius, galingus že
mės valdovus ir kumščio jė
ga valdančius vadus. Visi 
skiriasi vienas nuo kito kaip 
žvaigždė nuo mėnulio arba 
žemė nuo dangaus.

Kai kurie buvo garbingi, 
kilnios širdies, aukštų sie
kių vyrai; kiti gi paskuti- klausiame ir mes. 
nieji niekšai. Vieni teisėtai 
paveldėjo valdžios vairą; 
antri gi klasta pagrobė ka
raliaus sostą, skriaudė žmo
nes liejo nekaltą kraują. Ta
čiau amžinybės akimis žiū
rint menki buvo visų nuo
pelnai žmonijai.

kytoją. Jėzus tik ištiesė ran- 
ką ir pasidarė didelė tyla.1 
Vėjai ir jūros paklausė Jo. 
Tikrai nuostabu.

Nustebo žmonės išvydę 
tokią Jėzaus galybę, klausi
nėjo viens kito: “Kas gi y-į 
ra tas, kad vėjai ir jūros jo 
klauso?”

‘•Kas gi. tasai žmogus?”,

Pasaulio Viešpats — Jė 
žus Kristus.

Dangaus ir žemės 
liūs.

Dievas.

Kara

yra

PIRMAS AMERIKOS KONVOJUS NAPOLI UOSTE

i

?

Karalius nubaudžia jūras
Dar prieš Kristaus laikus 

Persijoje viešpatavo galin
gas valdovas — karalius 
Kserksas. Žmonės jį vadino 
Didžiuoju Karaliumi.

Kartą karo metu jisai no
rėjo su dideliu savo kariuo
menės pulku persikelti sker- g-jg su Dievu, nebenpri savo 
sai siaurą jūros plotą. Su
šaukęs visus savo kariuome
nės gudriausius inžinierius 
jisai įsakė jiems pastatyti 
tiltą, kad saugiai galėtų jū
ras pereiti su savo kariuo
mene. Inžinieriai pastatė til
tą ant laivų. Staiga pakilo 
jūroje audra, didžios vilnys 
visiškai sugriovė tiltą, iš
sklaidė laivus.

Pasaulis nepažįsta 
savo Viešpaties

Jėzus Kristus tikrai 
Karalius, o mes Jo pavaldi
niai. Kaip pavaldiniai turi
me savo Karaliui teikti pri
deramą pagarbą. Tačiau, 
šiandien, visai priešingai, 
tasai laisvusis Dievo sutvė
rimas — žmogus pats gi sta
tosi karaliumi, nori būti ly-

Kristaus Karaliaus i 
šventė

(Atkelta iš 4 pusi.) 
me pabrėžti tą laukimą, kad 
Kristaus dvasia greičiau įsi
viešpatautų visame pasauly
je.

— Jei žmonija ryžtųsi 
Kristaus valdžią pripažinti 
kaip privačiame, taip ir vie
šame gyvenime, — kalbėjo 
Pijus XI, — per visą žmo
niją išsilietų neišmatuoja
mos palaimos srovės: teisin
ga laisvė, ramybė, sutarimas 
ir taika.”

Teisingai pastebėjo ir di
dysis popiežius Leonas XIII:

— Tik tada pagaliau už
gis daugelis žaizdų, tik ta
da sužydės viltis, kad kiek
viena teisė bus 
pagerbta, — tik

*

I

%

*

ŠEIMININKIŲ 
IR MERGINŲ 

Pagelbėti Gaminti Saldainius 
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms.

PASTOVUS DARBAS • 
Pilną arba Dalį Laiko. 
GERA MOKESTIS

6 DIENŲ SAVAITE
SALDAINIŲ PAKUOTOJŲ 
Inspektorkų Vynioto jų

Chocolate Dippers 
Enrobing Machine Feeders.

PATYRIMO NEREIKIA
Dieną, ir Naktį Darbai. 
Malonios Darbo Sąlygos.

EMPLOYMENT OFFICE 
VALANDOS: 

Sekmadienį 11 ryto iki 4 popiet 
Pirmad., Antrad. ir Trečiad.

nuo 7 ryto iki 8 vakaro 
Ketvirtad., Penktad. ir šeštad.

nuo 7 ryto iki 5 vakaro
Jei dabar dirbate prie svarbių 

karo darbų, neatsišaukite.

BUNTE BROTHERS
3301 W. FRANKLIN BLVD. 

(500 į žiemius)

reikiamai 
tada su

spindės taikos šviesa ir kar
dai nusvirs žemyn bei gink
lai kris iš rankų, kai visi 
noriai priims Kristaus vieš
patavimą ir Jo klausys.”

la-
i

Kaip žinome, Napoli uostas, vienas didžiausių ir svarbiausių Italijoj, buvo aliantų 
bai sunaikintas. Be to, pasitraukdami naciai nuskandino dar visą eilę laivų. Dabar uos
tas jau išvalytas ir matome pirmą Amerikos konvojų atplaukusių su karo reikmenimis. 
Toliau matosi berūkstantis Vezuvijus. (Acme-Draugas Telephoto)——-————.. —  ■ ■ ■ - ---
Per Uždusinęs

(Atkelta iš 3 pusi.)

tvorą. Jis tik pasijuto lekiąs vodamas, kaip jam atkeršy- 
oru ir čia pat tekštelėjo į ti.
griovį, pilną vandens ir pur
vų. Šaltas vanduo iš karto 
atvėsino įsikarščiavusią mu
šeikos galvą, jis repečkomis kumįčių smailų aį‘.
išsikrapštė iš ravo ir, kaip menį Įsidgjęs j kišenę jis 
arklys išsivoliojęs drėgname.^ toliau karčiais kažin 
arime, ėmė purtytis purvą. k^ sumurmėdamas po nosi- 
Paskui jis pažiūrėjo į ap
šviestus grįčios langus, kur 
vėl visi linksmai šoko, pa
grasė kumščia ir prašnypš
tė: “Aš jums atkeršysiu!”

Dūlindamas namo, Matas’ 
stengėsi prisiminti, kas su
galvojo jį mesti per tvorą. 
Jam pasirodė, kad tat bus 
Jonas Vaičekauskas. Jis at-».

Matas staiga sustojo, ka
žin ką pagalvojo ir, pasu
kęs į dirvą, pasiėmė dviejų

PIRKITE KARO BONUS !
teisėtam Valdovui tarnauti, sušukdavo: u-cha-cha! Mer

gaitės taip pat su raudonais 
veidais šoko kuliais. ,

i 
Matas Kertinis gėrė ir 

triukšmavo daugiausia. Bet, 
gal būt, viskas būtų gerai 
pasibaigę, kad dvaro kam
barinė Marcelina nebūtų at
sisakius eiti šokti su Matu.

Marcelina buvo jau nebe- 
visiškai jauna, bet rimta ir 
dora mergaitė. Jei kada ir 
teidavo į vakaruškas, tai 
dažniausiai laikydavosi nuo
šalia. o jei šokdavo, tai tik 
su rimtesniais ir mandages-

JViso to pasėkos aiškiai 
matosi žmonių gyvenime: 
karai, žudynės, kraujo lie
jimas, geidulių tenkinimas, 
madų gaudymas užima visą 
žmogaus laiką, nėra kada 
jam Viešpatį savo Dievą pa
gerbti.

Kyla raudos garsai, žmo
nės šaukte šaukia, kad Die
vas, Teisusis dangaus ir že
mės Karalius juos apleido. 
Visai ne. Dievas jų neaplei
do, bet jie Dievą apleido.

Tačiau mūsų Karalius už niais kumečiais. Už akių vy-, 
tai neįsakė nusidėjusiems rai ir ypač mergaitės ją pa- į 
.nukirsdinti galvas. Jis ge
ras Karalius, Jis laukia, kad 
žmogus susiprastų, jog klys
ta ir grįžtų vėl pas Jį. Vis
kas bus atleista, praeitis už
miršta, kad tik grįžtų. -

Negana Jam žmonių lauk
ti. Jisai pats eina pas žmo
nes, kad jie greičiau Jį su
rastų, į savo širdis priimtų.

i

Karalius Kserksas supy
ko. Visiems tilto statyto
jams liepė nukirsdinti gal
vas, o jūrą kiečiausiais ir 
aštriausiais botagais nupla
kti sakydamas: ‘‘Še, nedora
sis vanduo, kaip baudžia ta
ve karalius, kad tu jį įžei
dei!”

