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SUSIRĖMIMAS TOLIMUOS RYTUOS
mieli klausytojai"
NEIŠVENGIAMAS - SEKR. KNOX
KARALIAUČIUS, spalių!

se beveik neišvengiama.

pasakė. Tačiau žinoma, jog
konferencijose aptarta būti
numas skubiai teikti paramą Anglijai ir Rusijai.
----------

Žuvę lietuviai
Rusijoje

---------- ,

“Situacija Tolimuose Ry-'
tuose yra labai įtempta”,1 D £
i -i-lt
pareiškė sekretorius Knoxj
grupei laivyno ginklų ga- (
mintojų.
i Plačiajai visuomenei nori
“Mes žinome, kad japonai me pranešti, jog “Draugo“
neturi jokių nusistatymų bankietas prasidės kaip skel
atsisakyti savo ekspansijos biama tikietuose ir kvietiplanų. Jei jie ir toliau tuo muose — šeštą valandą vakeliu eis susirėmimas tenai kare žiemos laiku. Nuošird
žiai raginame mūsų priete
yra neišvengiams
lius atvykti laiku, nes ban
Parama Rusijai
**080111©

101*11

BERLYNAS, spalių 24 d.
— Lietuvos
Raudonasis
Kryžius buvo pasiuntęs į
vokiečių kariuomenės užim
tas Baltgudijos ir sovietų
Šį pareiškimą Knox pada kietas prasidės laiku
Rusijos sritis trijų žmonių
delegaciją, kurios uždavi ręs po pasitarimų Washing ______________________
nys iki Smolenko ir rugsėjo tone, kuriais keliais pasiųs-.
5 d. grižo atgali Kauną. I « tRusiįai Param»'
v
,
Delegacijos nariai • susekė! Spaudos atstovams Knox
visą eilę nužudytų ar pake- f>are?ske skublal at?'kęs T5
liui nuo troškulio, bado ar I konferencijų. Su kuo jis
ligų mirusių lietuvių. Perna i konferavo' sekretorius ne-,
ve, Baltgudijoje, esą susek-1

^V^iSŽė™! Padvigubint tankų
nužudytų lietuvių, jų tarpe'
daug bolševikų išvežtų lieptu
vių karininkų ir kareivių.

v

p

Naujos rusų
kariuomenės

Rinkliava Lietuvai
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[SKAITLINGAI IR IŠKILMINGAI
PAMINĖSIME "DRAUGO" SUKAKTI

Pasakys kalbą

. *-

Bankiete dalyvaus J. E. arkivysk. Stritch,
majoras Kelly ir kiti. Jubiliejaus pamal
dos Aušros Vartų parapijos bažnyčioje

CHICAGO, III., spalių 25 vių draugai”, pareiškė šian
d. — “Tikimės, kad Da- die “Draugo” administratoriaus-Girėno salėje rytoj 3U rius. kun. P. Cinikas,
sirinks visi šviesesnieji ir j Tuo tarpu bankieto rengi
nuoširdieji lietuviai ir lietu- i mo komisijos sekretorius
1 knn A. Mažukna pažymėjo,
jubiliejiniu bankietu ausiai
mėjimas esąs toks didelis
Sveikina
kad tenka manyti, jog gali
Leonardas Šimutis, editor tekti iš anksto neįsigijutikietų grįžti namo
į Lithuanian Daly Draugas. siems
May I take the occasion bankiete nedalyvavus.
*O
; of your anniversary numGarbingieji svečiai
ber as an opportunity to
Šiandie jubiliejiniam ban
1 congratulate you on the fine
kietai
visi pasiruošimai bai
j work your paper is carrying
į out in Service to the many gti. Iš aukštųjų svečių tik
Jo Ekscelencija Chicagos Arkivyskupas Samuelis A. į splendid citizens of Chicago rai dalyvauti yra pasižadė
Stritch, kuria “Draugo” jubiliejiniam bankiete šį sek
Lithuanian birth. And jęs. Jo Ekscelencija Chica
madienį Dariaus-Girėno sa Įėję pasakys
svarbiausią a^so to extend my hearthiest gos arkivyskupas Samuelis
wishes for your continued A. Stritch; Chicagos miesto
kalbą.
success throughout the Co majoras Edward J. Kelly,
Mykolas
rning year an many more. J. P. prelatas
Krušas
;
aukštesniojo
teis
T. J. White, Chicago Herald
f
mo
teisėjas
J.
C.
Lewe;
Lie
American.
tuvos konsulas Chicagoje
Petras Dažvardis su žmona;
Cicero
miesto
majoras
George Stedronsky; County
Meni, lietuvi, tą skaistų vakarą, kai, atsisveiki
Clerk
Michael J. Flynn, An
nęs su savąją tėviške, išklydai pasaulin laimės ieško
tanas Czarneckis, gausus
ti. Girdėjai tada, kad kažkur toli už Baltijos ir už
būrys dvasiškijos, anglų ir
Atlanto yra šalis, kur laisvi žmonės laisvai gyvena.
lietuvių spaudos atstovai
Ir tu tos laisvės troškai, nes jos tada savajam kraš
daug kitų žymesniųjų lietu
tai neturėjai. Spaudė tave nuožmioji svetimųjų lete
vių visuomenės veikėjų.
na. Ir išplaukei į tolimąją Ameriką kupinas lūkes
Grupės
čių, ir tavo krūtinėje buvo užsislėpęs neaiškus neži
Svarbiausias kalbas paša
nojimas ir baimė.
kys J. E.
arkivyskupas
Stritch
ir
majoras
Kelly.
Tai buvo seniai. Šiandie Amerika tapo tavo an
Leonardas šimutis, vie
Daugumas lietuvių, norė
troji motina. Tu čia šiandie jauties ir savas ir lais
nas žymiųjų Amerikos lie
dami
smagiau ir šiltesnėj at
vas. Bet sunkūs buvo pirmieji metai. Jie ne metai,
tuvių spaudos darbininkų ir
mosferoj
praleisti “Drau
vyriausias “Draugo” redak
bet šimtmečiai buvo, nes tu jauteis svetimas ir vieni
go” jubiliejinį bankieta pa
šas. Tačiau tu buvai nevienas. Buvo daugiau tavo torius.
siskubino rezervuoti
sau
tautiečių. Ir susibūrėt jūs į draugijas, į parapijas.
stalus iš anksto. Ištisos gru
pės ir organizacijos turi už
Įkūrėt savąją spaudą. Norėjot visada būti katalikai,
sisakė sau paskyrus stalus.
siekėt išlikti lietuviais.
Bendrai, tenka pasidžiauŠtai tiems troškimams patenkinti ir saviesiems
1 gti, jog plačioji visuomenė
! nepamiršo savo spaudos ir
žmonėms tarnauti ir gimė “Draugas”. Mes kilom
i “Draugo pasiryžo gausiai
kartu su lietuviais ir visados kartu su jais jų vargą
paminėti.
vargom.

Chicago miesto maj ras
Eduard J. Kelly, maloniai
sutikęs dalyvauti jubilieji
niam bankiete ir pasakyti
kalbą.

Vokiečiai pralau
vžė rusu frontą

KUIBIŠEVAS, spalių 24
d. — čia gaunama žinių,
kad Dono baseine vokiečiai
pralaužę rusų frontą Rosto
vo linkui. Tačiau rusai pa-,
brėžia, jog Maskvos fronte
raudonoji armija pravedus
sėkmingas kontratakas, ku
rios atmušusios keliose vie
tose vokiečius atgal.

Lapkričio 1 d., šeštadienį,
BERLYNAS, spalių 24 d. mayoro Kelly leidime, Chi— Vokiečių pranešimai šian cagoje bus “Lithuanian Tag
die pareiškia, jog rusai siun Day”. šios rinkliavos tiksčią vis naujus kariuomenės ia8 __ sušelpti lietuvius
būrius, kad sulaikytų vokie! tremtinius.
čius prie Maskvos.
į Rinkliavą bendromis paBerlyne plačiai skleidžia-; jėgomis ruošia
Lietuvai
mi gandai, kad pirmieji vo-1 Gelbėti Fondas ir Lietuvių
Tuo tarpu paskelbta, jog
kiečių kariuomenės daliniai Tautinis Fondas. Svarbu,
jau esą Maskvos priemies- į kad rinkliava pasisektų. O maršalas Timošenko perkel
čiuose, bet karo sluogsniai į ji pasiseks, jei bus turima tas iš centrinio fronte į pie
pareiškia negalį šių gandų didelis skaičius pasiaukeju- tinį frontą vadovauti Dono
šių darbininkų,
baseino gynimui.
patvirtinti.
Trečiadienį, spalių 29 d.
i 8:00 vai. vak., Dariaus-Gi- Organizuoja rezervus
Bombarduoja Maskvą
Į rėno salėje, bus generalinis
Maršalams Vorošilovui ir
Karo vadovybė pareiškia, “Tag Day” darbininkų —
Budeny
pavesta sudaryta
jog Vokietijos aviacija be j rinkėjų susirinkimas, kurie
jokios paliovos tebebombrr j kviečiami visi geros valios atsargines
. , D .. Rusijos
... . armijas
.
duoja Maskvą.
j ,ietuviai veikėjai - jaunieji |kad *u81Ja .ga,et?* ? tol,au
Vokiečių kariniai sluovs- ir vyresnieji, merginos ir k°™U P"ai Vokle4,U8
Užsienio
vicekomisaras
niai pareiškia, jog vokiečių Į vaikinai, moterys ir vyra*.
kariuomenė laukianti tikrų-1------------------------------------- Lozovskis pareiškė, jog Sta
linas ir apsaugos taryba pa
jų šalčių, kad žemei sušalus
Debesuota ir šilčiau,
galėtų pravesti pilnutinę
Saulė teka 7:13 vai., sau- siliko Maskvoje ir vadovau
ja maskvos gynimui.
ntaką.
lė leidžias 5:55 vai.
t
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Po 25"metų

p

r. l>. n.
WASHiNGTONAS, spalių
24 d. — Šiandie Prezidentas
Medicinos skyrius Rooseveltas, nepaskelbda
mas jokių skaitlinių, pareiš
universitete veikia kė, jog tuojau bus padvigu
binta tankų gamyba Jung
tinių Valstybių kariuomeKARALIAUČIUS, spalių nei.
23 d. — Pranešama, kadį Prezidentas atsisakė vieUniversiteto medicinos fa- į šai paskelbti, koks tankų
kultete veikia visi kursai,1 skaičius dabar pagaminame,
tuo tarpu kitų fakultetų lei ir kiek jų bus pagaminama
sti tiktai aukštesnieji kur- vėliau. Tačiau jis pareiškė,
sai. Į juos nauji studentai jog esą reikalinga tūkstan
nepriimti.
čių naujų tankų.
Prezidento
pareiškimu,
Gaunama žinių, kad Vilniuje veikia 6 gimnazijos. į esa
kad šiems kaTačiau lenkams nesanti lei-1 rluom.enea
reikalavimams
patenkinti
atsiras
reikalo
sta nei viena gimnazija.
net ir naujų dirbtuvių statyti.

2331 So. Oakley Avė.,

FRIEND

Susirėmimas turės įvykti, jei Japonija
nepakeis savo nusistatymo
WASHINGTONAS, spalių
24 d. — Šiandie laivyno sekretorius Knox pareiškė, jog
“kolizija” Tolimuose rytuo-
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SAVO 25 M. JUBILIEJŲ

Tik "labos nakties

24 d. — Kauno radijas vo
kiečių pranešėjo vadinama*
“Landessender Kauen”, o
Vilnius —
“Landessender
Ostland, Gruppe Wilna”.
Programos, pabaigoje vo
kiškas kalbėtojas sušunka
“Heil Hitler”, po to seka vo
kiečių himnai. Lietuviškas1
kalbėtojas palinki
tiktai
“Labos nakties maloniems
klausytojams”.

DAILY

D R A U O A S
The Lithuanian Daily Prieini

Šiandie, po dvidešimt penkerių metų, mes gal
pasikeitėm ne kartą savąja išore, bet mes nė žings
nio nenukrypom nuo savo pirmųjų tikslų. Mums vi
sados rūpėjo, rūpi ir rūpės tik artimieji kiekvieno
lietuvio kataliko reikalai, mes visados kovojom, ko
vojam ir kovosim tik už laisvą žmogų, už teisingai
jam priklausomas teises.

