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SUDIEV. MYLIMAS IR BRANGUS VADE!
A.A. KUN. DR. JONĄ NAVICKĄ 
AMŽINATVĖN PALYDINT

Atsisveikinant su Didžiuoju Lietuviu
rinko La Sallette vienuoly
ną, kur jam tuomet rodėsi 
būsią galima suburti dauge
lį lietuvių ir gauti pritari
mo ir paramos lietuviškai 
kolegijai steigti.

Gabiai baigęs dvasinę se
minariją ir dar metus pa
gilinęs savo studijas bei ga
vęs magistro laipsnį vienuo
lis kun. Navickas 1919 m. 
rudenį atvyksta į Šveicari
jos Fribourgą, kur įstoja į 
teologijos fakultetą. Ąmeri- 
kos lietuviuose buvęs visą 
laiką labai veiklus, uoliai 
dirbęs vyčiams, dalyvavęs 
daugely seimų ir suvažiavi
mų, kun. Jonas tęsė savo 
socialumo tradicijas ir Švei
carijoj. Frtbanrge tuo metu 
lietuvių studentų būdavo 
nuo 10 iki 25. Jie turėjo sa
vo seną jau (1899 m. įsteig
tą) draugiją “Lithuania”. 
Šioje draugijoj gražiai reiš
kėsi ir kun. Jono veikla. Ma
žas Fribourgas, negausingas 
jo universitetas ir negau
singi lietuviai nedavė pla
čios dirvos visuomeninei 
veiklai. Bet tai ir labai ge
rai: studentai, ypač lietu
viai, galėdavo uoliau atsi
duoti mokslui ir arčiau tarp 
savęs susidraugauti. Ogi į- 
domių žmonių Fribourge vis 
dėlto nestigdavo: buvo šau
nių profesorių ir gera bibli
oteka. Įvairioms išvykoms 
ir pasižmonėjimams mažutė 
gražutė Šveicarija ideališka 
vieta. Tad ir mes lietuviai 
ruošdavom savų mažų išvy
kų, paskaitė ir pašnekėsiu. 
Iki 1920 m. mūsų studen
tiškoje kolonijoj dar tebe
buvo žymusai filosofas Sta
sys Šalkauskis, šviesiausias 
naujj laikų lietuvis ir dide
lis patriotas, daug svajojęs 
ir galvojęs apie didžius dar
bus kukliai ir nuvargintai 
Lietuvai. Jis nuo jaunatvės 
daug rūpinosi dvasiniu mū
sų tautos atgimimu ir stip
rėjimu. Jis dairėsi ir tokių 
kunigų, kurie galėtų tą di
delį atgimimo darbą pradė
ti. Ogi jų tarpe jis daugiau
už kitus brangino kun. Na
vicką ir tai dėlto, kad jis 
esąs moraluose ir doktrino
je griežtas, energingai sie
kiąs tikslo, draugiškas ir 
modernus gyvenimo smulk
menose. Tik apgailestavo jo 
nelabai tvirta sveikata.

Ir vėl nustojome mūsų 
tautai labai brangaus žmo
gaus ir didelio darbininko 

. bei organizatoriaus, širdies 
liga ir mirtis išrovė iš mū
sų tarpo dar jauną teologi
jos daktarą kun. Joną Na
vicką. ši liūdna žinia giliai 
pritrenkė ne tik Tėvų Mari
jonų vienuolyną ir įstaigas, 
bet ir daugelį pasauliečių 
lietuvybės darbuotojų išei
vijoj.

Su garbingu velioniu man 
teko pirmą kartą pasima
tyti 1914 m. vasarą Brock- 
toneu antrame ĮJetuvos Vy
čių seime. Abu buvom tik 
ką atvykę iš Lietuvos ir kal
bėjomės apie galimybes A- 
merikoje tęsti mokslus. L. 
Vyčių seime buvo daug karš
tų ginčų apie naujus įsta
tus, organizacijos šūkį ir 
tikslus. Tuometinis klieri
kas Jonas Navickas labai 
aktyviai ir energingai daly
vavo to seimo darbuose ir 
diskusijose.

' Brocktone iš jo patyriau, 
kad jis turėjęs pasitraukti 
iš Seinų dvasinės seminari
jos dėl savo labai aiškaus 
ir nenuolaidaus lietuviško 
nusistatymo, kuris nepati
kęs lenkiškai seminarijos 
vadovybei, primetusiai jam 
stoką kunigiško pašaukimo. 
Atvykęs Amerikon jaunas 
eks-klierikas visai nesvyruo
damas ryžosi vėl stoti dva- 
sinėn seminarijon ir likti 
kunigu ir net vienuoliu. Iš 
pat pirmų savo išeivystės 
dienų jis čia pamatė, kad 
lietuvybė Amerikoje silpnė
ja ir ypatingai dėl stokos 
savęs inteligentijos. Tad vos 
apie 20 metų turėdamas jau
nuolis pasiryžo įkurti Ame
rikos lietuviams nuosavą 
aukštesnę mokyklą — ko
legiją. Šiam tikslui pasiek
ti neužteko jam tapti įta
kingu ir uoliu kunigu. Jis 
tai žinojo ir daugeliui sakė, 
kad mūsų vargingose ir 
kukliose sąlygose tik stam
bi susibūrusių uolių vienuo 
lių grupė gali drįsti užsidė
ti sunkią tokios mokyklos 
naštą. Eilinei kunigijai gali 
pritrūkti drausmės ir orga
nizacinių sugebėjimų šito
kiame dideliame darbe. Tad 
savo tikslo siekdamas jau
nas klierikas Navickas nu
sprendė stoti vienuolynan. 
Jis tuomet (1914 m.) pasi

Kun. dr. Jono Navicko laidotuvės
THOMPSON, Conn. — Iškilmingos a. a. Run. dr. 

Jono Navicko, M. I. C., lafdbtuvių pamaldos bus pirma
dienį, rugsėjo 8, 10 vai. rytą, Marianapolio Kolegijos ko
plyčioj. Šv. Mišias celebruos J. E, VYSKUPAS O’BRIEN, 
Hartfordo vyskupijos sufraganas. Arkidiakonu asistuos 
J. PR. PRELATAS JONAS AMBOTAS, ’ šv. Trejybes 
par. kleb. iš Hartford, Conn., subdiakonas KUN. J. VA
LANTIEJUS iš Waterbury, Conn. Ekzekvijų giedoji
mui vadovaus KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C., iš 
Chicagos. Pamokslus pasakys — KUN. DR. K. 
URBONAVIČIUS, vyriausias “Darbininko” redaktorius, 
KUN. JONAS ŠVAGŽDYS, Federacijos dvasios vadas, ir 
KUN. A. PETRAITIS, šv. Kazimiero par. klebonas iš 
Worcester, Mass. 1

Po iškilmingų pamaldų koplyčioj vėlionies kūnas bus 
palaidotas toj Marianapolio Kolegijos sodo vietoj, kurią 
jisai pats yra pasirinkęs savo amžinam poilsiui.

Laidotuvėse dalyvaus daug apylinkės ir iš tolimes
nių miestų atvykusių kunigų ir 1 tūkstantinės žmonių 
minios.

Šveicarijoj ir paskiau Lie
tuvoje kun. Jonas gavo pro
gos susipažinti su marijo
nais. Patyręs, kad marijonų 
vienuolijoj tvirčiausiai reiš
kiasi lietuviškumas ir kad 
šioje vienuolijoj esant bus 
galima daugiausia savo tau
tai gera padaryti, kun. Jo
nas pasistengia pakeisti vie
nuoliją ir stoja į marijonus. 
Marijonai pati lietuviškiau
sia kongregacija ir ne vien 
dėlto, kad ji išaugo savo 
žemėje, daugiausia susideda 
iš lietuvių ir dažniausia tu
ri lietuviškus generolus, bet 
dar labiau dėlto, kad ši kon
gregacija vaikščioja lietu

vių tautos keliais ir take
liais geriausia suprasdama 
tikruosius savo tautos rei
kalus ir jausmus. Atgimusi 
Marijampolė, ji meta savo 
šakas į Šiaurės Ameriką, 
paskiausiai gi ir į Pietų A- 
meriką, kur tik vargas nu
stumia didesnį lietuvių bū
rį. Visur jie rūpinasi misijo
mis ir lietuviškomis mokyk
lomis. Šitai pajutęs kun. dr. 
Navickas neapsiriko stoda
mas į marijonus. Juose jis 
rado daugelį draugų ir pa
gelbininkų bekurdamas di
delę kultūrinę tvirtovę Ma
rianapoly. Jis jautė, kad tą 
darbą pradeda jau gerokai

(Nukelta į 4 pusi.)

Su šiuo dienraščio leidi
niu atsisveikiname su a. a. 
kun. dr. Jonu Navicku, A- 
merikos Marijonų Viršinin
ku, kuris bus palaidotas pir
madienį, rūgs. 8 d., Maria- 
napolyje, Thompson, Conn.

Su kiekvienų pažįstamu y- 
ra sunku atsisveikinti. Bet 
ypač sunku yra tarti pasku
tinį atsisveikinimo žodį žmo
gui, kuris tiek daug reiškė 
visai mūsų visuomenei, ku
ris tiek daug sielojosi mūsų 
visų gerove, kuris savo svei-4
katą ir visą savo gyvenimą 
aukojo, kad lietuvis būtų 
sąmoningas, šviesus, kad 
lietuvių tauta galėtų užimti 
prideramą vietą pasaulio 
tautų šeimoje.

Daug kam iš lietuvių yra 
paviršutiniški šie dažnai 
kartojami žodžiai — “lietu
viais esame mes gimę, lietu
viais norime ir būt Tą gar
bę gavome užgimę, jalU.ųe 
turime leist pražūt”... A. a. 
kun. dr. Navickui jie buvo 
lyg ir įstatymas, kurį jis 
visada net skrupulingai vyk 
dė ir jam niekuomet nenu
sidėjo. Velionis ir jautė ir 
aiškiai žinojo, kad patsai 
Dievas siuntė lietuvį žemėn 
kaipo lietuvį ir dėl to yra 
nuodėmė tą Dievo tvarką 
ardyti, savo tautos išsižadė
ti.

A. a. kun. Jonas buvo ne 
bet koks lietuvis. Jis buvo 
Didis Lietuvis.

Jis turėjo šaunią progą 
dirbti kitataučių tarpe ir iš
kilti. Jis buvo kviečiamas 
Lietuvos Universitete užim
ti aukštą ir garbingą pro
fesūros vietą, tačiau visko 
išsižadėjo, įstojo į Marijo
nų vienuolyną ir save visą 
pašventė Lietuvos išeivijai 
Amerikoje, kur labiausia du- 
vo reikalinga šviesių ir 
darbščių veikėjų, kokiu kaip 
tik ir buvo kun. Navickas.

Kun. Navickas gimė Vir
balyje 1895 m. sausio 2 d. 
Mirė 1941 m. rugsėjo 2 d. 
Vadinas, mirė, palyginti, 
dar jaunas būdamas. Ame
rikon atvyko 1913 m., aukš
tuosius mokslus baigė 1922 
m. Tačiau, kiek jo nudirb
ta tuo trumpu laiku, šiame 
trumpame rašinyje sunku 
būtų aprašyti.