Nuplakta jūra bangavo 
kaip bangavusi. Visos 
pastangos jūrą nuraminti 
veltui.

jo

siminė, kad Vaičekauskas 
garsiausiai už kitus šaukė: 

šiepdavo, bet širdyse visi ją . ‘ Neškim jį į griovį! 
gerbė už jos gerumą ir rim- Tas tau taip nepraeis!
tuma — vėl sumurmėjo Matas, gal

mi.
Po pusvalandžio Matas pa

siekė nedidelį skynimėlį. Ke 
liukas 
beveik 
Matas 
vietą, 
kelmo

(Bus daugiau)

Pažink savo gerąsias 
sės ir visus trūkumus, 
rasias puses tobulink, o 
gasias naikink.

---------------------------------------------------------------------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. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

i

vingiavo tarp xrūmų, 
lįste lįsti, kaip urvu, 
pasirinko tankiausią 
atsisėdo įlindęs ant 
ir ėmė laukti.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
V.- .........

Vėjai ir jūros Jo klausė
Prabėgo keli šimtmečiai. 

Kitoje istorijos dalyje — 
Evangelijoje užrašytas kitas Kasdien šv. Mišiose Jis ke- 
panašus, bet kartu ir griež
tai skirtingas įvykis.

Genezareto ežere nedide
liu laivu plaukė Jėzus su 
savo apaštalais. Staiga kilo 
audra. Inirtusios jūrų vil
nys šniokšdamos daužė lai
velį, mėtinėjo į visas puses 
it šipulį. Nusigando apašta
lai pažadino bemiegantį Mo-

lia jiems puotą, prašo kad 
♦ savo širdis Jam atvertų.

Neapleiskime mes šio ga
lingojo Karaliaus. Kreipki
mės į Jį visuose savo reika
luose. Jis išties savo ranką 
ir nuramins didžiausias gy
venimo audras. Jisai Pasau
lio Viešpats.

Pranas Jančius, MIC.

Matas Kertinis, jau gero
kai įsigėręs, svyrinėdamas 
priėjo prie Marcelinos.

— Einam šokt! — pasa
kė jis šiurkščiu balsu, imda
mas mergaitę už rankos ir 
rengdamasis ją traukti į grį- 
čios vidurį.

— Aš nešoku su girtais!
— atkirto Marcelina išplėš
dama savo ranką.

— Kodėl tu nešoki? Kad 
aš vedu, tu turi eiti. Visos 
turi eiti, kad aš vedu.

o** B“?E I
FORNIA'S GREATEST STAGE ENROUTE TO NEW YORK.,

BORIS MORKOS jBrings &ou
Richard BONELLI Irra PETINA

J —........
Ira Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, visky, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.
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— Eik pirma išsimiegok, ‘ 
paskui aš kalbėsiu su tavim.

— Aš ne paršas, kad tu 
mane galėtum siuntinėti gul
ti. Aš pats žinau, kada man 
reikia eiti gulti, o kada eiti 
šokti. Einami

— Atstok nuo 
praustabumi. su 
juodnugariais aš 
dro nenoriu turėti — ir Mar
celina norėjo pasišalinti. Bet 
Matas pagavo ją viršum al
kūnės ir, pasilenkęs, jai ka
žin ką pašnibždėjo į ausį. 
Marcelino3 akys užsidegė 
pykčiu ir pasišlykštėjimu, 
vienu judėsiu ji ištrūko iš 
jo ir užsimojo duoti į žan
dą. Bet Matas, pasinaudojo 
proga, pagavo ją per pusiau 
ir prieš jos norą ėmė sukti 
polką. Mergaitė ėmė šaukti 
pagalbos. Kilo triukšmas. Vy 
rai apspito triukšmadarį. 
Keliolika stiprių rankų suė
mė jį iš visų pusių, išnešė į 
kiemą ir, pašinkavę, kaip ja
vų maišą, sviedė Matą per

manęs, ne- 
t o k i a i s 
nieko ben-

DABAR

VALSO KARALIUS

Tatiana. RIABOUCHINSKA 
DAV1D UCHINE BALLETS

★ BRILUANT <SŽ2/t. COMPANY OF 7QO ★
EVES. (EXC. S AT.) 55C to $330 (TAX) SAT. EVE. »1.1O to $3.85
WED. MATINEE 5S< to »2.2O llMCj SAT. MAT. 55«to$2.75

MUML ORDERS GtVEN ATTENTION !
— MO PERFORMANCE NOV. 9 te*

Tokiu vardu sukomponuota Boris Moros nauja operetė, kuri 
atvaizduoja gyvenimą, meilę ir muziką Johan Strauso, tikro Valso 
Karaliaus.

Šios operetės atidarymas įvyks Chicagos Civic Opera rūmuose, 
š. m. Lapkričio mėn. 1 d. ir tęsis tik labai ribotą laiką, nes Gruo
džio mėn. jau turės pasirodyti New Yorko scenoje.

Dalyvauja šioje operetėje Richard Bonelli ir Irra Petina, Met
ropolitan ir Chicagos operos mėgiamiausi artistai ir buvusi prima 
balerina Rusų Baleto—Monte Carlo.

Be aukščiau minėtų artistų, kurių operetės vaidinime dalyvauja 
apie 100 asmenų, dar yra šie pasižymėję artistai: Leon Belasco—- 
komedininkas, Virginia Card — pagarsėjusi veikale “Meet the 
People,” Anthony Marlow — Metropolitan operos tenoras, Mar- 
jorie Cooke, Max Wilenz, Randolph Symonette, Walter Stane, Mar- 
jory Tallcief, Marilyn Radcliffe ir daugelis kitų.

“Valco Karalius,” tai nėra atnaujinta operetė, bet tai yra visai 
naujai sukurta 3-jų aktų operetė, tik prieš tris mėnesius ir turė
jusi tokį milžinišką pasisekimą Californijoje, kad sumušė bilietų 
pardavimo rekordą prieš veikalus “Lady in the Dark” ir “Porgy 
and Bess' Los Angeles ir San Francisco miestuose.
*šios operetės puikius privalumus sunku būtų išskaičiuoti 

spaudoje, reikia šią operetę patiems pamatyti ir visa pergyventi

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS, 

KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

APROKAVTMAS IR TRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaru 
galų-

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

$

Telefonas SEELEY 8760

AUKŠ
ČIAU

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

i

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

r

2310 WEST ROOSEVELT ROAD a F
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POINT VALUES FOR MEAT, FATS, FISH, AND DAIRY PRODUCTS
BEEF

HEAKS
PeiM* 
per*. VEAL peria. PORK Patat»

RTB. READY-TO-EAT 
MEATS 

Ctetekad. MM, tekate, 
and tertacuate

PoiMt 
perite.

Porttfhousi............................. 12 STEAKS AND CHOPS
•fT'
5f

STEAKS AND CHOPS
T-tat.. . 12 IbbCMRI (OflMD 1O(
Club ...........................   . 12 SMOmk . .............................. •i' tarMoto tert -rikto ir stntoto 11

121Rifi IQ-iadi eut................... 10
11
11
13

Roum sua (co*B v rwst; .... 12 Uia- kinnin. Insk ni unt Dtį lot Cwm tete Irau (rikto)........
Mm SMk K CHp...... . ....... 7i lot Dnte tek. tetas.. .. ....... . ......... 18oiw / wfCr. «ui

Stficin roasts
Dt<mp and ifl

Hm,'MM k. Hm........... .... 10 Mam’-bOM ia, *Mo orM.......... 9
12
9Sirtain aoneiess................. 4. StouMr ir Proto SMu... .....