šiandie, kaip ir prieš dvidešimt penkerius me
tus, mums svetimas komunizmas, fašizmas ir įvai
riausi kitokie izmai. Jie mums ir šiam kraštui sveti
mi ir nepriimtimi, nes mes, kaip ir didžioji šio krašto
visuomenės dauguma, tikime ir žinome, kad tik lais
vas žmogus gali kurti brangias kultūrines ir dvasines
vertybes.
Ir todėl šiandie, minėdami savo dvidešimt penke
rių metų sukaktį, mes nuoširdžiai ir tvirtai pakar
tojame pasiryžimus ir pasižadėjimus ir toliau eiti tik
religinio, valstybinio ir tautinio visuomenės auklėji
mo keliu. Prieš mūsų akis, spindi aiškūs tikslai: Lai
svė tikybai visame pasaulyje! Progresuojanti Ameri
ka! Laisva ir Nepriklausoma Lietuva!

Petainas siūlosi
vokiečiams
įkaitu

VICHY, spalių 24 d. —
Čia neoficialiai pasklydo ži1 nia, jog maršalas Petaina3
“pareiškė norą pasisiūlyti
vokiečiams įkaitu okupuoto
je zonoje”, kad tuo būdu
būtų išvengta masinių pran
cūzų sušaudymų Nantes ir
Bordeux.
Oficialus komunikatas te
pareiškia, jog “maršalo ka
binetas neturi jokio pareiš
kimo šiuo reikalu”.

Sušaudė dar 50

Bomba užmušė

romunų generolą
BUKAREŠTAS, spalių 24
d. — Romunų karo fronto
pranešimai pareiškia, jog
Odesojo, bombai sprogus žu
vo penkiasdešimt kareivių
ir karininkų, į kurių tarpe
ir Romunijos generolas Glc
gojeanu.
Pranešime pažymima, jt
žuvę du Vokietijos laivyne
karininkai ir atrodo,
klt’
žuvusieji yra romunai.

bet maršalui Petain ir vice
premjerui Darlanui užtarus
VICHY, spalių 24 d. — bausmės vykdymas jiems
šiandie Bordeux sušaudyta atidėta.
penkiasdešimt prancūzų sąVokiečiai oficialiai pas
ryšyj su nužudymu vokiečių kelbė, jog jie sutinką baus
kariuomenės majoro.
mių vykdymą atidėti, kad
Anksčiau buvo paskelbta, būtų duota proga surasti
i jog taipat šiandie bus sušau nusikaltėlius ir išgelbėti nedyta šimtas kitų prancūzų,1 kaltų prancūzų gyvybes

prancūzų

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
žios ir jautrios jų širdys, rastai švarūs ir malonūs lėtą dainelių solistė A. Bačtai tikri lietuviški deiman balsai gyvai priminė JJetu-! kienė ir Eien. Vaitiekūnaitė.
čiukai, tai Lietuvos žemčiū vą. Tai buvo jaunųjų (mer Pijanu paskambino jtaunos
Ten, kur skanūs grybai ir gražios dainos
gai, tokie žmonės palaiko ir gaičių ir vyrų) choras. Pub- mergytės: Bukantyte ir Petstiprina lietuvišką dvasią liką linksmai nuteikė ir jau raičlūtė.
ni pradžios mokyklos dai
Waukegano lietuviai turi
Vienas veda, o kiti tura-i Po vakarienei vėl dainos mūsų išeivijoje.
nininkai, kurie ne tik turi gerus chorus, kurie žavi ne
voja. Oi jūs, grybai, gry- ir kalbos. Zuzana Žekienė
2.
Waukegano
lietuviai
malonius ir švelnius balse tik Waukeganą, bet ir apy
bai, mano pataeka. — ir sako:
turi
gražius
balsus
lius, bet taip pat gražią lie linkes, nieko nuostabaus,
Waukegano lietuviai su
— Perskaitau “Draugą”
nes turi puikų muziką var
žavėjo mus savo daino ir “Darbininką” nuo A iki
Waukegane spalio 19 d tuvišką tareną.
Moterų choras irgi neat- gonininką žilių.
mis ir gražiu organizuo Z. Ateinu pas marčią ir šv. Juozapo draugija šventė
Šv.
Juozapo
draugiją
imu jai pasakoti ką skai- 40 metų gyvavimo jubilie- Riheka, jos gražiais balsais
tumu.
šventės
proga
daug
kas
Į čiau, pasirodo, kad ji viską jų. Keturiadešimts metų PubUką žavėjo. Meniškai
žmogus nusidirbi, pavarg jau žinanti. Nors ir nelan- j vyras yra pats gražiausias, ir gražiai sudainavo po ke-1 sveikint ir sveikintojai įteisti ir kaž kaip širdyje kyla
lietuviškos mokyklos, todėl ir šv. Juozapo draugisavos tėviškės laukų, klonių ma^ Auroroj gimusi, ten I ja pačiame žydėjime.
Sv
CICERO.
ILLINOIS
ir miškų pasiilgimas, o ypač lietuviškos mokyklos nėra, Juozapo draugijai vadovauilgiesi lietuviškos
taurios bet lietuviškai gerai skaito ja energingas ir sumanus J
sielos, su kuria galėtinu pa- įr rag0
vyras Vladas Skyrius. Pir
sidalinti mintimis ir nuskri Po vakarienės ne tik miausiai draugijai ilgą lai- j
sti į Lietuvą pas brolius kalbos ir dainos, bet simpa ką vadovavo A. Jankauslietuvius,
kurie bolševikų tingas daktaras Jonas Že- kas. Nepaprastai atsidėjęs ;
nuterioti ir apiplėšti.
SVEIKINAME "DRAUGĄ"
kas pademonstravo gražių draugijai dirba J. Bukantis,
1. Šveitėm tarsi tris dienas jų Amerikos vietų paveiks beruošdamas salę
šventei,
25 METŲ SUKAKTUVIŲ
būtumėm nevalgę
lus. Mus daktaras gražiais nukrito nuo kopėčių ir be
Kartą patekom su redak paveikslais net buvo nuve- kratant suskilo kojų riešo
PROGA!
torium Ig. Sakalu ir dr. P. žęs ir į Kaliforniją kur suti- kaulas keliose vietose.
Vileišiu į Waukeganą pas |kom pre, Macijauską> kun.
žekus, su kuriais teko ke- Švarlį ir dr. K. Pakštą, visi šv. Juozapo draugija po
lias valandas kalbų ir dainų jie tokie linksmus ir gražiai pietų turėjo šaunų posėdį, į
Šv. Antano iš Padvos
aidesiuose
vaikščioti po 'nusiteikę.
iteike
° ’---- kurį atvyko keli šimtai žm°Lietuvos sodžius ir miestus.
ni*. net iš Chicagos matės
Draugystė, Cicero, III.
Iš mūsų krūtinių pasipylė' Apleidom žekus vėlybą j keletas. Waukegano lietudainos aidai. Dr. P. Vilei- vakarą, o važiuojant dr. F. | vartės ir lietuviai choristai
gražiais balsais žavėjo gau-,
šis ir Ig. Sakalas turą voja, {Vileišis vis kartoja:
A. R. PEPALIS, Pirm.
singai
susirinkusius
į
Šv.
i
—
Žekai
neparastai
simpao vienas iš mūsų traukia:
A. ZAKARAI, Vice Pirm.
tingi lietuviai; tokios gra- i Baltramiejaus salę. NepapJ. F. GRIBAUSKAS, Rast.
—Leiskit į tėvynę, leiskit
J. GRIBAUSKAS, Ižd.
pas savus,
CICERO, ILLINOIS
ten pradžiugs krūtinė, at
gaivins jausmus . . .
Zuzana Žekienė su savo
vyru Jonu bando mums
"Draugo" Sidabrinio Jubiliejaus
pritarti, jų sūnus dr. Jon.
Zekas, geras gydytojas,
proga reiškiame nuoširdžiau
tikras džentelmenas, taurus
Sveikiname "Draugų" 25 Metų
vyras ir šviesus inteligen
sius linkėjimus. Lai "Draugas"
tas vis ragina: “nu, dar
Sukaktuvių Proga!
nuolat žengia pirmyn ir pasida
kokią dainelę užtraukit,”
Lietuvių Rymo Katalikų Fe
0 gydytojo žmona virtu
ro lietuvių tikrasis ir geriausias
vėje tik sukasi, tik sukasi,
deracijos 12-tas Skyrius Svei
ale ir skanią vakarienę pa
draugas
gamino.
Šveitėm gardžiai
kina Dienraštį "Draugų" su
pagamintus valgius, tarsi,
Sidabro Jubilieju. Šis skyrius
tris dienas būtumėm neval
Tėvų
Marijonų
Bendradarbiai
gę. Oi tie grybai grybai iš
nuoširdžiai linki "Draugui"
Auroros miškų kokie jie
Cicero, Illinois
t
skanūs, mat daktaro žeko
gyvuoti ilgiausius metus!
K. SRIUBIENĖ, Pirm.
ir jo žmonos rankomis su
B. KAUKIENĖ, Vice Pirm.
rinkti ir jos rankomis at
A. VALANČIUS, Rast.
nešti į stalą. Ig. Sakalas
L. R .K. FEDERACIJOS
O. RIMKIENĖ, Ižd.
ir dr. P. Vileišis tik atsi
12-tss SKYRIUS,
dusdami kartoja:
CICERO, ILLINOIS
— Oi, grybai, grybai, jūs
patieka mano, kas jūs ne
valgo, nieko neišmano.

WAUKfGANO LIETUVIU ŽINIOS

-4*

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

Maldos Apaštalystės Draugija,
Cicero, UL nuoširdžiai sveikina

toa. 6988 So. Talman Arą.
toe. TaL GROvehill 9817
Office toL HEMlock <848

DR. J. J. SIMOHATTtS

10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
8ekmadlenlals pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1878

lai. OANal 6188

DR. i BiEŽtS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

dienraštį "Draugų" Sidabro Ju

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZTDENC1JA:

biliejaus proga. Linkime "Drau

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia anai tarų*.

6631 S. California Avė.

gui" ilgus metus ištarnauti plačiajai visuomenei. Lai "Drau

DR. STRIKO
PHYBIOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

gas" koilgiausiai gyvuoja
MAUDOS APASTAUY8TĖ8
DRAUGIJJA, CICERO, ILL.

Telefonas REPubllc 7868
Ofiso tol.: VIRgtnla 0038
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

OFI8O VALANDO8:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M..
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. Šeitadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomia pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office taL YARda 4787
Namą tel. PROapeet 1930
Tel. OANal 0267
m tol.: PROspect 666
TaL YARda 6981.
m KENarood 6107

R .

R .:

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:80

796 West 35th Street

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Raaidendja: 6600 So. Artodan Av
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 ®opi.
I iki 9 vaL vakar*.

įteikė 40 dolerių šv. Juoza
po draugijai; Šv. Antano
draugijos vardu gražiai ir
patriotiškai pasveikino Jon.
Jakutis,
kuris draugijos
(Nukelta į 3 pusi.)

Bukite Malonus

Lietuvis

SAVO AKIMS
Tla vien* pors aklų vln&m gy
veolmul. Saugokit Jas. leisdami
t*.'kkunlDuot1 J» tnodarnUUdauals
metodą kurta regBIlmo rnok.bv
gali telkti
U METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie paialtna
»isa aklu Įtempimą.

daktaras

OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
atsako mingai už
prieinamą kainą.

Dr. John J. Smetana

JOS F. BUDRIK

Dr. J. J. Smetana, Jr.

KRAUTUVĖJE

OPTOMETRISTAI

3409 S. Halsted St.

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 1 8-toa
telefonai) CANAL 0523 — Ohluaso
OFISO VALANDOS
Kasdien S'OO a m. Iki 8.30 p. m
Trefi. Ir ftefit: »:»0 a. m. Iki
?•»# p m

DEL RADIO PATAISYMO
PAŠALKITE:

YARDS 3088

ADVOKATAI

DR. SELMA SODEIKA,

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

0. D.

CENTRINIS OFISAS:

AKIS IŠTIRINĖJA
AKINIUS PRITAIKINA

3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moa iki
vai. vak.

8-toa

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

Tel. CALumet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
Tel. State 7572

VALANDOS:

REZIDENCIJA: —
3149 SO. HALSTED ST.

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

Tel.: Victory 2679

Tel. PROspect 3526

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

V. W. RUTKAUSKAS

(Prie kampo Bake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.