Velionis buvo:
1. Tikrai geras, pavyzdin

gas kunigas ir drausmingas 
vienuolis.

2. Laikraštininkas ir ra
šytojas.

3. Visuomenės veikėjas ir 
vadas.

4. Visų lietuvių katalikų 
organizacijų narys, veikėjas 
ir patarėjas.

5. Marianapolio Kolegijos 
steigėjas, išugdytojas ir il
gametis jos rektorius.

6. Amerikos Tėvų Marijo
nų provincijolas.

Jo visur dirbta, visu kuo 
sielotasi. Velionis jokių dar
bų nedirbo paviršutiniškai. 
Jei rašė, rašė išsamiai, įti
kinančiai; jei kalbėjo, kal
bėjo pasiruošęs ir karštai; 
jei dalyvavo seime ar kon
ferencijoj, dalyvavo akty
viai; jei priklausė kuriai or
ganizacijai, buvo veiklus 
narys; jei kokius darbus 
pradėjo, nesustojo pusiauke- 
lyje, bet juos garbingai už
baigė. Tai liūdi ja jo gausin
gi darbai. Lietuvių Kolegija, 
gražusis Marianapolis, pas
kiausias jo darbas — Kry
žiaus Keliai Marianapolyje, 
tai iškalbingiausi liūdinin- 
kai a. a. kun. Jono Navicko 
darbštumo, energijos ir ne- 
paprasto pasiaukojimo. Tai 
paminklai, įamžinę velionies 
vardą.

Stovėdami prie šio Di
džiojo Lietuvio kapo, liūdi
me, kad taip netikėtai ten
ka su juo skirtis. Bet jis ne 
liūdėjimo iš mūsų šiandien 
reikalauja, bet garbės žo
džio, kad tęsime jo didžius 
darbus toliau, kad būsime 
ištikimi tiems idealams, ku
riems bedirbdamas jisai svei 
katos neteko ir dar jaunys
tėje šį pasaulį paliko. Ir 
vienuoliai, ir draugai kuni
gai, ir visuomenės veikėjai, 
ir šimtai jo auklėtinių, ir 
visi geri lietuviai, nors ir 
pasitraukė iš jų tarpo tvir
tasis katalikybės ir lietuvy
bės ąžuolas — kun. dr. Jo
nas Navickas, tačiau visada 
jaus jo kilnią sielą esant 
su jais, o jo nudirbti dar
bai bus jiems įkvėpimu tęs
ti juos toliau, kad lietuvis, 
pildydamas Dievo valią, vi
sada pasiliktų ne tik šiaip 
sau lietuviu, bet geru, švie
siu lietuviu ir kad jis pa
saulio tautų šeimoj užimtų 
tokią vietą, kurią jam pat
sai Aukščiausias yra sky
ręs.



DRAUGAS2 šeštadienis, rūgs. 6 d., 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas -i ir veikimas
WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

Piknikas pavyko
Racine, Wis. — Racino 

Lietuvių Bendro Draugijų 
Komiteto ruoštas piknikas, 
rugpiūčio 31 d., Pieree
Woods pavyko. Tikėtasi 
skaitlingesnės publikos, bet 
supuolimas dviejų švenčių 
daug pakenkė, nes vieni Iš
važinėjo toliau svečiuotis, 
o pas kitus atvykę svečiai 
iš kitur.

Turim tačiau pasigirti, 
kad pelnyta $160.00, Tai J 
sėkmės vieningo, sutartino 
darbo! *

Visi dalyviai gerokai pa
rėmė pikniką. Buvo ir sve
čių: Kenosha Pūrai, Base- 
Vičia ir P. Jankauskas iš 
So. MilwaUkee — B. Pūkis 
ir iš Milwaukee Ažuolls ir 
Gedvilą. Dalyvavo vietiniai 
biznieriai: S. Statkevičia, A. 
Jurgaitis, V. Barkauskas, 
A. Vasiliauskas ir daug ki
tų. Dėkingi P. Vasiliauskui, 
kuris žymiai mus parėmė. 
Jis visad atsilankęs į paren
gimus remia, taip ir šį sy-
M. ’»«■

Už sunkų darbą pagami
nime skanaus kugelio ir dar
bą laike pikniko Onai Soke-

lienei kitokio atlyginimo 
tau, sesele, neteikiame, bet 
ištariame širdingiausią pa
dėką! Kitos trys šeiminin
kės taip pat sušilę dirbo ir 
pavargo, tai: Teklė Petkie
nė, Veronika Kasparaitienė 
ir Ona Dokšienė. Už baro 
dirbo: Jonas Darkintis, An-1 
tanas Vasiliauskas, Petras* 
Žičkus ir M. Balsevičia. Sta-1 
sys Šepikas atliko dvi už
duotis: pridabojo laimėji
mus ir protarpiais linksmi
no svečius, viešnias kaip 
griežikas muzikantas. A. 
Vasiliauskas, paaukojo me
džių vandeniui šildyti.

Baigiantis piknikui išda
linta dovanos laimėtojams: 
A. Medžienei teko pirma 
dovana $2.00. Po $1.00 lai
mėjo šie: Kazys Jurkevi
čius, Antanas Vasiliauskas 
ir Antanas Gališanskis.

Vardu Bendro Komiteto 
tariu dar sykį ačiū darbi
ninkams ir visai publikai 
už dalyvavimą ir paramą. 
Tikimės į kitus, būsimus pa
rengimus sulaukti skaitlin- 
gesnės publikos, nes vietos 
lietuviai supratę bendrą dar
bą žada visokeriopos para
mos. M. Kasparaitis

Nuoširdus Visiem 
Ačiū

Pikniko dieną ir prieš pik
niką tiek daug “Draugo" 
bičiulių grąžino automobi- 
liaus laimėjimo tikietus, 
kad jokiu būdu negaljom 
visų vardus paskelbti laik
rašty šeštadienio, arba ant
radienio laidose. Skelbiame 
dėl to dabar ir sykiu vi
siems nuoširdžiai dėkojame 
už paramą' katalikiškai 
spaudai.

Sekantieji grąžino po 
vieną knygutę:

IŠ VAUKEGANO PADANGES
Sis-tas

Su Darbininkų Diena fLa 
bor Day), jau, galima sa 
kyti, baigėsi visas vasaroš 
veikimas: piknikai, Lietuvių 
Dienos, Dainų šventės, įvai
rūs išvažiavimai, kurių pas 
mus, ypatingai šiais metais, 
netrūko. Visi buvo sėkmin
gi, skaitlingai publikos lan
komi.

Dabar laikas jau būtų pra 
dėti veikėjams rūpintis ru
denio ir žiemos veikimu, 
kad tuo būdu galėtumėm 
Waukegano lietuvių ‘‘gyvy
bės dvasią” palaikyti, kaip 
dabar daroma.

Pirmutinis Šio rudenio di
delis įvykis, kiek man žino
mas, tai ar nebus tik šv. 
Juozapo draugi jos 40 metų 
gyvavimo apvaikščiojimas, 
kuris įvyks spalių papaigoj. 
Toliau kalbama apie suren
gimą dienraščio “Draugo” 
vakarą, šis vakaras anks
čiau, ar vėliau, turėtų mūs 
kolonijoj būti, nes dienraš
tis “Draugas” yra daug mūs 
kolonijai pasidarbavęs, ap
rašęs, mūsų vargus, gerovę 
ir visokį veikimą. Kaip kiek 
vienas, pirmiausiai žiūri į 
kampelį, kur telpa žinios iš 
Waukegano, taip, manau, 
planuojamas vakaras būtų 
skaitlingai ir gausiai parem
tas vietos ir apylinkės lie
tuvių, dienraščio skaitytojų 
ir kitų. Tolimesnis veikimas 
dar nežinomas.

Stato namą
Stanislovas Pažereckis, sū
nus Petronėlės. Kaip moti
na, taip ir sūnus yra ‘Drau
go’ ilgamečiai skaitytojai.
Statosi nuosavą namą nau

joj lietuvių kolonijoj, ant 
... iVistory St., netoli Belvidere

St. Kitaip sakant, ar kaip 
kiti vadina “Naujoj Lietu
voj.”

Išvyko atostogų
Pranas ir Marcelė Bujanaus- 
kai su dukterim, leidžia a- 
tostogas Wisconsin Delis, a- 
pylinkėj. Bujanauskams tai 
antras “honeymoon”, nes

praeitą savaitę minėjo si 
dabrinį Jubiliejų vedybinic 
gyvenimo.

Apsivedė
Rugp. 31 d. Marijona šau 
lyte su J. Kasparu iš Hazle 
ton, Pa., šv. Baltramiejaus 
bažnyčioj, šliūbą suteikė 
kun. J. šaulys, MIC., jauno
sios brolis. Vestuvių poky
lis įvyko jaunosios tėvelių 
namuose.

“Draugo” piknike
vaukeganiečiai gana skait
lingai dalyvavo. Kur tik ne- 
prasimnišei per tūkstantinę 
minią žmonių, ten mate! ir 
vaukeganietį. Būtų sunku 
visus išvardinti, bet mačiau 
daug,. mačiau saviškius ir 
suėjau ir kalbėjau, kurių 
nebuvau matęs per su virš 
20 metų. Aš netikėjau, kad 
tiek daug rėmėjų būfų. Ap
sirikau. Dabar žinau, kad ir 
mano straipsnelius skaito 

(tūkstančiai žmonių. Kaip 
man linksma buvo.

Enrikas

PIRM NEGU PFRKSITE 
MATYKITE MUŠI

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymų ai 
pataisymų — NlSkO Jttioketl — I 
metai Umokėtl — Apkalnavlmaa 
dykai

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Litvrinaa — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

803h So. Halsted St 
VIC. 1272

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vMam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami 
Ukknnttiuotl Jm modernlfcklausta 
metodą, karių regėjimo mokslas 

gali teteikti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pakalta* 
vtaų aklų įtempimų.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOM ETRI8TAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas ll-toe
Telefonas CANAL O53S — Obtoagn 

OFISO V A IA N DOS 
Kasdien 0:00 a m. Iki 1.10 p. m. 

Trefi. lr iefit: 0:00 a. m. lkl
T tee » na

■M* -f i ' ' I’l

K. Mikolaitis Cicero
J. Kondreckas Sheboygan, 

Wis.
T. Kubakas Sheboygan, Wis. 
V. Alkocius Worcester,

Mass.
S. Sejonas Kenosha, Wis. 
A. Tamoševičienė Montello,

Mass.
T. Duoba So. Boston, Mass
M. Žiglienė........... Kewanee
K. Zimontas .... Chicago
J. Vengrienė ----- Chicago
M. Vasiliauskienė Chicago 
M. Mikalauskienė Chicago

Heights, III.
J. Rūta .. Melrose Park, IU.
V. Balulis ........... Patterson
J. Chapas ........... Rochestei
P. Januška ___    Chicago
P. Grigienė .......... Nashua
A. Staknis ........... Newark
J. Lukoszas ..........Chicago
Mrs. černauskienė Chicago
S. Linauskas ------ Chicago)
J. Bumbilas ............ Chicago.
V. Mireckis ............. Chicago Į
A. Millon ................. Chicago
A. A. Bumbilas .. Chicago
F. Vend2elis........... Chicago
M. Bankevičius .. Chicago 
V. Kulikauskas .. Chicago
A. Ruseckis........... Reading
M. šlauta ................ Chicago
Wm. Yanckus___ Chicago
C. Valaiis ................ Cicero
K. Vaišieta .. Du Bois, Pa. 
F. Idzelis.. Dagųett, Mich. 
J. Karalius Baltimore, Md. 
F. Kizman Pinconning,

Mich.
P. Thamasausky Pentwater, 

Mich. ’
L. Gotowtt ........... Chicago
T. Macis ................ Chicago
I. Padvarskis .... Chicago
J. Milke Downers Grove, III.