WMs. tiesk M orto M,.........
6 km- ten ra

(tvfl OR).............. ....... 13 RLitmaMSMM MmIks. .... 
let (wlak « Hrt).................
S-iouttr-toM*. aa H ___
Shcuidef -oooeiess, nork ofl .....

67
4 Ha'-tatrte __________

Hm tautas ate MM. rite
7

12i
TopRMMd............................
Bfitrom Rouotf.........................

13
13 57 ROASTS

7t 
lOt
7

PtaK a Thrtala Ma te ............
Hcm ir teorite-tatekss ......

7i
9 i

Roucd Tip.............................. 13 lM vtote,M.«r Itoorts „. Picas • teorite Skis_______ lOt
Churt (bU&NMM) .......... .....
FiaaM

9
13

STEWS AND OTHER CUTS
Breast- boa* it........................ 2t

Loio ctftter tuts.......... ............
Hm' vbotoorbal______  ..

Sukos, omm a mtmcm
Ttote. tetas ..........................

6
9

OASTS
Bieast-bonriess................ .. ...
Flaak Mat..........................

4i 
♦i

Hm*- boti oM__________ 7
S FATS, OILS, AID DAIRY 

PMDDCTS
Po IMI

Nock-bOMia........................ 2 Hm*- boMhu. «hoie or Mf.
per fe.

RiB -standinKCchiM bene n) Neck 4i S
10-inch eut.......................... 9 bfno io 2t

5*
Hm’- boodtss, stos 10 LARO.................................... 3

Rib sUadiat (chine bonc oa)
7 - inch art.........................

Snaok iM Httl Ken DmMss 
CrcaM Yni im P>Bk - sul 

tiuac noo Mcts. taaks, skuks.

Statote - akoll ir skilk kalt SHORTENING.................... 5t10 5; SALAD ante Cotoun* Olte" 
.MARGARINE ....................

St-
12
8

Sbodfcr - shMk balt (pctK) 
booeiess (pitet oc stos).........

6t
Rum,-booe«i......................... breasti. tad omcefiMton vtai 

IriKimags s; 7i iBUTTER
1«
12tRimM) - bMtiess___________ 11 Statote - Ha M (testu Mt)-

Mat ■ (mc< ir stos)...... 7t tuo o Critolri tatete.............
Chuck (bhde or va) - boae a. 
Cteck or Shoutdei booeiess......
Enffch Cut......

9 LAMB—MUTTON Romi tano....................... 6f
10
9

Sbadtfef -bult hatf (Bosten butt) - 
bcoeiosi (mc« « sfccj 

'(RkftoUl kt Dlii&Md)
Oi CANNED MUK, btotudinf

STEAKS AND CKOPS EuuNto o mOmto krik___ 1
loin Cta^ (ir mst) ........... . Si CHFFCFC ftriHIf* 1

TEWS ANO OTHER CUTS Rik CiMĮis (or rust) .............. Si OTHER PORK CUTS Ctitate (teatari).......... . ...... S
Short Rito.......................... 6

Les Ctnįs Md Siaks .
SlmUer Cmp - NMi or im stop

7 
s; FMtedis Md Kte Rites....... 2 M rridtots Ctotešt K

Phte- boaeia s 2
2

mroot Chottar ________ S
PUte—boodess ................. . 7 ROASTS

Hocks..... ...... . ......................
M tari bute or Raares_____
Koocfck^

BmCtmoI)
Bmket-boaeūi.................. 6 toj - orhoHor prt__________ « X CHEESES—Craup II.

St 
St 
st
St

Brisk ot— bonotess.................... 8 SriM teist-ton ir. . .. . .. 
Voke, fotai.« Trrtotli-taea N. 
Voke, tettk « Tntotie - toneiess

6 
2t
4i

3 Cream choest........... . ..... . .......
NiHifeMM

FUak Me«t.......................... 7 Spmr 4 Creimta stonje cncest_______
_ teotetat tet tari »J6 tartai*)Neck-boneia.................... 6 Ctfflckor Statote. ^nrt-M- toto

iAMCktol. ..............
Cticok « Stoalte. erisseat- tone

in ...____ ___ _____ .

31Neck -Scaelett.................. '8 BACON CHEESES—Group III.
Hni«< RoimI - booeless_____ 8 2i 6
Shook bone in.............. ....... 6 Emtas of nhnM te Graos
Stuk Mozt-booeiess

HAMBURGER

8 STEHS ANO OTHER CUTS
Breast aut R»k ..........
Nea bone M . .... ____ ..

1
Ii
2i
1

Batas—stati a pece. rito M...___
Meto-šito W|<ece. rito H____
tisai sieto, rito tel___  ____.

s
6
6

m m: Smo. BNta Mnster. Itei 
terpr. CamMtetrt. LMomaez. Guted- 

ko. GMa. Gito. E4aa. Hm Md Ont.

Beri tround trsre aeeks. !!Mks. 
snuki, skins, hed oi imki. Uis- 

ktts. oU3s.»diusaUMOuswel 
tn.'rirjnp ooo beri tat ___

Shaat- boct«....................... Bacon-Caotaaa rtyie, >itco or 
SiKtti ....................... ........... 111

7
LMib Pilim-tane Irta

toris. Uitos, statos. toosB art 
orstebnnus aot tnaanįs ♦i

Bacoo-eads or siias...........
Bacon—pMt ood tart crmtos __ _

2
3

The Community and War Fund dienos uždarbį, mes nušluos- D...
tysime Balaitės ašaras, pa- BU$ 9r9ZI f0“10 
sotinsime alkaną, numalšin- programa

Sekmadienį, spalių 31 d., 
pradedant 9:30 vai. vakare 
iš radio stoties WCFL, 1000 
kil., bus transliuojama gra
ži radio programa. Rožių ir 
Lelijų klubo choras padai
nuos eilę lietuviškų liaudies 
dainų, o didžiulis radio or
kestras patieks muzikos.

Šias programas leidžia 
Jos. Budriko Rakandų ir Ra
dio Krautuvė adresu 3241 S. 
Halsted St.

DR. K. D BANGELIO KALBA, PASAKYTA SPALIO 25 sune nuo žaizd^ virpančio 
DIENĄ SOPHIE BARKUS RADIO PROGRAME.

Pereitų metų liepos mėne
sį buvo inkorporuota Tl^e 
Community and War Fund 
organizacija tikslu rinkti 
aukas ir jomis remti įvai
rių tautybių ir draugijų pa
laikomą labdarybės progra
mą. Šios organizacijos dar
bo planas apsklembia-apima darbis, kas greitai sudarys

i

kūno skausmą, o gal ir gy
vybę išgelbėsime.

Tokiais vtai nelaimingais 
rūpinasi ir be skirtumo ti-

visų labdaringųjų grupių ir 
įstaigų darbuotę glaudžiai 
koncentruotoje ir efektyviai 
veikiančioje vienutėje, ku
rioje darbo tvarka ir našu
mas, finansinė atsakomybė 
ir pašalpų dalinime teisin
gumas yra kardinaliai dės
niai. Jos vadovybėje yra kil
nių minčių ir tyros erudici
jos moterys ir vyrai, eilė
mis metų vargdieniams pa
šalpą ir suraminimą teikti 
patyrę, šiame fonde yra ir 
lietuvių sekcija su mūsų į- 

„ up žymiais ir l__
in point ■value on the OPA s meat-fats listings for November. Down 1 or 2 points pez veikėjais. Jos pirm, yra adv.

Veal, lamb and pork cuts, are down, būt margarine and some cheeses have gone

I

ir didžiulėse dirbtuvėse, biz
nio vietose ir kabinetuose,
prašydami aukų. Jie pama- kybos ar politikos pagalbą 
tys kiekvieną darbininką, teikia jūsų The Community
formaną ir darbdavį, biznie- an(j War Fund. Ar jūs bū
rių ir profesionalą. Iš visų gyte drauge su šiuo fondu

bus bandoma prakilnų darbą dirbti?
Žinoma, kad būsite! 
Ar jūs aukosite pagal 

i vo išgalę?
Aišku, kad taip! 
Už tai nuoširdžiai 

dėkoju.

tikimasi ir 
gauti nors vienos dienos už-

13 milionų.
Pirmas pastangas dėkite 

aukodami patys ir paragin
kite kitus, kur dirbate, ir| 
namuose. Gelbėkite šiam fon
dui darbu ir patarimais. Nu-

sa-

jums
I

I

Pran.

yra 
nusi-

rodykite reikalingumą lab- Kas gi čia kaltas, gal

Kiekviena pradžia 
sunki. Todėl nereikia 

j minti, jei išsyk nesiseka.

darybės, kaip jūs patys ge
rai suprantate.

