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S. O. S. — USA 
Kat. Moterų Sąjungos

kongrese New Yorke buvo 
iškelta katastrofingi Ameri
kos šeimų reikalai: 60% ar- 

eturi vaikų, ar tu- 
vieną ar du 
neturi vaikų, 

tiktai vieną ar 
kiekvienų šešių

vedybų vienos baigiasi per
siskyrimu. Iš šeimų kurios 
persiskiria, 50% visai netu
ri vaikų, o 25% tik po vieną 
vaiką.

U.S.A. — dėl gimimų 
kontrolės yra kelyje į išmi
rimą. '

VOKIEČIAI AREŠTAVO 
UKRAINIEČIU VYRIAU
SYBES NARIUS

Kai tik Lvovo raudonieji 
pasidavė vokiečiams, tame 
ukrainiečių sąjūdžio centre 
įvyko ukrainiečių mitingas, 
kurs paskelbė Ukrainos ne
priklausomą valstybę, su 
sostine Kieve. Buvo pradėta 
organizuoti nepriklausomos 
Ukrainos armija. Kaip pra
neša žinių agentūra iš Švei
carijos, metropolitas Šep- 
tiekis išleido ganytojišką 
laicką, kuriame sveikiną 
naujai atkurtąją Ukrainą.

Ne taip seniai Amerikos 
ukrainiečių jų«|frga paskel
bė , kM areštavo
ir ištrėmė naujai sudaryto
sios ukrainiečių vyriausybės 
ga!vą Stetsko, o taip pat ir 
to naujojo Tautinio sąjū
džio vadą Stcpcną Banderą.

Vokiečiai ^pripažino nei 
ncpi iklausom s Ukrainos, 
nei jos vyriausybės.

Staigi mirtis pakirto 
A. a. Kun. Dr. Joną Navicką

Buvo didis kultūrintoj as, visuomenės 

darbininkas. Dabartinis T.T. Marijo

nų Amerikoje Provincijolas

Delegacija i Maskva
------------------------------------------—---------------------------------------------------------------------------- .1- ..

Requiem Aeternam...
‘Dies mei sicut umbra declinaverunt; et ego sicut faenum arui. 

Tu autem, Domine, in aeternam permanęs et memoriale tuum
in generatioaem et generationem"...

KOMUNISTAI IR 
KATALIKUS ATSIMINĖ

Tikintieji i t veiknėra ge
dėję gero ?b'Lo iš komu 
nistų spaudos. Bet gi d>.- 
bar Ar..eri»p komuni.’tų 
laikraščiai stropiai gaudo 
kokio kataliko prasitariirius 
už pagalbą Rusijai. Kai ko- 
minternui ir Stalinui bėda, 
tai komunistai ir katalikus 
atsiminė, ir prieštikybinę 
propagandą apstabdė. Taip 
sakant: “Juk trwoga, to do 
Boga”. (Kai bėda — prie 
Dievo)/

Katalikų linija aiški — 
jie gali bendradarbiauti su 
visais naujosios socialinės 
santvarkos kūrėjais, jei tik 
tą santvarka gali atnešti 
šviesesnį rytoju. Bet jie ko
vos su visais, kurie užgniau 
ždami sąžinės laisvę atima 
teise gyventi tikybiniu gy
venimu. Vergijos laikai pra
ėjo, turi praeiti ir prievar
tos naudojimas prieš žmo
gaus sąžinę ir įsitikinimus.

CHICAGO, UI., rugsėjo 3 
d. — Vakar Worcester, 
Mass. Šv. Vincento ligoni
nėj mirė nuo širdies atakos 
Kun. Dr. Jonas C. Navickas, 
Amerikos Tėvų Marijonų 
provincijolas. Kun. Navic
kas buvo 46 metų amžiaus.

Širdies liga a. a. Navic
kas jau senokai sirguliavo, 
bet nežiūrėdamas savo svei
katos, nepasitraukė iš vi
suomeninio darbo ir tas vi
sas nuovargis, aišku, pasku 
bino jo amžiaus galą.
Išvyko

Iš Chicagos šiandie orlai
viu išvyko Amerikos Tėvų 
Marijonų viceprovincijolas 
Kun. Juozas Mačiulionis, 
M.I.C. ir Marijonų Seminari 
jos, Hinsdale, UI. rektorius 
kun. dr. Alfonsas Jagminas, 
M.I.C. Jie išvyko Thompso- 
nan, Conn. pasitarimams 
dėl laidotuvių ir kitų kon
gregacijos reikalų.

Išvykdamas Kita.' Mačiu
lionis pareiškė, jog esą pra 
matoma, kad a. a. Provinci
jolas bus laidojamas Chica- 
goje, nors tikrų žinių dar 
nesą.

Staiga mirtis
A. a. velionis pradėjo sir

guliuoti naktį iš pirmadie
nio į antradienį. Esąs vieto 
je dr. Rakauskas patarė 
jam pailsėti ir. niekuo nesi
rūpinti, bet velionis, aišku, 
negalėjo ir antradienio rytą 
atrodė blpgesnis. Pirmą va
landą po pietų nuvežtas į 
Šv. Vincento ligoninę, Wor- 
cester, Mass. Visą dieną ve 
lionis jautėsi patenkinamai. 
Vakare, 8:40 vai. (7:40 vai. 
Chicagos laiku) pas a. a. 
Navicką apsilankė jo du au
klėtiniai : klierikas Atko- 
čius ir stud. Aikšnoras.

- Jiems bekalbant, staiga 
ligonis sudrebėjo ir 8:45 
7:45 vai. Chicagos laiku/ 
mirė. Paskutinius sakramen 
tus suteikė ligoninės kape- 
lonas. Vėliau ligoninėn atvy 
ko Kun. Dr. K. Rėklaitis, 
MIC. ir Kun. A. Petraitis.

Platus visuomenintas 
A. a. Kun. Navickas bu

vo plačiai žinomas ne tik 
Amerikos lietuvių, bet ir 
lietuvių tarpe. Tai buvo žy
maus masto mokslininkas, 
spaudos darbininkas ir pil
na prasme dvasininkas.

Amerikoje jį galima laiky 
ti Amerikos lietuvių kultū
ros apaštalu, kuris visą sa
vo gyvenimą pašventė įstei 
gimui ir išauginimui vienin 
tėlės Amerikos lietuvių ber
naičių aukštosios mokyklos, 
Marianapolis College, Thom 
psone, Conn.

Rusai atsiėmė 
22 kaimus
MASKVA, rugsėjo 3 d. — 

Šiandie pranešama, jog dvi 
rusų kontratakas, kurią vie 
nai pat? Vorošilovas vadovą 
vęs, ataušusios vokiečius 
nuo Leningrado ir padariu
sios naciams didelių nuosto 
lių.

Pasak Maskvos Pravdos, 
viduriniam fronte Timbšen- 
kos vadovaujamoji kariuo
menė atmušusi vokiečius ir 
'atsiėmusi 22 kaimus. 
Atsiėmė svarbias pozicijas

Raudonosios armijos lai
kraštis Raudonoji žvaigždė 
rašo, jog Leningrado fronte 
rusai kontratakų metu atsi
ėmę vieną strateginiai svar 
bų miestą.

Odesos fronte rusai stip
riai laikosi prieš besiveržian 
čius prie Juodosios jūros na 
cius, kai tuo pačiu laiku ru
sų jūrininkai pravedė ata
kas nacių šonuose.

Rusų pareiškimai skelbia, 
jog iki šiol rytų fronte žu
vę 2,930,000 Vokietijos ka
reivių.

akaro prie
itai užgęso 
aybė ir tar- 

trenkė
▼iškąją vi

suomenę, mirė Tėvų 
Marijoną i Amerikoje 
Provincijolas Kun. Dr.
Jonas CL Navickas,
M. I. C. i

Ir vėl niskambėjo gū
džiai varpti ir pašaukė 
kapuosna dar vieną 
brangią lfttuviams as
menybę. Ml paskutiniai
siais metais tiek jau pašaukė.

Pasaulyj kas diena ir kas valanda miršta tūks
tančiai asmenybių, kas diena ir kas valanda juodoji 
žemelė priglaudžia baigusiojo šios žemės kelionę žmo
gaus kūną ir jo siela skrenda prie Kūrėjo sosto, kad 
atsiimtų už savo darbus atpildą.

Gailimės mes tėvo ir motinos raudame, bet šian
die pas mus skausmas gilesnis, nes mirė žmogus, ku
riam viai lietuviai buvo tikrieji sūnūs kuriam kiek
vienas lietuvio žingsnis buvo brangus, kuriam lietu
vio ateitis labiausiai rūpėjo ir kuris už savuosius 
žmones ir savo sveikatą paaukojo.

JTodttir sugūžėjo skausmas į visų nuoširdžių lie
tuvių šiirRaar liūdesio prislėgtos galvos pagarbiai nu
linko paskutiniajam atsisveikinmui.

Pasaulyj yra žmonių, bet tikrąjį sunku žmogų 
surasti. Ir kai vienas tų tikrųjų žmonių staiga miršta, 
mus visus sukrečia nelauktoji žinia ir laikina* pri
bloškia. Tačiau mes žinome, kad garbingosios atmin
ties velionis, a. a. Kun. Dr. Jonas Navickas paliko 
mums vieną palikimą: dirbti, nepailstamai dirbti, 
kad sukurtumėm skaisčią lietuviui ateitį. /

Velionyje lietuviškoji visuomenė neteko vieno 
darbščiausio darbininko, švetėjo ir dvasininko, o 
lietuviškoji jaunuomenė vieno nuoširdžiausių draugų. 
Tai buvo nepamainoma asmenybė ir a. a. Kun. J. C. 
Navicko paliktoji spraga lietuviškajam visuomeni
niam gyvenime nelengvai bus užpildoma...

NNUSIPOLITIKAVOTE,
VYRAI

“Laisvė”, atsiliepdama į 
straipsnį, raginantį lietu
vius darvti spaudimą į Ame 
rikos valdžią, kad ii užtartų 
mūsų brolius Sovietų sąjun

tie tūkstančiai lietuvių, ku
rie kaip gyvuliai buvo Sibi
ran išvežti prekiniuose va
gonuose, kurie dabar uždary 
ti bolševikų lageriuose ir ba 

i rakuose?!
Ei vyrai, nusipolitikavo

te! Tą pastebi ir jūsų pačių 
žmonės (Žiūr. Dr. A. L. 
Graičiūno balsą “Laisvės” 
199 Nr., atkreipiantį savų
jų dėmesį, kad perdaug “nu 
klimpo politikoje”).

Kodėl ruso reikalai jums

Bado šmėkla
BERLYNAS, rugsėjo 3 d.

— Nacių sluogsniai pareiš
kia, jog suomių ir vokiečių 
kariuomenė apsupusi Lenin
gradą iratkirtufli visą susi
siekimą, išskyrus šiaurvaka 
rinį kelią.

Bet šie sluogsniai pripa
žįsta, jog vokiečiai nebandy 
šia paimti Leningrado kovo 
mis, bet tik bandysią mies
tą pasiduoti dėl maisto tru
kumo. į
Pietuose ir pietvakariuose 

nacių kariuomenės pasieku
sios pozicija tik per penkio- 
liką mylių nuo Leningrado.
Suėmė 1,200 rusų

Pietiniam fronte, pasak 
vokiečių, esą suimta 1,200 
rusų kareivių.

Tuo tarpu šiaurėje suo
miai, užėmę Kivennappa,, ———------ -------- 1 " ■
atsidūrė visai netoli Rusi-1 esą pilna Rusijos laivyno da

mielesni už Sibiran ištremto 
goję, rašo: “Bet tie mūsų lietuvio likimą? “Laisvė” 
broliai lietuviai, kurie ran-i norėtų skelbti laisvės šūkį, 
dasi Sovietu sąjungoje, ku- bet užmiršusi nelaisvėn iš- 
riems pavyko pabėgti nuo tremtą Lietuvos žmogų, bu 
hitlerinės pavietrės, jokio čiuojasi su rusu, kurs bara
užtarimo iš niekur neprašo”. į kuose kalina tūkstančius jos laivyno bazės Kronstad-1 linių.

Ar nelaukia užtarimo nė tremtinių lietuvių. to, Sakoma, jog Kronstadte Vidurio

BOLŠEVIKAI SULAIKĘ VOKIEČIUSRP

f’*Drau<M” Acme telenhotol 
Bolševikai kontratakomis sulaikę vokiečių veržimąsi 

Maskvos kryptimi.

fronte vokiečių

Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė penkis asmenis

Maskvoje tarsis anglai, amerikiečiai 

dėl paramos Rusijai

WASHINGTONAS, rugsėjo , paramos galimumus, šiai de
3 d, — Prezidentas Roose-, legacijai vadovauja W. Ave- 
veltas šiandie paskyrė pen- rell Harriman, kuris pasku- 
kių asmenų misiją Maskvon,
kur jie turės ištyrinėti rei
kiamos materialės rusams

Anglai atakuoja

LONDONAS, rugsėjo 3 d.
— Vakar naktį ir anksti šį 
rytą grupė anglų bombane
šių viena po kitos skubėjo 
per sąsiaurį Vokietijon, kur 
pravesta plačios atakos Ber 
lyne, pietvakarių Vokietijoj 
ir vokiečių okupuotojoj 
Prancūzijoj.

Londone skelbiama, jog 
svarbiausieji taikiniai buvo 
Berlynas ir Frankfurtas. 
Aviacijos ministeris pareiš
kė, jog anglų bombanešiai 
smarkiai atakavo Berlyną, 
žuvo 9 siėahrlsi ± j

Berlynas atakavusiųjų 
bombanešių skaičius nebu
vęs didžiausias, bet čia bu
vę sukoncentruota didieji 
bombanešiai.

Be Berlyno anglai taip 
pat apmėtė bombomis kitus 
miestus vakarinėj Vokieti
joj ir vokiečių okupuotuo
sius sąsiaurio uostus Ostend 
ir Dunkirk.

Aviacijos ministerija pra
neša, jog šiose atakose žuvę 
devyni anglų orlaiviai.

Skaudžiai paliesta.
BERLYNAS, rugsėjo 3 d.

— Sostinėje pereitą naktį 
anglai pravedė smarkias ata 
kas. Vokiečių artilerija ir 
priešorlaiviniai pabūklai dė 
jo visas pastangas anglus 
išsklaidyti.

Be Berlyno anglai ataka
vo ir šiaurinės, vidurinė ir 
pietinės Vokietijos dalis.

žygiavimas pirmyn tebevyks 
tąs, nežiūrint aršaus rusų 
pasipriešinimo.

tiniuoju laiku buvo Londone 
paramos tvarkymui.

Delegacijon įeina maj. 
gen. James H. Būras. 'maj. 
gen. George H. Brett, adm. 
William H. Standley ir Wi- 
lįiam L. Batt.
Skiriami te kulkai

Baltieji Rūmai taip pat 
pranešė, jog šalia šių delega 
tų bus priskirti ir apie de
vynius teknikus. Delegaci
jos išvykimo laikas neskel
biamas.

Pranešime skelbiama, jog 
minimoji delegacija susitik
sianti su panašia Anglijos 
delegacija, vadovaujama lor 
do Beaverbrook ir vėliau 
Maskvoje tarsis su sovietų 
vyriausybe dėl teiktinos Ru 
sijai paramos.

Amerika stos

į karą - Smuts
ČAPETOWN, Union of Š. 

Afrika, rugsėjo 3 d. — 
Fieldmaršalas Jan Christian 
Smuts, Pietų Afrikos Unijos 
premjeras, šiandie pareiškė, 
jog Jungtinės Valstybės ren 
giasi įstoti į karą ir “Ko
vos visa savo pajėga”.

Smuts pareiškė, jog tre
tieji karo metai būsią kri
tiškiausi ir sprendžiamieji 
metai, bet pasak jo, šiuo 
metų “mūsų pozicijos yra 
daug geresnęp negu perei
tais dviem metais”.

Ir Jungtinės Valstybės, 
pasak Suts, ne tik padedan
čios Anglijai, bet ir besiren 
giančios įstoti į kovas.

WASHINGTONAS, rugsėjo 
3 d. — Senatas priėmė kor
poracijų ir paskirų asmenų 
naująjį taksavimo įstatymą, 

Berlyne pro priešorlaivi-' kuris sieks net $3,672,800,- 
nių pabūklų atsišaudymą bu,OOCf.
vo galima girdėti anglų or
laivių motorų ūžimas. 
Antroji ataka 

Tai buvo antroji trijų nak 
tų bėgyje orlaivių ataka ant 
Berlyno, bet pereitą sekma
dienį rusų orlaiviai Berlyno 
neįstengė pasiekti. , 

Atrodo, jog paskutiniuoju 
laiku anglai kas kartas di
dina savo aviacijos veikimą

Taksų įstatyiųo debatai 
senate prasidėjo su senato
riaus Vanderbergo pareiški
mu, jog nesą galima, kad 
Jungtinės Valstybės taptų 
neišsemiamu ašies priešų 
iždu.

ir paskutinioji ataka ant 
Berlyno buvo viena didžiau
sių.