Chicago, ūl.
LIETUVIAI

DR. f. ATKOČIŪNAS
fiANTTRT A S

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefoną,- CICero 4278

DAKTARAI
Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12
Šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANal 5969

i)R. F. G. WJNSKUKAS Dr. Walter J. Phillips
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 West Cermak Road
Ofiao ML OAVal BM*
Ofiao Vali 8—4 ir 7—*
Vrefiiartlenlsta o*«a)
SIM

GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 YVest Cermak Road

Tėti ■Miiiitntarų,

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

tat TARda BM

2017 S. Western Avė.

DR. C. VEZELIS

Tel. Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telcfofnas; HEMlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
S it Jb k TOJAS B CHIRURGAS
6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7
Nedėliomia pagal su tartJ

Ofiso SsL:
Baaid. TeLi
▼nutols 1886
PROapeet SU4

DR. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 W«at 86th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. lr 8ekmad. tik ausltsrlua

iki •

AMERIKOS L1ETOV1Ų DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Telefonas CANal 4796

2423 W. Marąuette Road
SuvlrA 20 metų praktikavimo aklu
taisyme lr gydyme
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreiva, akla, trumparegyste
lr tollregyste:
•palengvins aktų {tempimu, praftalloi
galvos skaudSJImą. svaigimą lr akli
kartų.
MODER5IAKIAPHI. TOBULIAUSI
KGZA3UNAVIMO BCDAJ
Speciali atyda atkreipiama J valku
akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VAIiANDOS:

kė gausias dovanas.
šv.
Baltramiejaus
draugijos
vardu sveikino pirmininkas
A. Sutkus, malonus ir dide
lis visuomenės veikėjas, jis

DR. PETER J. BARTKUS

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TaL MIDway 8880
Chicago. UL
1913 So. Halsted St.
0FI8O VALANDOS:
Ofisas virš Bbehm’s Drug store Nuo 10 iki 12 vai. rvto, nuo 2 iki •
OFISO
cj 2-4 ir 7-9 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal sutartį.
Res. telatonM SEEley 0434.

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

VALANDO :

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. I5tos gat ir 49th Ct

TaL YARda 0994
Rez. ToL K£Nwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. (Hcero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ii ano 7—9 vakar*
Taipgi psgsl sutartį.
Oflae tofafo-------

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDuay 0001
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 Iki 8 vai. vak

2408 West 63rd Street

1

DRAUGAS

Šeštadienis, spalių 25, 1941
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

|Waukegano lietuviu
Joną žinios

Susirinkimai

lik

Ryt po sumos įvyks Šv.
Benedikto dr-jos susirinki
mas. Po pamaldų (po piet)
Tretininkai laikys savo su
sirinkimą.
Parapijos bazaras

Prasidės kitą penktadienį,
spalių 31 d., ir tęsis per lap
kričio 1 d. ir 2 d. Bazaras
yra didžiausias parapijos
parengimas, kurs atneša
daugiau pajamų. Tad visi
parapijonys kviečiami prisi
dėti, atsilankyti į bazarą ir
padaryti jį kuo sėkmingiau
siu iš visų iki šiol turėtų.
Yra biznierių ir parapijopų, kurie aukoja ir patys
atsilanko. Prašome kad ir
kiekvienas prisidėtų savo
dalele. Tada nei nepajusime,
kaip bazaras pasidarys sėk
mingas.

čiami užsirašyti pas
Druktenį ar pas Petrą Urbicką. Reikia 48 žmonių. Jstojimas 10 centų. Pasibai '
gus turnamentui bus duoda
mos dovanos, šis kortavimo
turnamentas bus tiktai vie
ną dieną, būtent lapkričio 1
d. po piet 3 vai.

Per visus tris vakarus šei
mininkės gamins skanių val
gių, kuriais visus vaišins
kaip iki šiol dar nebuvo vai
šinami.
šis bei tas

Pereitą sekmadienį mūsų
bažnyčioj įvyko Dirmavonė.
Altorius buvo gražiai sese
lių parėdytas. Vaikučiai ir
gi gražiai aprėdyti darė įspūdžio. Suteikti Dirmavonės Sakramentą atvyko mū
sų arkivyskupas M. E. Kiley,
10 vai. ryto. Jam asistavo
kun. Juozas Mačiulionis, M.
Bazaro bus tiktai trys die I.C., ir kun. Leo Kierstein.
nos. Kiekvienas gali pasi Viso 52 priėmė Sakramentą.
rinkti vieną dieną ir atsi
Jau pradėjo salę gražinti
lankyti. Sykiu atsiveskite ir
savo draugus ir pažįstamus. ir taisyti. Visi, kurie dar sa
Lapkričio 1 d. 3 vai. popiet vo aukos neįteikė, prašomi
bus 66 kortų turnamentas. atnešti. Baigus darbą reikės
4 Visi, kurie
nori prisidėti pinigų. Dar iki šiam laikui
prie šio turnamento, kvie yra tik $200.00 suaukota.

BRIDGEPORT

vardu įteikė 25 dolerius.
Dar sveikino Emilija Kačinskaitė, Šv. Panelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo, St.
Rutkaitė, Šv. Onos, ir Juoz(
Petruška, šv. Vardo drau
gijos vardu.
Šv. Juozapo draugija pa
gerbė tuos asmenis, kurie j
išbuvo draugijoj nuo pat įsi
kūrimo
pradžios ir kurie
per ilgą laiką nėra ėmę iš
draugijos jokios pašalpos,
jiems viešai buvo įteiktos
dovanos.
Po šventės programos
kalbėjo dr. P. Vileišis ir ra
šantis šias eilutes lietuvių
tremtinių Sibire klausimais,
po kalbų lietuviams tremti
niams surinkta $56-57. Dos
niai parėmė lietuvius trem
tinius dr. J. Žekas, kuris
paaukojo $5.00, Ant. Sut
kus $2.00. Povilas Bagdo
nas $2.00, Vladas Skyrius
ir jo motina
$2.50, Zuz,
Jon. Žekai ir jų duktė Dia
na $3.00, o daugelis kitų po
$1.00. Malonūs
ir gražūs
Waukegano lietuviai, užtat
ir dr. P. Vileišis ir aš kokia
trejetą metų pajaunėjom
besilankydami pas Waukegano lietuvius.
K. B.

Nuoširdi užuojauta
Sveikiname dienraštį ‘Draugą” Sidabri
nio Jubiliejaus proga. Lai “Draugas” il
gus metus tarnauja mūsų visuomenei.
Maldos Apaštalystės Draugija
Šv. Jurgio parapijoj,
Chicago, Uliuois

Skaudžiai nelaimei ištikus
Jurgį Bukantį, žymų Waukegano lietuvių katalikų vei
kėją ir uolų “Draugo” ben
dradarbį, Waukegano lietu
vių korespondentą, šeimai
j reiškiame užuojautos ir mel
džiamės, kad Dievas leistų
jam greit pasveikti ir vėl
darbuotis Dievo, Tautos ii
vietos lietuvių labui.
.

SIDABRO JUBILIEJAUS PROGA
SVEIKINAME VIENATINĮ MŪSŲ TAUTOS
IR TIKYBOS DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO

RĖMĖJŲ 2-tras SKYRIUS

IŠ BRIDGEPORTO

žekų šeimyna

svarbumą žmonės pamatė su mumis susipažintų, ir
| per praeitą depresiją. Įrodė' mums padėtų kitiems, kurie
ir paliūdijo per tuos blogus ieško saugių vietų taupyti
metus, kad mūsų bendrovės ir prieinamomis kainomis
Sekretorius
raportavo, yra saugiausios ir turi tvir- skolinti, tą finansinę dvasią
kad 3'4% buvo dalininkams čiausią pagrindą finansinia- įkvėpti.
viso išmokėta $23.020.77. j me pasaulyje. Mūsų profe-, Dirbkime šiuose pasekmin
Sekretorius, baigdamas savo ;
įr°^“a“up?an= g“°Se
kolonijos
raportą, dėkojo serminkams į ws ir SreKai suprantamos,!
. .
. direktoriams
x .
• prie•
viltvs
ir
uzX jų
Vlliy® mūsų
musų, kad
aaa žmoniia
žmonija rovei ir namų saugai,
J. M. Mozeris
lankumą per praeitus metus, tas operacijas numanytų ir

15 KEISTUČIO TAUPYMO IR SKOLINIMO
BENDROVĖS SUSIRINKIMO

Tęsiant susirinkimą, buvo
WEST
SIDE
pašaukti kalbėtojai: Irena
Kuchinskaitė, bendrovės ad
'Jr
vokatas ir kiti bendrovės
dalininkai, priminė, kad per
25 Metų Jubiliejaus proga Dienraštį
praeitus 46 metus daug ben
drovių ir įstaigų buvo su
"Draugą" sveikina
kurta Bridgeporto kolonijo
je, bet tiktai vienintelė Keis- J
Juozas M. Mozeris
tučio Taupymo ir Skolinimo
Keistučio Taupymo ir Sko Bendrovė išsilaikė be jokio :
V
linimo Bendrovės metiniai nuostolio savo dalininkams;
susirinkimas buvo penkta be to, įstaiga palaiko svar
dienio vakarą, spalių 17 die bų darbą Bridgeporto kolo
ną, Chicago Lietuvių Audi nijos visuomenei, nes per
torijoje.
šią įstaigą, buvo visados ga
Tame susirinkime pirmi lima įsigyti morgičių pirki
Vienintelė Lietuvių Bankos Įstaiga Chicagoje
ninkas Tarnas S. Janulis iš mui, statymui arba remondavė 46 metinį raportą apie tavimui namų. Bankai ir ki2201 W. Cermak Rd.
Chicago, III.
bendrovės darbus ir nuopel-’įos finansinės įstaigos atsanus. Pirmininkas pareiškė, i įy(jav0 aplikacijas paskoJOHN B. BRENZA, Prezidentas
kad, baigiant birželio 30 die loms šioje kolonijoje. Bai
ną, 1941 metais, bendrovės giant kalbas linkėjo bendro
Direktoriai:
turtas buvo $1,100,319.52. vei ilgiausių metų ir geriau
John B. Brenza
Dr. Sylvester A. Brenza
Jis buvo labai dėkingas ben sio pasisekimo.
Steven S. Tyrakovvski
Julius C. Brenza
drovės šėrininkams, nes jų
William
S,
Brenza
kooperacija bendrovės val Šiame susirinkime išrink
dyba galėjo atsiekti savo ti sekantieji direktoriai tar
P
nauti
trims
metams:
Tarnas
tikslą — likti milijonierių
S. Janulis, Jonas W. Zacha- Jr
klasėn.
25 METŲ JUBILIEJAUS PROGA
Juozas M. Mozeris, sekre rewicz, ir Jonas Mazeliauskis.
DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ” SVEIKINA
torius, išdavė platesnį ra
Baigiant,
sekretorius
pri

portą iš auditoriaus atskai
tos, raportas kuris buvo la minė, kad dabar einame prie
Leo Norkus, Jr.
bai įdomus ir nurodė, kad ateities, žiūrimė į naujus
per praslinkusius metus ben metus, į naują dekadą, ši
DISTRIBUTOR OF
drovė įsigijo 456 naujus na įstaiga atsargi ir mato, kad
AMBROSIA
rius ir padarė 89 paskolas padėtis per praeitus kelis
$^53,900.00 sumoj. Šis buvo | metus garantuoja dideles
AND
didžiausias skaičius, kurį galimybes trigubai mūsų įNECTAR
bendrovė atsiekė per vienus staigai išaugti.
Taupymo ir skolinimo
metus.

BRIDGEPORT

METROPOLITAN STATE BANK

Beers

INDIGESTION

2259 W. Cermak Rd.

may ezcite the Heart

SVEIKINAME “DRAUGĄ” SIDABRINIO
JUBILIEJAUS PROGA, LINKĖDAMI
LAIPSNIŠKAI AUGTI IR KLESTĖTI,
NEŠTI KULTŪRĄ KATALIKIŠKAI VI
SUOMENEI
—^7

OM trapped in the stomach or gullet may act likę a
halr-trlgger on the heart action. At the flrat sign of
dtitresa amart men and women depend on Bell-ana
Tablets to aet gas free. No laiative būt made of the
faatest-acting medlclnei known for symptomatlc reiief
of gastrlc hyperacidlty. If the FIRST TRIAL doesn’t
prove Bell-ana better. return bottle to us and recelva
DOL'BLE Money Back. 25c. at all drug storei.

|

Chicago, III.