Kitas pastangas dėkite sa
vo draugijose, klubuose ir 
kuopose, kurių pirmininkais, 
sekretoriais ar iždininkais 
esate, surinkti iš narių ir, 
jei galima, 

nenuilstančiais iždo. Taip 
priduokite 
War Fund
West Washington gatvė, Cni 
cago.

Šis yra didžiausias užsi
mojimas, 1 
ja kiekvienas kaimas, mies-

4 būt divorsas!
Lake kauntėje divorsuota 

i moteris nustojo noro gyven
ti, nes ji nenorėjo būti “se
na”. Toji moteris mirė turė
dama 22 metus amžiaus, pe
reitą ketvirtadienį.

Ji buvo Mrs. Lucille Valen
tine, iš Grayslake, kuri pali
ko raštelį patėvio namuose; 
tame raštelyje pažymėta, 
jog ji mananti, kad ir taip 

i •
Sakoma kad toji moteris 

mirė nuo perdaug didelio 
kiekio miego miltelių, ku
riuos paėmė tikslu sau gy
vybės siūlą nutraukti.

Visokių yra žmonių “ant 
šio margo svietto”, bet apie 
tokią moterį teko išgirsti 

j pirmą kartą.

I

aukokite iš savo 
surinktas aukas 
Community and 
iždininkui, 111pound under October values are veal chops, sirloin steak, roasts, stews and other cuts. Grish. Prie viso to pridėki- 

Some lamb chops, roasts, stews and other cuts are down 1 point as are pork chops and me dar jautrios širdies di- 
steaks, loin and shoulder roasts and Canadian bacon. Ready-t-o-eat ham (bone in and deliam šelpimo darbui atsi- 
boneless) is up 1 point, while picnic or shoulder items are down 1 point. Shortening and davusius eilinius veikėjus — 
salad oils and margarine are all up 1, margarine and farm and procesą butters are up moteris, vyrus, jaunuolius

• — tuomet pajusime turį vi
sais žvilgsniais moderninį, tas ir miestelis visose Jung- 
šalpos reikalais sudarytą a-1 tinėse Valstijose The Natio- 
paratą.

The Community and War kio maštabo darbas savaime 
Fund atstovauja The Natio- 
nal War Fund ir drauge va
dovauja visoms Chicagos 
miesto, Cook, Du Page ir 
Lake apskričių labdarin
goms įstaigoms. Tai tiek a- 
pie pačią organizaciją.

Aukų rinkimo populiarus 
vajai Chicagoje ir suminė- Argentinos ir kuri turi šim
tuose apskričiuose metų bė- tą skyrių kituose kontinen- į 
gyje bus du: pavasarinis x----- m -----------------
Raudonajam Kryžiui ir ru
deninis — The Community 
and War Fund. Jokios kitos 
draugijos ar tautinės gru
pės, kaip praeity būdavo, 
aukas rinkti teisių neturi ir 
todėl jūs turėsite progos tik
tai du kart į metus savo 
duosnumą demonstruoti.

šios organizacijos rudeni
nis vajus prasidėjo su šiuo 
mėnesiu ir tęsis visą lapkri
tį. The big push is on!

Fondo teritorijoj reikalin
ga sukelti bent 13 milionų 
dolerių. Organizuoti liuosno- nesį. 
riai lankysis didžiuose in- ranką Community Fund va- 
dustrijų centruose, mažose juje, paaukavę nors vienos

2, and Group 2 cheeses are up 2. Changed items are indicated by marks. Not all ration- 
ed meats are listed here; for complete list see ėhart displayed by your butcher shop.

HANDY PONT CHART FOR PROCESSED FOODS
CANNED AND BOTTLED

WEIGHT -> owie k. 
tad H b.

DteUriL 
temkas.

Oteik. 2 c. 
teltRts.

Otelei c. 
tel 2 R

Ow2k12u. 
teise.

CGNTAHfER SIZE -> telikta 
tetHCrl

teee 
•telTH

Or* Pint
Ma.2 Na 2%

OtaOnt
«(L 

(te a Cyl)

r RUITS (netade Pickled, Spiced or BrontiU):
Apples Gnclude Cratapples); Berries (ailMs) 9 12 15 18 28 '
Apptesauce t 12 14 21 28 !
Apricots U 24 30 34 55 ",
Chorrios, Roti Sour; Fruit Cocktafl, Frattsta tdoCorMteod Freit 15 20 25 30 46
Chorrios, aH other (eicloie Moraschlao or RikUs 14 1S 23 27 41
Cnnbenios or Sauce, (vhoie, strained, or JtM); Msk or Pranės t 10 13 15 23
Pears 12 IS 20 24 37
Pineapple U 24 30 34 55

JUICES:
Citras Jukas, (eiclude Grapefnrit), Ajcieot, heek ar Btar Juiea or

Nectar, or Prane Juice; Vegetable Juiea cMbloaliKts oatairuat 70 
Beytent or trata T omą to Juice 2 »2 3 3 4

feapefruii Juice 1 *1 1 2 3
trape JtM 3 4 5 4 9 -
r.'neapple Juice 9 12 15 lt 23
Temato 2 »3 -4 5 6 i

VEGCTABLES: ■ ■
- : v- - < »

Asparagus: Beans, ai dry rariettu RaaDS,*JC".y
Baans, Lentlls, Soaked Ory Peas, etc.); Tcsa~ < 11 14 lt 21 32

Beans, Fresh SheBed (includa Black-aycd Fecs.) s S 10 12 lt
Beans, Green or Wax; Carrots š S t 9 14
Beans, Fresh Ūma 14 * 1b 20 27 41
Beans, Fresh Soy; Beeis 3 4 5 4 9
Coro (eicept vacuum-pacted Whole Kerosi, udude Care cn ibe ccb); 

PumpUa or Sąuash i 10 13 15 23 f
Carn. Yacuum-patked Wlml! Kerne! 10 13 lt 21 32
Greens, Leafy (include only Beet, Collard, OaadoEon, Kale, Mustatd, 

Poke, Tuniip) 5 C t 14.
Mhtad Vegetables S 12 14 21 22
Mushrooms 14 lt 23 27 41
Peas (eicept Soaked Ory Peas) 12 14 18 24 37
Sauerkraot 3 4 5 7 9
Spinach t U 14 19 26
Tomato Pasta 24 3t 34 55
Temato Pulp or Pures 4 4 t 9 14
Temato Catsup or Chi« Sauce lt 24 30 34 55
Temato Sauce eontainini over 5% dry Tamsio Sofids € » 10 12 lt
Temato Sauce In cembinafen pack?~" f ųf » 7 1 ___ 9 _ i U 21__

111 /. 1 I Al <!■<* f 1*1 •

kuriame dalyvau- gyvenusi”.
. . . Sakoma kad

nai War Fund globoje. To-

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLK1H

VARTOJAMAS NAI JAS PLASTIC MA- 
TEK1O1AS NATUKAI.es <il)M 
SPALVOS MANTU 1‘1-KllOMS.

f

DR1ED
Prm, Rairfos, dr Currants 
^eans («c. a Bbck-tyst and SoybBans) GALVA &€ AT t60*F ! 

WOA«IMG UMOtR CAPT. EDWA«0 ELteMKO, 
U.SN.,SOUTH AFRjCAN SOlDiER-MOSKERS 
RAiSED IN ONLV 9 0AV5 A HUGE ORYOOCk 
THAT HAO 8EEM ROMBE D AND SUNKIN 
TROPlCAL MAS9AVVA HARSOR.