Didžiajam Spaudos Darbininkui 

ir Bendradarbiui KUN. DR. JONUI C. 

NAVICKUI mirus, reiškiame T. T. 

Marijonams, netekusiems savo pro

vincijos vado, giliausią užuojautą.

"DRAUGO" REDAKCIJA
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lietuvių gyvenimas < ir veikimas
PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS

North Side - 
Pranciškonu centras

Dangun žengimo lietuvių 
parapijoje, North Side, ap
sigyveno ae tik Lietuvos 
Pranciškonai, bet čia var- 
goninkaus ir dirbę organi
zacinį darbą lietuvės seserys 
Pranciškonės, kurios iki į- 
sigys savo namą, gyvens 
Eeplene.

Nortsaidiškiai patenkinti 
parapijos supr&nciškonėji- 
mu. Ypatingai parapijiečiai 
žemaičiai džiaugiasi, kad 
tiek tėvai pranciškonai* tiek 
seserys pranciškonės daugu
moje yrą žemaičiai.

Vargonininkaus ir para
pijos vaikus ir mergaites 
organizuos, sesuo Felicija 
Piešaitė, kurios brolis, Sta
sys Pieža yra didelio ame- 
rikoniško laikraščio Chioa- 
goje — Cbicago-Herald A- 
merican reporteris.

Sesuo Felicija ilgą laiką 
gyveno Lietuvoje ir Vytau
to Didžiojo Universitete, 
Kaune, baigė aukštuosius 
mokslus. Su Lietuvos gyve
nimu ji yra gerai susipaži
nusi.

Nortsaidiškiai lietuviai 
katalikai seselės Felicijos 
ir kitų seselių Pranciškonių 
paskyrimu džiaugiasi ir sy
kiu tikisi, kąd joms dirbant, 
organizacinis gyvenimas 
North Side labiau sustiprės.

Parapijos klebonas kun. 
J. Misius kraipo gaivą ir 
svarsto, ar kartais ir jam 
netapus pranciškonu. Jau 
dabar Pittsburgh kunigai jį 
vadina gvardijonu — vie
nuolių viršininku...

gana sumaniai darbuojasi 

čia Amerikoje ir rengia 

Pranciškonams kelią atei

čiai. Pradžia, žinoma, sun
ki, tačiau ačiū gerų žmonių 
pagalbai ir jojo paties ap
sukrumui ir darbštumui pa
sekmės yra džiuginančios — 
jie apsigyvena prie Dangun 
Įžengimo bažnyčios N. S. 
Tėvams Pranciškonams įsi
kurti aukojo 10 dol. Povilas 
Bajoras. Ačiū. Pranciško
nams ir Pranciškonėms pra
dėjus pas mus darbuotis, 
mes negalime pralaimėti.

West End
Rugpiūčio 26 d. Vyčių 

kuopa turėjo draugišką va
karėlį, kurį rengėjos tvar
kiai au skaniu užkandžiu 
suruošė.

Vyčių kuopos nariai džiau 
giasi, kad seimas gana ge
rai pavyko. Spėjama, kad 
ir kuopa nariais padidės. 
Protingai daro jaunimas, 
nes organizuotu būdu dau
giau ir plačiau gali pasidar
buoti Bažnyčios ir Tautos 
reikalais.

Rugpiūčio 29 d. “bingo" 
vakaras gana gerai pavyko 
ir gražaus pelno liko para
pijos labui.

Vyrukai parapijos šau
niai darbuojasi, kad musfc- 
ball lošimas gerai pavyktų 
ir šiek tiek liktų pelno pa
rapijos labui. Jų ruošiamas

Jono pasikalbėjimas su Raulu
Be vado toli neisi

R AULAS: Jonai, ar esi 
girdėjęs apie Milžinus ir 
Nykštukus? Ar tokių žmo
nių yra aut žemės?

JONAS: Taip, Raulai, esu 
girdėjęs: lietuviškai vadinas

R AULAS: Pasakyk man
pavyzdį?

JONAS: Sykį Milžinas ir 
Nykštukas susitikę nusimi
nė, skundėsi vienas kitam: 
“Aš esu per didelis, nepri
tinku prie žmonių, nerandu 
sau tikros vietos, esu selai-

Milžinas, o angliškai — mingas.” Nykštukas tą pstį

Giant; Nykštukas yra labai 
mažas žmogus, o angliškai 
— Dwarf. Milžinas yra ne
paprastai didelis žmogus.

KAULAS: Ar tokių žmo
nių yra ant žemės?

JONAS: Taip yra, bet 
tie vardai vartojami dvejo
poj prasmėj: žmogus gali 
būti normalio didžio, bet jis, 
arba ji, esti uolūs darbinin
kai, aktyvūs veikėjai, tikri 
patrijotai, nuveikę didelius 
darbus. Tokius žmones va
diname — dvasioje arba vei
kime milžinais. O Nykštu
kai priešingai: jis gali būti 
didelis ūgiu, bet mažas vei
kime. Kita prasme: milži
nas yra labai didelio ūgio, 
o Nykštukas — visiškai ma
žas. Paprastoj kalboj daž
niausiai mes vartojame pir
moje prasmėje: Milžinas ir 
Nykštukas dvasioje.

pasakė. Tada jia sutarė eiti 
sykiu ir ieškoti sau laimės, 
Bekeliaudami išalko. Priėjo 
upę, kurios kitoj pusėj bu
vo daug aukštų medžių su 
vaisiais. Milžinas gali per
bristi upę, o Nykštukas — 
ne. Tada Milžinas pasiima 
Nykštuką ant pečių ir per
naša. O kuomet priėjo prie 
aukštų medžių, Milžinas ne
galėjo. vaisių pasiekti ir į- 
lipti. Tada Nykštukas įlipo 
į medį priskynė vaįsių ir 
taip abu pasivalgo.

KAULAS: Ką tas pavyz
dys reiškia?

JONAS: Patėmyk, kad be 
vado toli neisi. Be daktaro 
nepagyri, be
gero namo nepastatysi, be 
tikro kunigo ir be Tikros 
Bažnyčios į dangų nenueisi.

Moralė išvada bus toliau.
J. V. S.

Mokslu ir gyvenimas i *
Stebėtina, kad jari prasi

deda nauji metai! Kokie! 
Mokslo metai! Tėvas ir mo
tina rūpinasi. Kur Įrišime 
savo vaikučius, koklon mo
kyklon? Aišku, geri tėvai 
atsakys: Mūsų vaikai eis į 
katalikišką mokyklą. 0 tė
vams, kuriems nerūpi vai
kučių vardas, garbė, jų to
bulas gyvenimas ir amžinas 
gyvenimas, atsakys: “Vie
šoj mokykloj taipgi išmoks
VISKO •

Taip, gali išmokti “vis
ko”, bet ar išmoks Tiesos, 
tai klausimas? Pavyzdžiui, 
man pačiam teko būti vie
šoj ir katalikiškoj mokyk
loj, todėl žinau skirtumą. 
Viešojoj Dievo negirdėjau 
minint per keturis metus. 
Tikėjimą ten nevalią aiškin
tu Apie dorą ten nėra kam 
priminti. O svarbiausia žmo-

auginę gausias šeimas, pra
deda rodyti pavargimo ženk 

:lu«- Jaunl* die»« palikimai

parapijinė šv. Vincento mo- j bažnytėlėje prasideda 40 va- 
kykla. Mokykla — tai pa- J landų atlaidai. Nedaug iš
matas parapijos. Sesutės* minties berastumei pas tuos, 

mokytojos išpuošė mokyk- kurie, sulaukę tos nepapras
tos kambarius ir laukia kuo• .» » vii IH'll ’’
daugiausiai vaikučių. Susi
pratę tėveliai, be abejo, rū
pinasi glausti savo mylimus 
vaikučius prie katalikiškų 
mokyklų, bet randasi visur

lošimas įvyks rugsėjo 7 d., ,r tokių tgvų kuriem8 8ve. 
2:30 po piet, mokyklos dar- timo8 mū8ų mokyklo8, į8tai.

gos ir organizacijos; jie prie 
viešųjų mokyklų savo vai-

že.

tos šventės, < nepasinaudotų 
dangaus siunčiama palaima, 
kurie nepanorėtų grąžinti 
savo sielai prarastos ramy
bės jausmo.

Nuoširdus susirūpinimas 
nenykstančiom vertybėm y- 
ra ženklas gilaus protavi
mo ir tikro supratimo gyve
nimo prasmės.

gaus priedermė yra: pažin- mų. Iš kiekvieno darbo, min- *
Dievą, pažinti save ir ži

noti, dėl ko gyveni.
Todėl, mieli katalikai tė

vai, rūpinkitės siųsti savo 
vaikelius į katalikiškas mo
kyklas, tada neturėsit jokio 
atsakymo nei prieš Dievą, 
nei prieš pasaulį. Ir tuo pa
čiu suteiksite savo vaike
liams tokį turtą, kurio nie
kas nuo jų neatims.

Kadangi mes kalbame a- 
pie mokslą, klausimas: Kas 
yra mūsų gyvenimas? Vien 
tiktai mokykla. x Kasdieną 
mes rengiamės prie kvoti-

ties ir pasielgimo turėsime 
išlaikyti kvotimus. Nieko 
nepaslėpsime, nieko neužsi- 
ginsimą^ ir nieko nepapirk 
rime: teisingai turėsime iš
laikyti kvotimus prieš Tei
singąjį Dievą. .«■*

Kadangi viešose mokyk
lose nėra leistina kalbėti a- 
pie Dievo Teismą, tad, kaip 
tie nekalti vaikeliai išlaikys 
kvotimus, nes apie juos nie
ko nebus girdėję? Kas už 
tai atsakys? Tėvai, kūne ne- ^.« 
leis savo vaikų į katalikiš- W 

kas mokyklas. X.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Baa 8888 So. Tabnan Aro.
B«a TaL GROvehilI 0617 
Ottfce UL HSMlock 4848

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 rak. 
Ketvirtai ir NedSliomie susitartu.
2423 W. Marguette Road

Iri. OANal SUS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
REZIDENCIJA:

6631 S. Callfornla Avė.
Telefonai REPublic 7868

juos nebevilioja; nyksta en 
tuziazmas, silpnėja energija. 
Ateitis maža bepaisoma. Pra 
dedama gyventi praeitimi. 
Laikas jaunajai kartai pa
vaduoti tuos, kurie, metelių 
naštos dėka, jau pasitrau
kė iš darbo eilės.

KR. STIUKAIS
PHT8ICIAN AND SURGEON

4643 $o. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nbo 2 iki 4 ir noo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliotais pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namą tel. PROspect 1938

Ofiao taL VlRginia 0036 
Raaidnndloa taL: BEVerk 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 8—8:30 P. U 

Trečiadieniais pagal sutartį

TaL YARda 5981. 
SENvood 5107

DR. A. 1 BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL ima 1—3; ano 0:30—8:30 
736 West 35th Street

TaL OANal 0257
Rea. taL: PROspect 665

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

Raaidandja: 8000 So. Artesian An 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 sopia 

8 iki 0 vaL vakar*.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. VAM, on.
v r » r J.«. • 1 . r *Y-*unvvM

AKTO GYDYTOJAS 
SPlfiOlAUSTAS

Savita M

DR. R. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 1H2 lyte, 2-6, 7-9 P. 14.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
Telefonas; CICero 4270 

TaL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

>

Rugpiūčio 30 d. Krikšto 
Sakramentas tapo suteiktas 
Pranciškui 'Ksaverui Kress. 
Tėvas Pranciškus S. Kress 
ir motina Margaret R. Ba- 
chenko. Krikštan atnešė 
Jos. ir Agnės Kress. Linkiu 
viso labo tėvams ir jųjų pir
majam sūneliui. Frank 
Kress yra miesto ugniage
siu.

Šv. Vincento moterų klu
bas darbuojasi ruošdamas 
kortavimo pramogą. Vaka
ras įvyks rugsėjo 21 d., 3:30 
po piet, mokyklos svetainė
je.

kučius glaudžia. Gaila.
Vietinis Mūsų senieji žmonės, iš-

Rugp. 30 d. pasimirė 82 
metų senutė Kotrina Stel- 
mokienė. Patiko vieną vedu
sį sūnų. Laidojama rugsėjo 
3 d.' šv. Filomenos kapuo
se su dvejomis šv. Mišio
lais. Ilsėkis ramybėje daug 
pergyvenus ir daug vargo 
mačiusi. Seniems tėvams 
dažnai priseina daug vargo 
pamatyti, daug sielvarto pri 
tirti, kartais nėra kur senos 
galvos priglausti, nes suau
gę vaikai sukuria savo liz
dus ir nebepajėgia arba tie- 
stog nebnori rūpintis savo 
senais tėvais. Ketvirtas Die
vo įsakymas neturėtų vis gi 
būti paneigtas. Dievo palai
ma nėra gausi tiems, kurie 
savo gimdytojus apleidžia.

Teko sužinoti, kad Mari
jona Gudeliūtė užbaigus 
slaugės (nursesĮ mokslą, ne
pasitenkino tuomi, bet ir 
aviacijos kvotimus išlaikė 
ir tapo paaukštinta į pel
ningesnę vietą. Gerai pada
rė. Kiekvienam turėtų rūpė
ti ateitis.

Bridgeville
Ateina Dievo malonių die- 

Rugsėjo 12 d. mūsųnuos.

ADVOKATAI

Rugsėjo 2 d. prasidėjo

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3183 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje > 
VALANDO8: Nuo 1-mos Iki J-toe 

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

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

REZIDENCIJA: —
3149 SO. HALSTED ST.

Tel.: Vietory 2«7»

HRMjuccc rauurms 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI.
STOGAMS

Ttnaaaaojame namų poatatymgei 
patalarma — Nieko ImokStl — t 
metai Umokttl — ApkalnevUnaa 
dykai.

lietuvis Pardavėjas
Litu Ima — Vedėjas

WHOLESALE
FURNITURE

UHN — Pė
LOR SETS — BEDROOM 
— RŪGS — RAMOS — 
mUGRBATORS -Z W A.HERS—

MANgDA —• STOVĖS.

Carr-Moody Lumber 
Company

8039 So. Halsted St 

VIC. 1272

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik vtonA pora <Jc1q
vMlmut. Saugokit Jaa. leledaag 
Uikmmlnoott ja. modensUkUuata 
motoda. kori* regSIlmo mokslas 

gali suteikti.
M METAI PATYRIMO

Tėvas. Justinas Yaškys iš 
Kretingos vargais - nega
lais ištrūkęs uuo bolševikų

AIH ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avem
Telefonas REPUBUC 0091

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

1801 So. Ashland Avenue
Kampa* lt-tau

Telefonai CANAL ORU — Chtoage 
OFISO VALANDOS

f:ss d. m.

GEBAI PRlTAfllim AKINIAI 
Matas kreivas akla, teumperegytag

U tūltrujstą;
palengvins akh} Įtempimą, pratailae
karttL "******”* 

MODKRNMKlAUSt, TOBULIAUSI

Speciali atyda atkreipiama i vaiky
•ak
Akintai pritaikomi Ūktai kada reikta. 

VALANDOS:
10-toa Hd 8-too valandos kasdien.

Sskmadtotaata paaal sutarta

4712 S®. AsManJ Avė.

JOS. F. BUDRIK
FmUtm House

3409 Sa Halsted St
laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukito Yards 9666.

Badrlko Radijo Progoiamri:
WCFL 1000 K. SelanadiMiiaia6:3G 
vai. vakare
VFHFC 1400 R, Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAP 900 K. Hatvalan — sekma- 
dtanyj* 4:30 po pistų.

DR. F. C, WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2138 West Cermak Road

Oflm taL OANal IMS
Ofim VgLi 2-4 b 7—0

TaL OANal 6969 1

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2133 West Cermak Roar* 
OfISO VALANDOS 

1 — 4 b 8M — 8^8 vakare 
b pagal aatartį,

YARda 8848

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vaL: noo 8 vaL ryto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TeMatoaa: HEMlock 6»M

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westera Avė.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki »! Vak. 7 Iki • 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefoną* OANal 7389

DU. PETER 1 BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OPISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Rea. tele(oPM SEEley 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. I3tos gat. Ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal au t n rtį.