Tel.: MONroe 0808

WEST

SIDE

BRIDGEPORTO TĖVŲ MARIJONŲ
BENDRADARBIŲ 10 SKYRIUS

25 METŲ JUBILIEJAUS PROGA SVEIKINA

'DIENRAŠTĮ "DRAUGĄ"!

Ben. J. Kazanauskas
PROGRESS FURNITURE CO.
SVEIKINA DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ’
SU SIDABRINIU JUBILIEJU LINKĖ
DAMI ILGIAUSIUS METUS DARBUO
TIS APŠVIETOS DIRVOJE

Raštininkas

m

MUTUAL FEDERAL SAVINGS and LOAN
ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd.

y

Tel. Canal 8887

DRAUGAS

DRAUGAS
d
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
MS4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
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Subscriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
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Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.

Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dlenraiClo "Draugo'’ rtmej&ma lr skaitytojam*
atunčiu svalklnlmua lr geriausius linkSjlmusI
Jūsų dleuraSUs ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodama*
apla įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tlkfijlmo tie
sas, gina Ir saugo Jas nuo amMnoJo išganymo Drieių.
Daugartopai ispaoaugaja jteų aatallkUko dienraščio skaitytojų skai
stus!
* AMLETO giov ann i cioogmanju
Laodicea Arkivyskupas,

Tada pakeltieji kardai nusvirtu ir ginklai
kristų iš rankų....
Kai didysis Napoleonas huvo ištremtas į šv. Elenos
salą, savo artimiesiems jis kalbėjo:
— Tūkstančiuose širdžių aš liepsnas uždegiau. Jie
mirė už mane. Bet reikėjo, kad aš būčiau su jais, rei
kėjo mano žvilgsnio, mano balso. Vienas mano žodis
ir tūkstančiai veržėsi sų manimi... Tačiau dabar, kai
aš esu ant šv. Elenos f salus, sakytumei, prie uolų pri
rakintas, kas gi dabar kovoja už mane, kas kraštus
man užkariauja?!... Kokia bedugnė tarp mano skurdo
ir karalystės Kristaus, Kurs visame pasaulyje skel
biamas, mylimas, gerbiamas ir gyvas visada.”
Taip, Kristus yra mylimas Karalius visada. Tautas
jis užkariavo ne atiduodamas svetimas jaunas krūti
nes armotoms mėsinėti, ne liedamas svetimą kraują,
ne degindamas sodybas, ne kapinynais nusagstydamas
valstybes. Ne, jis mus nukariavo savuoju krauju ir ke
lią į savo širdį mums parodė leisdamas atverti savo
krūtinę.
Kristus Karalius, mes Jo, kaip sakydavo prof. Dovy
daitis, nenorime apkabinėti pasaulio tironų insignijo
mis. Kristus mums mieliausis ir galingiausis kai sėdi
ne aukso soste, o valdo nuo kryžiaus, papuoštas ne
aukso vainiku, o erškėčių, iš kurio spindi ne brang
akmeniai, o kraujo lašai, kurių žibėjimas tūkstantį kar
tų patrauklesnis nei brilijantų.
Šimtmečiais begalvodamas ir besikamuodamas žmo
gus vis dėl to yra priėjęs nusistatymo, kad idealioje
viešpatystėje turėtų būti įgyvendinti trys principai —
laisvė, lygybė, brolybė. Daug kas iš žmonių mėgino
tų įgyvendinti, bet vieton laisvės įvesta tokia Uranija,
vieton lygybės tokia kitos grupės priespauda, vieton
brolybės toks savo brolio piktnaudojimas, retežiais ap
kalimas, kad tas tik įrodė, jog protingieji žemės gy
vuliai turi per maža širdies, kad galėtų laisvai-broliškai
tarp savęs gyventi.
Laisvė: šv. Augustinas yra pasakęs — krikščionis
turi tik vieną įsakymą: mylėk. Mylėk, ir toliau — da
ryk ką nori. Pati Dievo ir žmogaus meilė yra pakan
kamai galingas jausmas, kurs niekaip neleis mums nu
krypti į barbarų takus. Tik tas vienas įsakymas —
mylėk! Ar bereikia didesnės laisvės.
Lygybė... Įeikime į Kristaus karaliaus namus. Čia
pamatysime prie jo dieviško stalo klaupiant šalia vie
nas kito ir senutę, kurios veidą metai raukšlėmis iš
vagojo bei plaukus baltai nudažė, — ir skaisčiaveidę
mergaitę, kuri gyvenimo audrų dar nepažinusi.
Čia klaupia šalia kits kito ir piniginga ponia, kuri
brangiai mokėjo už prancūziškuosius kvepalus, — ir
moteris, nuo kurios jausti drėgno, pelėjančio beismonto kvapas.
Čia klaupia ir profesorius, per dienas į storus tomus
įsiknisęs, ir šalia jo kiemsargis, kurs pagarbiai tik dul
kes nuo jo knygų nušluosto, ir pašluoja gatvę, taką
savo ponui. Čia šalia kits kito klaupia ir tas, kurį prie
bažnyčios durų vikriai atvežė sekančių metų modelio
naujausia automobilis, — ir tas, kurs pėsčiomis į baž
nyčią įslinkęs, prie dunj- savo lazdą ir terbą atidavė
pasaugoti tokiam pat elgetai, kaip ir jis.
Čia klaupia šalymais ir tas, kuriam pietus gamins
keli geriausi virėjai, ir tas, kurs tuojaus eis į mėšly
nu ieškoti padžiovusio duenos kampučio^ ar išmesto

apgedusio orendžio, kad savo deginantį alkį numalšin
tų.
Visi jie sutelpa prie vieno Viešpaties stalo ir nebijo
klaupti šalia kits kito, žino, kad niekas jų čia neiš
juoks ir nenustums.
Kur gi rastume didesnę lygybę, kaip Kristaus kara
liaus rūmuose?!
Brolybė..., kurios neįstengė sukurti komuna, bujoja
kai keliamės nuo komunijos stalo. Tada kiekvieno mū
sų gyslomis pasrūva Viešpaties kraujas, tas pats krau
jas teka visų gyslomis. Ar reikia didesnio brolybės įro
dymo, kaip kraujo vienybė?!
Tas Kristus Karalius, Kurio valstybėje laisvė, lygy
bė ir brolybė, naujovišką ir mokestį renka: Jisai ty
liai pasibeldžia į mūsų sielos namelio duris, tiesia sa
vo perkaltą ranką melsdamas nors truputėlio... mei
lės. Tas meilės mokestis — nuostabi duoklė: juo dau
giau meilės, tyros meilės skirsi Kristui Karaliui ir ta
vo broliams — jo valdiniams, tuo daugiau jos ir pats
turėsi. Nesumažės, o augs.
Taip, Kristus — didis meilės valdovas ir .mums be
lieka jo sostą įkelti į žmonių širdis, į šeimas, į val
stybes.
— Tada, — kaip sako Leonas XIII savo rašte “Annum saerum”, — tada būtų išgydyta daugelis žmoni
jos žaizdų; tada sužydėtų viltis, kad kiekviena teisė
būtų pagerbta ir įvykdyta; tada naujais spinduliais
sužibėtų taikos šviesa, pakeltieji kardai nusvirtų ir
ginklai kristų iš rankų, jei tik visi gryna širdimi pri
imtų Kristaus viešpatavimą ir jo iš širdies paklustų.
— Jei žmonija, — kalbėjo Pijus XI (rašte “Quas
primas”), — ryžtųsi Kristaus karališką valdžią pripa
žinti kaip privačiame, taip viešajame gyvenime, per
visą žmoniją išsilietų neišmatuojama palaimos srovė:
teisinga taika, sutarimas ir ramybė, vienybė ir taika.
*
*
*
Kristus — Karalius, ir dabar, kai bombos ardo so
dybas, kai kulkosvaidžiai kala grabus ir granatų šrap
neliai plėšo jaunas krūtines ir širdis, melskime Kristų,
kad brolžudiški ginklai iš rankų kristų. K. J. Prunsais
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(“Draugas” 1916 m. spa
lių 25 d.)

Gausi auka... Chicagos lie
tuvių draugijos West Sidėje
paaukojo Lietuvių Dienai
$500.
•
Aukos plaukia. Lietuvos
reikalams iš visų vietų plau
kia aukos.
•
Kiek rinkikų... Chicagą
kol kas turi 1,500 rinkikų
Lietuvių Dienai, kurioj bus
aukos renkamos Lietuvai su
šelpti.

Vokiečiams karšta prie
Verdūno... Prie Verdūno vėl
prasidėjo smarkūs mūšiai.
•
Popiežius rūpinasi nuken
tėjusiais.... Neseniai šv. Tė
vas pop. Benediktas XV iš
leido atsišaukimą į Ameri
kos vaikus, kviesdamas juos
padėti rinkti aukas Belgijos
našlaičiams.
•
Išsiųsta 300,000 arklių....
Iš East St. Louis, III. per šį
karą išvežta 300,000 arklių.
Visi tie arkliai skiriami ka
Arkivyskupas mūsų dienraščio garbės Svečias ro reikalams.
Mūsų dienraščio vadovybė nepaprastai giliai vertina
•
J. E. arkivyskupo Samuel A. Stritch sutikimą atvykti
Rusijoj stoka mokyklų....
ir pasakyti kalbą “Draugo” jubiliejinėj šventėj. Ame Rusijoj didžiausia stoka mo
rikos lietuvių gyvenime bus pirmas toks įvykis, kad kyklų. Į Petrogrado moterų
tokios didelės arkidiecezijos, kaip Chicagos arkidie- politechnikos institutą no
cezija, Ganytojas-Arkivyskupas dalyvautų lietuviško rėjo šiemet įstoti 1,500 mer
katalikiško laikraščio parengime.
gaičių, o priimta tik 600.
Tai yra nepaprastai didelė garbė ir pačiam mūsų
dienraščiui ir visiems jo skaitytojams. Be to, tai yra
didelis akstinas leidėjams, visai vadovybei ir lietuvių Bolševizmos katalikų visuomenei didesniu uolumu palaikyti šian bjauriausia valdymo
dien vienintelį pasaulyje religinės ir tautinės minties
dienraštį — “Draugą.”
forma
Garbingam mūsų dienraščio Svečiui — J. E. arkivys
— Per Kauno radiją buvo
kupui Stritch visų tautų dvasios reikalai rūpi. Rūpi ir
lietuvių reikalai. Jo Ekscelencija trokšta, kad Jo arki- perskaitytas straipsnis iš
diecezijoj išeinantis lietuviškas katalikiškas dienraštis laikraščio “Į Laisvę,” pava
kuo geriausia gyvuotų, kad jis lankytų kiekvieno lie dintas “Tautos traukiasi
nuo bolševizmo.” Straipsnio
tuvio kataliko šeimą.
J. E. arkivyskupas S. A. Stritch, kaip jau nekartą santrauka skambėjo taip:
mes esame rašę, visoj plačioj Amerikoj yra plačiai Prieš 20 metų ne visa Lie
žinomas, kaipo didis Katalikų Akcijos apaštalas ir di tuva susipažino su bolševiz
dis spaudos rėmėjas. Jo Ekscelencijos pamoksluose, kal mu ir todėl kai kas galėjo
bose ir darbuose spindėte spindi nuoširdžiausias troš turėti iliuzijų dėl komuniz
kimas, kad pasaulis susitvarkytų krikščioniškosios mei mo idėjų. 1940 m. visi Lie
lės, lygybės ir brolybės pagrindais, kad visur užvieš tuvos gyventojai įsitikino,
patautų krikščioniškasis socialinis teisingumas, kad vi kad bolševizmas tikrai yra
sų žmonių gyvenimas būtų persunktas tauriąja ir iš bjauriausia ir žiauriausia
valdymo forma. Todėl šian
ganingąja Kristaus Karaliaus dvasia.
Tad, nepaprastai džiaugiamės, kad Didįjį Katalikų dien visiems pasibarė aišku,
Akcijos ir Spaudos Arkivyskupą rytoj turėsime lietu kad komunizmas turi būti
viškos katalikiškos spaudos darbininkų ir jos bendra galutinai pribaigtas, kad jo
nebeliktų nė ženklo. Krem
darbių bei rėmėjų tarpe.
liaus apgavikai gyrėsi, nesi
kišu į tautinius klausimus.
Dienraščio įsteigėjai ir rėmėjai
Jiems, girdi, rūpįs tik socia
Ryt iškilminguoju bankietu baigdami minėti dien lizmo įgyvendinimas. Lietu
raščio “Draugo” sidabrinį jubiliejų, negalime pamiršti va irgi buvo apgauta Sta
išreikšti pagarbą ir padėką šimtams mūsų artimų ben lino pažadų. Bet jo siste
dradarbių, šimtams rėmėjų ir bičiulių, tūkstančiams ma kaip sykis daugiausia
lietuvių katalikų, kurie nuo pat pirmos dienos dien naikina tautas. Stalino pla
raščio pasirodymo buvo jo skaitytojais ir tuo pačiu nas buvo išgrūsti lietuvius į
kartu jo palaikytojais.
Sibirą, o Lietuvoje apgy
Dienraštį pradėjo leisti bendrovė, kurios priešakyje vendinti kirgizus ir kalmu
stovėjo kun. A. Ežerskis, a. a. kun. Pr. Serafinas, gerb. kus. Ta pati formulė bu
prel. M. L. Krušas, kun. Ig. Albavičius, a. a. kun. A. vo taikoma ir kitoms ma
Sk ripka, a. a. kun. H. Vaičiūnas, kun. A. Baltutis ir žoms tautoms. “Visų mūsų
kiti. Jiems teko daug padirbėti ir ne po vieną šimtinę tikslas turi būti galutinis
įdėti, kad išlaikyti dienraštį. Jų pastangomis ir rūpes bolševizmo
išnaikinimas,
čiu “Draugas” išlaikytas dienraščiu nuo 1916 m. iki kad ateityje niekas jau ne
kol jį perėmė Tėvai Marijonai. Bet ir po to jie pasiliko bepamatytų to, kas trukdo
artimais dienraščio bendradarbiais ir rėmėjais. Vienu atskiroms tautoms gyven
žodžiu — jų nuopelnai “Draugui” yra dideli ir šian ti,” skambėjo straipsnio

dien giliai vertinami,

pabaiga.