J. Jankauskas .... Chicago 
A. Buckas Willow Springs, 

Illinois. ' '
A. D. Shlikas.. Lemont, UI.
A. Ukackienė .... Chicago
B. Astrauskas___ Chicago
J. Poškaitė.. Hinsdale, III. 
J. Kavaliauskas Philadel

phia, Pa.
B. Gerko ...............  Chicago
P. Kazakevičius .. Chicago
M. Stankus ........... Chicago
B. Bulkevičius___ Chicago
J. Lamberta New Philadel- 

hpia.
A. Rupšys .. Philadelphia
E. Dunda........... Pittsburgh
G. Ivanauskas .... Detroit 
P. Mikalajūnas Philadelphia 
P. Gribaitis .... Rochester 
Wm. Sakowsitch La. Crosse 
E. Rudytė ........... Chicago
K. Lukošaitis .... Chicago 
P. Rauskinas .... Chicago 
O. Reikauskienė .. Chicago
D. Gudas ................ Chicago
D. Gasparkienė .. Chicago 
A. Kedienė........... Hartford

P. Jurgutis .. Ind. Harbor
M. Petrauskas ___  Bristol
A. Kaminskas .... Chicago 
S. Ališauskas .... Kenosha 
Rev. A. Linkus .. Chicago
I. Rėkus ..............   Chicago
M. Zickus............... Chicago
S. Milinius ........... Chicago
Mrs. Mizerienė .. Chicago
J. Urbich ........... Kenosha
A. Ručinskienė .. Cleveland 
Mrs. Kontaut Melrose Park 
L. Simanus . . Melrose Park
K. Moneikienė .. Rockdalt
J. švedas............... Chicago
J. Švedas............... Chicago

Zekonas ........... Aurora
Cenkus ................ Askley
Stakonis ........... Chicago
Radomskis .... Chicago _
Navickas..Chicago
Štakauskas___ Chicago
Druktenis ___  Kenosha

Ūsas .......................Chicago
Lapinskas .... Chicago
Pulokas ............... Throp
Kelpšas ...............  Cicero
Valančius ........... Cicero .
Mikulis ................ Cicero
Žekienė .... Waukegan . 
Liaugaudas .... Cicero 

(Bus daugiau.)
- l

AMERIKOS LIETUVIŲ DAR i AKŲ DKAUGĮjOS (MARIA/
&M, 0968 So. Talman Ava.
Aoa. ToL GROvehilI 0017 
Offlc* toL HEMIoek 4848

BR. j. j, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK 0HtRURGA8 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad ir Nedėliomia auntaru*.
2423 W. Marquette Road

lak OANal

. DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS , 
2201 VVest Cermak Rd.

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

6631 S. CaHfornia Avė. 
Telefonaa REPnblic 7868

M. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIU GYDYTOJAS 
SFEUIALISTAH

BR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vaL rak. 
Nedėliotais pagal sutart).

Office toL YARda 4787 
Namą tek FROapect 1930

ToL YARda 5921.
Ros.: KENvood 5107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Otiao vaL nno 1—3; noo 0:30—8:30 
750 VVest 35th Street

Ofiao teL VIBginia 0036 
Roaidendloa tol: REVarL 8244

DR. T. DUNDULIS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

ToL OANal 0257
Rok. tel: PKOspect 666,

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

Residencija: 6600 Bo. Arteaian Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popra

• iki 9 vaL vakare.

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. 

Paskolų ir taupimo reikalais kreipkitės prie

St. Aitbmy's Building & Loaa
ASSOCIATION

1506 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary

ISuvlrS ao metų praktikavimo aklų 
taisyme lr gydyme

GERAI 1’1UTA1K12CT1 AKINIAI 
pataisys kreiva* akis, trumparegyste 
ir toltregyntę, •
palengvina aklų Jtemplmų, praiallna 
galvos skaudėjimų, svaigimų lr aklą 
karitt.

MODEKNISKJLAUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BUDAI 

8pečiai8 atyda atkreipiama J valkų
akla
Akiniai pritaikomi tiktai kada reiki*. 

VALANDOS:
20-tos Iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
ToL YARDS 1873

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
Telelonapę CICero.,4^70..

ToL YABds 3146
VALANDOS: Noo U iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Taipgi akinina pntaikan. 
3343 do. Halsted Street

VAL.; i., Ketvlr., fteėtad, t Iki S v. v.; Antr., Trečiai!., • iki K p.

ADVOKATAI
WHTTNEY E. TARUTIS 

ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:

3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos Iki S-tos 
I vai. vak.
i Tei. CALumet 6877
1 134 NO. LA SALLE ST.,

Room 2014 Tel. State 7572
REZIDENCIJA: —

S140 SO. HALSTED ST. ' 
Tel.: Victory 267»

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

<*m ML OANal rna
VaLi 8-4 ix 7-4 

uoaato pasu *nanb
jauesBOiat— 

TE. YABds a*6

DR, C. VEZELIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avetrae
arti 474h Street

vaL: nno 9 vaL ryto iki 8 vai. rak 
Seredoj pagal eutartį.

Tel. CANal 5969

Dr. VValter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 VVest Cermak Koad 

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS
2017 S. VVestern Avė.

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

DABAR
MOKAME

g 1 % ANT PADĖTŲ
PINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplulal yra Apdrausti Iki |B. 000.00, 
Per Federal Savings and Loan Insurance Corp., iVashington, D. C.

aaKanasanasafla

JOS. F. SUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
laikrodėlių

Tslefofnas: HESDock MIS

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.

2fiao valadfloe:
oplet —Tao 1 lkl 11 Vak. 7 lkl t 

, Nedėllomi* pagal sutarti

Ofaae Tet: Beaid. TeLi
VIRgima IBM FROapece MM

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1863 We»t 85th Street
LIGONI Uti PRIIMA i
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. lf . pakmad. tik auaitarlua.

t

> f
WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

DINING SETS — r AR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
•e RUrtN RADVOR — RE- 
ERIG ERA TOKS — MA.* H ERA — 

MANGELS — STOVĖS.
AU Kt

Telefoną* OANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Bes, toletonaa SEEIey 0434.

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

ToL Cicero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYT0JA8 IB CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 rak. 
irpeflrai sutartį.

Res. 1623 ho. 50th Avenue 
TeL Cicero 1464

DR. V. t SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenus 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniaia ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL TABda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
___________ Šeėtadiei 11 ai s._________ ___

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIKURGAS 
4729 So. Ashland Avė. M

(2-troe lubos)
TaL lUDtaay 9880 Ohicago, HL 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki fl 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad, puo 10 iki 1^ r^-

M£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

Bndrlko Radijo Progoramal:

WCFL 1000 K. Sekmadieniai* 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — Bckma- 
dienyje 4:30 po pietų.

•>f ;. S • ė * '•* *.i

»r i. r

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CH1RURGA8
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir ano 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.

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

Tai. YARda 0994 
Rez. Tel. KENivood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-6 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieng

PLATINKITE “DRAUGĄ”



Beštadienis, rug3. O d.,' 1941 DRAUGAS

Marijos Gimimo Parapijos Antras Piknikas
-Įvyks-

I ua

Rytoj, Sekmadienyje, Rugsėjo (September) 1 d., 1941 m.
VYTAUTO PARKE 

Prie 115lo$ Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue

Šiame Piknike bus visokių įvairumų: šokių, žaislų ir ristynių. 

Risis Stalinas su Hitleriu, o Telšių Pliumpis su Raseinių Magde 
suktifiTšoks. Taipgi dainuos Šurum-Burum Sesučių choras ir kiti. 

Vilus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į šį Šiluvos Parapijos 

-KLEBONAS A. BALTUTIS IR KOMITETAIPikniką.

IRANAS KLŪPO. KARDAS 
PAKIBO ANT TURKIJOS
- Sprendžiamas sultonu krašto likimas. - 
Turku moterys nuėmė uždangalus nuo akiu 
ir išėjo iš haremu. - Kur kepina pietų 
saulė ir žiba amžinas ledas.

Amerikos pagalba ir 
Irano likimas

Tokia jau karo išimtis — 
kariaujančios valstybės lenk 
tyniuodamos skubinasi pir
mosios užimti svarbius stra- Irano žibalo šaltiniai kaš

tuoja ryšį tarp Rusijos ir

Anglijos bei Amerikos. 
Iranas turi ir geležies, ir

vario, ir anglių, o svarbiau
sia — daug duoda žibalo.

teginius punktus. Jei vokie
čiams puikiai pasisekė įsi
stiprinti kone visose Euro
pos valstybėse, tai priešai 
pradeda vokiečius “apstati
nėti” kituose kontinentuose, 
kaip tas neseniai įvyko au 
Iranu. Gal dar ir iki šiolei 
ta penkiolikos milijonų val
stybė, kuri mums buvo ži
noma jos ankstybesniu — 
Persijos — vardu, būtų ne
okupuota, jei ne Anglijos- 
Amerikos nutarimas teikti 
pagalbą sovietams. Po šio 
nutarimo pasidarė labai ak
tualus dalykas — per kur 
bus galima sovietams ga
benti karinius transportus. 
Kelias per Vladivostoką — 
tolimas ir kiekvienu metu 
gali būti japonų atkirstas.

Geležinkelis 110 milijonų 
vertės

Vienintelis tikresnis susi
siekimas buvo per Iraną, jį 
santarvininkai ir apvaldė. 
Dabar Rusija- Angli j a turi 
savo žinioje svarbų geležin
kelį nuo Persų įlankos iki 
Kaspijos jūros, geležinkelį, 
kurs buvo statomas 10 me
tų, kurs kaštavo 110,000,000 
dolerių ir kurs dabar garan-

r!r

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liquor 
{staiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

Ir IJetuvl&kų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai Uvežiojami 

Sekančią Dieną.

tiek pasakų esame girdėję., savo eksporto Turkija buvo

kart gausiau teka, pasku
tiniu metu prašokdami 10,- 
000,000 tonų per metus.

Iranas klupo, kapituliavo. 
Reikia mums tik mesti akį 
į žemėlapį ir įsitikinsime, 
kad dabar didieji milžinai 
pradės varžybas dėl Turki
jos kailio.