TREKKERS
TWO •HAMGuAi POuCEMEn THAV1U.ED 
ra,ooo mil«< kartu thaouoh emmv territory, 
ro aouvH ahoca ro euurr m the toum afmcm air

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters” 

O’MALIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb 1548-54 

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBLA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENK INDEMNTTY COMPANY.

SOUPS CONIainek 
SIZE U 4-11 u Mc2

BABY 
FOODS

CONTAINER
SIZE ->

Tomato Soup, cencontratid * 3 5 | Al cainad or Mettlad types
Jiner concKUuM Mups 4 « nriaUat, aacept Mik and 1 2
Soups. aot corxentrated (raady-to-serve) 2 3 Ceriai (iKtafcj Cuslards).

FROZEN CONTAINER
SIZE * Net2 ■.

I . J
Utelių. SFREADS CONTAINER 

SIZE Ui Ktf.

Fturrs. BERSIU JOICES: 1 ■ 1 Jams, Prosarves, and
Frattt ar Baries 9 12 non-dtras Marhoiadas 3 5 t
Al FraM Jtdcei 2 ? Je’ m and Fruit Būtim 2 3 4

YE8ETULES: , i; C.*r.-s Marmalades • t 0
*■. >is claart only lists point values for the 
n ost popular sizes. See the official 
c. tart at your grocer’s for other sizes 

and their point values
|A B C In Book 4 good November 1 
tfauugh December 20, X Y Z In Book 2 

vai i d through November 20.
•Me. 2 can may fall In the celumn “evet 

_______ 14 ei. includlnt 1 lt>. 2 ei.”_______
. g. t. GOvrtMeriTT PviNTHrt orncc

Visos valgomųjų produktų krautuvės gavo iš Office Price Administration naujus pa
tvarkymus, tai yra koks skaičius point’s reikia imti nuo kostumerio už įvairius maisto 
produktus. OPA reikalauja, kad laikraščiai naujus patvarkymus įdėtų taip kaip atsiųs
ti ir patartų savo skaitytojams žiūrėti, ar kiekviena krautuvė pildo vyriausybės reika
lavimus.

Umk, Bakai, and Leafy Greans (eitepĮ Spl«h) 4 __

įrodo skaudžiai opią ir ū- 
mai reikalingą pašalpą, kaip 
tautinių grupių globojamai 
biednuomenei, taip gerai ži
nomai U. S. O., kuri globoja, 
ramina ir linksmina 16,000,- 
000 kariškių nuo šaltųjų 
kraštų Alaskos iki plačiosios

Naumiestyje, kur gyveno 
ir mirė dr. V. Kudirka, iki į 
šio karo buvo įsteigta mė
sos krautuvė.

----------------------------------------

tuose. Tai humanitariškas 
darbas milžiniškoje plotmė
je ir, todėl, reikalingas visų 
nuoširdžios paramos. Jūsų 
aukos pasieks ir Y. M. C. A„ 
kuri visuomet daug nelai
mingųjų sušelpia; pasieks 
ir War Prisoner’s Aid, karo 
belaisvius ir nuo karo nu
kentėjusius šelpti.

‘ ‘Lengviau yra pašalpą 
duoti, negu ją imti” — kar
toja geraširdžių aukomis sa
vo nelaimes nugalėjusieji.

Taigi stokime visi į lab
darybės darbą šį ir kitą mė- 

Ištiesdami duosnumo

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

PerkSIS savo Raštinę j 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

"X”Velvatone"t:^
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ
Neatsiduoda. Be skonio. Naturalė® spal
vos. Neblunka. Visoj šaly iinomos dantų 
pleltoa. Permatomos cryętai clear pleftoa.

Plunksnos snnknmo, sanitarės. Paten
kinimas garantuota*. .Materiola* laimi im- 
naAus V gamtini. Vienos dieno® taikomų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltui.

I Darome p’eitas įspaustas lr~j 
gautas tik iš laisniuotų deotistų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd FI. Moti. 9251
Atdara nno 9 Iki 8. AeAtad. nn. » Hd 4. 
_______KALBA M K ŪKTI V Iš KAI

3945 W. 2Cth st. 2n<1 FI. L«w. 2908 
30 N. Dearborn Rm. 80B, Šia. 9649 
Vldormlesčlo vai. s~». Antradieni ir 

ketvtrtad!en| nuo 9 IKI 7.

SPR/N&BOKS
SOUTH AFRICAN TROOP6 WHO 
HELPED 8EAT THE ITAUANS IN 
ETHIOPA, THE NAZlS IN L18VA, 
TALE THEIR NICKNAME FROM 
A FLEET AFRICAN OEER I

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles 
f KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKUNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
f Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak. į
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Visi

Marąuette Park. — Lab-

Susiruin

I

Sekmadie-

f

Yaka ir 
ir daug 

ir pažjs-

namu-ose
PORts-

Visų
99

Rap.

t-

West Puilman. — Karei
vių Motinų klubas ruošia 
kauliukais žaidimo ir korta-

įvyks lapkričio 7 d. ir daug gon. B. Janušauskas.
kitų darbų reikės atlikti rei- kviečiami, nes vakaras visa 
kale minėto parengimo. pušiai patenkins atsilanku- 

Valdyba sius. Reng.
____________ i

Town of Lake, — švento 
Pranciškaus Tretininkų Bro- < 
Ii ja parapijos salėje ruošia 
“bunco party” spalių 31 d.. Į 
6 vai. vak. Po žaidimo ko-

y , v. . . misija dar pavaišins užkan-
Kanams mažiau skėsto džiu. Pelnas eis lango įdėji- I 

i- mo bažnyčioj fondui.
Narės prašomos atnešti

dovanų. Komisijoj yra: E. 
Gedvilienė, O. Jurgaitienė, S. 
Šimkienė, J. Ragauskienė, O. i 
Sriubienė, Saudargienė ir 
Martušienė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Phone YARDS 4908

Phone LAF. 3572

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PLLLMAN 1270

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
U stoties WGES (1390), su Povilu fialtlmieru.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PLLLMAN 9661

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

40OM7 SOUTH HER1HTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
US2-M SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727 ""

J

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

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.

Tel. EEPublic 4298 
šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Rengia Paliaubų
Dienos minėjimu

Darius-Girėnas postas 271, 
Amerikos Legijono, rengia 
pirmojo pasaulinio karo “ Ar- 
mistice Day’ ’ paminėjimą 
savoje svetainėje, 4416 So. 
Western Avė., lapkričio 7 d. 
6 vai. vakare.

Durys atsidarys 5 vai., o 
šauni ir turininga progra
ma prasidės 6 vai. vakare. 
Darius Girėnas postas jau 
nuo seniai yra žinomas, kad 
savo parengimuose duoda 
gražias ir turiningas prog
ramas.

Šį sykį bus trumpa muzi- 
kalė programa ir pora trum
pų kalbų, kurias pasakys se
natorius Richard Daley ir 
kitas žymus svečias. Bus ke
letas lietuviškų patriotiškų 
dainų. Po to, seks įdomus > 
vodevilius.

Po visam bus šokiai grie
žiant merginų orkestrui.

Chicago lietuviai kviečia
mi lapkričio 7 d. atvykti į 
Darius Girėnas legi j emerių 
parengimą. Įžanga į salę tik 
30 centų.

Komisija: V. M. Stulpinas, 
F. Pumputis, Wm. J. Karei
va, A. M. Makaras., B. R. 
Pietkiewicz, Jos. Rachus.

Draugiška pramogėlė
Moterų Sąjungos 55 kp 

sąjungietės lapkričio 7 d., 
A. Linkevičienės namuose, 
adresu 2535 W. 45th PI,, ren 
gia draugišką pramogėle, ku 
rion kviečiamos ne tik na
rės, bet ir svečiai. Bingo, 
bunco lošiant ar kozyruojant 
bus galima smagiai laikas 
praleisti ir gražių dovanų 
laimėti. Praeity sąjungietės 
dažnai turėdavo namuose pa 
našius parengimus ir visiems 
jie patikdavo. Jau ne pirmą 
kartą susirinksime pas są- 
jungietę A. Linkevičienę, kad 
smagiai praleidus vieną-ki- 
tą valandėlę.