Po svietą pasidairius
Didelio bilijušo
išvakarėj
Ryt, mieli tavorščiai ir
mielos tavorškos, “Draugo”
— dienraščio sidabrinis bilijušas. Pamatę visokią palitiką, sustokim ratu ir už
traukim tokią giesmę:

Taip kaip dienos nevieno
dos:
Šiandie tokia, ryt kitokia,
Taip n daugelis gazietų
Laikinus fokstrotus šoka.
Vienos šoka, kaip Stalinas
Kuju ir piautuvu griežia,
Kitoms Hitleris smuikuoja
Ir dar pats pentinu rėžia.

Tik mūs šaunaus jubiliato
Giesmė yr’ visai kitokia,
Ei, tavorščiai ir tavorškos, Ji graži, meili, žavinga,
Sukim kasą, rieskim ūsus, Neklaidinga ir vienokia.
Kaip kad saulė nesimaino,
Rytoj einam “in corpore”
Kaip kad yr’ naktis ir die
Į dienraščio bilijušą!
na,
Jau dvidešimt pen metai,
“Draugo” giesmė — amži
Kaip kasdieną jis mus švie
noji,
čia:
Tokią jisai gied’ kasdieną.
Vienus giria, kitus peikia,

O kitus ir ragan riečia.
Aplink mumis tų gazietų
Visur lyg sėte prisėta,
Bet daugelis jųjų gieda
Giesmes senai nudėvėtas.

Tad, tavorščiai ir tavorš
kos,
Palinkėkim jubiliatui,
Kad jisai ilgai gyvuotų,
Kad sulauktų “aukso” me
tų!

Nuoširdus Sveikinimas
DienraMio
dziai sveikiname Draugo gerbiamąą AdmimstratoAi
rių, garbingą Redakciją ir visus uolius Bendradarbius!
Džiaugiamės su Jumis šį Jubiliejų minint. Linki
me Aukščiausiojo palaimos garbingiems “Draugo”
Darbininkams. Taip pat linkime žymiam švietimo or
ganui vis daugiau skaitytojų susilaukti, kad galėtų
ilgus, ilgus metus sėkmingai skleisti tiesos bei apšvietos spindulius lietuvių visuomenei.
SV. KAZIMIERO SESERYS
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Nuoširdūs Linkėjimai ir Sveikinimai
Mūsų Vienatiniui Tautos ir Tikybos
Dienraščiui "Draugui" Sidabro
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Jubiliejaus Proga!

Gimimo Švenčiausios Paneles

Parapija ir Jos Kunigai
Kun. kleb. A. Baltutis

Kun. S. Petrauskas
Kun. A. Valančius
Kun. A. Zakarauskas
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Lai Gyvuoja Jubiliejatas “Draugas”!
STANLEY WALSKI, Sav.
W. R. Club Cigar Factory
4536 So. Paulina St.
Phone: Yards 3257
M
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SeStad’enis, «D^Ur.

DRAUGAS

PEOPLES FURNITURE CO.
VALDYBA IR DIREKTORIAI

PeoplesK rautuvėj
25-tas Metinis Rudeninis

IŠPARDAVIMAS
I

Puikiausias Prekes!

Mažiausias Kainas!
Geriausias Išlygas!
Dovanas Jaunavedžiams'!!

Specialia pasiūlymas. Šis gražus ir puikiai padary
tas Lovos Įrengimas. Lovos Springsai ir Matrosas.
Visi 3 šmotai verti $37.50, dabar
$24.95
tik......................................................
$90.00 gražūs, nauji sek- i $9.00 vertės garantuoti

lyčiom setai

Lovom Springsai

$59.50

$6.95

$50.00 vertės gražūs, nau
jos mados 9x12 kaurai

5-kių dalių Chrome
Breakfast Setas tik

$37.50

$37.50

$55.00 naujos mados
porceliniai gesiniai pečiai

$39.50 Studio Couches
parsiduoda už —

$39.75

$27.75

$350.00 pilni 4-rių kamb.
įrengimai naujausios ma
dos, viskas reikalinga
dėl namų už

9x12 mieros gražios
klijonkės —

$198.50

$3.49

$17.50 springsiniai
matracai

Naujos Mados Zenith
1942 metų Midget Radio
. dabar už —

$10.95

$18.95

Pilnos mieros, didžiausi Kombinacijos

$129.75

pečiai, nuo................................................................

5-kių Kambarių Parlor šildytuvai $
po...................................................... .
4-rių Kambarių Aliejum kūrenami
$
Šildytuvai, po

39.75
39.50

.....................................................▼

Lengvi Išmokėjimai
DIDELE NUOLAIDA UŽ SENUS BALDUS

Šis pasiūlymas geras tik šią savaitę. Pasinaudokite!

pURNITURe

« AN UFAC TUBIN4

COMPA.NV

4179-83 Archer A v., kamp. Richmond
Telefonas LAFAYETTE 3171

Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, Broliai Krokai,
J. Miškas, J. Zabukas ir kiti visiems
maloniai patarnaus.

“Draugas” mini sidabrinį
Jubiliejų didingą.
Kelia puotą sidabruotą —
Atminimą žavingą.
Kožnas vienas, kiek tik gali,
Skiria laisvo laiko dalį,
Jį pagerbti nuoširdžiau.
Diena švinta, aidai plinta
Apie šventę didžiąją.
Žmonių kruša rimtai pluša
Į bažnyčią šventąją.
Meldžia Dievo “Draugui” laimės,
Lukeriuoti sau be baimės
Jubiliejaus auksinio!
Vakare gi, kiek apregi,
Minios renkas į salę.
Dievo duota vyksta puota —
Lemia “Draugui” jo dalią.
Visų nuotaika žavinga,
Dvasia pakili, didinga,
Kitaip ir būt negali.
Kiek darbingas, tiek draugingas
“Draugas” — mylimas visų.
Dievo šlovei, mūs gerovei
Jis daug dirba, ištiesų!
Ne gėlėm’s jo kelias klotas,
Dažnai rūpesčiais vagotas,
Bet jis žengia vis pirmyn.
Darbu šviečia, dorą plečia
Tarp išeivių mielųjų.
Jiems tarnauja, nepaliauja
Linkėt dienų gražiųjų.
Tautos dirvą jis purena,
Ugnį brolybės kūrena
Mūs išeivių širdyse.
Už tai dėka tepalieka
Jo bičiuliams mylimiems;
Geradėjams ir veikėjams
Ir kitiems geriems saviems.
“Draugas” eis kaip yra ėjęs
Ir tvirtės kaipo tvirtėjęs,
Tarnaus Dievui ir tautai!

7 vai. vak.

tynias kitas Europos val11 stybes, neaplenkdamas nei

nors dažnai apie ją girdi
me. Ten gyvena lotynų tau
tų žmonės, daugiausiai is
panai, portugalai ir italai.
Jų papročiai žymiai skiria
si nuo mūsų, ypač kalėdinės
apeigos, kurias D. Kuraičiui
teks ten praleisti. Jis išplau
kia iš New Yorko gruodžio
5-tą ir užtruks kelionėje iki
Buenos Aires, Argentinos,
18-ka dienų.
Linkime jam kuo geriau
sios, kuo smagiausios kelio
nės ir žinome, kad ir ši kar
tą jis parsiveš glėbį įdomių
įspūdžių, kurie bus įdomu
išgirsti mums — Chicagos
“pelėms.”
“Pelė”

Rymo su Vatikanu. 1939 me
tais skersai ir išilgai važi
nėjo po įdomią Meksikos
valstybę ir praleido daug
laiko jos gražioj sostinėj,
Mexico City.
1940 metais būtume radę
D. Kuraitį Bahamas salose,
kurių gubernatorius dabar
yra buvęs Anglijos karalius.
Naujoji kelionė į Pietų Ameriką bus ypatingai įdo
mi, nes tai “antroji pusė pa
saulio”, apie kurią mes pa
lyginamai mažai težinom, SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Gerai žinomas keliautojas,
Dominikas Kuraitis su žmo
na, šį sezoną keliauja į Pie
tų Ameriką, kur aplankys
ten gyvenančius lietuvius.
Jisai atliks kelionę “cruising” laivu “Brazil”, kuriuo
išplaukęs iš New Yorko ap
lankys visą eilę Vakarų In
dijos salų Karibų jūroje ir
Pietų Amerikos kraštus.
Svarbiausias jo kelionės tiks
las yra pamatyti Rio de Janeiro ir Buenos Aires mies
tus, kur gyvena didelis skai
čius lietuvių.

P. T.

RIMTIES VALANDĖLEI

D. Kuraitis daro dideles j
keliones reguliariai kas me-’
tąi nuo 1934. Su Buicku iš
važinėjo visą Lietuvą ir vy
kusiai aprašė kelionės įspū
džius straipsniuose, “Lietu
von su Buicka”. Sekančiais
metais apkeliavo Floridą ir
Cubos salą. 1936 metais nu
traukė į Yellowstone Parką,
iš ten į Seattle, Wash., ir
Pacifiko pajūriu nuvyko iki
Meksikos. Taipgi aplankė
garsią Catalina salą, ir grįŽ3 per Boulder Dam, Grand
Canyon, Pike’s Peak ir Salt
Lake City.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS VAKARAS
48-tas Metinis Parengimas su Programų ir Šokiais

Sekmad., Spalių-Oct. 26, 1941
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE,
3133 So. Halsted Street

Programe dalyvaus garsus PIRMYN KORAS, po
vadovyste K. Steponavičiaus, kuris perstatys dviejų
veiksmų Komedija “AMERIKOS ŽENTAS”
Taippat laike programo įvyks narių pagerbimas.
Po programo — šokiai.
Kviečia visus atsilankyti.
RENGIMO KOMISIJA IR VISA DR-JA
Pradžia: 5 vai. vak.
Įžanga: 75c asmeniui