Kas gi yra ta Turkija
Turkiye Cumuriyeti — 

taip savo valstybę turkai 
vadina, užima 294,416 kvad. 
mylių ir turi daugiau kaip 
16,000,000 gyventojų. Euro
poje esančioji Turkijos da
lis ne ką didesnė, kaip Mas- 
sachusetts valstija, visa gi 
Turkijos respublika būtų sa
vo plotu kiek mažesnė, kaip 
trys Amerikos “šteitai” 
drauge: California, Orego
nas ir Vašingtonas. Tokia 
dabartinė Turkija, o prieš 
Didįjį karą prie jos dar pri
klausė Arabija, Syrija, Me- 
zopotamija, Armėnija, Kur
distanas, Anatolija, kai ku
rios salos.

* \ i
Modernizmas 
mošėjų krašte

Turkija, tai buvęs kraštas 
sultonų, apie kuriuos mes

Bet dabartinė Turkija smar
kiai modernizavosi. Jos nau
jas kūrėjas — Ataturkas — 
pravedė daugybę geležinke
lių, ėmė kraštą eltktrifikuo- 
ti. Turki jdb moterys nuėmė 
uždangalus nuo akių ir iš
siveržė iš haremų, atviromis 
akimis žiūrėdamos į gyve
nimą ir stodamos šalia vy
rų. Tik muzulmonai pyko 
ant naujojo reformatoriaus, 
kam jis mošėjose (turkų 
bažnyčiose) vietoj senovės 
kalbos, įvedė turkišką, kam 
jis vieton penktadienio liepė 
švęsti sekmadienį ir jų dva
sininkams uždraudė su uni
forma rodytis gatvėje.

X t

Turkijos turtai
i

Ne vienas amerikietis kas 
dien į save traukia “Turki
jos kvapą” rūkydamas tur
kiškus cigarus ar turkišką 
tabaką. Bet ne vien tuo gar
sus mėnulio ir žvaigždės 
(Turkijos herbas) kraštas. 
Turkija turi akmens anglių, 
vario, geležies, mangano, 
chromo, švino sumišusio su 
sidabru.

FRANK V1ZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

TeL REPublic 1538—9
k

pidžioji tačiau Turkijos 
gyventojų dauguma užsiima 
žemės ūkiu: gausiose pievo
se (80 nuoš. visos naudoja
mos žemės) ganosi milijo
nai avių, arklių, asilų, ož
kų ir kitų gyvulių. Milijo
nai akerių užsėjami kvie
čiais, miežiais. Laukai bal 
tuoja medvilne. Įvairus kraš 
tas — Turkija: Čia gražūs 
pajūriai, čia kaitina pietų 
saulė, o ant aukštojo Ara
rato viršūnės (daugiau tri
jų mailių aukščio) žiba am
žinas ledas.

Ko iš Turkijos nori 
vokiečiai, anglai, rusai

Ne skanaus turkų tabako 
dūmai atkreipė vokiečių, an 
glų, rusų dėmesį, — nei mar 
ga Turkijos gamta.

Vokiečiai nuo tfeno sva
joja per Turkiją siekti der
linguosius Mezopotamijos- 
Irako slėnius ir užvaldyti 
kelią į Persų įlanką, per 
kurią turėtų puikų ryšį su 
Tolimąisiais Rytais. Dabar
tinio gi karo metu vokie
čiams labai svarbu kontro
liuoti Turkijos širdį — Dar- 
danelių sąsiauris, kuris yra 
artimiausias Rusijai susisie
kimas su Anglija po to, kai 
vokiečiai įsistiprino Baltijos 
pakrantėse ir Skandinavijo
je. Svarbiausia gi — per 
Turkiją eina vokiečiams pri
einami ausis kelias į galin
guosius Rusijos žibalo šal
tinius Kaukaze. Vokiečiai 
jau gerokai apipynė Turki
ją savo ekonominiais ry
šiais. Jau 1937 m. 39 nuoš.

nukreipusi į Vokietiją, o net 
43 nuoš. viso importo ėjo 
iš Vokietijos.

Rusų akį į Turkiją krei
pia tos pačios priežastys. 
Dėl Dardanelių Rusija nuo 

, seno ištisais šimtmečiais 
kovojo. Jei vokiečiai per 
Turkiją prieitų prie Bakų 
ir kitų žibalo versmių, Ru
sijos ūkis (paremtas trak
toriais) ir Rusijos karo ma
šina (kur svarbiausia moto
rizuotųjų dalių veikimas) 
sustotų. Dėl to Rusija dės 
visas pastangas, kad tik 
Turkijoje neįsistiprintų vo
kiečiai.

Anglams Turkijos liki
mas taip pat rūpi kaip sa
vo. Jei vokiečiai užimtų 
Turkiją, jie perdaug priar
tėtų prie susisiekimo kelių 
su Rusija, prie Irako ir Ira
no žibalo, prie ‘’paipų”, ku
riomis tų kraštų žibalas per 
Palestiną - Syriją teka į an
glų kontroliuojamus uostus 
Viduržemio jūroje. Tie kraš
tai taip svarbūs anglams, 
kad jie net ryžosi suardyti 
prietelystę su prancūzais, 
prietelystę bendrų kovų 
krauju sutvirtintą ir at
kreipti ginklus prieš kits 
kitą, kad tik laimėtų Syriją 
ir Palestiną.
Durtuvų eilės iš trijų šalių

Taigi dabar trys milžinai 
mobilizuoja savo diplomati
ją, telkia savo kariuomenes

555

ŠILDOMŲ IR KITOKIŲ
Turkijos pasienyje, kad tik 
laimėtų tą taip svarbią ša
lį savo interesams.

Kartais, trims besivar
žant, laimikis iš nagų pas
prunka — kraštas išlaviruo
ja, lieka nepaliestas. Bet 
vargu ar Turkijai tas pasi
seks — perdaug ia užintere- 
suoti. Jos tik likimas gal 
bus kiek kitoks negu Irano: 
jos pasienyje dabar stovi 
trys kariuomenės ir jei ku-‘ 
ri pasijudins, tai nesnaus ir 
kitos. Taigi Turkija gali bū
ti sukapota net į tris dides
nius ar mažesnius lopus ir 
jos slėniais gali gausiai pa
silieti didžiųjų armijų krau
jas. Nebent pati Turkija be 
kovos ryžtųsi savo žemes 
kuriam okupantui pavesti. 
Tas viskas nemažai priklau
sys ir nuo tolimesnės karo 
laimės didžiajame fronte 
tarp Odesos ir Leningrado.

K. J. Prunskis

PEČIŲ
DIDŽIAUSIA PARODA IR

Išpardavimas
PEOPLES KRAUTUVĖJE
PASIRINKIMAS VISŲ GERIAUSIŲ IŠDIRBYSČIŲ 

Circ. Moore, Monogram, Frogil, Quaker, Athens, 
Aristocrat, Florence, Siegler ir kitų.

I L I —
Į AliuMAKIS - HlW ... UBUI LT

TYPEVVRITERS
A D 0I N G MACHINES

— SMAU MONTHIY PAYMINTS—

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•m BiBvnvt camt •n«.tiar m rw-ha cm imi •« ai amui

+ CTAD TYPEWRITIR 
COMPANY

■OMU C .OLMLATT,
IH W. MAOISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
I^STIMAYIS-PRII—DSMONST«ATIOtJ

Reiškiame giliausios užuo
jautos Tėvų Marijonų Kong
regacijos Amerikos Provinci
jai, netekusiai didelio darbi
ninko, vado ir viršininko. Pro
vincijolo Kun. Dr. Jono C. Na
vicko, M. I. C.

Šv. Antano Parapija 
Kun. Ig. Albavičius, kleb.| 
Kun. J. Grinius 
Kun. E. Abramavičius

TONY LUKOŠIUS1
Geriausias Brighton Park Drabužių

VALYTOJAS
IhaJomc, palnj^omr Ir pcnlirlmnv visokio, rAAIn* drabužiu*. 
Talpai Ižvalnme, nutaisomo Ir perdirbame TurkauAlits | nau
ja* mada* ui prieinama* kaina*. I>arh« atliekamo greitai Ir 
Kerai, ne* turime daug metų patyrimu.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

. 1

Atidarymui sezono Peoples Krautuvė nustatė spe
cialiai žemas kainas, lengviausiais išmokėjimais. 
Pasiskirkite sau pečių dabar; įmokėkite tik mažą 
dalelę—ir pečius bus rezervuotas pristatymui ka
da pareikalausite.

ŠIMTAI PASIRINKIMUI
Aliejum kūrenami šildytuvai, $29 50 
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Lietuvių katalikų dienraščio •‘Draugo” rėmėjams lr skaitytojams 
'Siunčiu sveikinimus Ir geriausius UnkSJlmusi

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
<pls Įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tl» 
■i, gina Ir saugo jas nuo amllnojo išganymo priešų.

Daugsrlopal Upadaugtja j«sų katalikiško dienraščio skaitytojų skal-

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Laodloea Arkivyskupas,
Apaštallilrss Delegatas

Kun. dr. J. Navickį Amžinatvės palydint
(Atkelta iš 1 pusi.) 

pavėluotai, kuomet jau dau
gelis išeivių nustojo tauti
nės sąmonės, išmirė ir su
silaukė labai nepalankių e-1 

konominių aplinkybių. Tad 
Dr. Jono užsimotas didis 
darbas uždėjo jam nepapras 
tai daug rūpesčių ir vargų. 
O lietuviai juk šalti, fleg-Į 

matiški žmonės. Nelabai jie 
jaudinasi, kai pamato pa
vargusį milžiną visų lietu
vių naštą tempiantį. Tad 
nelengva, o nelengva buvo 
lietuvybei dirbti mūsų bran
giam kun. dr. Navickui. O 
jis dirbo nežiūrėdamas sa
vo silpstančios sveikatos. 
Dabar jo netekome. Tai gal 
labiau pagerbsime jo kilnią, 
vien šviesiam idealui atsi
davusią asmenybę ir jo ne
girdėtą darbštumą ir rūpes
tingumą Bažnyčios ir tau
tos reikalams.

Iš mažų, kuklių dalykų 
pradėta ir palengva auga 
Marianapolio Kolegija. Jei 
jos tikslus kaip reikiant ver
tintų mūsų visuomenė, leis
tų jon bent trigubai savo 
moksleivijos ir visokeriopai 
ją paremtų, tai ši Kolegija 

tikrai išaugtų į didžiulę į- 

staigą, kuri lietuvių kultū

&
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Maironis

VARPAI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų leisdami gandą: 
Vėl paviliojo auką kapai!...
Diena į dieną tiek jų atranda....

Kiek tai nuėjo taisiais keliais, 
Žemės troškimams vos tik užgimę, 
Su idealais, su sopuliais,
Amžinu miegu karste nurimę!....

Kur jie šiandieną! Kur ta minia? 
Tie milijonai amžiais išmirę?....
Ar atsikvėpę vėl krūtine 
Kelsis kūnais kaulai subirę?

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Skaudų ir liūdną skleisdami gandą: 
Vėl paviliojo auką kapai!....
Diena į dieną tiek jų atranda!....