Pramogai bilietų galima 
gauti pas pačias sąjungietės 
ir jų bus galima įsigyti at
vykus vieton.

I
Į Visos kuopos narės prašo
mos būtinai dalyvauti ir ne
pamiršti įduoti komisijai ar 
atvežti vieton dovanų. Be 
A. Linkevičienės, rengimo 
komisijon įeina M. Jasums- 
kienė, S. Sakalienė, J. Jurkš- 
tienė.

' vimo pramogą sekmadienį, 
spalių 31 d., parapijos salėj 
Pradžia 3 vai. popiet.

Visas pramogos pelnas ski 
riamas nupirkimui ir pasiun 
timui dovanų kareiviams Šv. 
Kalėdų proga

Visi vestpulmaniečiai šiuo 
kviečiami atsilankyti ir pi 
remti pramogą suruoštą ge
ram tikslui.

Cicero. — Draugija 
Šventųjų eis “in corpore 
prie šv. Komunijos spalių 
31 d., per 7:30 vai. Mišias 
šv. Nariai prašomi susirink
ti į salę 7 valandą. - Rast

Marąuette Park Liet. Am. 
Piliečių klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyks spalių 31 
d., 2 vai. popiet, parapijos 
salėj, yisi nariai malonėki
te atsilankyti į susirinkimą. 
Po vasaros pertraukos tu
rime nemažai reikalų aptar
ti. Valdyba

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kviečiami pažaisti 
kauliukais

Bridgeport.
nį, spalių 3Į d. 2 vai. po
piet šv. Jurgio parap. salėj 
įvyks Labdaringosios Sąjun
gos 5 kp. susirinkimas. Vi
si nariai prašomi susirinkti, 
nes tai bus labai svarbus su
sirinkimas, Reikės išrinkti 
darbininkus vakarui, kuris

Chicagoje, 1,735 kepyklų 
tarnautojams pakeltas atly
ginimas. Tai buvo patvirtin
ta War Labor Board

JERSEY CITY, N. »J 
spalių 29. — Quartermaster 
Corps sumažino sviesto kie
kius iki 1.12 uncijų dienai 
kiekvienam kareiviui. Ar
mija dabar turi 61,000,000 
svarų sviesto, ir yra užsa
kius dar 25,000,000 svarų.

A

Pašto tarnautojai
Daugiau kaip 2.000 Chicagos 

pašto tarnautojų yra gink
luotose jėgose. Daugiau kaip 
30,000 pašto tarnautojų yra 
išėję į ginkluotų jėgų tar
nybą.

Garvežio išradėjas
Stephensonas yra garve

žio ir geleižnkėlio išradėjas. 
Pirmas geležinkelis iš Dar- 
dingtono į Stocktoną pra
vestas 1825 metais.

A. f A
ONA DAPKIENĖ
(po tėvais Ziegruontaitf)

Gyveno 4442 S. Sawyer Avė. 
Tel. JAfayette 7866.

Mirė Spalio 27 d., 1943 m., 
11:15 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr.. Girdiškių pa- 
rup.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Faliko dideliame nuliūdime 

vyrą Adolfą. 3 sūnus —■ Wil- 
liam ir John Pąuldpn lr Ejl- 
ward Dapkus. 2 marčias Ber
nice ir Fra ne s, brolienę Sta
nislavą Zii gtnont ir joa šei
mą. pusbroli Frank Ziemont, 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
dęikio kapl., «30 So. CąUfor- 
nia Avė.

Laidotuvės jvyks antradienį, 
Lapkr. 2 d. K koplyčios 8:8« 
vai. ryto bus atlydėta j Ne
kalto Praaid. švenč. Panelės 
par. bažnyčią. kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūriai, Po
sūnis. Marčios, Broticaė, P«s- 
brolial ir Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikia Tel. Yards 1741. W

■B*

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 8 skyr. rengia “bunco 
party” lapkr. 7 d., O. Bra
zauskienės svetainėj. Pirm. 
P. Turskienė daug darbuo
jasi pramogos pa vykimui. 
Lauks svečių ir iš kitų Ko
lonijų. Koresp.

Kalėdoms kareiviams 
siųs dovanu

A
ELEANOR RUDIS

■ - • / -t '■'*
Mirė spalių 27 d., 1:15 vai. 

popiet, 1943 m., sulaukus 20
metų amžiaus. Gimus Chicago, 
III., Sausio 11 d., 1923 m.

Paliko nuliūdę: motina Pet
ronėlė, po tėvais Rauktaitė: 
tėvas Nikodemas, 3 seserys— 
Bernice, Sophie ir Genevieve; 
2 broliai Raymond ir Alfonse; 
5 tetos—Anastasia ir Vincen
tas Adomaičiai; Agnieška ir 
Andriejus Gedrimai; Bronisla- 
va ir Juozapas Žogus (Faii 
Oaks, Mich.); Anastasia Ben- 
zinienė, Magdalena ir Pranciš- 
kas Balsiai ir jų šeimos; krik
što tėvas Dominikas 
Kazimiera Vaitekaitis 
kitų giminių, draugų 
tarnų.

Kūnas pašarvotas 
5816 So. McVickers, 
mouth 7127. Laidotuvės jvyks 
antradieni, Lapkričio 2d., 9:30 
vai. ryto iš namų j St. Sym- 
phorosa, 62nd and Maso n pa
rapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a.a. Elean-or Rudis gi
minės, draugai ir pažjstami 
puoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas- 
kutinj patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
‘Motina, Tėvas, Seserys,

Broliai ir kitos Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

Marąuette Park. — šv.
Barboros draugija, švęsda- darių Sąjungos 23 kuopa lai- 
ma Kristaus Karaliaus šven- kys susirinkimą sekmadienį, 
tę, sekmadienį 8 vai. Mišio- spalių 31 d. parapijos sve- 
se šv. eis bendrai prie šv.tainėje, 2 valandą popiet. 
Komunijos. Gi -vakare ruo- Visi kuopos nariai ir narės 
šiama bankietas. Po skanios ir labdarybės darbuotojai 
vakarienės bus išpildyta kviečiami laiku susirinkti, 
graži programa, kurią ruo- nes yra daug svarbių reika- 
šia kun. Zakarauskas ir var- lų svarstymui. Valdyba

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAJDOTUVTŲ DIREKTORIUS

I 
i

A A
STANISLOVAS ADASIŪNAS

Gyveno: 4002 So. Brighton Place, Tel. Virginia 3682. Mirė 
Spalių 29d., 1943m., 6:10 vai. ryte, sulaukęs 24 metų amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Kathleen; motinėlę 

Eleną (po tęvais Devęikaitė) ir tėvelį Jurgį; seserį Violet; 
tetą Anastaziją Dauborienę jos vyrą Aleksandrą ir jų šeimą; 
pusbrolį Stanislovą Paurazą (Detroit, Mich.) ir jo šeimą, ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 So. Cali- 
fomia Avenue. *

Laidotuvės įvyks antradienį, Lapkričio 2 d., 1943 metais. 
Iš koplyčios 9 :30 vai. ryto bus atlydėtas į St. Agnės parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka:
Moteris, Tėveliai, Sesuo, Teta, Pusbrolis ir Giminės.
Laidotuvių direktorius J. Liulevičius. Telef. Lafajette 3572.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9069 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MUS Į 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ, i

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mū3ų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą-

MONUMENT CO.Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Z • s i
įįįk

MĮĮjjgl■ B: -Sja

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Kakt|

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

8812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinama*

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJ AI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICVLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOŲS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

KARLU
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phoue YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone Y AKOS 1138—39
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ŽUVO LIETUVIS KADETAS LĖKTUVO 
KATASTROFOJE

vena Chicagoje, Marąuette 
Park. 1

Laidotuvės šiandien įvyks
ta; Šv. Panelės Gimimo baž
nyčioje 9:30 vai. iš ryto at
laikytos pamaldos už jo vė- 
lę. i

Trys maži vaikai 
užtroško dūmuose

Motina po 18 metų 
surado savo sūnų

Oceanside, Calif. — Moti
na ieškojo sūnaus 18 metų. 
Ji surado sūnų marinuose.