Lai dienraštis "Draugas" Si
dabrinio Jubiliejaus proga bū

na konuoširdžiausiai pasvei
kintas. "Lai "Draugas" per il

gus metus stovi mūsų visuo

ti žmonių akims jų drąsos
menės priešakyje. Lai "Drau
kiekybę, šaukdamas į dvi
kovą priešą didesnį už sa
gas" gyvuoja ir veda mus į
ve, bus negirtinas net smerk
Jonukas buvo silpnos svei tinas darbas.
skaistesnį rytojų
Napoleonas, nežinomas ka
katos. Praėjus keletai me
1937 metus D. Kuraitis
tų, pagerėjo sveikata, padau rininkas, gudriu aplinkybių pašventė Kanadai, aplankė
TĖVŲ MARIJONŲ
gėjo jėgos, liko raumenin išnaudojimu aukštai pakilo. visas svarbesnes vietas ir
BENDRADARBIŲ
gas stiprus jaunikaitis, ku Ne tik nugalėjo didesnę Eu ekskursiniu laivu iš Montriam kiti jaunuoliai reikš ropos dalį, bet pageidavo real nuvyko aplankyti ir
CENTRAS
davo tinkamą pagarbą, nes net priversti Bažnyčią tar Newfoundland salą. 1938
prisibijojo nemalonių rung nauti jo užgaidoms. Jis lai metais vėl nutraukė Buicku
tynių su tuo stipruoliu. Jo kė šventąjį Tėvą kaliniu
į Lietuvą ir išvažinėjo sepnas tyčia dabar eidavo ieš Avignone. Nepaprasta drą
kodamas kam galėtų duoti sa, nedaug tegelbėjo. Napo
leonas nugalėtas, Bažnyčia
antausį.
Keistutis, malonaus pat pasiliko, gyvuoja.
Nors Romos imperatoriai
raukiančio būdo jaunikaitis,
surado ir telkė prie savęs įvykdindavo mirties baus
daug ištikimų draugų, pasi mes krikščionims, vis gi jau
ruošusių jam visuomet pa tė kad ne jų, bet kankinių
dėti. Būdamas mažo ūgio, buvo pergalė. Fizinė pajė
menkų pajėgų, vengdavo ką ga nyksta, dvasinė pasilie
nore užgauti. Ko negalėjo ka. Rytoj Kristaus Kara
NUOŠIRDŪS SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
liaus
šventė.
Jo
karalystė
ne
padaryti savo jėga, įsteng
davo su draugų pagalba į- šios žemės.
LIETUVIŲ DIENRAŠČIUI "DRAUGUI"
vykinti. Išmintinga draugų
Kristaus gyvenimo pavyz
talka, savo nuolankumu dau dys neišdildomas. Leido sa
giau nuveikė už Joną.
ve patį prikalti prie kry
SIDABRO JUBILIEJAUS PROGAI
Argi ne tikrenybė, kad žiaus, negarbingai mirti
krikščionies gyvenime dau kaip piktadariui. Jis parodė
Nuo
gelis kaip Jonukas perga kad ne kardu, ne jėga at
lėję vieną ydą arba nuodė siekiama laimė, bet eavęs
mę, mano esą tiek stiprūs, pergalėjimu, dvasios tobu
kad jokia pagunda jų nepa lybe užtikrinama tokia per
CONGRESSMAN A. J. SABATH
veiks. Jų pergalė tebėr lai galė, kuri negali būti išplėš
kina. Kada esti priversti nu ta iš žmogaus. Kristaus ka
silenkti didesnei jėgai, be ralystė prasideda, kada Že
Dean of the U. S. House of Representatives
A.B.C.J.
reikalingai bando visus įti mė nugalima.
kinti, kad kova buvo netei
Žmogus, kurs prie visokio
sėta arba nelaukta aplinky
Chairman of the Rules Committee
darbo
turi linksmą ūpą i)
bė davė priešui pergalę.
džiugų veidą, tikrai laimės

Kaip pasiekiama
laimė

Kiekvienas žino, kad žmo

gus randa progų kovoti au

piktais palinkimais,
Pasiklausykite Peoples rsdlo programo antradlenĮ,
IR stoties WOES. 1890 kllocycles.

KELIAUJA | PIETŲ AMERIKA DOMINIKAS
(DAN) KURAITIS

DIENRAŠČIO "DRAUGO" 25 METŲ SUKAKTIS

ILGIAUSIŲ METŲ LINKIME DIENRAŠČIUI
“DRAUGUI” DARBUOTIS APSVIETOJE

SIŪLO

O

nuodė

mėmis, bet kad tyčia kas

ieškotų tų progų norėdamas

nors kartais

aplink

būti,

tamsu ir niūru.

Kai suardom gyvenimą
dėl pinigų, tai suardytas gy

pasirodyti milžinu ttsklsis- venimas nesirūpina pinigais.

Democratic Committeeman of the 21st Ward

draugas

n

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

D-iZMRIBOtR©

Cicero žinios

Praeitą sekmadienį įvykc
šauni užbaiga parapijos ba
zaro. Nuo 4 vai. p. p. būria;
plaukė į salę jaunieji ir se
nesnieji parapijiečiai. Visui
biznis smarkiai ėjo ir todėl
pasėkos gražiausios. Kad ir
bazaras buvo trumpas, bet
Svečiai
gautoms žinioms bus para
Vestuvėse Juozapo Yad- pijai virš poros tūkstančių
pelno. Tai graži parama Sta
Sekmadienį, spalių 26 d. ron ir Alenos Bartkiūtės da tybos Fondui.
Tretininkų draugija rengia lyvavo Liudvika Balandienė
“bunco party” parapijos nau iš Lincoln Park, Mich., arti
Užbaigus bazarą ciceriedai, parapijos salėje. Prasi Detroit, su dukterim Irene
čiai pradeda rengtis prie sa
dės 4-tą valandą. Visi kvie ir iš Allen Park, Mich., jos vo parapijos 30 metų sukak
žentas Juozapas Nykis su
čiami atsilankyti.
1 savo žmona. Kareivis, Louis ties minėjimo. Šitas minėji
Kazala iš Fort Custer irgi mas įvyks lapkričio mėne
Padėka
I su jais automobiliu atvažia- syje. Diena netrukus bus pa
Kleb. kun. K. Bičkauskas 1 vo.
skirta ir paskelbta. Bus su
širdingai dėkoja visiems,
rengtos atatinkamos iškil
kurie rėmė “Lankytojaus” Obuoliųt savaitė
mingos pamaldos ir parapi
vajų ir balių.
Pradedant rytoj ir iki lap jos sukakties bankietas.
kričio pirmos per visą mies
Krikštas
Ateinantį sekmadienį bus
Patricia Pranciška Juo tą, Šv. Kotrinos ligoninėj
slaugių
namo
fondui,
vieto
iškilmingai
Svenčiama Krisdys, dukrelė Benjamino ir
Lillian Juodžių, suteiktas je telkti aukotojams kokius, tau8 valdovo šventė, šv. SaKrikšto Sakramentas praei ten ženklelius, bus pardavi-1 kramenta3 bu3 išstatytas
nėjami obuoliai. Visi kvie- nUQ sumoa 10:30 val ryto
tą sekmadienį. Krikšto tė
čiame užsisakyti obuolių n jki ražančiau8 pamaidų 3 v.
vais buvo William Siminski
taip paremti jų vajų.
' p0 pietų Pamckalua pasa.
ir Sylvia Donorą. Sveikina
Motiejus kys kun. K. Barauskas, išme tėvus ir naują katalike
ir linkime jai laimingos atei _______________________ kalbus pamokslininkas, atSKAITYKITE “DRAUGĄ” vykęs kuomet bolševikai buties.

Bunco party

f

NUOŠIRDŪS SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
MŪSŲ VIENATINIUI LIETUVIŲ TAUTOS IR

TIKYBOS DIENRAŠČIUI "DRAUGUI" 25 ME
TŲ JUBILIEJAUS PROGA!

25, 1941

šeštadienis, spalių

vo užgrobę Lietuvą. Gerb.
svečias buvo įžymus katal.
spaudos darbininkas, “Mūsų
Laikraščio” redaktorius, šv.
Antano bažnyčioje pamaldos
bus laikomos šitą sekmadie
nį jau nauju laiku.

Praeitą trečiadienį kun.
A. Zakarauskas moterystės
ryšiu sujungė Juozą Gribauską, Jr. su Joana Eisinaite. Jaunavedžiai yra pa
vyzdingi jaunuoliai, įžymių
parapijiečių tėvų vaikai.
Juozas Gribauskas yra Šv.
Antano spulkos sekretorius.
Jungtuvių puota įvyko jau
navedžių tėvų namuose, ku
riose dalyvavo kunigai ir
būrys artimų giminių ir
draugų.

CICERO,

Sveikiname dienraštį "Drau
gą" sidabrinio jubiliejaus pro
ga. Linkime "Draugui" ilgus

Ketvirtadienį, spalių 30 d.
Šv. Antano par. salėje Lie
tuvai Gelbėti Fondo rengia
mas vakaras nuo karo nu
kentėjusiems Lietuvoje ir
Sibiro tremtiniams sušelpti. Kuria šeimos židinį
Peter Tomasky — Adelie
Jų sunkią būklę savo kalbo
se nušvies gerb, kalbėtojai f.ruzanskus.
Dominik Tomson — Emi
kun. K. Barauskas ir dr. P.
Vileišis. Ciceriečiai susipra ly Gedvainis.
tę ir tėvynę mylintieji lie
tuviai, todėl tą vakarą už “Kiekvienas žmogus alk
pildys par. salę.
sta Dievo”, — pasakė grai

metus tarnauti mūsų visuo

menei.
LIETUVOS KAREIVIŲ
DRAUGYSTE
CICERO, ILL.

kų rašytojas Homeras.

URŠULE ALAKNA
(no pirmu vyru Riborti.'nė, o
IMt tėvais Ruuišaitė)
Gyveno: 10405 South Avenue F.
Mirė spal. 28 d.. 1941. 12:10
vai. ryto, sulaukus 66 m, amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Viduklių parap.,
Amerikoje Išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Dominiką; 2 dukteres, El
eną Macaitis ir žeS*a Joną,
Bronislavą Kodis ir žentą Kazi
mierą; 3 sūnus, Konstantiną ir
marčią Eleną, Juozapą ir mar
čią Elsie, Steponą ir marčią
Antaniną; 8 anūkus; 4 anūkes;
seserj Oną Klimanskienę Ir jos
šeimą, ir daug kitų giminių,
draugų Ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko 3 brolius,
ir seserj.
Kūnas
pašarvotas
10818
South Avenue N.
Laidotuvės jvyks pirmadieni,
spalio 27 d„ 1941. Iš namų 8
vai. ryto bus atlydėta j Švento
Juozapo par. bažnyčią. South
Chicagoje, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones
sielą. Po pamaldų bus nlydėta j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Null..dę:— Vyra,s, Dukterys,
Sūnai. Žentai Marčion. Anūkai,
Seserys, Broliai ir Giminės.
Laid. direktorius: John F.
Eudeikis. tel. YAP.ds 1741.
Ket ųdapš d

Šiandie konsekruoja
ma Šv. P. Marijos
bažnyčia

ILLINOIS

STREET

18th
r^

Norime

Šiandie
konsekruojama
Šv. P. Marijos Maloningo
sios (Our Lady of Grace)
bažnyčia, 2456 North Rid-!
geway ave. Iškilmės tęsis
tris dienas.
J. E. Arkivyskupas S. A.
Stritch
yra
konsekratorium.
Pamaldos prasidės
8 vai. ryto ir tęsis apie 3 vai.1
Rytoj, sekmadienį, pontifikalines iškilmingas mišias
aukos
arkivyskupas
A.
Vachon iš Ottawa, Kanadoj.
Ark. Stritch sakys pamokslą.
Pirmadienį pontifikalines
mišias pontifikuos vysku
pas W. D. O’Brien, auxiliarus vyskupas.

nuoširdžiai pasvei

kinti dienraštį "Draugą", kuris
švenčia savo Sidabrinį Jubi
liejų. Lai "Draugas", vienin

telis lietuvių katalikų dienraš

tis koilgiausiai gyvuoja ir tar

nauja visuomenei
TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ

26-tas SKYR. DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOJ
•

••

-4

J4

t

J

•
v

vM

f/

CHARLES

V.

Draugą" 25 metų dienraščio gyvenimo Jubi-

liejaus proga, aš laikau didele garbe pasvei

CHESNUL

kinti jo Administracijg, Redaktorius, Korespon

ADVOKATAS

dentus ir Skaitytojus. Linkiu kogeriausio pasi

sekimo, progreso dienraščiui "Draugui."
4-

County CIerk
I3th Ward

Rez. Tel. VICTORY

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vaitotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

Ant. I^abanauskas
H. Rajewski
“Shorty”

985 West 35th Street
Chicago, DI.

MILDA BUICK SALES
VIENINTCLP LTETIJVTU RUTCK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

(Marquette Park)

Democratic
Committeeman
MICHAEL

J.