Res. 1623 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OfISO VALANDOS:
Na 1—4 b au* 7—8 

Taipgi pagal aotartį.
Ofiso tabfooe------

Oflro ftL: BariA TaLi
VIBgbia 1388 PROipert

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West S5th Street

LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečia d. Ir Sekmad. tik aunltarlua

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniaia.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šsitadisnisis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros Inboe)
TsL MHhray 2880 Ghicago, QL 

OfISO VALANDOS:
Noo 10 iki 12 vaL ryto, noo 2 iki 4 
vai. popiet ir noo 7 iki 8:30 vai. vak. k 

■ Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
Rez. Tel. KENwood 4300

VALANDOS
Noo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėlioraia noo 10 iki 12 vai- diegy

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
via verta tauta.

z
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IŠ KELIONĖS

Vos išskridau. Žalieji vandenys. Naktis 
ore. Trys doleriai už W. C.

LAVALIO PASOVfiJAS

Nuoširdžiai ačiū palydė- 
jnisiems mane į orlaivį: kun. 
J. Balkūnui, jo gerb. vika
rams, kun. dr. K. Rėklai
čiui, kun. M. Daumantui, ku
nigui dr. J. Starkui, kun. J. 
Baltrušaičiui, V. šauliui ir 
kitiems.

Nors aš nesu tiek sunkus 
kaip atrodau, bet į orlaivį 
vos įtilpau. Mat, yra išleis
tos naujos instrukcijos vyk
stantiems į užsienį. Jei kas 
nepanaudoja paso per mė
nesį laiko, — jo pasas nu
stoja galiojęs. Reik atnau
jinti. Britų gi vizai gauti 
reikėjo 6 ir portugalų 3 sa
vaičių. Tad du kartu pasi
baigė mano paso galiojimas. 
Reikia skristi. Viskas yra. 
Pasų kontrolė sulaiko. Ge
rai, kad atsirado prietelių. 
V. Šaulys telefonuoja į pa
sų skyrių Washingtonan. 
Pasirodo su panašiais pasais 
yra 3 žmonės. Penkiomis 
minutėmis prieš nustatytą 
skristi laiką gaunama ofi
cialus pasų patvirtinimas, 
inspektoriai praleidžia ir aš 
tuoj atsirandu Atlantiko 
clipperyje.

Bermuda

Paskraidę La Guardijos 
vandenyse apie valandą lai
ko, išmėginę visus motorus, 
sparnus etc., gavome žinią, 
jog leista skristi. Pasibėgęs 
clipperis vandeniu, šoktelė
jo į orą, ėmė kabytis už de
besų ir mes iškilome greit 
į 5000 pėdų aukštį. Mažai 
kas buvo matyt, — lynojo. 
Keliaujam 51 keleivis ir be-

gų užlaidas. Karinėj zonoje 
turi būti langai uždengti. 
Bet nieko nepasakyta, kad 
keleiviai neturi žiūrėti pro j 
langus. Pirmu kart vyks
tant, įdomu, pro kraštą ste
bime.

Nusileidom, visi išlipome. 
Perėjome per pasų ir daik
tų kontrolę. Karas, bloka
da. .

Paima į patikrinimo įstai
gą visus mano pamokslų už
rašus.

— Na, sakau, kūn. Deh- 

leriui: — jiems teks ilgai 
viską skaityt jei supras, — 
pamokslų jiems nereikės sa
kyti: patys pasiskaitys. —

Tikrai, mano raštai gra
žinti paskiausiai. Kiti tokių 
dalykų neturėjo, tad leng
viau praėjo.

Azoros

Už poros valandų leidžia
mės kelionėn Azorų link. 
Tai 16 vai. kelias. Pakilom, 
kai saulė Bermudoje buvo 
nusileidus. Lėkėme visą nak 
tįč Bet pavargti neteko. 
Mat, visi keleiviai turėjome 
lovas, it Pullmano trauki
nyje su tuo skirtumu, kad 
nebuvo jaučiama trūkčioji
mo ar sukimosi: skridome 
tiesiu keliu vienodam aukš
tyje.

Kadangi mes skridom į
rytus, tad ir laikas keitėsi:•
per naktį užvarėme kelias 
valandas. Su valgiu ir mie
gu net keista, — neįprasta 
valanda. Azorose nutūpėm 
paimti keleivių prieš vidu
dienį jų laiku. Čia buvo pa-

t.l.

Kun. Dr. Jonas C. Navickas
Mirė 1941, rugsėjo 2 d., 8:45 vai. va- 
kare, sulaukęs 46 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Virbaliui e. 
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Y

V

ne 11 tarnautojų. Daug ke-1 tikrinami tik pasai. Įsėdo 
leivių išlipo Bermudoje. Į apie 11 naujų keleivių.
Europą skrendam 12 žmo
nių.

Šv. Teresės bažnyčios Ber 
mudoje klebonas kun. Rob. 
Dehler, kanadietis, grįžta 
namon. Jis papasakoja dai
lių nuotykių žaliuose Ber- 
mudos vandenyse. Ištikrųjų, 
artėjant prie salos, pasiro
dė vandenyne žalios vandens 
dėmės, it kokios povandeni
nės salos. Tai koralai augi
na naujas salas. Įdomu. A- 
teina tarnas. Užtraukia lan-

("Draugu" Acme teiepbi
Jaunas komunistas Paul Colette policijos agentų tempiamas iš Versalio, kur jis kė

sinosi nužudyti huvusį Prancūzijos premje rą Lavalį, bet tik sunkiai jį sužeidė.

Pas mane atsisėdo Tele- 
graph Post ir kitokių teleg

rafo kompanijų Azorose ve
dėjas. Tai esanti pirnla jo 
kelionė orlaiviu į Lisboną. 
Iš Azorų mažais laivais ten
ka plaukti į sostinę net 6 
dienas, orlaiviu gi — 6 ir 
pusę valandos.

Jo išlydėti, mačiau buvo 
atvykę keli rimti vyrai, gra
žiai apsitaisę, žiliausiai. 
Susijaudinę atsisveikino su

nodami delnu į pečius. To
kia mada.

Gražiai spindi saulė. Apa
čioje du aukštai debesų. Vie- 
ųi nuo kitų bus per 1000 
pėdų. Lekiam jų nekliudy
dami. Keičiasi vaizdai. Tar
pais atrodo it būtų ledu ir 
sniegu pridengti visi vande
nys, kitoj vietoj, — it būtų 
sujaukti vilnų kalnai. Or
laivio gi šešėlis, palytėda
mas debesį, apie save suda
ro 2-3 vaivorykštes. Gražu. 

Lisbona
Bet štai ir Lisbona. Sau

lė leidžiasi, nors mano laik
rodis rodo 2:20 p. m. Į pu
sę valandos jau buvome uos
te išlipę.

Viešbučių taksiukai lau
kia keleivių. Keturiese vyks
tam į Avenidą. Eina forma- 
lumai. Užsirašome. Gauna
me kambarius.

— Kiek teks mokėti? — 
klausiam.

— Šiems ponams po 100 
skudų, o kunigui 120 skudų 
per dieną.

— Tai $6.00? — klausia 
mano bendrakeleivis.

— Taip, bet tuose kamba
riuose yra vanduo, W. C., — 
teisinasi vedėjas.

— Ar turite pigesnių?
— Yra po 60, 80 skudų, 

bet jie užimti.

Nieko nepadarysi, — pa
maniau. Vieną naktį teks 
pabūti garbingame viešbu
tyje ir už patogumus W. C. 
užsimokėti $3.00, nes jau

Komunistą rojaus kalėjimo baisenybės
Šiurpulingas papasakojimas politinio kalinio, 
išsėdėjusio Kam sunkiųjų darbų kalėjime 
11 mėnesių ir 12 dienų.
— Laikraštis “Į Laisvę” i iš atidarytos kameros kali- 

deda aprašymą “Bolševikų Į niai sakydavo savo pavar- 
kalėjime,” kurio autorius dės. Kituose kalėjmuose, 
yra buvęs politinis kalinys, kiek teko girdėti iš atvežlų- 
išsėdėjęs Kauno sunkiųjų 1 jų, tvarka buvo kitokia

kompanijos vedėju, paplakš-Į laikas vėlybas 10:30 vakaro.

“THAT LITTLE GAME” Intcr-nAt’lC^rUo.C^M.T.-By B. Link
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(gaudavo kai kur laikraš
čius, galėdavo eiti pasivaik
ščioti ir kt.).

Nuo rugsėjo mėnesio pra
džios, o kai kas ir rugpiū
čio buvo pakeista: langai 
buvo iš lauko pusės uždėti

darbų kalėjime 11 mėnesių 
ir 12 dienų: ‘

Š. m. birželio 23 d. rytą 
Kauno kalėjime No. 1 visi 
buvusieji kaliniai, NKVD 
kareivių ir tarnautojų pa
likti užrakintose kamerose, 
išmušė arba atrakino duris lentinėmis dėžėmis, kad ne- 
ir išėjo į loisvę, o 24 d. U, būtų nieko matyti> bet spa- 
pati laimė ištiko ir IX for- Į jj0 mėne8į dėžės buvo nuim-

Apie Saugumo Bonus
Kl. Kodėl visi amerikie

čiai dabar turi pirkti Ap
saugos Bonus ir Taupymo 
Stam peš?

Ats. Tarp daugelio prie
žasčių yra šios: Į) Tai grei
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar
nauti savo kraštui ir sutau
pyti savo uždarbius ir 2) 
Pirkimas Bonų ir Stampių 
gelbsti ne vien finansuoti

bus, bet teipgi prilaiko kai
nų kilimą ir pragyvenimo 
pabrangimą.

Kl. Ar galima Saugumo 
Boną vartoti kaipo užstatą, 
imant paskolą iš banko?

Ats. Ne. Bonai yra re
gistruojami ir neperduoda- 
dami. Jie išmokami tik 
tam, keno vardas yra ant 
Bono.

Barometro išradėjas, Al- 
gue, — buvo katalikų kuni- 

Amerikos Apsigynimo dar- , gas.

te (to pat kalėjimo 
dalyj) sėdinčius. 

Kadangi laisvėje

kitoj tos, patys langai vienu treč 
t daliu sumažinti, jų atidaryti 

buvo j nebuvo galima, įdėti neper- 
daug įvairiai kalbama apie matomi stiklai. Praverti 
kalėjimą, todėl čia; nore-į buvo galima tik mažutį 
tusi šį kartą bent bendrais, langutį, kameros pradėjo 
bruožais apie jį išsitarti, trūkti oro, dėl to nebuvo 
Jame šias eilutes rašančiam galima išmiegoti, oras drėg- 
teko išsėdėti 11 mėnesių ir na8> nedėvėjami drabužiai ir
12 dienų.

Maždaug iki praeitų me
tų rugsėjo mėnesio pradžios 
kalėjime tvarka buvo tokia 
pat, kokia buvo ir anksčiau, 
tik atimta iš politinių kali-1 Šilto vandens, išmetė iŠ ka- 

nių po gryną orą pasivaikš merų visus baldus: stalą,

batai reikėjo kas antrą die
ną valyti, nes supelėdavo, 
silpnesnieji ėmė gelsti. Mai- 

l Stą pablogino, pradėjo ne- 
,, duoti dubenėliams plauti

jokie valdininkai į kameras 
neateidavo, nors ir prašyda
vome, felčeriai ir sanitarai 
lietuviai buvo pakeisti rusė
mis slaugėmis, kurios nie
ko pačios nenusimanė, o 
prie gydytojo neprileido, 
visus vaistus iš kameros pa
ėmė tiek popieriuje laiko
mus, tiek ir bonkutėse, iš 
visų atėmė pienišką maistą, 
nors kai kas kitokio visai 
negalėjo valgyti, o duodavo 
nereguliariai vaistų, tai jie 
būdavo bemaž visai 
gę; akys įdubusios, 
čiojo kaip šešėliai,
kai kam apžiūrėję keli gy
dytojai išrašydavo baltą 

duoną, bet praeidavo 10-14 

dienų, ir vėl ta pati istorija. 

Nuo lapkričio 23 d. leisdavo 

pasivaikščioti į savaitę 3-5

Kameras plaudavome kas 
dien, bet dulkių ėjo debesi
mis, nes neleido antklodžių, 
drabužių išdulkinti. Viskas 
buvo ant grindų sudėta, dau 
giausia po čiužiniais, nes 
ant sienų kabinti neleido.

Kiti sėdėjo buvusiuose 
karceriuose .turėdami visa, 
kaip ir kiti, bet dienos švie
sos nematydavo — ir taip 
išsėdėdavo 3-4 mėnesius.

(Bus daugiau.)

čiojimo, knygų ir laikraščių 
skaitymo teisė, neleidžiama 
su giminėmis pasimatyti, 
taip pat laikyti rašomąją 
medžiagą ir visokias prie
mones. Maistas tuo laiku 
buvo, bent mano skyriui, pa 
lyginti neblogas, jį gaudavo 
3 kartus į dieną, tik neda
vė ,kaip kad anksčiau, at
nešti iš laisvės ar pirktis 
kalėjime iki 3 kg.

Politiniai kaliniai buvo 
jau komunistų priimtų val-

|kedes, Bpit>:les indams ir 
sudėti, lovas ir medinius 
narus; nes per blakes bemaž 
negalima buvo miegoti, nie
kas jokios dezinfekcijos ne
darė. Blogiausia buvo rū
kantiems iš pradžių maž
daug dvi savaites atėjus į 
kalėjime negaudavo tabako 
pirkti, o spalio mėnesį apie 
6 savaites visai niekas ne
gavo. Vėliau, kai gavo, dar 
blogiau buvo, nes tiek prisi
rūkydavo, jog oro trūkumas

dininkų ir tokių pat prižiū- , ^ar labiau buvo jaučiamas.

rėtojų saugojami. Svarbes
nieji, jų manymu, buvo lai
komi nedidelėse kamerose 
po 6-7 asmenis (anksčiau 3- 
4 žmonės), o kiti didesnė
se. ' •'

Jokio ryšio su kitomis ka
meromis neturėjome, bet, 
kas kur sėdėjo, žinojom iŠ 
šaukimo pavardėmis, kai iš
dalydavo kas savaitė nu
pirktus po 25 gramus taba
ko ir kitas rūkyti reikalin
gas priemones, šaukiant 
tardyti, užsirašant per pati
krinimą pas gydytoją, suda
rinėjant sąrašus, kai garsiai

Šiuo tarpu politiniai kaliniai 
Kauųo kalėjime buvo palik
ti prižiūrėtojų sauvalei:

ALI M AKIS - NIW MBUIIT

TYPEVVRITERS
A O D I U G MACHINES

—(MALI MOMTMLV (ATMINTI— 
AU MAKM

SOID, RENTED
AND REPAIRED

±CTAD YYRIWRIYER *3IAK COMPANY
«n c. Muturi, Mm 
IM W. MAMBOM CT.

Phone DEAR3ORN P444
IITIMATI>-PR|| —C TIC

Mirė knygų žinovė
Mirė našlė MarcelU Hah- 

Vėliau ner, 60 m. amž., per 26 me

neval-
vaikš-

tus dirbusi Marshall Field 
and Co. knygų departa
mente. Praeitą vasario mė
nesį ji buvo pasitraukusi iš 
tos pozicijos.

Sakoma, velionė bu'n*s
kartus po 10-20 minučių. knygų įvertinimo žinovė.

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Pienumerata Siūloma 

UZ VIENĄ DOLERI

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą'* 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago# Illinois
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Erašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo" rSmSJama Ir skaitytojam* 
Gunčiu sveikinimu* ir geriausius llukėjlmusl

JOsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodama* 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tla 
•Uk fina ir sauso jas aus amšlnojo Išganymo priešų.

JOsų kata! 1 klišo dienraščio skaitytojų skal-

* AMLETO GIOVANN1 C1COGSAN1, 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

DBAUOĄB
tųjų mokslų. Kunigu įšventintas 1920 m., 1922 m. bai
gė Fribourgo Universitetą daktaro laipsniu. Mirė 1941 
m. rugsėjo 2 d.

Negailestingoji mirtis išplėšė iš mūsų tarpo didį va
dą, didį mūsų tautos švietėją, didį rašytoją ir organi
zatorių. Prie jo karsto šiandien liūdi šimtai jo auklė
tinių ir visa mūsų visuomenė.

Sovietų vienybė
“Liet. žinios” rašo:

“Bolševikai giriasi, kad Rusijos žmonės pritaria 

Stalinui ir talkina kare.
“Jeigu taip būtų, tai kodėl prireikė sugrąžinti če

kistus į kariuomenę ir jau karo pradžioje nusiųsti 
pas Abraomą keliolika aukštų armijos komandierių. 
Kas žino, gal būt ne vienas ir čekistų jau neteko 
savo galvų už tariamąjį sabotažą. Kad Stalino impe
rijoje neviskas tvarkoje rodo ir tas faktas, kad ji 
neįsileidžia į frontą anglų ir amerikiečių misijų.