Mrs. Jewel Peters Tulsa, 
Okla., ir jos sūnus pvt. Har- 
ry Hensley Jr., 20 metų, ma
rine corps, susitiko pereitą 
ketvirtadienį pirmą kartą 
nuo to laiko, kai jis buvo 26 
mėnesių amžiaus.

Mrs. Peters pradėjo sū
naus ieškoti prieš 18 metų, 
kai levas ir sūnus dingo po 
divorso.

Kai mątina sutiko sūnų, 
jos džiaugsmas buvo nepa
prastas. Jos rankos apkabi
no sūnaus kaklą ir sūnus 
džiaugės.

Skaudžios tragedijos istorija

Vyras prisipažino, jog nužudęs 
savo žmoną't

New York. — Pereitą sek
madienį buvo nužudyta tur
tinga 22 metų amžiaus mo
teris, jos - vardas Patricia 
Burton Lonergan. Pereitą 
ketvirtadienį Wayne Loner
gan, studentas lakūnas, Ro- 
yal Canadian Air Force, pri
sipažino, jog jis nužudė savo 
žmoną.

PRISIPAŽINO

neleidusi pamatyti sakė, jog 
galįs ateiti kitą kartą, žmo
na pareiškusi, jog vaikas 
dabar miega. Jie buvo dėl 
pirmiau kilusio ginčo per- 
siskyrę.

KAIP ĮVYKO SKAUDI 
TRAGEDIJA

trys
I

I

Alfonsas P. Binkis, kadetas
Alfonsas P. Binkis gimė 

1917 metais, rugpiūčio 22 d., 
Chicagoje, UI. Baigė Šv. Pa
nelės Gimimo lietuvių para
pijos pradžios mokyklą ir 
Tilden Tech. High School.

Alfonsas P. Binkis į Army 
Air Corps išvyko vasario 14 
dieną, 1943 metais. Jis žuvo 
pereitą sekmadienį, spalių 24 
dieną, 5 vai. po pietų, kai 
dviejų inžinų lėktuvą ištiko 
katastrofa, lėktuvas sudužo į 
16 mailių šiaurės rytuose 
nuo Blackland Army Air 
Field, Waco, Texas.

Jis buvo vedęs. Jo tėvai, 
Povilas ir Ona Binkiai, gy-

Pereitą ketvirtadienį 
maži vaikai žaidė su ugnimi 
— žarijas išėmė iš virtuvės 
pečiaus.

Ugnegesiai vaikų lavonus 
rado miegamam kambaryje, 
kur jie nubėgo išvengti lieps
nų. Vaikai užtroško nuo dū
mų. Nelaimė įvyko ketvir
tame aukšte, 1236 S. New- 
berry avė.

Tie trys vaikai vadinasi: 
Mary ir Theresa Herrera, 4 
metų amžiaus, dvynukės, ir 
Helen, 5 mėnesių. Tie vaikai 
buvo pavesti prižiūrėti 9 me
tų amžiaus broliui, kurio 
vardas Angelo, kai motina 
nuėjo į bažnyčią.

Angelo nuėjo nupirkti pie
no. Kai jis išėjo, angliai bu
vo išimti iš pečiaus.

Vaikų tėvas dirbo restora
ne kaipo padavėjas.

Paprašė ke-cream, ir 
pinigus pavogė

Du jaunuoliai paprašė iš 
Mrs Eva Greenstem ice- 
cream. Ji yra savininkė par
duotuvėje, kuri randasi 6860 
Ellis avė. Kai moteriškė iš
pildė tų jaunuolių užsaky
mą, ji atsisuko ir pamatė, 
jog jaunuolių nebėra. Taip
pat iš registerio buvo dingę kūdikio, 

Į $120.

Lonergan buvo areštuotas 
pirmadienį ir jis sakė, jog 
jo žmonos nužudyme esąs I 

! nekaltas. Bet ketvirtadienį 
po pietų papasakojo kaip 
įvyko skaudi tragedija.

Žmona buvo nužudyta 
šauniame Beekman -Hill 
apartmente.

Lonergan 
sekmadienį, 
rytą, į savo
Jis prisipažino, jog įėjo į na
mą, paskui pabeldė į žmo
nos miegamąjį kambarį, kur 
ji gulėjo. Paskui tarp .jų ki
lęs ginčas. Sakoma, jog vy
ras norėjęs pamatyti savo 

18 mėnesių am
žiaus, bet žmona tuo laiku

1

atvyko pereitą 
apie 8:45 vai. 
žmonos namą.

Racionavimo Kalendorius

Vyras pareiškęs, jog jis 
negalįs ateiti vėliau, nes tu
rįs užkandžio deitą su gra
žuole blonde. žmona paklau
sė, kodėl jis negalįs su ja 
kartu valgyti. Vyras pareiš
kęs, jog atėjęs pamatyti kū
dikio.

Mergaitės riksmas iš
vijo vagį iš namų

Shirley Janetzke, 8 metų 
amžiaus, 2933 Quinn str., bu
vo pažadinta savo kambary
je, kai kilo triukšmas. Toji 
maža mergytė manė, kad tas 
kitas asmuo yra jos tėvas ir 
ji prašė jo, kad pataisytų 
jos padušką (pagalvę). Ran
ka palietė mergaitės gerklę 
ir toji įsibriovėlio (bandito) 
ranka bandė aprišti virve 
mergaitės gerklę. Jos riks
mas privertė įsibriovėlį pa
bėgti.

X Teisėjas Jonas Zūris 
rytoj bus girdimas per radi
jo iš stoties WGN tarp 12 ir 
12:25 vai. dieną.

X Serga Ona Kairaitienė, 
motina žinomos Town of 
Lake veikėjos, Benetos Ci- 
cienienės.

I

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

.'.EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVTVAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE 
DIVIDENTV 
RATA.............

Moteris mirė brolio 
laidotuvėse

P. KEZON 
ir Iždininkas

Mrs. Margaret Schultz, 57 
metų amžiaus. 3014 So. Kar
lo v avė., mirė nuo širdies 
atakos, pereitą ketvirtadie
nį. kai ji dalyvavo savo bro
lio pamaldose bažnyčioje, 
3610 So. Hoyne avė. Jos bro
lis Michael Engelhardt, 55 
metų, buvo miręs pereitą 
pirmadienį nuo širdies ata
kos. Mrg. Schultz buvo naš
lė ugnegesio Wm. Schultz. 
kuris žuvo 1929 metais, kai 
gesino ugnį.

šeštadienį baigiasi ’ data 
dėl C,D, E ir F rudųjų štam
pų.

Sekmadienį paskutinė die
na naudoti štampas No. 15 
ir 16, kiekviena gera pen
kiems svarams cukraus gau
ti naminiam kenavimui; pa
skutinė diena naudoti stamp 
14, gera 5 svarams cukrui; 
paskutinė diena trečiame pe
riodiniame keleivinių auto
mobilių padangų apžiūrėji
me, kurių savininkai turi 
“B” kortelę; pirmoji galio
janti diena dėl rudos stam- 
pos H, trečioje racionavimo 
knygelėje.

Lapkričio 1 dieną yra pir
moji galiojanti data dėl air- 
plane stamp No. 1, trečioje 
racionavimo knygelėje, gera 
vienai porai batų gauti; A,

B ir C žalios stampos, ket
virtoje racionavimo knyge
lėje, įsigalioja.

i
Lapkričio 20 dieną baigia

si data dėl X, Y ir Z mėlynų
jų štampų.

■

Antrą kartą pabėgo du 
nacių belaisviai

Indianapolis. — Du vokie
čių karo belaisviai antru 
kartu pabėgo iš Camp Bre- 
ckinridge, Ky. Apie tai buvo 
pranešta pereitą ketvirta
dienį.