Irgi ant mano kapo - duobės,
Gal neužilgo, gal netikėtai,
Reąuiem liūdną varpas kalbės, 
Sergėt paliepęs nakčiai žvaigždėtai.

ros istorijoj sudarytų savo 
epochą, ogi Amerikos lietu
viams taptų savos kultūros 
šventove ir paminklu ilgiems 
amžiams. Tikrumoje ši Ko
legija ir yra gyvas, judrus, 
besimokinantis ir bežaidžian 
tis paminklas tam vyrui, 
kurs visą savo energiją ati
davė tam tikslui, kad šven
tasai Lietuvos vardas Ame
rikoje ilgiau patvertų, kad 
jos kūrybinė siela mestų 
savo šviesų atspindį į toli
mą Kolumbo žemę. Kurie 
gerbiame skaistų didžiojo 
lietuvio atminimą, neatskir- 
kime jo nuo jo nuosavaus 
išsvajoto ir skausmuose pa
gimdyto kūrinio — Lietuvių 
Kolegijos, nes bet kuri pa
rama ir pagarba Mariana
polio Kolegijai bus kartu ir 
pagalba ir pagarba kun. dr. 
Navickui. Jis buvo tikrasai 
Amerikos lietuvių kultūrinio 
gyvenimo Mozė ir jo skais
čios širdies bei kilnių troš
kimų spinduliai tegu apšvie
čia ir palaisto džiūstančius 
išeivijos kultūrinius dirvo
nus, kuriuose jis garbingai 
dirbdamas ir iki galo kovo

damas su arklu ir kryžium 

rankoje sukniubo.

K. Pakštas

RIMTIES VALANDEU
Beveik šimtas tūkstančių 

žmonių susirinko pasižiūrė
ti futbolo rungtynių. Pana
šios rungtynės ne pirmą 
kartą rengiamos Chicago 
mieste tarp mėgėjų kolegis- 
tų ir įgudusių profesiona
lų. Bilietų kainos, nors ga
na aukštos, vis gi žmonės 
nesigaili sumokėtų pinigų.

Apšepęs jaunas vyrukas, “8 vie"° antro tipo. Pavy-

įsikandęs papirosą, atsirė
męs į karčiamos sieną, skai
tė laikraštį apie įvyksian
čias rungtynes. Su piktumu 
smarkiai užkeikė ir pasi
skundė draugams: “Žiūrėk, 
kiek gražaus pinigo nume
ta žmonės rungtynėms. Man 
niekas surūdijusio cento ne
pasiūlo.”

Skundas, rodos, su pagrin 
du, bet, tikrenybėje, jauni
kaitis buvęs visiems žino
mas tinginys, pratęs pavy
dėti savo draugams papras
čiausios pramogos, jų už
dirbtų pinjgų. Jis visada 
paskutinis prie kurio nors 
darbo, bet pirmutinis jeigu 
kas pasiūlė alaus dykai ar
ba papirosų ir kitų daiktų.

Teko pasikalbėti su vienu 
vaiku, kuriam mokykla la
bai įkyrėjo. Paklaustas, ar 
nenorįs būti turtingu advo
katu ar pramonininku, keis

tai atsakė: “Aš noriu būti 
Hobo, plataus pasaulio pi

liečiu, nes kada patinka pa

Studentai, Meilč Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų 

Išvertė Ant. Pauliukonto ~

n. TOMAS

. (Tęsinys)
— Alia, — pasakė ji, — mums visko trūksta. Todėl 

reikia imti tai, kas duodama!
Man nieko daugiau nebeliko, kaip atsidusti ir su 

rezignacija priimti tą naujovišką rankšluostį. Tačiau 
tuo pačiu momentu, kai jau norėjau juo šluostytis ran
kas, pamačiau baisiai didelę gelsvą utėlę. Tokį tos gar
siosios veislės retą ekzempliorių gyvą pamačiau savo 
akimis dar tik patį pirmąjį kartą. Ir vis dėlto aš turė
jau būti su ja jau kada nors anksčiau šuSipažinusi, nes 
tvirtinama, jog dėmėtąją šiltinę perduoda tik utėlės. Tė
veliai mano, kad aš užsikrėčiau, matyti, nuo popo žmo
nos, kurią eidavau slaugyti.

— Fenička! — surikau, baisiausiai persigandusi. — 
Utėlė! Del Dievo meilės, gelbėkit!

Tačiau Fenička prie manęs atėjo ramių ramiausiai, 
lyg tat būtų buvęs paprasčiausias daiktas pasaulyje, ir, 
padėjusi utėlę tarp nagų, ją pirštais sutraškė.

— Vot, ko išsigando! Utėlės! Kad aš turėčiau 

nors tiek kapeikų, kiek šitam barake yra utėlių! Tada 
aš jų dešimtą dalį padovanočiau admirolui Kolčakui ir 
jam daugiau nebereikėtų pinigų skolintis iš anglų.

i Sausio 28 d.

Ligoninėje tifu sergančių moterų yra labai mažai.
Ir tos pačios beveik visos užsikrėtė kur nors, pavyzdžiui, 
bevažiuodamos traukiniu arba suftidėjusios su kareiviais. 
Didžiausią sergančių dalį sudaro kareiviai. Septynioms 
salėms paskirtos aštuonios seserys, iš kurių keturios turi 
nuolat budėti. Tai man tuojau krito į akį, nes į jaa ver
ta atkreipti tiek pat dėmesio, kaip į pačią ligą ,kuri pa
sirodė dar visai neseniai. Dvi iš jų, kaip serganti Fek- 
liuška sako, yra “aukštos kilmės”: viena — universi
teto profesoriaus žmona, antroji — gydytojo duktė. Ta
čiau geriausia iš jų yra storulė Fenička, nes prie jos 
žmogui nereikia nė kiek varžytis, ir gali jaustis visai 
“kaip namie.” Jei kartais ko prireikia, tai nereikia 
nei atsiprašinėt, nei kažin kaip gudriai aiškintis. Ji yra 
kaimetė, paprasta ūkininko duktė; į ligoninę atėjo, kaip 
ji pati sako, “susižavėjusi tūkstančių rublių.” Mat, jos 
sužadėtinis jai pareškė, ksd ją ves tik tada, kai ji prie sa
vo turimo kraičio pridės dar nors tūkstantį rubhų. To

DlAt&AB

valgau, issimiegu, keliauju. 
Tūrtų nereik, tegul kiti juos 
tari tr drebėdami saugoja, 
kad nepraleistų centelio be
reikalingai.”

Vaikas niekam nepavydi, 
priešingai, džiaugiasi kad 
kiti nenori likti valkatomis, 
jam konkurencijos toje sri
tyje nesudaro. Ne visi žmo-

do jausmas tačiau gyvuoja 
pasislėpęs žmogaus širdyje 
ir nedaug tereikia, kad jis 
prasiskverbtų, kaip yla iš 
maišo.

Gražų parašė laišką vie
nas vargšas. “Buvau piktas, 
šypsenos praeinančių vei
duose Stumte stūmė prie 
pasiutimo, nes aš alkanas, 
bedarbis, negaliu šypsotis. 
Pamačiau aklą einant gat 
ve, lazdele barškinant. Jis, 
nelaimingas, su šypsena vei
de. AŠ irgi priverstas būti 
linksmesnis — ar mano da
lia nėra lengvesnė palyginus 
su aklo žmogaus?”

Kada žmogui ateina liūd
nos mintys, pavydas kito 
laime verčia mus prie pik
tumo, paklausk savęs! “Ar 
mano gyvenimas prasčiau
sias pasaulyje? Kiek raišų, 
aklų, paliegusių, sako esą 
laimingi kad dar gyvi! Aš, 
katalikas, ne šiam pasau
liui gyvenu, bet kitam; ar 

verta pavydėti ir nusimin
ti?” A.B.C.J.

Alto Bachmanova

(“Draugas”, 1916 m. rug
sėjo 6 d.)

Lietuvių diena... Jungti- 

niųAmerikoa Valstybių kon
gresas, užjausdamas mūsų 
tėvynės vargams, paskyrė 
lietuviams “Tag Day”. Tin
kamai prisirengę prie tos 
dienos, mes galėsime Žymiai 
sumažinti mūsų nuterioto 
krašto skurdą.

Laukinės katės užpuldiflė- 
ja žmones... šiomis dienomis 
prie miestelio Athens, Wis. 
laukinės katės pradėjo už
puldinėti keleivius. Viena 
katė užpuolė bevažiuojant l 
automobiliu Milwaukee tei
sėją Backus. Bet katė pa
kliuvo po automobilio ra
tais ir liko sutriuškinta. Ka
tė svėrė 50 svarų.

•

Kokio ilgumo frontas bu

vo DMž. karė meta... Karo 
žinovai sako, kad visų ka-
riau j ančių šalių frontas šie- žmogau, ar tai buvo Ketu-
kia 5,000 mylių.

Pavogtas brangus doku
mentas... Neseniai Bąltinąo-, 
rėje, Md. iš katedros pavog
tas originališkas laiškas pir
mojo prezidento Jurgio Wa- 
shingtono. Jo laiškas buvo 
rašytas Jungtinių Amerikos 
Valstybių katalikams.

Uždraudė keiksmus... Ita
lijos karo ministeris, gen. 
Zuppeli, specialiu raštu Už
draudė italų fanams keiktis 
ir burnoti.

Vokiečiai paneigia riau

šes... Vokiečiai paneigia, kad 
būtų buvusios kada nors 
riaušės dėl maisto Vokieti
joje, jei buvo kokios nors 
riaušės, tai jos buvusios dėl 
kitų priežasčių.

B
Perka varnas... Laikraš

čiai praneša, kad vokiečiai 
neseniai kreipės į Švediją, 
prašydami parduoti jiems 
100,000 jaunų vattfų.

Bombardavo Veneciją. •••• 

Austrų lakūnai bombardavo 
Italijos Venecijos miestą.

Kilus karui... Jungtinių 
Amerikos Valstybių laivyno 
admirolas praneša, kad ki
lus karui tuojau reikėtų 
gauti ne mažiau 175,000 jū
reivių.

dėl ji ir išėjo to tūkstančio žvejoti, o kadangi tifo ligo
ninėse gerai užmoka, tai čia ir įstojo tarnauti.

— Ir tu nebijai užsikrėsti? — mes nuolat ją klau
sinėjam.

— 0, jūs, mergaitės, mergaitės! Jūs visai lieatro- 
dote tokios, kad savo utėlėmis galėtumėt mane apkrėsti! 
— atkerta ji mums savo kaimiška dijalektu. Ji yra la
bai Stora ir tokia neaptašyta, kaip tikra kaladė. Jos 
visą grožį sudaro tik milžiniško storumo kasa, kuri jai 
siekia beveik iki kelių.

— Bet gerai apsižiūrėk, nes, jei užsikrėsi ir susirgsi, 
tai tau tą tavo gražiąją kasą tikriausiai nukirps! — 
pastebėjo kartą viena ligonė.

— Saugok, Viešpatie! Be kasos manęs Vania tikrai 
nevestų! Bet aš neužsikrėsiu. Manęs Dievas pasi
gailės!