F L Y N N

-f

'v-*'*-

fiEAUCAS

•__

Pranešimas
Mrihsaidiečiams
Parapijos bazaras prasi*“deda šį vakarą, spalių 25 d.
Vietos politikos klubas nu
tarė susirinkime turėti bazaro atidarymo vakarą. Vi
si klūbieciai ir visi north
saidiečiai, šį vakarą atsi
lankyki t į parapijos svetai
nę, kur iškilmingai pradė
sime metinį bazarą.
Visos draugijos nutarė
pasidarbuoti bazare. Ir klu
bas neatsilieka. Visi nori
prisidėti prie parapijos pa
ramos. Būkite visi.
Klūbietis

atsilankyti, nes grįžusios at- girsite raportą iš praeito nio lietuvių gyvenimo dra
mą “Sakalų Šeimyna”. Sostovės iš seimo padarys pra- klūbo baliaus,
nešimą.
Valdyba
J. Keturakis, rašt. lo, dueto ir choro šios dai*
nos bus sudainuotos:
Lietuviais esame mes gi
Marųuette Park. — Lab
RADIO
mę,
darių Sąjungos 23 kuopa lai
Ant kalno karklai siūba
kys susirinkimą sekmadienį BUDRIKO RADIO
vo,
spalių 26 d., parapijos sve VALANDA
Įšoko oželis į rūtų daržai,
tainėje, 1:30. vai. po pietų
Oro teatras iš WCFL Visi labdarybės nariai ir
Šuberto Serenadą.
1000 kil.* radio stoties
darbuotojai kviečiami laiku
Visoms dainoms pritari?
sekmadienio vakare tarp
susirinkti, nes yra daug svai
15 instrumentų simr<unnis
5:30 ir 6:30 vai.
bių reikalų svarstymui.
orkestras. Niekas nesigailos
Chicagos laiku
Valdyba
pasiklausęs šios programos.
Programoje
dalyvauja
Atsiminkite laiką — spaliu
žagariečių Klūbo mėnesi Budriko radio orkestras ir
26 d., 5:30 — 6:30 vai. vak.
nis susirinkimas įvyks sek choras. Solistė Jadvyga (Iri
Programos leidėjas — Juj
madienį spalių 26 d., 1 vaL ciūtė padainuos keletą gra
zo Budriko Radio ir Rakcn
popiet Hollywood svet. Ma- žiu dainų. Grupė radio ar
Įonėkite atsilankyti, nes is tistų suvaidins iš kasdieni dų Krautuvė, 3241 So. Halsted st.
Praneštija.t

Ryloj Vyčiu
šokių vakaras
Marųuette Park. — L. Vy
čių kuopa, kuri per praei
tus metus atsižymėjo savo
gausumu įsteigdama puikų
klubą, ir nepaprastu veiki
mu visose srityse, rytoj, spa
lių 26, gražioj 13-to Wardo
salėj, 3236 W. 63rd St., ren
gia metinį šokių vakarą, į
kurį tikisi sutraukti daug
lietuviško jaunimo.
Įžanga tik 45c., nežiūrint
kad grieš gera orkestrą ir
bus kitokie pamarginimai.
Tikimasi turėti svečių iš In
diana Harbor, Kankakee ir
Gary kuopų.
Komisija, vadovybėj Flo
rencijos Eisinaitės, kviečia
visą Chicago ir apylinkės
jaunimą dalyvauti.
Vytė

Marąuette Park Liet. Am.
Piliečių Klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, spalių 26 d., 2 vai. po
pietų, parapijos svetainėje. i]
Visi nariai malonėkite atsiląnkyti į susirinkimą. Yra
keletas svarbių klausimų
aptarti. Kasdien įvyksta
daug naujų dalykų, apie ku
riuos reikia pagalvoti.
Valdyba
Bridgeport. — Sv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų
1 skyr. svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, spa
lių 26 d., 1 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėj. Visi rėmė
jai ir rėmėjos malonėkite

vasarinis laikas — šviesos
taupumas. 'Laikrodžiai mie
ste nustatoma vieną valan
dą atgal. Vadinasi grąiii. An as standarir ia laikas.

1,640,006 piliečių
palės balsuoti

Policija ieško Carmen
Ų’Hlubber”) Carducci, kurs
j tariamas Tony Christiano,
21 m. amž., peršovimu ir iš-

IŠPARDAVIMAS

MOLDERIAI — "bench” lr mašinų
molderiai, patyrę dirbime su bresu.
Tik patyrusieji lai atsišaukia.

ciją gavome ketvirtadienį.
Jei būtumėm įdėję į perik
tadienio numerį, vistiek nebūt buvę naudos: tas numeris nebūt pasiekęs prieš sekmadienį Minersville, Pa.

Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskis ( ompany.
Taipgi turime didelį pasirinkimų eeneauių namų. ant lengvų išmokėJlmų

13
18
12
9
16
8
7

parlor rakandų frėmų. Kreipkitės J:
1455 M EST HI BBAR1) STREET

Reikšdami džiaugsmą

— IR —

raščiui

BUDRIKO NAUJOS RCA VICTOR MUZIKOS
KRAUTUVES ATIDARYMAS

"Draugui"

J007 KO. MAilOK

dien

sulauku

siam Sidabrinio Jubiliejaus,

Atsiminimui suvenirai visiems atsilankiusiems
duodami veltui

ir taip aukštai išbujojusiam
kultūroje ir katalikiškos min

Vi

ties skleidime. Sveikiname ir

i

linkime dvigubai padidėti.

LIETUVAI GELBĖTI FONDO
BRIDGEPORTO 1-raas SKYR.

WITH

IF
Ii

k MAGIC
Abrain

4*

-There’s your
Recorc Program

, Yid to W

ffftamoots

I

Dr-stė Saldžiausios

SIDABRO JUBILIEJAUS PROGA SVEIKINA
DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”

Širdies V. J. No. 1.

TA1LOR and FURRIER

2905 So. Leavitt St.

%

Bus. Phone Canal 4532

3-

“Draugo” Sidabrinio Jubiliejaus proga sveikina

%

MOZART TAVERN
Albert Yakimauskas
Peter Rymkiewicz
4356 So. Mozart St.

Tel. Lafayette 7555
f

f

LAI GYVUOJA JUBILIEJATAS “DRAUGAS”!

Moterų Sąjungos 20-ta Kuopa

VICTOR REKORDŲ

iš
BRIGHTON PARK

4

=

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OP

9k

t

SIDABRINIO JUBILIEJAUS PROGA SVEIKINA
DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”

3441 So. Halsted Street

Ambrosia & Nectar
BEERS
Urmo (tvholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

3409 So. Halsted St.
Budriko žymus radio programas sekmadienio vak. tč
5:30 v&l. is WCFL — 1000 kil. stoties
$;!

Talpgi turime visokių bizniavų na
mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam., reikalinga gerų farmų,
mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti.
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —

SIMONAS BALICKAS IR ŠEIMA

PASIRINKIMAS įvairių klasi&kų

Tel. YARDS 3088

aukšč.
aukšč.
aukšč.
aukšč.
aukšč.
Aukšč.
aukšč.

iš Brighton Parko

An amazing new way lo play records!

FURNITURE HOUSE

Ir
ir
ir
ir
ir
tr
lr

PARDAVIMUI ŪKIS
Parsiduoda 73 akrų ūkis, ar mai
BIZNIO VIETA PARSIDUODA
nomas ant mūrinio namo ar bun- Pardavimui Bučernė lr Groserne. su
galow. Netoli Paw Paw, Michigan, | namu ar be namo. Biznis nuo seniai
geras kelias; elektra ant vietos. • gerai išdirbtas. Pardavimo priežastis
Gražus sodas ir ukėje gražus te — nesveikata. Tuojau atsišaukite ad
kantis upelis. Galima pirkti įmo resu:
kant tik >2,500, balansas lengvais
3226 SO. IjITUANICA AVENUE
išmokėjimais.
Kreipkitės telefonu:
VANburen 2060.
RENDUOJASI BIZNIO VIETA
Renduojasl Tavernas (su fiaturiaisj.
PAIEŠKOMI AGENTAI
Reikalinga — gerų. teisingų vyrų, 4 kambariai -gyvenimui ir svetainė
agentavlme,
laikračlų
pardavlnųjl- parengimams. Renda nedidele. Krei
me įvairiose kolonijose. Šaukite — .pkitės .prie savininko adresu 3259
OANal 8010 numatyti pasikalbėjimo So. Unkm Are. ant antro aukšto iš
laikų.
priešakio.

$195

In addition to the Magic Brain, RCA
Victrola Model V-215 also oflers
you 8ensational ncw Magic Tone
Cell and Jcwel-Lite Scanncr . . .
Flexible Tone Bridge . . . Teletube
Radio with 9 RCA Victor Preferred
Type Tubcg ... Electric Tuning...
Duat Tone Controls . . . new 12*
Electrodynamic Speaker ... Amer
ican and foreign radio reception on 3
wave banda ... 2 built-in antennas
(one for domestic, one
for foreign reception)
and a host bf otbcr great
features. Come in today
for a demonetration.

AVENUE

cottagiai nuo >2,600
bungalų nuo >4.700
2-fletų nuo >6,500
3-fletų nuo >9,600
4-fletų nuo >13,500
8-fletų nuo >18,600
10-flėtų nuo >22,600

"CABINET MAKEKS”
IR
"MA
CHINE’’ HANDS” reikalingi. Nuola
CHARLES P. SUROMSKIS & CCk,
tiniai darbai.
61121 So. Westem Avenue,
Kreipkitės prie
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111
SOKEM
GO.
446 No. Welle Kt.
----------------------------------------------------------------- NAMAS PARSIDUODA:
VAIKINAI —— 16 metų ir suvirš gestų kambarių, geras medinis naamžiaus
reikalingi
nuolatiniams uias parsiduoda labai pigiai. Ransveikatingiems darbams. Patyrimas daBi po adresu — 231 Swan 8t. Jne svarbu. Veltui uniformos duo- rengtas su karšto vandens šiluma,
damos. Atostogos su mokesčiu. At- įr "enclosed" porčiu. Pirkėjas gali
sikreipkite į "employnient otfice” tuojau ten apsigyventi. Apaainuopirm 11 vai. rytais.
tas dėl greito pardavimo. Kreipki
WESTERN UNION
'
tės telefonu—pašaukite V’INcennes
3784.
TELEGRAPH CO.
117 S». l^Sallc St.
_____ __________ __________________________ KAM REIKIA — GERA PROGA
Parsiduoda prie lietuvių bažnyčios
I namas — Storas su gyvenimo kani■ , bariais, pigiai. Arba mainysim ant
HELP VVANTED — MOTERYS
dvi-flečio. Telefonuoklte rytmečiais:
i PROspect 6625.
VEITERKOS ir “FOUNTA1N” MER
URNIKAS
GINOS reikalingos. Patyrusios prie
dienomis ir naktimis darbų. Geras
užmokestis ir proga išidirbti. Kreip
PARSIDUODA DIDELI NAMAI
kitės prie:
13 apartmentų namas: 6 po 4
STINEWAY DRUG GO. (Ofllcc)
kambarius, 6 po 3 kamb. ir vienas
1104 So. šVabasli Avė. (Bth Fl. t belsmontinis apartmentas. Namas jrengtas su Štyrno šiluma. 4-karų gaREIKALINGA MERGINA prie na- radžiue. Kaina — >18,500. Galimo ir
mų darbo.
Pageidaujama katalikė ant mainų. Namas randasi po adre
su — 8133-35 Augusta Blvd.
mergina. Apsibūti ant vietos.
TELEFONUOKIKTE: EUCLID 5450
Geras namas didelei šeimai — 10
kambarių.- .Eurnisos šiluma. Lotas
OPERATORKOS — patyrusios prie 126 x 62.
Vienam karui garadžius.
apsiuvinėjimo
vyrų
kaklalraiščių ' Namas randasi ant Montana St.,
dirbti Detroite. Kelionės iškaščlai
1200 bloko t&rpc. Namas priversta
apmokami. Rašykite į
parduoti. Kaina >6.850, ant išmokė
jimo. Kreipkitės prie:
KJM BERLEY GRAVATS, <NC.
Lincoln Bklg., Detruit, Mich.
G. A. KOTAS
30 No. I,a Kalk* Street
Phone: STAte 8695.

LINKIME ILGIAUSIŲ METŲ IR GE
RIAUSIO PASISEKIMO VIENATINIAM
AMERIKOJE MCSŲ “TAUTOS IR TI
KYBOS” DIENRAŠČIUI “DRAUGUI”
MININT SAVO 25 JUBILIEJAUS ME
TUS!