Pabėgę belaisviai yra 
Erich Wulf, 31 metų, ir Kari 
Ziggan, 22 metų. Jie pabėgo 
iš Breckiridge spalių 24 die
ną. FBI pasakė.

1751 W. 47th Street
Pirkdami karo bonus — 

prisidėsite prie Amerikos 
pergalės. 4

DIRBTUVES TI£sZ4/

Neišmeskite savo senų išdšvštų rakau- 
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar ii priežasties karo mes visą sa-

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GV ARANŽUOJAMAS 

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi- 
šokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų. ,
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ | 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO. 1
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

Kaliniai aukojo kraują
Statėville kalėjimo 1,250 

kaliniai davė kraują A. R. 
Kryžiui. Capt. Lawrence 
Drolett pereitą ketvirtadienį 
pareiškė, jog kalinių krau
jas yra geros rūšies. Capt. 
Dorlett pareiškė, jog geres
nis yra kraujas tų asmenų, 
kurie reguliariai valgo, ba
lansuoja dietą, reguliariai -n* 1 w n 
gyvena ir užtektinai miega. Pykite Karo BoilUS

I

I 
Į 
į 
I

Sakoma, jog vyras supy
kęs. griebė žvakydę ir suda
vė žmonai, žvakydė sulužo. 
Paskui jis su antra žvakyde 
jai smogė. Žmona pakilo, jis 
tada griebė jai už gerklės ir 
smaugė, žmona gindamosi 

1 apdraskė vyrui veidą. Kai 
įvyko, baisi scena — žmog
žudystė. vyras nuvyko į 
draugo namą, ten pakeitė 
rūbus ir suvalgė pusryčius. 
Paskui savo kariškus rūbus 
įmetė į upę, mat jie buvo 
krauju aptaškyti.

Wayne Lonergan pirmiau 
buvo sakęs, jog rūbus buvo 
pavogęs koks tai kareivis.

Patricia Burton Lonergan 
turėjusi daug gerbėjų, ji bu
vo turtinga ir graži. Sako
ma, jog jinai dažnai atsilan
kydavo į Club EI Morocco.

Baisu ir šiurpu, kai tokie 
dalykai įvyksta.

Nauji susirgimai
Pereitą ketvirtadienį buvo 

pranešta, jog Chicagoje įvy
ko du nauji susirgimai vai
kų paralyžiumi, vienas as
muo mirė nuo tos ligos.

Pakilo pragyvenimas
Chicagoje nuo rugpiūčio 

mėnesio vidurio iki rugsėjo 
vidurio pragyvenimas pakilo 
0.7 procento. Apie tai pra
nešė pereitą ketvirtadienį 
Harold H. Grothans.

Šluota sutaupys dralą
Pašjlinus nuo šluotų pa

gražinimus, bus sutaupyta 
per metus 1,650 tonų plieno 
dratos, 135.000 svarų vatos 
šniūrų ir tarp 40,000 ir 50,- 
000 galonų lako ir kitų ma 
liavos medžiagų.

Aukokite savo kraują per 
R. A. Kryžių sužeistiems ka
reiviams, kurie kovoja už A- 
merikos pergalę ir pavergtų
jų išlaisvinimą.

X Juozo ir Angelos Belec- £ 
kių, townoflakiečių, dukre
lė spalių 24 d. pakrikštyta 
vardu Rita. Kūmais buvo L. 
Adomaitienė ir B. Beleckis.

X LRK Susivienymo A- 
merikoj Chicago kuopų vei
kėjai ir valdybų nariai atei
nantį sekmadienį Darius-Gi- 
rėnas salėj turės svarbų po
sėdį. Visi prašomi 
kyti 2 vai. popiet.

atsilan-

B. Kize- 
veikėjai,

X J. Kupčiūnas, 
levičius, No. Side 
parapijos bazare buvo lai
mingiausi: laimėjo po karo 
boną. Kitus bonus laimėjo 
Marsin ir ketvirtas, kurio 
pavardės neteko sužinoti.

Pranciškie-
Brazilijoj, neseniai 
vakaru sukelta $1,- 
Vakaras buvo ruo- 
neseniai įsisteigusios

Adolph Worth, Grand te
atro savininkas, 1525 South 
Pulaski road, buvo sulaiky
tas negro pereitą ketvirta
dienį, priešakyje 752 Oak- 
wood blv., ir negras iš jo pa
grobė $671.

EVEN IF THEY DID CHANGE THE RATIONING
PULES. OLD MAN. I STILL OUTPOINT YOU.'

J

DĖMESIO!
Šiuomi pranešam draugijoms ir 
kitoms organizacijoms, kad 
dienraščio "DRAUGO" METI
NIS KONCERTAS, įvyks SAU
SIO 16 D., 1944, Sokol Salėje, 
2337 S. Kedzie Avė., Chicago.

"Draugo" Adm.
4>.

Darbininkas nukrito iš Leitenantas apaštalau 
80 pėdų aukštumos

Ray Quick, 42 metų, Ben- 
senville, pereitą ketvirtadie
nį, nukrito iš žėglių (scaf-1 
fold), 80 pėdų aukštumos, 
La Šalie viešbučio šone, ir 
išliko gyvas.

Ray Quick purkštė smėliu 
namą, kai viena žėglių pusė 
paslydo ir jis nukrito į gat
vę iš 80 pėdų aukštumos. 
Buvo sužeista jo krūtinė ir 
kojos. Gydytojai davė jam 
progą pasveikti.

X Seserims 
tems, 
rengtu 
077.13. 
šiamas
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Chicago apskrities. 
Vakaro pasisekimui, be ki
tų veikėjų, daug prisidėjo ir 
prelatas M. Krušas.

X Labdarių Sąjunga pra
neša. kad lapkričio 28 d., 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos salėj, Bri
ghton Parke, bus metinis 
tos organizacijos seimas, ku
ris prasidės 9 vai. šv. Mi- 
šiomis. Draugijos prašomos 
iš anksto rinkti atstovus.

ja kareiviu tarpe
Douglas, Ariz. — George 

M. Reichle, buvęs Notre 
Dame universiteto profeso
rius, dabar oro pajėgų ant
ras leitenantas per 18 mėne
sių laimėjo Katalikų Bažny
čiai 19 konvertitų, tie asme
nys leitenanto rūpesčiu pri
ėmė katalikų tikėjimą.

Šis pavyzdys tepaskatina 
ir mus daugiau apaštalauti 
ir skleisti Kristaus mokslą.

SKELBKITES “DRAUGE”

X Stasė Kaupiene, žmona 
J. Kaupo savininko taverno 
prie kampo S. Hoyne ir W. 0 
23rd St., buvus ilgametė Auš 
ros Vantų parapijos choro 
narė ir gabi vaidintoja, sto
jo chorui į talką, kad ruo
šiamas vakaras lapkr. 14 d. 
pasisektų. To vakaro prog
rama bus tikrai tokia, ko
kios dar Wešt Side nėra bu
vę.

X Dain. M. Janušauskiene 
Gimimo Panelės Šv. parapi
jos Altorių Puošimo drau- 
gijos pakviesta dalyvauti 
programoj metinio bankieto, 
kurį draugija ruošia sekma
dienį, spalių 31 d. Be solo, 
M. Janušauskienė taip pat 
dainuos duetą su Cirvinsku, 
buv. šv. Mykolo parapijos 
chore solistu, kuris dabar 
persikėlęs gyventi į Mar
ąuette Park.

X M. ir O. Vazniai, žino- 
mi Town of Lake veikėjai 
sekmadienį, spalių 31 d., 8 
vai. Mišiose šv. prašys Die- 0 
vo ir toliau laiminti jų pa
vyzdingą gyvenimą. Tą die
ną jie minės 27 metus su
kaktį vedybinio gyvenimo. 
Vazniai yra ne tiktai veikė
jai, bet ir stambūs aukoto
jai įvairiems Bažnyčios ir 
tautos, švietimo ir kultūros 
reikalams.
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