“Kokia “vienybė sovietų tautų buvo prie Stalino 
turėsime greit progos patirti, kaip tų tautų žmonės 
turės progos laisvai pasireikšti.”

A. a. kun. dr. Jonas Navickas
A. a. kun. dr. Jono Navicko, mirtis skaudžiai

palietė ne tiktai Tėvų Marijonų vienuoliją, bet visą 
Amerikos lietuvių visuomenę. Sunku tiesiog ir atpa
sakoti tą vaidmenį, kokį jis vaidino mūsų visuomenės 
gyvenime.

Pašalintas iš Seinų seminarijos už lietuviškumą, jau
nas klierikas atvyksta į laisvą Dėdės Šamo žemę ir 
čia Jisai save aukoja savo tautiečių gerovei. Jau 1914 
m. pastebime jį dalyvaujant L. Vyčių ir A. L. R. K. 
Moksleivių Susivienijimo seimuose ir besirūpinant lie
tuvių katalikų jaunimo organizavimu. Jis įeina į val
dybas, į komisijas, rašo patrijotiškus straipsnius laik
raščiams. Nuo pat savo atvykimo į šį kraštą dienų, jis 
atkreipia į save mūsų visuomenės vadų ir veikėjų dė
mesį. Ir dėl to dar pačioj jaunystėj būdamas pajunta 
nešąs sunkią visuomeninių darbų ir darbelių naštą. 
Jisai dirba, mokosi ir planuoja. Gavęs užtikrinimą, kad 
lasaliečių vienuolija pagelbės realizuoti lietuvių sva
jonę — įsteigti lietuviams bernaičiams kolegiją, auko
jasi, stoja jon ir ruošiasi švietimo įstaigai vadovauti. 
Mokosi Katalikų Universitete Vašingtone ir jį baigia 
aukštais požymiais, įgydamas magistro laipsnį. Iš čia 
vyksta į Šveicariją ir garsiajame Fribourgo Universi
tete už vertingus mokslo darbus įgija daktaratą.

Grįžo atgal Amerikon pasiruošęs darbui lietuvių tar
pe. Velionis siunčiamas su misijomis po lietuvių para
pijas. Belaikydamas misijas, jisai dar stipriau pajun
ta lietuvių kolegijos reikalą. Supratęs, kad tik lietu
viškoji Tėvų Marijonų vienuolija tegalės įsteigti kole
giją ir dėl to a. a. kun. Jonas Navickas jon įstojo. Ir 
netrukus, būtent 1926 m., jam pavedama organizuoti 
ir vadovauti Lietuvių Kolegijai, kuri išaugo į didelę 
ir tikrai garbingą Amerikos lietuvių švietimo įstaigą 
ir kuri jau davė mūsų tautai visą eilę šviesių, gerai 
paruoštų kunigų ir kitokių profesijų žmonių.

A. a. kiun. dr. Navicko troškimas ir pastangos virto 
realybe. Nedaug kas tikėjo, kad taip kukliai pradė
jusi veikti kolegija, galės išaugti, gauti pripažinimą 
mokslo atžvilgiu ir išaugti į tikrai rimtą įstaigą. Taip 
įvyko velionies didelio rūpestingumo ir darbingumo 
dėka. Kolegijai jisai aukojo visą save — sveikatą, ener
giją ir net savo gyvybę. Nieks, kurie tik jį arčiau pa
žino, neabejoja, kad jo gyvenimą šioj žemėj patrumpi
no didieji ir sunkieji darbai ir rūpesčiai, kurie vedė 
per didžiausias kliūtis į kolegijos įsteigimą ir jos iš- 
auginimą.

Bet ne tik kolegija velioniui rūpėjo. Jam gyvai rū
pėjo Lietuva, kurios reikalais a. a. kun. Jonas visuo
met sielodavosi ir iš visų savo jėgų jiems dirbdavo. 
Velioniui rūpėjo mūsų ^organizacijos, rūpėjo lietuviškoji 
katalikiškoji spauda. Jis dalyvaudavo seimuose, rašy
davo laikraščiams turiningus straipsnius dienos klau
simais, parašė ir išleido keletą vertingų knygų. Tik 
praėjusio mėnesio pradžioj įvykusiame Federacijos kon
grese buvo išrinktas mūsų veikimo centro valdybos 

nariu. ' c

A. a. kun. dr. Jonas Navickas gimė Virbalyje 1895 
metais sausio 2 d. Lankė Virbalio pradžios mokyklą, 
Seinų vidurinę mokyklą ir Vilkaviškio gimnaziją. 1910 
m. Vilkaviškio gimnazijoj buvo įsteigta slapta aušri
ninkų kuopa, kurioj veikė ir Jonas Navickas. Amerikon 
atvyko 1913 m. 1919 m. išvyko Šveicarijon tęsti aukš

Sovietų silpnybė
“Garsas” rašo;

“Šiandien gal Maskvos, viešpačiai mato savo klai
das ir jas apgaili, bet jau, gal būt, pervėlai. Jie iš
maudė kraujuose suomius, lietuvius, latvius, estus 
jėga užgrobdami jų žemes ir sunaikindami jų laisvę 
ir nepriklausomybę. Jie padėjo išdraskyti Lenkiją 
ir Rumuniją. Visos šios tautos galėjo būti geriausi 
sovietų talkininkai prieš vokiečius, bet dėl žlibos ir 
biaurioe jų politikos jie virto atkakliausi sovietų 
priešai, o vokiečių talkininkai. Dėl sovietų politikos 
joms kitokios išeities neliko.

“Kita sovietų silpnybė — tai noras žūt būt išlai
kyti vienos savo partijos diktatorinį režimą. Net di
džiausio pavojaus metu jie neieško plačios visuome
nės atramos. Tas pats diktatorinis režimas tebelaiko 
ne tik rusų tautą, bet ir visas kitas jų pavergtas 
tautas suėmus už gerklės. Ir, matyt, taip bus iki vi
sas tas režimas m visais raudonaisiais Stabais nu- 
tratės į dedugnę.

“Deja, su nacių bolševikų karu tampriai rišasi ir 
Lietuvos likimas. Lietuvių tauta nori būt laisva ir 
nepriklausoma. Bolševikų intencijas lietuviai gerai 
patyrė, dabar aiškėja, kokias intencijas turi naciai. 

Ir vieni ir kiti nori, kad lietuviai būtų jų vergais ir 
vienas ir kitas agresorius šiose grumtynėse susinai
kintų. Kuo ilgiau bolševikai laikysis, tuo geriau. Kuo 
daugiau išsiaikvos nacių jėgos, tuo lengviau demo
kratijos suves su jais sąskaitas.

“Lietuva savo pilną laisvę ir nepriklausomybę at
gaus tik su demokratijų pagalba.”

u iiBranginkime kas brangintina’
Tokia antrašte “Darbininkas” įdėjo vedamąjį straips

nį, kurį šiaip baigia:
“Žmonija ko daugiausiai apšvietus reikalinga, tik 

vargas, kad apšvieta apšvietai nelygi. Juk ir komu
nistai šviečiasi ir dar kaip. Bet visi gi žinome, kad 
jų apšvieta eina neigiama kryptimi, nes yra pasta

tyta ant klaidingo pagrindo. Melo pagrindas veda į 
klaidą, gi melą skleidžiąs “mokslas” vis giliau žmo
gų į klaidą klampina. Iš to išvada, kad apšvieta tik 
tuomet yra naudinga, kada ji plaukia iš tiesos šal
tinio. Tiesa gi reikalauja, kad visas žmogių būtų 
apšviestas, t. y. ne vien jo protas turi būt lavinajnas, 
bet ir valia auklėjama. Kas gali pasakyt, kad ir bol
ševikai valią auklėja. Deja, jie blogą valią auklėja, 
ar, tiksliau tariant, žmogaus valią visiškai pavergia 
ir blogiems tikslams ją išnaudoja. Tad ir proto lavi
nimas ir valios auklėjimas turi būti tikslus ir teisin
gas. Tokį auklėjimą suteikia katalikų mokyklos, nes 
jos nuodugniai ir sąžiningai siekia ir mokslą iš tei
singų šaltinių pasemti ir valią pagal Dievo įstaty
mus išauklėti, žodžiu, jos siekia išugdyti žmoguje 
sveiką protą ir gerą valią. O gera vaba ar tik nebus 
pats svarbiausias ir brangiausias žmogaus ypatu
mas. Deja valstybei, kurios piliečiai prarado gerą 
valią...

“Jei mūsų broliai lietuviai,* ypač tėvai Ir jaunimo 

globotojai, giliau tuos dalykus apsvarstytų, tai jie 
labai brangintų katalikų mokyklas (visų pirma, ži
noma, lietuviškas), kaipo dorovingumo ir tiesaus 
mokslo tvirtoves, apginančias visuomenę nuo skau
džiu ir pragaištingi^ socialinių sukrėtimų.”

Ketvirtad., rugsėjo 4, 1941

(“Draugas”, 1916 m. rug
sėjo 4 d.)

Laiškas pabėgėlės gimna
zistės lš Rusijos... Viena pa
bėgusi gimnazistė, dėl karo 
iš Lietuvos į Rusiją, savo 
broliui Amerikoj rašo:

“Prisiminus praeities lai
kus, prisiminus tėvelius, se
sutes, Stasiuką — svaigsta 
protas, karštos ašaros de
gina išdžiūvusius skruostus, 
su dideliu nekantrumu mes 
visos pabėgėlės mokinės lau
kiame tos valandos, kada 
galėsime grįžti į Lietuvą, 
kada galėsime bučiuoti tė
vynės žemę...

Geriausia gyventi ten, 
kur užgimei, “kur močiutė 
užlingavo raudomis tave.” 
Svetimos šalies grožis ne
džiugina tikrojo lietuvio. 
Laimingiausia mums valan
da bus toji, kai sužinosime, 
kad karas baigės ir mes ga
lime grįžti į savo brangią 
Lietuvą”....

•

99,000 kurčių..' Iš viso 
Jungt. Amerikos Valstybėse 
yra 90,000 nebylių ir kur
čių. Daugiausia gimė kur
čiais, o kiti apkurto begy
venant. Vyrų kurčių yra ar
ti 47,000, o moterų — 34,- 
000.

. * • r. 5/t*’—4

Blogas derlius Rusijoj.... 

Šiemet piūtis Sibirijos, U- 
ralo ir pietinėje Rusijoj bu
vo labai menka. Lietus, ku
ris tęsės kelias savaites, su
naikino derlių.

Maskvoje žmonės mel
džiasi prašydami gražaus 
oro.

Italai pradėjo užpuolimą 
Albanijoje... Italų armija po 
ilgų pasirengimų pradėjo 
užpuolimą prieš austrus- 
vengrua Albanijoje.

Vokiečių cepelinai užpuo
lė Londoną... Atskrido try
lika vokiečių cepelinų į Lon
doną ir numetė daug bom
bų, kurios įvairiose sostinės 
vietose sukėlė gaisrus.

Po svietą pasidairius
Pietų Amerike einanti ka

talikiška gazieta “Šviesa,” 
praneša, kad ten lietuviš
kiems bolševikams eina kai 
sviestu patepta. Sakysim, 
Sao Paulo jie net cūdus iš
darinėja: mirusios ir palai
dotos jų gazietos septintą 
dieną keliasi iš numirusių ir 
vėl ima dūsauti. Štai, kaip 
‘ ‘Šviesa” aprašo pastarąjį 
cūdą:

“Netikėta ir labai liūdna 
žinia ketvirtadienį aplėkė 
“Koloniją” — mirė vargšas, 
buvo pašarvotas, apraudo
tas, atsisveikintas ir palai
dotas šalę anksčiau į vie
ną atilsį nukeliavusių drau
gų”, “Lietuvio” ir “Slovo." 
Prieš smertį labai suliesė
jo, tik šonai be vidurių li
ko, bet skaitytojus vistiek 
apmovė, paimdamas už tuos 
giltinės grobus po 300 rei
sų.” ...........

Šviesa sako ji gali bečy- 
tis su kiekvienu, kad tie cū- 
dai yra tik gudri balšavikų 
strategija. Surinkę po 300 
reisų jie nutaria, kad gazie
ta turi mirti ir būti palaido
ta, kad neužsitrauktų jokios 
atsakomybės. Septintą die
ną gazietai atsikėlus iš nu
mirusių apgarsinama, kad 
tai naujas kūdikis ir vėl 
reikia jam rinkti po 300 rei
sų.

Ir vilkas sotus ir avis cic- 
la, tai yra ir reisų yra ii- nė
ra jokios atsakomybės Tai 
vis balšavizmo gudrybės.

kritikuoja už daug Jeigu 
nepriima korespondencijų, 
tai sako, kad jis jų negali 
perskaityt; o jeigu juos pa
talpina į laikraštį, tai kiti 
ant jo pyksta. Taip tai re
daktorius nukenčia nuo vi
sų. Turi visiems intikti, bū
ti jų vadovu, advokatu, ži- 
nunu visokių svietiškų ir 
dangiškų dalykų, astrono
mu, daktaru ir tt. Darba3 
prie laikraščio, mylimi skai
tytojai, tai tikra nelaisvė, 
nes redaktoriaus smegenys 
turi dirbti ne tik dieną ir 
naktį, bet ir tada, kada iš 
važiuoja ant kelių dienų va
kari jos; turi rinkti medžia
gą į laikraštį ir niekad ne
turi pasilsio.” (Saulė).

“Redaguoti laikraštį, tai 
ne baika; reikia visiems pri
taikyt. Rašymas dauk juo
kų netinka, nes skaitytojai 
pasakytų, kad redaktoriaus 
galva pripildyta niekalą O 
jeigu jų nerašo, tai sako, 
kad redaktorius turi būti 
nuolatos susiraukęs. Jeigu 
jis naudoja straipsnius iš 
kitų laikraščių, tai suko, 
kad jis nieko nedirba, o ka
da pats straipsnius parašo, 
tai užmėtinėja jam, kad

Ašies Vadai Rusijoje

Spicpirvirvio Dumkos
Raudona “V.” leidžia sa

vo avelėms antį, būk nei 
vienas katalikų ar tautinin
kų centras neprabilo prieš 
vokiečių komedijas Pabalti
jy su «“Gstlandu.”4

Turbūt, jos redaktoriai 
nemoka lietuviškai paskai
tyti?

“Iškėlimas ekspedicinės 
armijos Europon suke’.tų au 
drą,” kanapų “V.” b indo 
Ameriką ir Angliją įtikinti.

Iškėlimas Andriulių, Birr. - 

bų ir Pruseikų Maskvon 
sukeltų dar didesnę audrą. 
Bet — tie mandragalviai 
strategai Maskvon neva
žiuoja !

Pasirodo, turime talen
tuotų rašytojų; adv. Bago- 
čiu8 aną dieną “T.” parašė 
sakinį, kuris užėmė 16-ką 
eilučių dviejų špaltų platu
mo! ,

Pralenkė 
Daukantą! 
parašyti lietuvišką 
stop” sakinį?

net Simaną 
O, gal, įsigeidė

non-

Įsteigėjas krikščionių ar- 
keologijos, De Rossi, — bu
vo katalikas.

C’Uruuffaa” Acme teieoooto>

Karo frontą Rusijoje aplankė ašies valst ybių vadai, kur jie turėjo konferencijas. 
Jie vra (44- kairfia nuaAnl- Hitleris. vnn KliiCfl. Mussolini ir STCn. Keitei.
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I
Tada vienas iš jų nuėjo pas savo kolegos sužadėtinę ir 
jai papasakojo, kad jos brangusis nesąs joks viešbučio 
savininkas, bet paprasčiausias kelneris. O tas šitam at- 
sikeršino, papasakodamas, kad jos draugas esąs visai ne 
inžinierius kaip jis pats kad rekomendavosi, bet papras
tas fabriko darbininkas. Taip iš tų dvigubų vestuvių iš
ėjo šnipšt, tik kilo didelis skandalas, nes apie susižadėji- 
mą jau buvo paskelbta laikraščiuose.