BUTTON

indefimtd!'-

B. Nekrašui. Koresponden

HELP VVANTED — VYRAI

PARK

BUDRIKO "GRAND OPENING"

----------

Redakcijos atsakymai

NAMAI — PARMOS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“CABINET MAKER" — patyręs prie

Roti-out
record changer

metimu iš automoblio vaka
rinėj miesto daly. Christiano mirė apskrities ligoni
nėje.

CLASSIFIED

Rinkimų
komisionieuų
Į 6oardo vyriausias klerkas
* John S. Rusch praneša, kad
L,550,000 Chicagos piliečių

BRIGHTON

Pranešimas nariams

Bridgeport. — LGF 1 sky
riaus susirinkimas įvyk3
spalių 28 d., 8 vai. vak., pa
rapijos mokyklos kambary.
Visi nariai kviečiami susi
rinkti ir naujų atsivesti.
Susirinkimas svarbus tuo,
kad turime užsibrėžę daug
darbų. Turime rūpintis pa
vergta Lietuva ir jos trem- 1
tiniais.
Valdyba I

Rytoj yra paskutinis spa
lio mėnesio sekmadienis ir
vtoj"'chičagoj” uždarOTift.

turės teisę balsuoti ateinan
čiuose teisėjų rinkimuose
lapkričio 4 dieną. Be to, ga
lės balsuoti apie 90/000 pi
liečių Cook apskrities mies
teli«' kurie
<*>««« k»
misionierių boardo jurisdik
cijoje.

REIKALINGI DARBININKAI

Susirinkimai
Simono Daukanto draugi
jos metinis parengimas - ba
lius įvyks su programa ir
šokiais sekmadienį, spalių
26 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Pradžia 5 vai. vak.
Taipgi bus pagerbimas na
rių, kurie neėmė pašalpos
per tam tikrą laiką. Kiek
vienas narys, narė privalė
būtinai atsilankyti, ypatin
gai kurie apsiėmė už darbi
ninkus patarnauti tame va
kare, būtinai atvykite 5 vai.
vak., ne vėliau. P. K., sekr.

Cr:ifa cfanrinrinR
™Zld SldnadrillIS
|į)i|ęč|$

JURGIS IR ELENA KVAINAUSKAI
2500 West 45th St.

Chicago, UI.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
J

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
Savo Biznius “Drauge”
c

DRAUGAS

Motina pametė
keturis vaikus
Policija ieško Mrs. Rosc
Palmer, 29 m. amž., kun
paliko savo keturis mažus
vaikus ir pati nežinia kur
dingo. Ji paliko- raščiuką.
Prašo policijos pagloboti
jos vaikus iki ji pati suras
kokį nors darbą.

PETRAS TUMASONIS, dienraščio “Draugo” redakci
jos personalo narys, dirbąs redakcijoj beveik nuo pat dien
raščio “Draugo” pradžios. Jisai spaudos darbą dirba virš
40 metų.

DIENRAŠČIO "DRAUGO" SIDABRINIO

~

PAMINĖJIMO PROGRAMA

Palikti vaikai yra: Rcbert 5 metų, Beverly 4 me
tų, Richard 3 metų ir
Down penkių mėnesių.
Mrs. Palmer pu vaikais
gyveno apartamen tintuose
namuose, 4611 No. Ashland
avė.
Reliefo keliu ji kas
mėnesį gaudavo 21 dol. ir to
nepakakdavo net nuomai už
porą kambarių.
Kaip va
kar ji turėjo būt pašalinta
už nuomos nemokėjimą.
Vietoje to ji pati pasišalir o.
Policija patyrė, kad jot
vyras Robert, 25 m. amž/
prieš vienerius metus ją pa
metė.
Spėjama, rasi, jis
įstojo kariuomenėn.
T alikti vaikai susekti,
kai kūdikis pravirko ir ne
sustojo verkęs užrakintam
apaitamente. Pašaukta po

Paminėjimas įvyksta Kristaus Karaliaus šventėje,
spalio 26 d.
10 vai. ryto iškilmingos pamaldos Aušros Vartų
bažnyčioje.
Sužeistas kandidatas
Šv. Mišias laikys Tėvų Marijonų Vice Provincijolas
kun. J. Mačiulionis. Asistą sudarys: dijakonas — į teisėjus
“Draugo” administratorius, kun. P. Cinikas; sub-dijakoAutomobilių susidaužyme
nas kun. M. Jodka. Pritaikintą pamokslą sakys kun. dr.
sunkiai sužeistas advokatas
J. Končius, iš Mt. Carmel, Pa.
Lionei G. Thorsness, respu
Vakare iškilmingas bankietas Dariaus ir Girėno Au
blikonų partijos kandidatas
ditorijoje, Westem ir 44 gat. 6-tą valandą vakare.
į Chieago miesto teisėjų vy
Bankiete dalyvauja Chieago arkidiocezijos galva —
resniojo teisėjo vietą. Su
Arkivyskupas Samuel A. Stritch, Chicagos miesto galva
juo važiavęs automobiliu
— Edward Kelly, taipogi žymiausieji asmens mūsų vi
\ Re y ai D. Smith iš Willn*2tsuomeniškame gyvenime.
te, 65 m. amž., užmuštas.
Bankieto metu kalbės Arkivyskupas Samuel A.
Nelaimė įvyko Porter ap
Stritch, majoras Edward Kelly, kun. Ig. Albavičius, kun.
skrity, už 10 mailių nuo Ga
J. Paškauskas — Kunigų Vienybės Chicagos vardu, kun.
ry.
Thorsness automobi
J. Mačiulionis — Tėvų Marijonų vardu, Leonardas šimu
lius smogė į kitą sustojusi
tis — dienraščio “Draugo” vardu. Priėmimo ir komite
prie užsisukimo automobi
tų raportą patiekia adv. C. Chesnul. Be to, kalbės kun. Jo
nas Balkūnas iš Maspeth, N. Y., Kunigų Vienybės centro lįsekretorius. Programos vedėjas bus adv. Frank Mast.
Bankieto meninę dalį, prof. A. Pociui vadovaujant,
Netesingai areštuotas;
atliks Genevaitė Klevickaitė ir kiti.
Arkivyskupui palydovais bus legionieriai, kurie taip laimėjo 16,000 dol.
gi sudarys garbės sargybą prie visų auditorijos durų.
Cook apskrities vyres
Paskiausios žinios praneša, kad bankiete užsisakė
niajam teisme pirmininkau
vietas 600 žmonių.
Po bankieto pasilinksminimas prie Stanley Metriko jant teisėjui W. J. Lindeay
prisiekusieji teisėjai pripa
orkestros.
Nuoširdžiai kviečiame plačiąją visuomenę dalyvauti žino kaltais Cook plentų po
iškilmingose pamaldose ir vakare iškilmingame bankiete. licijos leitenantą H. Andel,
du šerifo deputus ir du bu
“Draugo” Administracija ir Redakcija.
vusius šerifo deputus kal
tais už neteisingą Lcland
G. Klevickaitė Dainuoja "Draugo" Bankiete;
Lyons iš Orland Park areš
tavimą ir įžeidimą 1939 m.
Prof. Ant. Pocius Vadovauja.
, balandžio mėnesį. Lyonsui
Dienraščio “Draugo” si Panelės Lucija Piliponytė 'pripažintas 16,000 dol. atly
dabrinio jubiliejaus bankie ir Sonia Pipiraitė išpildys ginimas iš tų apkaltintų
to meninę dalį, vadovaujant duetą, šios panelės lietuvai penkių asmenų.
prof. Antanui Pociui, išpil tės pasirodys lietuviškuose
Policijos leitenantas ir
dys Genovaitė Klevickaitė rūbuose.
du pašerifiai turi sumokėti
iš Kenosha, Wisc., ir pane Bankieto meninei progra po 4,000 dol.
Gi du buvę
lės Lucija Piliponyto ir So mos dalei vadovauja prof. paąerifiai — po 2,000 dole
nia Pipirąitė, Chicagietės.
Ant. Pocius, žymiausias rių.
Genovaitė Klevickaitė jau mūsų lietuvių muzikas.
Apkaltintų advokatas sa
nekartą dalyvavo viešuose
ko, kad vargiai bus apeliuo
parengimuose ir nustebino
jama, nes yra rimta kliūtis.
dalyvius savo gražiu balsu.
Šiuo laiku reguliariai dai
nuoja per radio stotį
Pieno vežiotojai
W.H.I.P.

šeštadienis, spalių 25, 1941
X Brightonparkiečiai dnr.
“Draugo” bankiete dirbs už
baro. Dabar renkami paty
rę bartenderiai, kurių jau
turima visas būrys.

mu. Sveikinam naują spau
dos darbininkę.
X Dr. Walter Butkus, Chi
cago Heights, III., biznierių
sūnus susižiedavo su p-ie
X Phyllis Pechukas, 7027 Handerbergh. Dr. Butkus U.
So. Talman avė., išrinkta S. kariuomenėj užima aukš
Lietuvos Vyčių Chieago ap tą vietą.
X šį vakarą, spalių 25 d., skrities korespondentė. Ji X Ignas Baltušninkas,
Aušros Vartų parap. salėj žada mūs visuomenę dažnai 2136 W. 23rd PI., jau grįžo
lWest Side) įvyks Nekalto supažindinti su choro veiki- iš Hines ligoninės, gerokai
Prasidėjimo P. Šv. Marijos
Vargdienių seselių vienuoli
jos paramai, įvairus vaka
ras. Gerieji dovanų knygu
čių tikietų platintojai ir no
rintieji dalyvauti, maloniai
prašomi kuo skaitlingiausiai
suvažiuoti ir paremti kilnų
darbą.

mu

pasveikęs, ir dėkoja visiems
lankytojams, ypač Stanislo
vui Lenauskiui, Kotrynai
Mažeikienei, Jonui Stukui iš
Baltos žvaigždės klubo, Julia Zaura ir kitiems.
X Pan. šv. N. Pras. pa
rapijos rudeninis piknikas
pasisekė puikiai. Turėta apie $700.00 pajamų.

P

X J. Laučka, “Amerikos”
redaktorius, atvykęs į Fe
deracijos Tarybos suvažia
vimą, buvo mielas svečias
“Draugo” redakcijoj. Žada
pasilikti ir jubiliejiniam
“Draugo” dienraščio bankietui.

X Julias Gravas su Frank
Zelis, brightonparkiečių, ves
tuvės įvyksta 26 d. spalių.
Šliūbas bus 10:30 vai. per
šv. Mišias Nekalto Prasidė
jimo P. Š. par. bažnyčioj.
Svečių vaišės Syrena’s Hali.

f

*

X A. Snarskienė, So. Chi
eago veikėja, žymiai pasi
darbavo “Draugo” dienraš
čio jubiliejaus bankieto ti
kietų pardavinėjime. Tarpe
kitų iš jos tikietus įsigijo
žinoma Brighton Park biznierka M. Janušauskienė, A.
Malinauskienė, sočikagietė
K. Antanaitienė ir kitos.
X Daugelis Gary, Ind. lie
tuvių rengiasi atvykti į
“Draugo” bankietą.

Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę...
K1

Pirkdami

U. S. Defense Bonus
PAS

Mutual Feueral
Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
Ben J. Kazanauskas, Sekr.

Taupytojams Mokame

Darom l-mus'Morgičius

SURED

3'/a% Dividendų

Lengvomis Sąlygomis

3S.?<

Rheumatic Happy;
Relieves Pain (įuick

Šiam bankietui panelė
Klevickaitė pasirinko dai
nuoti dvi labai gražias dai
nas: “Mano sieloj šiandie
šventa”, T. Kelpšos ir “Ma
no Rožė”, Kačanausko.

Thouaanda who auffrrcd from tho torturing
paine of rhrum«tiam. semti™, lumbago, neuralgia and neuritia—are certainly happy over
their diacovrry of NURITO. Now they have
found a quick-acting formula whtch spaedity
relieve. those ezhauating muacular aclies and
paini. NURITO is trustvorthy and denendabla
—containa no opiatea. K you srant to feel agam
the joy of relief from pain—so you can wo»k in
peace and sleep in comfort—be wise and try
NURITO under thia ironclad guarantee. If the
very ftrtt three doara do not relieve t hat cruel
pain to your satmfaction—your money will ba
refundrd Don't suffer. Ask your drugglst today
for NURITO on Itua guarautec.
t>T.NC.)

išsirinko prezidentą

2202 West Cermak

Milk Wagon Drivera uni
ja, lokalas 753, prezidentu
išsirinko James Kennedy,
buvusį unijos vicepreziden
tą.

Telefonas Canal 8887

ė

Road