IBna

Iš nepageliusiti lapų 'Spicpirvirvio Dumkos
“Ar tai mūsų jaunesnieji Iš netolimos istorijos: 

gyventojai, paeinanti iš lie- Terroro Lietuvoje pagyve- 
tuViškos gentkartės, visai nęs ūkininkas pasakoja —
nemokh “spelyt” savo pa
vardžių ar laikraščiai tame 
kalfi, tai Rėžine, bet jau ka
da aprašinėja apie vinčia- 
vonę ar kitus atsitikimus, 
tai Dieve susimalk, nežmo 
kokios tautos ar ČekoSlova- 
kai, rusnakai, graikai, alba
nai, lietuviai ar anglikai.

“Štai, ant pavyzdiefc, pa- 
I imkime: Neseniai atsibuvo
Vienoje vietoje vinčiavonė 
poros: Blanche Saiconis su 
Piusu Gorris, asistavo ku
nigui Saccaris du asistentai, 
kunigai Naraitis su Alusis- 

ki, pamerge buvo Vera Se-į 
ruitis ir tt.

“Na ir dabar dasiprask

viška ar graikiška Vesel
ka. (Saulė).

Iš 4

Keikimai ir boikotai yra 
argumentais pas laukinius 
žmones (K., 1916 m.)

Šiandie baisiausiai keikia
si lietuviški balšavikai. Ne- 
dyvai, juk jie sako paeiną 
iš monkių.

“Socialistų Sriovė yra 
tikrenybė. Keturi tūkstan
čiai tvirtai organizuotų pa
sišventusių, klesiniai susi
pratusių žmonių, kovai, tai 
yra spėka.” (“K.” 1916).

šiandie patys socialistai 
neranda tos “spėkos.”

“Visokie pakuistai, burti
ninkai, ateities pranašauto
jai, magikai ir net spiritua- 
listai yra areštuojami už 
viliojimą nuo žmonių pini
gų melais ir apgavyste/’ 
(Iš vienos balšavikų gazie
tos 1918 metais).

Balšavizmas, kaip dabar 
matome, yra didžiausias 
burtininkas ir melais, ap- gaus tarnybą valstybės bau 

gavyste pinigų viliotojas, <>|Bmine8e įstaigose, 
tačiau retas kuris, tik apsi
vogęs, arba klaStavimą pa
daręs, suareštuotas it sėdi 
kalėjime. Spirituaflistų ir 
viscŠrių burtininkų atžvil
giu, tai didžiausia neteisy
bė.

-k
Šeštadienis, rūgs. 6 d., 1941

“per dešimtį dienų virinto 
valgio burnoje neturėjau.” 
Mat, “saulė” virė, mėnuo 
kepė.

Mūsų balšavikai jau pra
deda bartis ant Anglijos ir 
Amerikos, kodėl “ttiatuš- 
kai“ pagalbos neduoda. Jei 
būtų tikri mūsų tatitos sū- ų 
nūs, prisimintų išmin
tingų savo protėvių patar
lę : “pradžiuginsi, jei paža
dėsi; nenusidėsi, jei neište-
sesi.n

Balšavikų “V.” aną dieną 
atliko išpažintį iŠ viso gyve- 
nimo, nuo 1936 iki 1939 me
tų sakiusi teisybę ir laikiusi 
teisingą liniją, bet nuo 1939 
(nuo Stalino susibroliavi
mo su Hitleriu) iki 1941 ji
biauriai lietuvius darbinin-

Dabar vėl “teisingos” li
nijos laikosi. Kažin?

Raudonas poetas Kaškai- 
tis posmuoja:

Prieš Tarybas Verda kerš
tas . . .

Bliauna nacių avinai. .
KJeral bliauna: žiūrėk, 

jau prisibliovė prie Lenin
grado, Maskvos, Kievo ir 
Odesos. Stalinas daug mo
kėtų, kad turėtų - avinų su, 
tokiu bliovimu—būtų seniai 
prie Berlyno, Karaliaučiaus 
ir Hamburgo prisibliovę.

42 baigė katėjimo 
sargu kursus

Stateville (šalia Jolieto) 
kalėjime vykdomi kursai 
kalėjimo sargams. Praneš
ta, kad tuos kursus baigę 
42 vyrai. Jų dalis greit

PETRAS PALILUNAS
• Gyveno 11801 S. Emerald 
Avė., Tel. Ptillman 9428.

Mirė rugsėjo 4, 1941, 6:35 
vai. vak. sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo 16 Pa
nevėžin apskr., Ramygalos pa
rap., Olebauskų kaimu. 
Amerikoje Išgyveno apie 45 m.

Paliko dideliame ntillfldlme 
du brolius: Katlmlerą, jo mo
terį Oną lt jų Seimą, Julių Ir 
Jo moterj Pkullhą, lr duug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko broli 
Prancllkų lr seserį Eleną.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien, 2 vai. po pietų hamuose, 
11801 86. Krtierald Avė.

Laidotuvės Jvyks pirmadie
ni. rugsėjo 8, iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydytas | Sv. 
Petro Ir Povilo parap. bažny
čią, kurioje {vyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j 8v. 
Kazimiero kapines.

Ntldšlrflžtnl kviečiame Visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę Broliai. Ses'un Ir 
(Jlmkrės.

LaldbtuVIų Direktorius An
tanas B. Petkus. Tel. Cicero 
3109.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 40 valandų atlaidai Tirs pieno kainu 
pakilimą

Požemiui trūksta 
vagonuBrighton Park. — Sekma 

dienį, rugsėjo 7, d., Nekalto 
'Prasidėjimo Pan. šv. baž
nyčioje prasideda 40 valan
dų atlaidai,

Chicago miesto taryba 
įpareigavo maisto kainų ko- 

kurie baigsis thitetą, kad jis tuojau įri-
rugsėjo 9 d. vakare iškil- gilintų į klausimą, kokiais panija) galinti operuoti
■minga procesija lauko pu- sumetimais Chicagoj bran- State gatvės • požeminį gele-
seJe- ginamas pienas. 'žinkelį su turimais vago-

Atlaidų laikas — ypatin-l( Komiteto pirmininkas, nais. Bet kompanija neturi
... - c/yr___ _ i Dievo malonių laikas. 8-tojo tvardo aldermonas , vagonų kitoms požeminio

Dalyvavo atstovai 4 *P'Weat Pullmano gyventojas i Tad širdingai kviečiu kata- A. G. Lindell, pareiškia, kad geležinkelio dalims (sa-
Providence S kn _ No., Tiku. naH^)tia kgHmaJ> koma)

brangiu laiku sustiprinimui būdu nepateisinamas ir šis ■ šiuo klausimu dabar kaip 
savo sielos reikalų. 'klausimaą turi būti nuodug- kartas ir imta rūpintis. Nes

Kun. A. Briška, klebonas nįaį tyriamas. ikaikurios požeminio gele-
Yra žinoma, kad komite- žinkelio šakos jau išbaigia-

Rugp. 30 d. darbe Staiga
Headąuarters susirgo Jonas Marcinkevi

čius. Nuvežtas į Roseland

Pranešta, kad Chicago 
RapidB Transit kompanija 
(viršutinių geležinkelių kom

Vyčiai veikia West P jflmano
Lietuvos Vyčių Chicago naji K 

apskritis laikė mėnesinį su- 
sirinkimą rugpiūčio 28 d.,
Lithuanian
Lietuvos Vyčių 112 kp. kam-
bariuose. Vice pirm. Jamesj Community ligoninę ir sek- 
R. Cherry vedė susirinkimą.' madienio 6 vai. ryto mirt.

ilgametisVehonis buvo

Providence, 5 kp. — No. i 
Side, 14 kp. - Cicero, 24!ir S8™8 

kp. — West Side, 36 kp. —
Brighton Park ir 112 kp. — 
Marąuette Park.

Gaila jauno ir gero vyro.

Rugsėjo 3 d., 8 vai. ryto
n šv. Mišiomis prasidėjo pa- 

Neprisiuntė ątetovų 8 kp.! rap.jos mokykla Viai vai.
— Roseland, 13 kp. — Town i 
of Lake, 55 kp. — Indiana 
Harbor, Įnd., ir 132 kp. —1 
Kankakee, III.

t
Al Manst išdavė raportą 

bowling sporto. Merginų ly
goje bus po du ratelius: iš 
Cicero, Marąuette Park ir,

kučiai susirinko išklausyti 
šv. Mišių, o po to į mokyk
lą. Parapijos mokyklai va
dovauja mokytojos Šv. Ka
zimiero seserys.

Širdinga padėta
Brighton Park. — Rug 

piūčio 24 d. buvo mūsų pa-

Kviečiau darbuotojus, biz- i 
nierius ir katalikišką visuo
menę į talką. Visi, kaip vie
nas, išklausė mano prašy
mą ir atėjo man | pagalbą

Klebonas kun. M. švarlys 
su vienu iš parapijos komi-

ton'ptrk "m vteL’raUMiŠ' ‘e‘° "ariU dabar pradėjo Siame parapijos darbe.”Ta. 
1 3 \P L’.'!’l lakyti parapiją, kad susi- šiuomi dėkoju brangiems

to žygiai nepakeis dalykų mos. Netolimoj ateityje 
stovio. Bet visuomenė pa-1 jau bus galima naudotis, 
tirs, kaip ji sąmoningai j Miesto majoras Kelly pa- 

.. .. skriaudžiama. Tas gi pa- reiškia, kad viskas bus kaip 
žadiB8 Pilie{iu8 ™-'reikiant pasitvarkyta gavus
sirūpinti savo rytojumi. j iš vyriausybės paskolą. G

Kai kas už maisto pro- i ši paskola bus sulaukta tik 
dūktų brangėjimą kaltina 1 padarius atatinkamą “trac- 
šalies vyriausybę. Bet, iš- tion ordinansą.”

Town of Lake, North Side 
ir Vyčių choro. Nori taip pat 
dalyvauti ir Bridgeport, ki
lo klausimas, kadangi ne

pažinus Siu parapijonais ir 
tuo pačiu kartu priima au
kas bažnyčios vidaus pagra
žinimui. Žmonės kleboną Vi-

priklauso prie centro ir ne aur gražiai prlima ir pagal 
dalyvauja apskrities veiki- i 
me. Vyrų lygoje dalyvaus iS^lę’ telkia auk-ų 
Cicero, Brighton Park, West 
Side, Marąuette Park (gal, 
su dviem rateliais), Vyčių 
spaustuvė ir, gal, iš jaunų 
kunigų ratelis. Žaidimai į- 
vyks Bowling Alleys, prie 
51 Street ir Halsted St., ket
virtadienių vakarais prade
dant rugsėjo 18 d. Dėl pla
tesnių žinių galima šaukti 
Capital 5385.

Pranešta, kad šį sezoną 
bus vėl atgaivinta Basket- 
ball Lyga, jei atsiras šešios 
ar daugiau kuopų, kurios 
norės dalyvauti lygoje. Del 
platesnių žinių irgi galima 
šaukti aukščiau telefonu.