Gruodžio 27 d.
Prekyvietė produktais tiesiog užversta. Visko pilna 

lyg tam pasakų burtininkui mostelėjus savo lazdele: svie
sto, cukraus, sūrių, alaus, žodžiu visko gali gauti, ko tik 
ir kiek tik ųpri, nors ir didžiausias krūvas. Miestas sta
čiai svaigsta iš džiaugsmo. Išvaduotojų baltųjų garbei 
keliami pokyliai ir vakarai. Kolčakui siunčiamos sveiki
nimo ir padėkos telegramos, o didžiausios geležies lie
jyklos darbininkai patys pirmieji padėkojo jam už jų iš
vadavimą iš “darbininkų valdžios.” Motina nori, kad 
aš taip pat dalyvaučiau tose iškilmėse, ūet aš negaliu. 
Man rodosi, lyg kažkas manyje sulūžo, sudužo. Tie nuo
latiniai raudonųjų žiaurumai, tas niekuomet nesibaigian
tis šaudymas, šaudymas ir šaudymas man vis niekaip 
neišnyksta, iš atminties. Tai mano sielą pakirto ir su
krėtė ligi pačių gelmių. Aš norėčiau tik viena: nieko, 
visiškai nieko nežinoti ir miegoti, miegoTi . . .

Gruodžio 28 d.
J ak a te r i na Pavlovą Kalinova jau yra ponia, Georgi

jaus Aleksandrovičiaus žmona. Ji jaučiasi net perdaug 
laiminga. Jis jai yra švelnus ir meilus.

Gruodžio 29 d.
Namai pilni svečių. Šokame, dainuojame, linksmi

namės. Daug karininkų, studentų, studenčių. Aut sta
lo putoja vynas, pridėta baltos duonos, šinkos, sūrių ir tt. 
Visko čia yra. Bet aš nieko negaliu valgytu Manau, 
kad turėsiu sirgti. Ach, kad tik greičiau susirgčiau!

Už viską daugiausia mane graužia mintis, kad, kai 
mes čia, prie baltųjų, linksminamės, tuo tarpu Vadimas 
turi tarnauti raudonojoj armijoj!* Kažin, ar jis dar bė
ra gyvas? Kada galėsiu jį vėl pamatyti? Dabar iš jo 
gauti kokią nors žinią visiškai negalima — apie tai ne
tenka nė svajoti.

Mes ėmėm spėti ateitį ir sulošėm tokį .^sį, kuris tu
rėjo parodyti, ką kuriam lemia likimas, paskum nuėjom 
į bažnyčią. Bet, vos tik mes parėjom namo,, rąan pasi
darė labai negerai, ir aš jau daugiau nieko neatsiminiau. 
Kai vėl pabudau, išgirdau lyg per sapną, kaip motina 
kalbėjo:

— Ji paskutiniu laiku per daug gyveno nervais. Jai 
reikia pasilsėti. Be to, ji taip pat per daug dirbo — tiek 
protu, tiek fiziškai . . .

Mane apnyko jausmas, lyg čia, štai, parašau savo 
gyvenime pačias paskutiniąsias eilutes.

1910 m. sausio 23 d.
Tifu sergančių izolacijos barakas. Aš guliu salėj, 

pažymėtoj 2 Nr. Esu dar tokia silpna, jog vos beįsten
giu išlaikyti rankoje plunksną.

Sausio 24 d.
Sesuo man atnešė veidrodėlį. Pasižiūrėjau ir per

sigandusi atšokau atgal. Plaukai nuskusti, pakaušy švie
čia apvalaina p’ikė. Veidas išblyškęs ir toks mažutis, 
kaip vaiko. Nejau tai aš esu? Be sąmonės išgulėjau 
septynioliką parų, nes mano liga buvo labai sunki. Bet 
dabar krizis ir gyvybei pavojus jau praėjo, ir as imu pa
mažu taisytis; jau sveikstu, taigi, išlikau gyva! Bet 
baisiai atrodau! Tartum apipešiota višta!

v, Sausio 25 d.A i
Misinginiam krosnies dangtyje,* kuris dengia ven

tiliatorių, žaidžia saulė. Su kokiu džiaugsmu dabar žiū
riu į šitą malonų šviesių spindulių pluoštą! • Dieve, ko
kia esu laiminga, kad vėl galiu gyventi; kaip turiu būti 
Tau dėkinga, kad man antrą kartą dovanojai gyvy
bę? ------------- t

Ir tik dabar imu aiškiau atsiminti, kas paskutinė
mis dienomis dėjosi mūsų namuose. Rodos, lyg matau 
išsigandusį motinos veidą, kaip jis pasilenkia prie ma
nęs, kai aš sudribau ant savo dienoraščių, ir girdžiu jau 
šauksmą: “Tu turi karščio!” Paskum, kaip mane pagul
dė į lovą, kaip atėjo gydytojas ir pasakė: “Nu, nu, mer
gaitė susirgo dėmėtąja šiltine!” Kaip mane išnešė iš na
mų ant matraco ir paguldė į šlajukes. Dabar jau visai 
aiškiai atsimenu, kad tąsyk dangus viršuj manęs buvo 
toks giedras ir žvaigždėtas ir iš aukšto švietė, kai mane 
vežė gatvėmis; dar atsimenu, kaip mane įdėjo į vonią ir 
nukirpo plaukus. Bet kas paskiau buvo, nieko nežinau.

daugiau./

Gaudžia varpai skaudy leisdami gandą...
Gyva ir tauri asmenybe. Nepaprastas sieloįimasis Lietu 
vos reikalais. Tokie dideli jo darbai, vargu ar galima bus
surašyti storiausioj knygoj.

Rugsėjo 2 d. apie pietus sustiprinti ir pakelti aukš- 
Chicagoje gauta telegrama, tyn. 
kurioje praneša, kad Mari-L K(m , Navicka, 

'atvertė naują Marijonųjonų provincijolas kun dr.
, J. Navickas sunkiai susirgo s.^orijįoo

! ir pats ligonis prašo pasi
melsti ... Tą pačią dieną 
apie 8 vai vakarą gauta vėl 
telegrama, kad provincijo
las kun. dr. J. Naylckas mi
rė. Jau po Ameriką ir platų 
pasaulį:

“Skamba ir žvanga, gaudžia
varpai,

Liūdną ir skaudų leisdami 
gandą:

Vėl paviliojo auką kapai!... 
Dieną į dieną tiek jų atran

da” . .

•(Maironis).

Gaudžia varpai pranešda
mi skaudžią žinią, kad Ma
rijonų provincijolas mirė.

kų*

Rusų bolševikai 1940 m. 
birželio 15 d. okupavo Lie
tuvą, po kelių savaičių tu-' 
rėjau apleisti gražų Lietu-: 
vos kraštą ir Ilgesnį laiką 
klajoti po pasaulį. Bet a. a.1 
kun. dr. J. Navicko ir kun.'I
Pr ^Furo, Kunigų Vienybės1 
pirmininko, dėka ir rūpes
čiais atvykau į Ameriką. 
Atvykus į Ameriką dar la
biau tauri tėvo Navicko as
menybė sužibėjo mano vaiz
duotėje, prote ir širdyje. 
Kada tik sutikau a. a. kun. 
dr. J. Navicką, visuomet jį 
rasdavau paskendusį dar
buose ir rūpesčiuose, kad 
tik kuodaugiausiai kitiems 
gero padaryti. O kaip jis

Taip! Jis mirė, kad gyventų sielodavosi Lietuvos reika
lais, kaip jį pritrenkė žinia, 
kad Lietuva okupuota rusų 
bolševikų — sunka ir apsa
kyti. Neapsisiriksiu pasa
kęs, kad rusų bolševikų Lie 
u vos okupacija ir praūžusi 
karo audra per Lietuvą ne
paprastai daug yra prisidė
jusi prie kun. dr. J. Navic
ko staigios ir i J .tikėtos 
mirties.

Apie a. a. kun. dr. J. Na-
ną sutikau '"pirmą kartą vicko dart“a Parar
Kaune amžinos atminties artimiausl J» bendra-

darbiai ir draugai, man te
būnie leista atskleisti vie-

j kitame pasauly. Jis mirė, 
bet jo dvasia, jo siela, jo 

' darbai gyvi ir žavi ne tik 
Amerikoje, bet ir Europoje 
gyvenančius žmones, su ku- 

i riais jam teko dirbti, susi
tikti ir kurie tik jį pažino 
ar yra girdėję apie jo gyve
nimą ir darbus.

1. Pirmoji pažintis 
Kaune

1939 m. rugpiūčio 19 die

garbingą vyrą, energin
gą ir gražios sielos vienuolį 
tėvą Navicką, Amerikos 
Marijonų provincijplą.

Trumpai man teko tada 
su a. a. tėvu J. Navicku 
kalbėti, bet jo gilus protas, 
graži širdis, plati orientaci
ja ir energingas ryžtingu
mas mane sužavėjo ir tauri 
jo kunigiška asmenybė la
bai dažnai iškyla mano vaiz 
duotėje ir akyse. Ką tik su
tikau, su kuo tik kalbėjau, 
visi kalbėjo: kun. dr. J. Na
vickas yra didelis žmogus, 

j kuria kiekvienam moka pa
tarti sunkiausiose valando
se, kuris gražiai sugeba 
žmonių pavargusią dvasią

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. RaČkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

daug dirbo katalikybei ir 
lietuvybei. Už lietuviškąjį 
veiklumą turėjo net apleisti 
kunigų seminariją ir ke
liauti svetur skleisti lietu
višką mintį ir idėją. Kun. 
dr. J. Navickas galvojo, kad 
jis gali būti daug naudin
gesnis Amerikoje, negu kur 
kitur, todėl į šį kraštą at
vyksta 1913 metais ir po 
kiek laiko stoja į tėvų Ma
rijonų vienuolyną. Jo atvy
kimas į Tėvų Marijonų vie
nuolyną ir vėlesnieji darbai 
atskleidė naują Marijonų is
torijos lapą, kurį lietuviško
ji išeivija yra ne kartą var
čiusi ir skaičiusi. Kun. dr. 
J. Navicko tiek daug nu
veikta darbų Amerikoje, 
vargu ar galės būti surašyti 
storiausioj knygoje, parei
kalaus kelių knygų, kad bū
tų tinkamai nušviesta jo 
veikla Lietuvoje, Amerikoje 
ir kituose kraštuose.

Tėvų Marijonų vienuoly
no nariai, susižavėję kun. 
dr. J. Navicko pasišventi
mu ir nepaprasta energija, 
0 ypač gyvu tikėjimu, dar 
su didesne jėga varys jo 
pradėtus, bet dar nebaigtus 
darbus. K. B.

gltthiniiS

nas dalykas.
Kai tik Chicagoje buvo 

gauta telegrama, kad kun. 
dr. J. Navickas mirė, tuojau 
iš Cicero atvyko į tėvų ma
rijonų namą kun. Albavi
čius, Šv. Antano parapijos 
klebonas ir jo mokslo drau
gas. Kun. Albavičius susi-1 
jaudinęs pasakoja:

—- Man teko kartu moky
tis su a. a. kun. dr. J. Na
vicku Seinų seminarijoje, 
jau ten jis pasižymėjo ga
bumais ir nepaprastu veik
lumu. Jis Seinuose ir Vil
kaviškyje įsteigė Ateitinin
kų moksleivių kuopas ir

Forqu.ck Mlief from itehing of eezema. pimpio, 
athlete's foot. eeabies, rashe* and other at- 
temally caused (Itin troublm. ūse vorld-famou* 
cooling, antiseptic, liquid D. D. D. Prescription 
Greseeloes, BUiinlcee. Soothes irritntion a,id 
ųuiekly stop* intenae iuh.ng. 35c Uial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggnt today for O. B. B. FtusCRiFTUM*. 

_ V *

UJRINL,

EVES

Murinę soothes, deanses and refreshey 
irritated, reddened membranea caused 
br head colds, driving, wiads, movies, 
close work, late hours. Iree dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

POTVYNIAI VVlSCONSINE

'.-.■A'- - ,-y •» **

("Draugas” Acme te.ephoto)

Odarah, Wis., miestelio, plento ir geležinkelio reginys kilus ten potvyniui. Dėl ne
paprasto lietaus patvino apylinkių upės ir upeliai. Tūkstančiai asmenų laikinai nete
ko pastogių. Sukelti dideli nuostoliai.
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Svarbiausieji Džiovos 1
Požymiai

Kiekvieną ligą lengviau 
yra pagydyti, jei nedelsiant 
gydomasi. Įsisenėjusią - įsi
galėjusią ligą jau sunkiau 
pagydytu Ir džiovos liga y- 
na pagydoma, jei žmogus ne
delsia ir laiku stropiai gy
dosi. Už tai yra labai svar
bu pažinti džiovos simpto
mus, kurie pasireiškia pa^ 
čioje tos ligos pradžioje.

Svarbiausieji pradinės 
džiovos požymiai yra šie: 
sausas kosulys, popietinis 
nuovargis, popietinis galvo- 
sopis, naktinis prakaitavi
mas, dažnas slogavimas bei 
užkimimas, svorio menkėji
mas, popietinis temperatū
ros pakilimas, vidurių ne
virškinimas ir kraujoplūdis 
iš plaučių.

Čia suminėti simptomai 
yra tiktai dalia reiškinių, 
kuriuos pastebima pas džio
vininkus. Yra ir kitokių da
vinių, kuriuos gali tiktai 
gydytojas suprasti, ir po 
nuoseklaus ištyrimo gali nu
statyti diagnozą bei prog- 
nozą tam “baltajam marui’ 
— džiovai.

Kosulys. Žmogus kosėja 
gan dažnai, ir dėl įvairių 
priežasčių, tad jis mažai dė
mesio kreipia į kosulį. Ne 
kiekvienas kosulys reiškia 
džiovą. Žmogus kosti gavęs 
katarą, ir nuo perdidelio rū
kymo, ir jei širdis yra išsi
plėtusi, ir jei bronchitas už
klumpa, ir jei gerklė yra 
iriduota, ir jei tonsilai yra 
blogi ir t.t.

Bet džiovos kosulys yra 
ypatingas tuo, kad yra daž
niausia sausas, įkyrus ir ne
atlaidus. Jei žmogus kosti 
ilgiau kaip vieną mėnesį, tai 
privalo eiti pas gydytoją ir 
patikrinti ar tai nėra džio
vos pradžia. Ilgai neatlei
džiąs kosulys dažniausia 
reiškia džiovą.

Popietinis nuovargis. Džio 
vos apimtas žmogus labai 
greit pavargsta, ypač po 
piet netenka jėgų ir išsenka 
jame noras ką nors veikti. 
Tokie žmonės tampa melan
choliški, save skaito nenau
dingu ir neapsikenčia savęs. 
Del susidariusių jo kūne tu
berkuliozinių toksinų, jam 
galvą sopa.

Naktinis prakaitavimas. 
Jei žmogus beveik kas nak
tį bemiegant prakaituoja, 
tai yra pavojaus ženklas, 
tai reiškia kad džiova įsi 
gali. Jei anksti rytą išbu
dęs jauti kad tavo marški
niai yra šlapi nuo prakaito, 
tai nedelsiant privalai eiti

pas gydytoją. Žinoma, jei 
tai pasitaiko ne nuolatos o 
tik retkarčiais, ypač jei die
nos metu buvai veiklus ir 
judrus, — tai nėra ko bai
mintis.

Dažnas slogavimas. Kurį 
slogos dažnai ir ilgokai ka
muoja, tai tas privalo lai
ku apsižiūrėti, nes tokia pa
dėtis dažniausia reiškia pa
linkimą prie džiovos. Reikia 
būtinai pasitarti su gydyto
ju kad išvengus “baltojo ma 
ro.”

Džiuvimas, kitaip tariant 
kūno svorio menkėjimas, y- 
ra gan aliarmuojantis reiš
kinys. Tiesa, žmogus gali 
staiga netekti svorio jei 
gauna cukrinę ligą, arba vė
žį, bet dažniausia tai esti 
džiova. Užtai “džiova” tą 
ligą ir vadiname, kad žmo
gus tikrai džiusta-liesėja.

Kraujoplūdis. Kai ž'mogus 
atkosti kraujo porą šaukš
tų, tai labai isigąsta ir bė
ga pas gydytoją. Nereikia 
nusiminti, nes ir tokiame 
atvejuje žmogų dar galima 
nuo džiovos pagydyti.

Dar kartą pakartoju, kad 
džiova pirmoje stadijoje yra 
pagydoma. Džiova antrame 
laipsnyje, jau sunkiai yra 
pagydoma, nors prie didi 
lių pastangų dar yra viltis 
žmogų išgelbėti. Bet kai 
džiovininkas delsia ir jo li
ga įsigali iki trečiosios sta
dijos, tuomet jau nėra vil
ties pasveikti. Tuomet jau 
reikia rašyti testamentą ir 
ruoštis amžinatvėm..

Nuo džiovos daugiau žmo
nių miršta negu nuo kulkų, 
ir miršta todėl kad nesusi
prato laiku gydytis. Skai
tytojai privalo šiame straips 
nyje patiektus perspėjimus 
atydžiai perskaityti ir įsi
dėmėti. Pastebėję pasireiš
kusius ankstyvuosius džio
vos požymius, tegul nedel
siant eina pas gerą gydy
toją, ir jei laiku gydysis tai 
pasveiks ir daug metų išgy
vens.

Tafc/ng your g/rl to ibo 
ntovioa?

wmcH OUT!
Watch out that your breath does net 

offend . . . you yourself probably don’t 
know wbether lt's offenalva or otherwlse.
If you want to make a hit witb your 
giri friend, there's a way to make your 
breath more agreeahle. And It’s easy. 
Slmply rinse the mouth wlth Listerine 
An t lsept U before you start out. Listerine 
halts food fermentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
lng to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentation producee. 
Lambert Pharmacal Co., St. Lovfs, Mo.

Bsfore 4ny Dale Um

LISTERINE ANTISEPTIC
To JMafce Y our Br»ath Sttf—itr

SICK, NERVOUS 
CRANKY

Theo Bud WHY 
Lydia E< Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
Reat“Woman’s Friend”!
Some smtnen tuffler botus monthly 
pain (ersmpe. beokaoho. hoedache) due 
to female funetlonal dlaordar* whlls 
other's nerve* tend to become upe* and 
they a«t erou. rutleo* aad moody.
) So why Bot take Lydia K. Plnbham'* 
Vegetable Corrpouad mada sspemeUy 
to help tlrod, run-dovm, nervoue wom- 
on to bo smlllng thru "dlSnult dsy," 
Flnkham* Compound erntaln* no opi* 
stu or hablt-formint lnfrodlenta. tt

EVERY Q 
MONTH” f

Is msd« from nsture’i »»« bsniflotsl 
roots snd herbą - ssrn w1th Its own 
speetet purpoaa te HELP W0MXN.

Tsmonu farevtrMyosrs— Mnhhsm’s 
Cemneand U the būt l»nown snd eae 
of tho mut «ffa«K»a tonlu
obtslnsbla. fry UI t
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Lithuanian Chamber of Commer-
ce of Illinois reikalai

I. P. V ark ai o s kalba, pasakyta praei* 
tą ketvirtad. iš WFHC radio stoties

Vaistai nuo depresijos | Ūkiškų produktų prekės 
Mes visi atmenam tuos nukrito. Todėl ūkininkai 

laikus prieš depresiją kada, negalėjo fabrikų išdirbystės 
sumokėjus $300.00 arba Pirkti- 0 ūkininkai ir mažų
$500.00, nusipirkai dviejų' miesteiių gyventojai Ame- 
pagyvenimų namą. Pirki- rik°je 8udar0 dide3nę Pu8« 

jas pasirašė antrą morgičiu
ant $4000.00. Mokama po

šios šalies gyventojų.
Aš čia vaizdais įrodžiau,

$100.00 kas mėnuo iš gau- kad pirkimas ant ilgų metų 
namų nuomų ir pasidaro ^mokesčio dalinai privedė 
pirmą morgičiu ant $8,000 šalį prie tokios padėties. 
— 3 arba 5 metams be su- į Pirkėjas nustojo įmokėtų 
mokėjimo — mokės tik nuo- Pini^ ir neteko reikmenų, 
šimtį.

Tas pats žmogus nusipir
ko “furniture” už $500.00
įmokėdamas $25.00 ir žadė- 
jojo mokėti po $20.00 į mė
nesį.

Naujas savininkas namo 
turi darbą. Gauna nuomą 
iš namo. Vaikai ir žmona 
prikusina — “pirkim auto
mobilių.” Nuperka, įmoka, 
kaip buvo tais laikais, $150., 
o $1,800.00 ant išmokesčio 
po $50.00 į mėnesį.

Užėjo depresija. Pir
miausia sustoja statyba, 
nes visi apsipirko namus. 
Nėra daugiau pirkėjų. At
leido iš darbo plytininkus, 
karpenterius, stogdengius, 
plumbęrius, elektros įvedi
mo ir visus kitus prie na
mo reikalingus amatinin
kus. Sustojo lentpiuvės ir 
fabrikai langų ir durų išdir
bystės. i

Elektros įvedimo darbi
ninkas, kuris pirma mokėjo 
nuomos po 760.00 į mėnesį, 
netekęs darbo, paliko bran
gų fletą ir persikėlė į namą, 
kur moka tik $15.00 į mė
nesį. Elektrišinas taip-gi 
buvo nusipirkęs ant kredito 
rakandus ir automobilių ir 
dabar negali nei už vienus, 
nei kitą sulygtą mėnesinę 
skolą mokėti.

Viršminėtas savininkas 
namo dirba langų ir durų 
fabrike. Taip-gi buvo at
leistas iš darbo. Nupigino 
nuomą namo, kad gaut kitą 
nuomininką. Jis jau negali 
už rakandus nei už automo
bilių sulygsta $25.00 ir 
$50.00 į mėnesį mokėti.

Krautuvininkas atėmė 
rakandus nuo abiejų. Pade-1 
jo juos į krautuvę parda
vimui kitam.

Automobilių pardavimo 
kompanijos atėmė automo
bilius nuo abiejų, nupališi- 
no ir padėjo pardavimui ki
tam.

Ir taip vienas po kito ra
kandai, automobiliai ir ki
tos prekės grįžta nuo pirkė
jo atgal į krautuvę. Pir
klys (štorninkas) rašo 
dirbtuvei, kad nesiųstų nau
jų rakandų ir automobilių, 
nes jis neturi vietos, nau
jiems krautuvėje.

Rakandų, automobilių ir

Visą mūsų kraštą apėmė de 
presija.

įstatymas pirkimui ne ant 
ilgesnio laiko kaip 18 
mėnesių įsigaliojo 
rugsėjo 1, 1941 m.

Kad užbėgti už akių pasi
kartojimui to, ką mes per
gyvenome praeitame 10- 
metyje, išleistas federali- 
nes valdžios įstatymas, kad 
viską, apart žemės ir namų, 
ką tik pirksi nuo rugsėjo 1 
d., šių metų, turi pilnai už
mokėti į 18 mėnesių. Be to, 
pirkėjas ant tūlų prekių tu
ri sumokėti nuo vieno treč
dalio iki 10 nuoš..

Pabrėžiu, kad šis įstaty
mas nepaliečia pirkėjų že
mės, namų ar pataisymo 
namų, kurie viršys $1000. 
Taigi nieliečia darymo mor- 
gičių ant nekilnojamų nuo
savybių (Real Estate).

LĖKTUVO AUKA Padėka
Cicero. — ARD 9 skyriaus 

vardu buvo surengta “bun
co” ir kortavimas rugpiūčio 
26 d. Jaukšų namuose, Ci- 
ceroje, Sv. Kazimiero seserų 
kelionės į Argentiną lėšoms 
padengti. Sėkmės buvo labai

("Draugas” Acme telephoto)

U. S. laivyno kapitonas 
Sherwood Picking, kurs su 
kitais 9 asmenimis žuvo lėk
tuvo nelaimėje Anglijoje.

Joseph F. Grabauskas — 
sekretorius St. Anthony s 
Lith. Parish Bldg. and Loan 
Association. Taipgi par 
duoda Real Estate ir inau- 
arnce adresu 1500 3. 49ch 
Court, Cicero III.

Noriu pakartoti kvietimą 
praeito ketvirtadienio: siųs
kite surašą valdybų organi
zacijos, prie kurios jūs pri
klausote, mano kalbos, tai 
rasite ją praeitos sakaitės 
laidoje lietuviškuose laik
raščiuose.

Iki ateinančio ketvirta-
* dienio vardu Lithuanian 

- Šis federalinis įstatymas .. . Chamber of Commerce of 
paliečia dauge l bizmeną 3241 g Ha|gte<J
u- daugel, pirkėją tdde'cago, III. Tel. Colume, 735S 
Lithuanian Chamber of , . ,. ._ . linkiu geriausios kloties.
Commerce of III. randa rei
kalinga jūsų dėmesį at
kreipti į šį dalyką.

Ateinantį ketvirtadienį 
aš pranešiu detales. šio fe
deralinio įstatymo, kuris įei
na galėn rūgs. 1, 1941. - 

Dabar suminėsiu keletą 
narių Lietuvių Prekybos 
Buto. Jų prisidėjimas prie 
šios organizacijos neša vi
suomenei naudos, ši orga
nizacija pataria lietuviui eiti 
pas lietuvį, ši organizacija 
aukų neprašo. Darykite biz
nį su lietuviais — nariais 
Lithuanian Chamber of Com
merce of Illinois.

Stanley Balzekas — turi 
agentūrą Chrysler, P1 y- 
mouth ir Packard automo
bilių ir garažą taisymui ad
resu — 4030 Archer Ave.

Ralph Puslis — tavern 
savininkas. Turi užeigą 
2553 W. 69th St.

Ben J. 8urwill — Police 
Officer in Private Clothes,
Brighton Park policijos, ku
ri randasi prie kertes 30th 
St. ir California Ave.

S. D. Lachawlch — laido
tuvių direktorius, 2314 West 
23rd Place., Chicago, UI.

Progress Printing Co. —

Kiek tauta parodo kūry
binių jėgų, tiek ji įneša nau
jo ir originalaus į žmonijos 
kultūrinį iždyną.

■ t

geros — pelno 
$100.00.

padaryta

Džiaugdamos pasisekimu 
šio parengimo, norime nuo
širdžiai padėkoti visiems, 
kurie atsilankė ir parėmė: 
kleb. kun. I. Albavičiui, kun. 
Abromavičiui, centro pirm. 
A. Nausėdienei, centro rašt.

Reiškiame giliausios užuojautos Tėvų Marijonų 
Kongregacijos Amerikos provincijai, netekusiai di-. 
delio darbininko, vado, Marianapolio Kolegijos stei
gėjo ir išugdytojo Provincijolo Kun. Dr. Jono Na
vicko.

Liet. R. K. Susivienijimas Amerikoje, 
L. Simutis, Pirmininkas,
V. T. Kvetkas, Sekretorius

Mirus Kun. Dr. Jonui Navickui, Lietuviško 
jaunimo tėvui ir Lietuvos Vyčių prieteliui, reiš
kiame gilią užuojautą Tėvų Marijonų Kongre
gacijai dėl netekimo savo mylimo vado.

“Vyties” 'Redakcija

Mirus Kun. Dr. Jonui Navickui, mano my
limam draugui ir jaunystės, dienų tėvui ir va
dui, skaudančia širdimi reiškiu savo giliausią 
užuojautą Tėvų Marijonų Kongregacijos na
riams.

Eduardas J. Kubaitis

e to
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Vab. Gudaitis Į PLATINKITE “DRAUGĄ’

tMRGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES UETUVUĄ

Vienintelis Vakarinis ĮJetuvių 
Programas Amerikoje —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:50 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

PASKOLOS — narnami statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Iimokčjimo Planas.

='St,

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI IPYI/JTC mflsų l***1*^®- JūmJ ‘nuliai rftpes-
1 ėkUl T 1X1 I EZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8H*. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IK IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo. Nenaakriaodilant Nei

Galnaitei, švabams ir ki- pirm. O. Reikauskienei už
tiems bulvariškiams, vi
siems svečiams iš kitų kolo
nijų; Cicero biznieriams už 
prisidėjimą; Naumavičiui už!,

pasidarbavimą, centro vice PLATnnUTE ..DKAU0Ą'

vakaro vedimą ir visoms 
darbininkėms už pagalbą.

A. V., koresp.

Tėvų Marijonų Kongregacijai, mirus jos žy
miam nariui, Amerikos Provincijos vadovui, 
Kun. Dr. Jonui Navickui, reiškiame giliausią 
užuojautą.

A. L. R. K. Federacija, 
J. B. Laučka, Pirmininkas 
L. Simutis, Sekretorius

•ART, HTD. LAIDOTUVIŲ DIRSKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••daugiai Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phonc 9000 620 W. l5th Ave.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

kitų prekių fabrikai taip-gi j Lietuvių spaustuvė pri- 
atleido darbininkus, nes nė- klauso prie unijos adresu 
ra užsakymų arba orderių.

Taip vienas po kito atlei
džia darbininkus iš fabriko 
ir vėliau iš krautuvių. Pasi
daro užburtas ratas bedar
bės, kurio nebuvo garima 
sustabdyti.

3326 So. Halsted St.
Joseph M. Mozeris — sek

retorius Keistutis Savings 
and Loan Association. Taip
gi parduoda Real Estate ir 
insurance, 3236 S. Halsted 
St.

I
Ketotuto Savinga and Loaa Aasociatlon yra kymiauata, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALnmet 4118

3236 So. Halsted St Chicago. IIL
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

MIKALINA ZEBARTIENE
(po tėvais Stcponkaltė) 

Gyveno 732 W. 14th PI. 
Mirė rūgs. 2. 1941, 11:55 vai. 
vak., aulaukuR 56 metu amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Kražių par.

Amerikoje Išgyveno 37 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

vvrą Joną., dukteris, Jozefą 
Wasni ir žentą Ijouls, Oną 
Oawron ir Žentą Joną, du a- 
nukus, brolj Vincentą Stepon- 
ką. seserj Jadvygą Stepon- 
kaitę ir daug kitu riminių, 
draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko rimines. 
Kūnas paftarvotas Radžio us

koplyčioje, 668 West 18th St.
Laidotuvės Įvyks Sefttadieni. 

rūgs. 6, 1941, 13 koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta J 
Dievo Apveizdos parap. bažny
čią. kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyrus, lbiktt—ys, 
žentai. Brolis, Sesuo, Anūkai, 
Giminės.

Laidotuvių direktorius J. P. 
Radžlus. Tel. CANaI 6174.

JOHN F. EUDEIKIS

laidotnig Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

• TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir Šeštadienio rytais, 
U Stoties WHIP (1520), su P. Saltimieru.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI | AMBULANCE

DIENĄ 1^ NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
8354 Sonth Halsted Street

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Conrt 

Tel. CTCERO 2109 
6812 So. VFestern Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVICIUS 
4848 S. California Ave. 

Tel. LAFayetto 3572

I. J. ZOLP
1646 West 46th 8treet 
Tel. YARda 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St 
Visi Telefonai: YARda 1419

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 VVest 2Srd Place 

Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULiman 1270

S. P. MAŽEIKA
8819 Litnanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Litnanica Avenne 

Tel. YARds 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Seserų Kazimieriečių 

išleistuvės pas Jaukius
Cicero. — ARD 9 skyr. 

ir jo veikėjos, nepasitenki
no tuomi, kad jų metiniai 
ARD vajai didžiausieji, kad 
jos per metus gavo 9 am
žinus narius, ių darbštumas 
per centro parengimus visur 
tikrai “cicerietiškas”, bet, 
štai, sužinojusios, kad sese
rims vykstančioms į Argen
tiną, reikalinga kelionei lė
šų, o parapijos svetainė re
montuojama, nėr vietos pra
mogai rengti, Agota Jauk- 
fiienė, ARD amžinas narys 
ir nuoširdžiausioji darbuo
toja 9 skyr., paėmė inicia
tyvą kviesti svečius į savo 
gražų ir ruimingą namą, j 
1822 S. 48th Ct., kur gyve
na ir jos vienturtė duktė 
Anastazija su vyru Antanu 
Valančiai ir maža dukrelė.

Rugpiūčio 26 d. vakare 
prisirinko tiek viešnių, kad 
reikėjo abu aukštu namo už
leisti. Vyrai lošė pynoklį, 
moterys “bunco,” o veikėjos 
9 sk.: pirm. L. Šeputienė,

- Z. Bartkaitė, centro vice 
pirm. Ona Reikauskienė, ke
letas kitų ir namų šeiminin
kės mamytė ir duktė Jauk- 
šienė ir Valančienė visus 
vaišino, kiekvieną pakalbi
no, tai “chance” " pardavė, 
taip kad per vakarą negavo 
nei minutei prisėsti. Bet bu
vo patenkintos, nes ir kle
bonas I. Albavičius atsilan
kė ir nuoširdžiai pagyrė 
ARD 9 sk. tokį gražų dar-

i tai daug kredito priklauso 
rimtai, išmintingai ir kant
riai skyriaus pirm. Ji pati 
dirba ir kitas ragina. Ji pa
ti parodo pavyzdį ddosnu- 
mo, yra amžina narys ARD 
ir savo taktu ir teisingumu 
visoms imponuoja. L. Šepu
tienė kilusi iš žymios lietu
vių šeimos, Petrauskaitė, iš 
namų yra tikra pusseserė 
Kipro ir Miko Petrauskų, 
Lietuvos žymiųjų meninin
kų. O kadangi 9 sk. yra to
kių duosnių “veteranų” vei
kėjų, kaip- Zofija Bartkai
tė, O. Reikauskienė ir dau
gelis kitų, o ypatingai sky
rių vainikuoja maloni ir ga
bi kun. A. Valančiaus bro
lienė, jaunoji Valančienė, 
kuri ne tik buri gabią plunk
sną, bet ir darbštume seka 
savo mamytės Agotos Jauk- 
šienės pavyzdį. Dieve joms 
visoms atmokėk!