Stasys šimulis ir Barriet 
Lukas išdavė choro rapor
tą. Al Manst, Dominic Var
nas ir Edward Kubaitis iš
rinkti komisijon sudarymui 
planų sekmingesniam sezo
nui. Visos kuopos ragina
mos paskatinti savo narius 
dainininkus įsirašyti į cho
rą.

Praeitą savaitę bažnyčios 
dekoravimui aukojo sekan
tieji: Kaz. Sinkevičius $15, 
po $10: Aloyzas Jucevičius, 
M. Blažėnas, A. Janulis, Sr., 
ir A. Metrikis. Po $5.00: P. 
Yuškus, S. Urbonas, Zig. 
Gedvilas, Ant. Pučkoris, J. 
Andruška, Sr., S. Andruš- 
kaitė, J. Andruškaitė, V. 
Markauskas ir Joseph Zube. 
Jonas Kapočius $4.00 (se
niau aukojo $6.00). Po $3: 
Nik. Urbonas, Ig. Kapočius 
ir Ed. Rūšys. Po $2: Juo
zas Kapočius, Ben. Kapo
čius, Am. Jogminienė, Kaz. 
Venckus, E. Burinskienė ir 
J. Jasulaitis. S. Meteišis $1.

Visiems aukotojams labai 
ačiū.

rėmėjams parapijos reikalų. 
Tebūna širdinga padėka 
Apaštalystės Maldos dr-jai. 
Pan. šv. Sodalicijai, Šv. 
Vardo draugijai, Moterų Są
jungos 20 kp., parapijos ko
mitetui, parapijos darbųpto- 
jams ir visiems parapijie
čiams ir svečiams iš kitų 
kolonijų, biznieriams ir pro
fesionalams už aukas pik
niko reikalams.

Visiems šimteriopai Die
vas teatlygina, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie pa
rėmimo mūsų parapijos rei
kalų. Nors oras tą dieną ne
buvo palankus, bet sėkmės 
buvo geresnės, negu tikėjo
mės. *

Kun. A. Briška, klebonas

tikrųjų, taip nėra. Stambio
sios kompanijos ir įmonės 
daugiausia didesnio pelno 
sumetimais kelia karnas. Ne 
ginčijama tiesa, kad visoj 
šaly sandėliai užkrauti mai
sto produktais.

Plėšikų vadas
Nuo vienerių metų iki 

gyvos galvos teismo nuteis 
tas kalėti Stevens Nichols, 
39 m. amž., kurs pirmiau 
jau buvo baustas kalėjimu.

Šį kartą jis teisman pa
kliuvo už sudarymą plėšikų 
gaujos iš keturių jaunuolių. 
Jis jai vadovavo. Gaujos 
nariai seniau išgaudyti ir 
uždaryti bausminėse įstai
gose. »

Parohuotas 
čempijonas 
automobilių vagis

Paskutiniais laikais iš 
Illinois bausminių įstaigų 
paroliuota 198 kaliniai. 
Tarp jų yra Raymond Ra- 
mirini, kurs vadinamas au
tomobilių vogimo Chicagoj 
“čempįjonu.”

Jis 1933 metais teismo 
nuteistas kalėti nuo 1 iki 20 
metų. Bylos laiku jis fšpa- 
žino, kad per du mėnesius 
ka savaitę pavogęs po 8 
automobilius.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Sekmadienį 
kviečiame pas mas

North Side. — Mes, north
saidiečiai, labai džiaugiamės 
pasisekusiu metiniu par&pi-

Bažnyeios vidaus dažymo jog pikniku ir esame dėkin- 
darbas jau eina prie baigos, gį visiems, kurie dalyvavo 
Be to, nauji ir gražūs spal- įr gausiai mus parėmė. Bet 
vuoti langai priduoda baž- tae8, kaip visuomet, taip iri 
nyčiai daug grožio. Rap.

Žagariečiu Klubo
•virt — - • ■

šįmet turime rudeninį išva
žiavimą Jefferson miškuo
se. Tas išvažiavimas įvyks 
rugsėjo 7 d. Tad būtų labai 
gražu, kad mes visi, north- '

Adv. Joseph C. Peters iš
davė Vyčių Dienos raportą.1 ir į [ima r ruflcįin 7 d
Raportas priimtas. Apakri-■ « «■ , .............................
tis Labai dėkingas visiems. Žagariečių Klūbas rengia sa.d.ec.a, .r musų pnetehm, 
kurie kokiu nors būdu pri- pikniką r.gsėjo 7 dieną Li- suvaamotumem m tyrame o! 
aidėjo prie Vyčių Dienos pa- berty Grove,Witlow Springs. re gražiai ir in amai ie 
sisekimo. Ištikrųjų, daug 111 Bus 8raži Programa. Dai na praleisime. O jei butų 
plytų sudėjo Lietuvos Vyčių' "uos didžiulis Cicero mote- tą dieną lietus, ta. parengi- 

rų choras. Dainuos ir Aguo- mas bus parapijos patalpo-

TMarijonų Kongregaci

jai, mirus jos žymiam nariui. 
Provincijos vadui, KUN. JO
NUI C. NAVICKUI, M. I. C., 

reiškiame giliausių užuojautų

Šv. Antano Labdaringoji] 

Sąjunga 
Kotryna Sriubienė, pirm.] 

Petras Fabijonaitis, rašt.

J 1942 RADIOS: su visais pagerinimais vertės $95.00 M
- dabar už ............... ....................................*58 00 w

, ir senas radio į mainus 
1942 modelio RADIOS, 7 tūbų po .... gi

NEŠAMOS (Portable) RADIOS:
su baterijomis ir elektra po .... $ 12.1

RADIOS ir VICTROLA kombinacijos 6*0
OIL BURNERS, geriausių išdirbysčių,

p°...............*39.00, *59.00 * *79.00

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409 So. Halsted Street
Tel. YARDS 3088

Žymus Radio Programas Sekmadienio Vakare 6:30 
vai. vak. WCFL, 1000 k.

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 
Savo Biznius “Drauge”

Chicago apskrities namui, 
nes dalis pelno paskirta Na
mo Fondui.

Jack Juozaitis ir Agneš 
Saučiūnas išdavė seimo ra
portą ir pareiškė, kaip, iš
tikrųjų, buvo seime. Rapor
te visai kitaip buvo, negu

nėlių choras. Dalyvaus lat
vių grupė, šoks latviškus 
tautiškus šokius. Šokėjai 
bus apsirengę tautiškais rū
bais.

se. Čia turėsime visokių už
siėmimų.

Tad, visi pasimatysime 
nedėlioj, Šv. Mykolo para
pijos parengime. Pr.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge'

Šokiams paimta viena ge
riausių orkestrų. Apie už

kai kurie laikraščiai yra kandį nereikia rūpintis: ža- . mhįm 
paskelbę. Raportas priimtas garietės pagamins skaniau- OYINKIŲ V3CJĮ 
ir Chicago delegatų nusi- j rio valgio. Gėrimo parūpins 41 berniukai, netekę savo 
statymas užgirtas. klubo narys P Pauga. dviračių, identifikavo suim-

Nutarta, kad Lietuvos Vy Rengimo Komisija tąjį dviračių vagį R. Schaf-

Identifikavo
M. DZIMIDAS

Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į- 

-taigas. piknikus ir t. t •

čių Chicago apskrities sei ferį, 16 metų amž., kurs
mas įvyktų spalių mėnesy- Kitas apskrities susirin- ilgą laiką užpuldinėjo dvira- 
je ir kad būtų sukviesta kimas įvyks rugsėjo 18 d., tininkus berniukus pietinėj
dvasiškija, profesijonalai, 
biznieriai, buvusieji nariai 
ir organizacijų veikėjai. Iš
rinkta Jack Juozaitis, Do- 
minic Varnas, Joseph C. Pe
ters, Edward Kubaitis ir 
James R. Cherry tai pada
ryti.

8 vai. vak., 112 kp. kamba- miesto daly. 
ryje — Lithuanian Head- Į Schaffer išpažino, kad 
ąuarters, 6825 So. Western apie 75 berniukus nuskriau- 
Ave. C. R. Vytis jg Nuo vienų dviračius

vogė, nuo kitų grasinimais 
atėmė. Be to, berniukus jis 

Anatomijos tėvas, Veaa<^ ir apiplėšė. Iš jų pagrobęs 

liūs, — buvo katalikas. iki 1,000 dol. pinigais

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą

4158 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

D A C IZ f“Y| C — namams statyti, remontuoti ar
I OIX VJrifc O pirkti. Ilgametis Ibnokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI IPYkJTP l"tatgoje. Jūsų indeliai rflpes-
I / I 1x1 I L tingai globojami ir Ugi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
S H*. Pinigai greitai Mmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMĖS MBRORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Neavslcrlaudžlant Nei 
Vieno KUjentot

Kelstuto Savinga and Loaa Assoeiation yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, I1L
Jos. M. Mozeris, Sec'y.
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GELEŽINKELIEČIAI NUSPRENDĖ 
SUKELTI STREIKĄ RŪGS. 11 D.

Apie 1,150,000 geležinke
liečių, priklausančių devy
niolikai unijų, dauguma bal
sų nusprendė sukelti strei
ką rugsėjo 11 d. ant visų 
geležinkelių.

Balsavimai streiko klau
simu įvyko, kai geležinkelių 
kompanijos atsisakė didin
ti atlyginimą iki 30 nuo

šimčių apie 300,000 geležin
keliečių.

Pranešta, kad vargiai ( 
streikas įvyks. Nes šalies 
vyriausybė įsikiš į šį didžiai 
svarbų klausimą.

Geležinkeliečiai atmeta 
arbitražą. Bet prez. Roo
seveltas gali sulaikyti strei
ką seniau savo paskelbtu 
nepaprastu šaly stoviu.

Bandė įsilaužti į 
mokyklą

Policija nutvpa’ė (George 
Murray, 56 m. amž., ban
džiusį vakare įsilaužti į 
Delane pradinę mokyklą, 
Adams gt. ir Springfield
ave.

Suimtasis išpažino polici
jai, kad jis apie 100 moky
klų yra apkraustęs.

A. |ii A.
SESUO DOLOROSA 
(Kotryna Obraitytė)

Mirė vakar. Rugsėjo 5 d., 1941, 
9 vai. vakare

f T

Apart Apsaugos, Turime CCAA Afl
ATSARGOS FONDĄ ViH )3UU,UUU -Uli

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.

Policistas nušovė 
bėgusį plėšiką

Plėšikas užpuolė Western 
Union ofisą, 5238 Blackston 
ave. Iš poros klijentų ir 
ofiso jis pagrobė apie 100 
dol. ir leidosi gatvėn. Ties 
durimis jis susidūrė su pa
šauktu iš gatvės policistu R. 
Hayes. Piktadaris šovė į 
policistą, bet nepataikė. Po
licistas akimirkoje atsakė 
šūviu ir jį parbloškė.

Nušauto plėšiko kišeniuo- 
se rasti pagrobti iš ofiso pi
nigai. Iš rastų, pas jį raš
tų jis identifikuotas. Tai A. 
L. Durk, 21 m. amž., plie
no dirbtuvių darbininkas.

Jis nušautas dėka ofiso 
tarnautojos ir vieno pasiun
tinio greitu susiorientavi- 
mu pašaukti policiją.