Dėkojame
Ant greitųjų surengtos iš-

DRAUGAS

SUTRIUŠK1NTI HITLERĮ!

t "išraugus'* Acme telephoto*
Prezidentas Rooseveitas Darbo dieną kalba per ra

diją iš savo namų Hyde Park, N. Y. Jis pareiškė, kad 
Hitleris turi būti sutriuškintas.

Malonūs svečiai 
pittsburgiečiai

Iš tolimo Pittsburgh, pa
sinaudodami švenčių proga,

leistuvės seserims Kazimie- atvažiavo atlankyti Chica-
rietėms, vykstančioms Ar
gentinon, gražiai pavyko. 
Rugp. 24 d. pavakarį su
traukė pačius nuoširdžiau
sius seserų prietelius, kurie 
savo duosnumą parodė vyks 
tančioms misijonieriauti se
sutėms Argentinon.

‘ Šia proga, x tariame 
širdžiausiai ačiū gerb 
siškijai dalyvavusiai
leistuvėse, maloniems sese-

puo-
dva-

• v
1S-

go: S. Aleliūnas, lakūnas K. 
Pūkas, J. Aleliūnaitė ir L. 
Šabanauskaitė.

S. Aleliūnas ir lak. K. Pū
kas yra žymūs Pittsburgho 
jaunimo tarpe veikėjai ir 
“Jaunieji Pjjtsbttrghov Lie
tuviai’^ di*ganizacijos inicia
toriai. Įsikūrus šiai organi
zacijai pirmuoju pirmininku 
buvo išrinktas S. Aleliūnas, 
o dabar pirmininku yra lak.

rų prieteliams ir rėmėjams, k. Pūkas.
Vakaro programos jau- Abu neseniai atvykę

. bą ir pats sėdęs pynoklj Ukštutei-Drukteny-

tytoją ir žymią parapijos
veikėją p. Zaurienę.

Nevėžio Banga

bor Day “Draugo”. Susipa
žinę su chicagiečiais veikė
jais, grįžo į Pittsburgh. Ti
kimės, kad iš Chicago išsive
žė gražių įspūdžių.

Laikykitės, jaunieji Pitts- 
bųrgho veikėjai ir nepails
kite darbuodamiea mielos 
Lietuvos gerovei!

Buvo apsistoję VVest Side 
pfes nuolatinę "Draugo” skai

iš
nocis dalyvėms — akade-1 Lietuvos ir yra veiklūs jau-

CLASSIFIED
REIKALINGI DARBININKAI

DOCTOR^ MM»6UQUID
AT SUCCSSR FOR

SKIN TROUBLES

FRAISED
FROM

COAST
TO

COAST!
No matter what you’vs tried witheut 
■uccesefor uosightly surfacs pimples. 
biendshes aad aunilar eit ia imtut tona, 
hars’s aa snuudngty auei-aseful doc
tor’a formula—pemarfUUy soothing 
Ltatad Zanao—wnieh ųutckiy relieves 
Itcning soraoeaa aod atarta rivht in to 
help natūra promote FAST nealing. M years cafltiauoua aacaess! įet
Žarnos 10 different marvebaialy efifec-
tive ingredienta help YOUR akiu. 
Also olntment form. Severe cases

aeed KktraStrengta Z

INDIGESTION
My WlMCt tlM HMftOm Uapp«l ltt tlM fftsaaeh «r tttHat W aeKlMtttt 

hair-triner or tbe heart At tha Mat alga of dtotrosn 
amart men and *amen depend on Ball-atttt Tabtoto to 
»čt ga a ftna. Na LasaUva but mada of faątaat- 
actlm oardldam kttoara fbr aeld IMiaaattott. lt ttte 
FIRST ROM <to«m*t praan Bertam brttor. ratum 
bottle to us and rec e Ira DOUBLK Money Back. 25c.

ARTHRITIS
come reliaf ta 
Artbritia tes 
to Sulphur ds- 
ficiency Small 
dsity cost. Mos- 
ey back if ao

Don’t despair 
of relioi from 
terrible Arthri- 
tis aches oc 
pains. Ths 
NEW Colio Idai 
lodized Sulphur 
capeulcs calied
euEpho-kaps
often bring «ah

relief aftar SO
daya* doeage.
Bėgio taking 
TODAY.

FINANCE AND LOANS 
Finansai tar Paskotos

HEI.P 1VAME1) — VYRAI

JAUNŲ VYRŲ ar heroteų leng
vam dirbtuvėje darbui Patyrimas 
aeralkaliitgaa. Nuolėtais darbas, ga
ras užmokestis.

THE ART PTBL1SM1NG COMPANY 
2M1 W«at IVraii Kurni

THE MARQUIS CO.
Maa priimsime jaunus vyrus, ba pa
tyrimo, valymo darbui tildau res- 
taurantuusa ir mokėsimu aukščiau, 
negu kitur mokamas algas. Mes ir
gi priimsime patyrusius 'parterius', 
'dlšlų-valytojus*, virėjus lr ’counter- 
men'. Valgius, uniformas r atosto
gas au užmokesčiu duodame, neskai
tau t aukštų mokamų algų. Dėl pa
sitarimo atsišaukite trečiadieni arba 
ketvirtadienį nua 8 tai 11-tos vai. 
ryto — 28fa2 Muutrtme Aveiaue, Chi-I * Z m —gg

MAKQE1TE PARK IR APY LAN KU 
KAS KĄ 1'HUTE MAINYTI AUKA 

NORIT PIGIAI PIRKTI!
(8th ir 8. Campbell Ava 5 kam

barių mariutą cottage kaina 11,600, 
įmokėti |500.

Ant Reckvveil St Ir I4tk 0 kam
barių marinis bungal«tw, 2 karų 
mūrinis garadžius, kaita *6,160.

6 kambarių medinis cottage — 
reikia pataisyti, kaina *’-260.

4 fletų kampinis tu Oriais namas 
po 0 kambarius, kaina 1*2,100.

2 fletų po 6 kambarius — 2 boi
leriai — bungaloa stogas, kaina 
*8,600. 4 fletų marinis i*mų po 
6 kambarius, ant 2 lotų j aatatytus, 
įmokėti *1.800.

Bizniavus namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverna ir lunoh 
biznis — 6 gyvenamieji kambariai. 
Kaina *4,50(r Savininkas priimi į 
mainus lotus arba didesni namų— 
pridės pinigais.

Taipgi turime didelį paairlakliuų 
visokių neimu po visų Chieagų: prl- 
vaUOkų ir biaiuavų, farmų mažų lr 
didelių, galima pigiai pirkti arteMainyti

Jeigu norite greitai parduoti ar
te pigiai ptrkži. išmainyti bile kų

BERNIUKAI, — suvirš 17 metų se
nume dirbtuvėje darbui Kreipkitės J:
DRISCOLL A CO., 842 No. Troy
St., GUkuage, (Netoli Grand Avė). JOs turiu, kreipkitės pas;

, CHARLES R. SL< ItOMSKJS A CO„
“BUS BOYS” — dirbti trumpoms ' tM1 Westeru Avė.
sr ilgoms valandoms. tJekmudteulals 
ir Šventadieniais nereikia dirbti. — 
HKNKICTS, Merchiuudtac

Chicago.

Tai. 3718 — Va rros. 1111

NEPAPRASTOS DARBŲ PRO
GOS — progresuojančio) restauran- 
to organizacijoje švarlo būdo jau
niems vyrams, nuo 20 iki 30 metų. 
Proga jsidirbti aukštyn gabiems. 
Aukščtaeeios algos patyrusioms “bus 
boy s." "waiters," “counter men,“ 
'■griddle men,“ “carvera.”

O'CONLNELL’S, 12* W. Ohio 68.

AR RADOTE "DAUGO" 
PIKNIKE?

Pasimetė laike “Draugo" pikniko, 
Vytauto darže bakslukas su dviem 
britvom. Kas radote uialunėkite 
kreiptis prie KAZIMIERO SHUKE8 
48&U W. Jackumi Blvd., ar į "Dauu- 
gt>” raštinę. Dvasini radybų-

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokėjimais
Mutual Federal 

Savinnngs
ASSOCIA1

lušti. dar ir dovaną laimėjo. 
Simpatingas kun. asistentas 
E. Abromavičius taipgi 
“buncon” atvyko ir visus 
linksmai pasveikino. Rėmė
joms ir svečiams labai ma
lonu buvo matyt tokį gerb. 
kunigų palankumą. Jaunoji 
Anastazija Valančienė, vie
šai perskaitė ilgą listą ge
radarių, aukojusių tai “bun- 
co” dovanų ir valgių, ku
riems nuoširdžiai nuplota 
rankomis. (

Nežiūrint, kad rengėjos 
labai privargo, tai ne leng
vas daiktas prirengti suvirš 
100 asmenų vietą privačiuoe 
namuos, bet jos patenkin
tos tokiu širdingu visų pri
tarimu. Ir svečiai turėjo 
“good time.” Maciau daug 
man pažjstamų veidų, nors 
ne visus ten esančius galė
jai pažinti, bet Oną Rim
kienę, K. S riu bie nę, Laadaus 
kienę, Bernadisienę, Stanke
vičienę, šniaukštienę, Šaltu
kus ir daugelį kitų pažįstu 
iš jų uolaus visuomeninio 
darbo. ARD 9 sk. visus mo
ka suvienyti ir bendran dar
ban įtraukti. Pav. centro 
pirm. Labdarių Są-gos, veik 
lieji Kotrina Sriubienė, per 
vakarą bėgiojo svečius vai
šindama, narės M. S. 2 kps. 
taipgi darbavos. Tai gražus 
pavyzdys vieningumo, kuo 
met visos draugijos viena 
kitai reikale padeda. 
Liudvika Šeputienė,
9 sk. pirmininkė

Norėčiau apie ją bent po
ra žodelių parašyti. 9 skyr. 
gyvuoja didelėj vienybėj ir 
ypatingai yra darbštus. Už

nuoliai ne vfen aukoja jaū- 
tei fr jai akompanuojančiai Į nystės tauriausias jėgas Tė-
gabiai pianistei Felicijai 
Žaldokaitei (arkitekto M. 
Žaldoko dukrelei) Labai dė
kojame.

Viešnioms ir svečiams iš 
toliau atvykusiems, iš: Ga
ry, Ind., Chicago Heights, 
Penn. valstijos dėkojame, 
kad neužmiršta sykiu su chi 
cagiečiais ARD parengimuos 
dalyvauti.

Mūsų akademijos auklė
tinei — alumnei Zofijai Jur 
gaitei, kuri nuo mokyklos 
dienų tebėra arti vienuoly
no ir ARD, labai dėkui, už 
gražius ir įdomiai parašy
tus publikacijos straipsne
lius “Drauge”. Tokiai teikia 
džiaugsmo ir seserims, Ku
rios tave mokino ir rėmė-

vynės labui, bet ir Bažny
čios gerovei. Nežiūrėdami į- 
vairių kliūčių, skiepija Tė
vynės meilę čia augusiam 
jaunimui.

Apžiūrėjo Chicago žymes
nes vietas, dalyvavo perei
tam sekmadienį šv. Jurgio 
parapijos piknike, o per La-

OOlMTBPlEiS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Glve Yaur CHILD 

Thla Šame Ejųmrt Carai
At the flrst sign of the Dionse Qnl»- 
tnpleta catchmg cold—their chest. and 

“f* rubbed with Children’s 
®*U8ter?'e * produet made to 

Proisptljr relieve ths DISTRESS of

k have alwsys had tha
joms, Zofija, savo darbuote.; as.urcd oYu.hi’ju^tVb^t<theBBŽslT

Ačiū visoms ir visiems už Bore* than’ L/o/dinsVy 
. . • vaarming, aoothlng Muatarole Ll...

padarymą ŠIOS pramogos breek UP local congestion. Also made
i e !? Kefcular ana Extra Strenirth forpasekminga. tho<e_pr.ferrlng a atronger nrodJ“'atronger produet.

Dabar Lauksime visų prie
telių rugsėjo 28 d., Vytauto 
parke, kur įvyks paskutinis 
ARD šių metų piknikas.

ARD centro valdyba

Pirmoji ligoninė Ameri
koje pastatyta 1542 metais, 
— buvo katalikų ligoninė.

RHEUMATISM
Pain Agony Starts To Loava la 

• 24 Hours
Happy Days Ahead fer Toa
Think of lt—hovr thla old wortd 

doee make progrese—nov comee • 
preecrlptlon whlch le knnwn tn phsr- 
m a riete ss Allenru and iri thin W 
bours after you atart to take thla 
a«rlft artins formule pain, agony and 
Inflammation cauaed by ezcaae urio 
acld haa started to depart.
•Allenru doee juet what tM» tmtiee 
aays tt trlll do—lt le guaranteed. Yna 
can get one generous bottle at lead- 
Ing 'Irugatorea av«rywhere for »8 
eenta and lf lt doeen't bring the Jot* 
sue reeults you ezpect—yovr PSO-acy 
Khcld boartediz ratųragt • ;

-V_ *ND THANm\o«’

myv/hole
VOVES IT!

Ar jums reikalingas 

darbas? Tėmykite 

"Draugą" kas dieną

Praeitą savaitę su ketvir
tadienio numeriu, “Drauge” 
rasite skelbimus didelių ir 
mažesnių biznio įstaigų, per 
kuriuos paieško visokios rū
šies darbininkų, vyrų, mote
rų ir merginų. Šie skelbi
mai randasi “classified” 
skyriuje 7-tam. puslapy kas 
dieną. Laikui bėgant šių 
skelbimų skaičius didės ir 
tuomi duos mūsų skaityto- 

. .1. 11 ..1. „L. j“"“ «er0S P™808 14 k°
adresu; 2652 Montroee Avė., Chi- rotaiakirti tinkamesni ar ge- 
cago, 111.
____________________________ ' resnį darbą pagal savo pa

tyrimą ir pageidavimą.

BUS BOYS 
Nuo 18 kt 35 metų. Nuolatinis dar
bas, proga, varytis pirmyn.

3S6 No. Clark St.
JAUNI VYRAI 

18 iki 30 metų amžinus, išmokti 
"counter” darbų. Greitas išsidirbl- 
mas gabiems vyrams. Senai įsteig
ta firma.

356 No. Clark St.
BERNIUKAI — ni» 18 ihi 20 mo
tų, dirbti į “shlpping room". *15.(H) 
į savaitę.

f. P. COLEIER & SON 
224 N«. Desvtaiucs

HELP WANTED — MOTERYS

THE MARQUIS CO., siūlo nepap
rastų. progų merginoms, mažiau ne
gu 27 metų. dirbti valgykloje. Pra
dedančios algos yra aukočiau, negu 
ktur mokamos. Valgiai, uniformos 
ir atostogos su užmokesčiu, apart 
aukštų algų yra duodamos. Dėl pa
sitarimo atsišaukite trečiadienį ar

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak lid.
EEN. J. KAŽANAUSKAS, See. j

Turtas viri $1,000,0M.90

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti pria 
tikro misijonieriško darbo5. 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės.* 
naudos, r(f bendradarbiams ■ 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto 
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.
MARIAN MISSION CLUB 

Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

Jūstį Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

WIIIK STUDIO
1941 Apsi 31"’ Street

/fe fe// M/rjfa/Mf

\I)‘« ' \< Et) PMOll’i.K \i)l>

HHVE OETTI

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis lr Hollywood 
švlosomia Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Rm.:
ENGlewood 5883 
EN<Jlewted 5840

WHOLESALE
LIQUOR 

IŠTAIGA

V. KANTER. tev.

UvrtHnfame 
po vis* 
Chicago

REMKITE 
SENA 

lieti; vių
DRAUOĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4797 S. Halstod St .♦
Tel. BOULEVARD 0014

BUS GIRLS 
Nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Nuo
latinis darbas, proga išsidirbti pir
myn.
i 358 Nik Clark SL ______

ŽAVIAUSIAS PASIIUNUMAS 
SUKAKI

BLICE
puurruni

KOJINIŲ
FOOKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABIHŲ 
V. VILEUIKNfi, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

6922 W. Roosevelt Rd 

ToL AUST1N 1175

Jeigu jums yra reikalin
gas darbas dabar, skaityki- 

iiandiemmu. garsinimus
a,sa 3*ka» j«~ ge-

tesn« mokyklų, tun progų įsigyti Į riausia patinka. Šios dienos
geras vietas, nuolat, visoj salyje c
žinomam restaarants, kuris p»xur- l numeryje biznio įstaigos rei
nsnla rinktiniai kllentetai. Ręsta u- to

k alau j a mašinistų: ’ screw 
machine” operatorių, papra
stų darbininkų, merginų ar 
jaunų moterų saldainių 
dirbtuvėje, siuvėjų prie dra 
bužių siuvimo ir t. t.

Atsišaukdami į šias fir
mas, praneškite, kad jūs 
matėte jų garsinimą lietuvių 
laikraštyje "Drauge.“ Tas 
jums daug gelbės gavime 
darbą

Dėl tolimesnių progų dar
bo gavime tėmykite kas die
ną “Drango” darbų skelbi-

nauja, rinktiniai kllenteiai. Ręsta u 
rancijos patyrimas nereikalinga*. 
Algos, valgis ir uniformos uuoda- 
mos laike mokinimo. Sektnadieniais, 
šventadieniais ir vėlai vakarais ne
reikia dirbti. Kreipkitės prie M>ss 
Davis. dėl pasitarimo rytais.

STO U FFER’S, 168 No. Wabteh

“BTR FINISHER IR LINER” 
Patyrus prie gražaus smulkaug dar
bo. JOHN T. bHAYNE A CO„ Ra«- 
dolph ir Mlchigan, Sėtam aukšte. 

I Matykite Mr. Trumam

“SINGLE NEEDLE“ OPERATOR- 
KOS. Turi būtl patyrusios prte siu
vimo Blluzlų.

FOKM FASHION,
828 W. Atlanta St.

HELP WANTED 
AD — DEPT

TeL Rjaittaiph 8438—84811

Tas daiktas nėra sunkus, 
kurį su noru dirba žmogus.

Niekados nesigailėjo
. 1karia mažai valgė ir mažai į 

, kalbėjo. , t(Jl
V. Ed. Pajaujis, 

"Dr.” Skeib. Vedėjas

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2400

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski

MCSŲ
NAUJAM VARTOTU 

KABŲ SKYRIUJH

935 West 35tk Street 

Chicago^ III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BŲICK’O AGENTORA

Nauja Vieta;
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO 

Telefonas: LAPayette 2022



dbsuoas Ketvirtad., rugsėjo 4, 1941

Už greitesnę ir teisingą 
taiką žmonėse

J. E. arkivyskupas S. A. 
Stritch, Chicagos arkivys
kupijos ganytojas, praeitą 
savaitę oficialiu laišku krei
pės į arkivyskupijos kuni
gus ir į 1,500,000 tikinčiųjų, 
ragindamas visus melstis 
Šventojo Tėvo Pijaus XII 
intencija “už greitesnę ir 
teisingą taiką tarp žmonių.”

Arkivyskupas ragina vi
sus katalikus susiburti krū
von didžioje iškilmingoje 
viešoje maldoje ir už žmo
gaus nuodėmes atpildo ak
te” dalyvaujant šventojo 
vardo organizacija rengia
moje šventoje Valandoje 
Soldier Field stadijone rug
sėjo 14 d. vakare.

Ekscelencija pareiškia, 
kad rengiamos šventosios 
Valandos intencija nieku 
būdu nebus politinio senti
mento pareiškimas, arba į 
kai kurias mūsų šaly grupes 
nukrypimas. Bus tik tik
ras, nuoširdus bendras ka
talikų prašymas Dievui grą
žinti žmonėms teisingą tai
ką, kuri ne kardu, bet žmo
nių teisių pripažinimu atsie- 
kama.

Turima vilties, kad ar
kivyskupo raginimas atneš 
geistinus vaisius. Tikima, 
kad į rengiamą Šventąją 
Valandą susirinks mažiau
sia 200,000 katalikų iš visų 
šešių arkivyskupijos aps
kričių. i

BULIUS KETURIS SUŽEIDft

fUraugaa" Acme teiepnota.

Brahma bulius, pabėgęs iš Soldiers’ Field stadijono, Chicagoj, trankosi Grant par
ke. Iki jį nušalsiant jis sužeidė keturius asmenis.

mu

Dr. George A.
Wiltrakis paaukštintas 
majoru A. J. V. 
kariuomenėj

Pagarsėjęs lietuvis medi
kas, dr. G. A. Wiltrakis, ku
ris įstojo į Am. J. Valsty
bių kariuomenę kaipo kapi
tonas, pastaruoju laiku pa
aukštintas į majorus.

Dr.'G. Wiltrakis labai ge
rai žinomas lietuvių tarpe 
Chicagoj ir apylinkėj. Pa
šauktas į USA kariuomenę, 
vasario mėnesį, 1941 m., pa
liko savo atsakomingas pa
reigas didžiojoj Peoria 
State ligoninėj, Peoria, III., 
kur buvo superintendentu 
ir ėjo gydytojo pareigas į 
Station Hospital, Camp 
Grant, UI., netoli Rockford.

Birželio mėnesį buvo iš
siųstas į Denver, Colorado,

kur įgijo specialų mokslą 
Fitzimons General Hospital. 
Toji ligoninė yra kariuome
nės didžiausia ligoninė ir 
turi visus moderniškiausius 
įrengimus. Šioj ligoninėj 
prižiūrimi ne tik kareiviai, 
bet ir oficieriai ir tarnau
tojai iš Navy, Marine Corps 
ir veteranų grupės. Pabai
goj mėnesio vėl grįžo į 
Camp Grant, UI.

Rugpiūčio pradžioj, ma
joras Wiltrakis išvyko į 
Fort Eustis, Virginia.

Naujos pareigos vers jį 
važiuoti po visas valstybes, 
kur tik yra kareivių sto
vyklos. . A. J.

Keistučio Klubo choras 
rengiasi prie antro rudeni
nio šokių vakaro spalių 11 
d. Hollywood svetainėj. Ko
misija išrinkta sekanti: Ur
šulė Aleks, John Tamilonis 
ir Betty Dagis. Betty Dagis

modern gezo pečiai
TURI VISUS VIRIMO PATOGUMUS 

VISŲ KITŲ PEČIŲ

1. GREITUMĄ — Griečiaoslas virS- 
pečiaus virimas žinomas!

2. LANKSTUMĄ — Šimtai pritai
komų karščių tuojau, visokiems vi
rimo reikalams!

3. TRUMPA — “Modem” Geziniai 
Pečiai mažiau kainuoja pirkti — ir 
operuoti!

Nereikia Nieko Naujo Išmokti su 
“Modem” Gezo Pečiumi!

HteV‘JiS^t«le?gve8ni8 8U “Modem” Gezo Pečiumi. Ga- 
ritpi •'wVJSai ** vandena arba su vandeniu, kaip no- 
da ė’ProMOdern ^ezo Pečiai palengvina kepimą, duo- 
ftniirL 8ne? Pasekmes, nes automatiškos kontrolės pra-Slt reaiikum!» lr spėliojimą, 
darkai ma ,pralenkti “Modem” -Gezo Pečiaus su jų 
kfuUi kI valgių taupymo ypatybėmis. Tai priežastis

“?kv,*n» Chicagos šeimyna, kuri perka P*č‘M. perka “Modem” GezoPečių.

— DIDF'L® NUOLzVIDA UŽ SENĄ PEC 

lengvi išmokėjimai

_ T M?0' ■ 

vvkTO**

THE peopifs gas
r tf PtlOMATlOH .

LIGHT AND COKt COMPANY

Šv. Jurgio parapijos 
piknikas pasisekė 
100 nuoš.

Lietuviškos parapijos, sa
vos mokyklos išlaikymas 
reikalauja nemažai lėšų ir 
todėl kiekviena parapija su 
nemažu susirūpinimu laukia, 
kokiė bus rezultatai para
pijos naudai ruošiamos pra
mogos. Galime pasidžiaug
ti, kad pirmosios lietuvių 
parapijos Čikagoje — Šv. 
Jurgio — piknikas puikiai 
pasisekė. Darbo, tiesa, buvo 
daug kaip platinant auto
mobilio tikietus, taip ir ren
giant patį pikniką. Tačiau 
dirbama buvo iš širdies, Yi- 
supirma. čia turiu padėko
ti visiems trims mūsų para
pijos vikarams, kurie visa
me man buvo atsidėję talki
ninkai. Toliau, nuoširdžiai 
dėkoju mūsų parapijos trus- 
tistams bei komitetams, or
ganizacijoms ir daugeliui 
pavienių asmenų, kurie ne
pagailėjo nei laiko, nei jėgų 
platindami laimėjimui lei
džiamo automobilio tikietus 
ir ruošdamiesi piknikui. Vis 
tai daugiausia darbininkai 
žmonės, kurie grįžę iš die
nos darbo neretai turėjo sa
vo poilsį pašvęsti, kad pasi
darbuotų būtiniems parapi
jos reikalams, kad būtų iš 
ko gražiau atšvęsti beartė- 
jantį parapijos jubiliejų. 
Taip pat labai dėkoju mūsų 
parapijos biznieriams ir vi
siems kitiems, kurie savo 
aukomis ar kuo kitu prisi
dėjo prie mūsų pikniko. E- 
same labai dėkingi kaip mū
sų parapijiečiams, taip ir 
kitiems maloniems svečiams, 
kurie iš kitų Čikagos para
pijų ar net iš tolimesnių1 
miestų malonėjo atsilanky
ti į šį mūsų pikniką. Tiki
mės, kad šitas malonus ben
dravimas atsikartos ‘ir se
kančiuose piknikuose ir vi
siems, visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

Prel. M. L. Krušas,
Šv. Jurgio parap. kleb.

Žodis vyrams
Marųuette Park. — Suju

do, subruzdo mūs parapijos 
vyrai. Galas snauduliui! O- 
balsis bus: pasiaukojimas 
Dievui, artimo meilė ir to-

Bkaičius visai mažas, paly
ginus prie kitų parapijų. 
Vyrai, prisirašykite! Mes 
tveriame Bowling Lygą, py- 
naklio turnamentą .ir kito
kių pramogų vakarui pra
leisti. Daugel vyrų ir jau-

bulybės sekimas. Tiesa, tai' nimo nekartą yra išsitarę, 
yra kiekvieno kataliko prie- kad šioje parapijoje mažai
dermė. Bet daugelį kartų 
tas būna pamiršta ne iš ap
sileidimo, bet iš daugelio ki-

bendro vyrų veikimo, štai, 
proga vyrai, prisidėti prie 
veikimo ir gražaus bendra-

tokių priežasčių, būtent, ne- ’vimo su Dievu ir savo arti- 
susitelkimo arba, geriau sa
kant, susimetimą į draugys
tę su tais, kurių pažiūros 
skirtingos nuo tikro kata
liko. Šiais neramiais laikais, 
kuomet priešai iš visų pu
sių puola Katalikų Bažny
čią, dar daugiau prisideda 
prie žmogaus sielos pražu
dymo.

Susitelkę vyrai Šv. Vardo 
Jėzaus Draugystėm mato 
tikslą. Tikslas — vienybėje 
katalikiškai veįjcti. Tat šis 
laikraštėlis pirmas žingsnis 
prie atbudimo. Jis kas mė
nesį padės Dievo žodį skleis
ti. Teiks pamokinimų, juo
kų, žinių iš sporto ir drau
gystės ir parapijos veikimo.

Laikraščio tikslas — pa
didinti skaičių narių šv. Var 
do Dr-jos. Mūsų parapijo
je vyrų yra daug. Bet pa
klausk, kiek iš jų priklau
so šv. Vardo Draugystei.

mu.
Susirinkimas bus rugsėjo 

9 d., 8 vai. vakare. Sekma
dienį, rugsėjo 14 d., 7:45 
vai. ryto šv. Vardo drau
gystė eis bendrai prie šv. 
Komunijos. Tą pačią dieną 
7 valandą vakare bus Šv. 
Valanda, Soldiers Field Sta- 
diume. Visi katalikai pra
šomi nepraleisti šio viešo, 
įspūdingo Dievo pagerbimo.

John A. Skelly

Kaip per debesų nuolatini 
lietų amžiais net uolos po
vei kimą ir jų įkūnijimą net 
virsta į naudingą molį, taip 
per nnolatinį mokslą, idėjų 
laukinės tautos virsta kul
tūrinėmis ir naudingomis 
valstybėmis.

X Kun. K. Barauskas — 
dinamiškas kalbėtojas. Pik
nike jo pasakyta kalba bu
vo raktas visos eilės kalbų 
ALRK Federacijos centro 
ruošiamo maršruto per lie
tuvių kolonijas. Kun. Ba
rauskas yra ir žymus rašy
tojas, buvęs redaktorius 
“Mūsų Laikraščio”, ėjusio 
Lietuvoj prieš bolševikų in
vaziją.

X K. Pūkas, apie kurį va
kar buvo aplink mus rašy
ta, U. S. Karo aviacijos lei
tenantas. Taip pat praleista, 
kad su K. Puku ir Aleliūnu 
sykiu buvo atvykus ir viena 
Pittsburgh lietuvių gražuo
lių — Luela šaban.

X Iš Detroit, Mich., be 
vakar jau suminėtų svečių, 
į “Draugo” pikniką buvo 
atvykęs būrys jaunimo: A. 
Vainulevičius, J. Zulauskas, 
P. Gužauskas, F. Preikšas, 
taip pat Blaževičienė ir Juš
kevičienė au dukterim Vale
rija. Pastarosios dalyvavo 
brightonparkiečio Bruno Ku 
likausko vestuvėse. Juške
vičienė yra Kulikauskienės 
sesuo.

X M. Varkalienė, uoli 
dienraščio “Draugo” rėmė
ja, dalyvavus keliuose nau
jų skaitytojų vajuose, su 
dviem dukterim atostogavo 
Mich. vai., teisėjo J. Zūrio 
brolio ūkyje. Namo grįžo 
prieš pat “Draugo” Labor 
Day pikniką. Piknike daly
vavo ir rėmė įvairias jame 
pramogas.

X Praeitą šeštadienį Auš
ros Vartų parap. klebonas

kun. J. Dambrauskas, MIC. 
pakrikštijo Juozo ir Maria
nos Buknių, iš netoli De
troit, Mich., sūnų vardais 
Juozas Antanas. Krikšto tė
vais buvo Matas ir Sofija 
Ališauskai (bulvariškiai).

X Kun. dr. V. Andriuška, 
MIC., vykusiai apgynė sa
vo daktaratinę disertaciją 
šią vasarą Lavai universi
tete, Quebec, Kanadoj, ir 
dabar paskirtas moralinės 
teologijos profesorium Tėvų 
Marijonų Kunigų Seminari
joj, Hinsdale, III. Jis yra 
buvęs Aušros Vartų parap. 
vikaras.

X Ukrainą laikraštis “A- 
merika”, išeinantis Phila., 
Pa., dažnai įdeda aprašymus 
apie liet. veikėjus ir jų at
vaizdus. Pastaruoju laiku 
buvo įdėtas atvaizdas ir 
prez. A. Smetonos. Vis tai 
ačiū K. Vidikauskui, kuris 
yra ir “Draugo” nuolatinis 
bendradarbis.

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Ašros Vartų parapi
jos klebonas, praeitą sek
madienį pranešė malonią ži
nią savo parapijiečiams, bū
tent, už bažnyčios dekoravi
mą visos išlaidos virš dvie
jų tūkstančių dolerių pilnai 
užmokėtos; taip pat nuošim
čiai už parapijos skolą virš 
tūkstantis dolerių irgi su
mokėtas. Tas viskas įrodo, 
kad mūsų klebonas visą šir
dį įdėjo į parapijos reikalus, 
kad dabar Aušros Vartų 
bažnyčia išrodo kai kokia 
katedra. O jei, mes parapi
jiečiai su tokiu uolumu ir 
darbštumu vieningai dirbsi
me ir toliau, be abejonės, 
kad metų gale, klebonas ku
nigas J. Dambrauskas ir 
parapijos skolą sumažins. 
Į darbą brangiosios ir bran
gieji! •
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Naudokitės pilnesniu 
“Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti laišką, 
špirkti “Money Order”, ad- 

urausti siuntinius? Kreipki 
tės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote 
iš valdžios kokias nors blan* 
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės j “Drau
go” raštinę! »

Ar reik kokio nors verti* 
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės j “Draugą” 
2334 So. Oakley Avė., Chica
go, UI, Canal 8010
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Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
•Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
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JU8TIN MACKITVnCH.
4192 Archer Avenue 
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