Policijos auto
susidaužė su kitu

Pašaukta policija į gara
žą, 356 West Grand ave., I 
kur du plėšikai bandė api
plėšti vieną vežėją. Du po- 
licistai leidosi atuomobiliu, 
La Šalie ir Ohio skersgat
vy policijos automobilis 
susidaužė su privačiu auto
mobilių, kurį vairavo 17 m. 
amž. berniukas. Niekas 
nesužeistas. Bet policija su
laikė berniuką. Jį kaltina 
neatsargiu važiavimu.

Tuo tarpu minėtam gara
že nieko nepelnę plėšikai 
nežinia kur dingo.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

UŽUOJAUTA
Mirus Kun. Dr. Jonui Navickui, Ma

rijonų Provincijolui, reiškiame gi
liausią užuojautų J. E. Vyskupui 
Bučiui ir visai Tėvų Marijonų Kong
regacijai. Mes žemiau pasirašę e- 
same skolingi Kun. Dr. J. Navickui 
už jo gerus darbus, todėl dažnai mes 
prisiminsim velionį savo maldose.

KUN. A. DEKSNYS- Senior 
■ir

KUN. DR. A. DEKSNYS, Junior

LOAN ASSOCUTlONofChio^ 
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VlRginia ilki

A.

A. -f- A.
PRANCIŠKUS WAIKASAS 
(Gyveno: 1749 S. Halsted St.)

_ Mirė rūgs. 3. 1941, 11:30
vai. vak., sulaukęs 58 m. amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Papilės parap., 
Avižlių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

Paliko dideliame nulifldime:
moterj Marijonų (po tėvais 
Zdanavičiūtė); 3 sūnus — Ka
zimierų ir jo žmonų Julijonų, 
Pranciškų ir Jo žmonų Eleną, 
Stanislovų ir jo žmonų Mll- 
dred; seserj Onų Radweil; 
pusbrolj Kazimierų Waikasų, 
lr daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko 2 seseris:
Elzbietų Burbienę ir Kozalijų 
šlamonlenę.

Kūnas pašarvotas Skudo ko
plyčioje, 718 W. 18th Street.

Laidotuvės įvyks pirmadien). 
rugsėjo 8 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Die
vo Apveizdos parap. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam*, vrsus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nulifldę: Moteris, Kūnai, Re
snu, Marčios, Pusbrolis ir Gi- 
mlriės.

Laidotuvių direktorius: Si
monas Skudas, tel. MON. 3377.

I-
POVILAS STUMBRIS
Gyveno 1906 S. Union Ave.

Mirė rugsėjo 4, 1941, 9 vai. 
ryte, sulaukęs 29 metų amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., ■ Subačiaus pa
rap., Vareikų kaimo.

Paliko dideliame nulifldime 
moterj Onų (po tėvais Klebo- 
naitę), motinų Mortų ir tėvų 
Juozapų Stumbrius, du brolius 
Jonų lr Antanų, uošvį lr uoš
vienę Jonų lr Onų Klebonus, 
švogerj Juozapų Klebonų ir 
Jo moterį Clarų. tetų Elzbietų 
Skodis ir Jos šeimų ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Lietuvoje paliko tetų Bar
borų Masillonis ir jos šeimų 
lr kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
710 W. 18th 8t.

Laidotuvės įvyks antradie
ni. rugsėjo 9 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas J Die
vo Apveizdos parap. bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Motina, 
Ti'*vas, Broliei. Uošviai, ftvo- 
gerlai. Teta ir Giminės, i-le- 
tuvoje Teta ir Visi Giminės.

Laidotuvių Direktorius 8. P. 
Mažeika. Tel. YARda 1188.

UŽUOJAUTA
Tėvų Marijonų Kongregacijai, mirus didžiai 

gerbiamam Amerikos Provincijos vadui, Kun. 

Dr. J. 'Navtckni, reiškiame giliausią, hnošir- 

džiausią užuojautą.

TT. Marijonų Bendradarbių 

Centro Valdyba

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ŠI firma viri 50 ra. tos pačios

John W. Pachankis ‘“"'J™ ranko“1
KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. Washlngton Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.
- — - ■ ■ ............

MYKOLAS
JAVARAUSKAS

Gyveno 6100 S. Richmond 8t. 
Tel. Proapect 7629

Mirė rugsėjo 4, 1941, 2 vai. 
ryte, sulaukęs 23 metų ir 8 
mėnesių amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime 

motinų Rozaliją (po tėvais 
Budvytaltė), tėvą Mykolą, bro
lį Laurynų, seserį Heleną lr 

daug kitų giminių, draugų Ir pažįstamų.
Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas koplyčioje, 3319 So. Lituanica Avenue. 
Laidotuvės įvyks pirmatdienj, rugsėjo 8 d., 1941 m. Iš kop

lyčios 9:00 valandų ryto bus atlydėtas į Gimimo švenčiausios 
Panelės parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų . Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir sutelkti Jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nulifldę lieka
Motina, Tėvas, Sertno, Brolis, Glmlrlės Ir Draugai.

Dėl informacijų šaukite Yards 1138.

IJIARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 30-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVUĄ

Vienintčllš Vakarinio Lietuvių 
Programas Amerikoje —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. . 
PENKTAD. Ir SESTAD. 7 v. v.

WHFC-l450 kil.
6755 So. Westem Avenue

Phone: GROvehiU 2242

A. T A
JUOZAPAS AUGAITIS

Mirė rugsėjo 5, 1941, 10:25
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Ginęs Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr. ir parapijos, Pa- 
pušinių kaimo..

Amerkoje išgyvenę 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

du brolius: Antanų ir Jurgį, 
keturis pusbrolius — Kazi
mierų Jonikų ir jo šeimų, Jur
gį, Jonų ir Juozapų Šatkus ir 
kitas gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Ąve.

Laidotuvės Jvyks antradienį, 
rugsėjo 9, iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sierlų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę Broliai, Pusbroliai 
Ir Giminės.

Ladotuvių Direktorius Anta
nas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

REMKITE IR PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

•ART, IKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
OerlatulM Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

527 N. VVestern Ave. Tel. See. 6103

DIENĄ IR NAKTĮ

"Musų Atlikti Darbai Kalba už Save1

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviu Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayetto 0727

Radio Programas — 10:00 vai. Antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš 8toties VVHIP (1520), su P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAPayette 3572

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

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

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2314 West 23rd Piaee 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270



šeštadienis. rūgs. 6 d., 1941 DRAUGAS

mu
X Federacijos Chicago 

apskrities komisija ruošia 
planu? dideliam vajui Chi
cago rajone teikimui pagal
bos bolševikų ištremtiems 
lietuviams į Sibirą ir kitas 
Rusijos vietas.

X Aleks. ir Antaninos 
Erčių, žinomų Nekalto Pra
sidėjimo Panelės S v. para
pijos veikėjų ir geradarių 
dukrelės Filomenos vestuvės 
su Frank Franus įvyks šian
die 4 vai. popiet N. P. P. Š. 
bažnyčioj.

X Federacijos Chicago 
apskrities mėnesinis, svar
bus susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugsėjo 10 d., Auš
ros Vartų parap. mokyklos 
kambary. Skyrių, organiza
cijų apskričių atstovai pra
šomi nepamiršti.

’ X Dr. S. Jacobs su Doro
thy Endeikyte šiandie 4 vai. 
popiet Šv. Kryžiaus bažny
čioje bus surištos rankos, 
sumainyti žiedeliai. Dr. Ja- 
cobs dantisterijos ofisą tu
ri West Side, Metropolitan 
State banko rūmuose.

X Pas Juliją Pukelienę,
1332 So. Lowe Avė., žymią 
veikėją Pranciškiečių Aka 
demijos Rėmėjų draugijos, 
lankėsi seserys Motina Bap 
tista ir Gerdrūta iš Pitts 
burgh, Pa. Maloniai sutifT 
tos ir kukliai pavaišintos.

X T. Šimaitienė, 3252 S. 
Halsted St., žymi parapijos 
ir katalikiškų draugijų vei
kėja, jau kelinta savaitė, 
kaip serga. Pažįstami pra
šomi atlankyti ir ligoje ma
lonų suraminimą suteikti.

X Chicagos Ateitininkų 
Draugovės susirinkimas į- 
vyko sekmadienį, rugp. 31 
d., Vytauto parke. Referatą 
skaitė Ant. čalkis “Taupu 
mas ir sveikata”. Susirinki
me dalyvavo svečių iš kitų 
miestų. Entuziastiškai ap
tarti einamieji organizacijos 
reikalai.

X Pranciškiečių Akademi
jos Rėmėjų Draugija Bridge 
porto skyrius rengia “bun- 
oo” ir “card party” rugsėjo 
20 d. 7 vai. vak. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Tikie
tai tik 25c. Prašoma visų 
nepamiršti ir atsilankyti. 
Pelnas skiriamas Akademi
jos Statybos Fondui. x

Švč. P. Marijos Šiluvos paveikslo kopija, kuri yra š*č. P. 
' Marijos Gimimo bažnyčioje, Chicago, Illinois.

ruv
llė*

•n

Žodžiu, tai bus tikrai žin
geidus programas, kokius
tinkamai prirengia Juoao ___
Budrike radio ir rakandų ig*1.
krautuvė Chicagoje, 3408 S.
Halsted st. Pasiklausysime.

Girdėjęs.

CLASSIFIED
K ElKA LIN GI J>ĄRBIN IN KA I

BUS BOYS
Nuo 18 kl 16 metų. Nuolatini* dar- 

pi-ogn. varyti* pirmyn.

358 No. Clark bt.
bau.

«ų-IKI AIS Sl.ov*N(.7i

J* L.

U/

•re

^vi-:nC'W,'
'•'F'‘M

Švenč. Panelės Marijos Gimimo diena šiemet pripuola pirmadienį, 
rugsėjo 8 d. Nuo rugsėjo 8 d. Švč. Panelės Marijos Gimimo bažnyčio
je, Marąuette Park (Chicago) prasidės iškilmingoji oktava arba šilinių 
atlaidai ir baigsis rugsėjo 15 d. vakare. Per tas astuonias dienas pamal
dos bus sekančiai: rytais šv. Mišios 5:30, 7, 8, ir* 9 vai. suma su įstaty
mu švč. Sakramento. Vakarais 7:30 iškilmingi mišparai ir j pajuoksiąs. 
Laike šių atlaidų žymus pamokslininkas misijonierius tėvas J. Kidy
kas, S.J. rytais ir vakarais sakys pamokslus. Norintieji įsigyti Šiluvos 
atlaidus, turi atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją, o taipgi atlanky
ti bažnyčią ir išklausyti nors penkis pamokslus. Visus dvasiškius ir lie
tuvius katalikus kviečiu į Šiluvos atlaidus pagarbinti stebuklais šlovin
gąją Šiluvos Švenčiausiąją Panelę Mariją bei įsigyti sau ir sieloms 
skaistykloje atlaidus.! -• Kun. A. >. Baltutis*, klebonas.

Rudeninis
išvažiavimas

lankyti, nes yra daug svar- D -a/JĮn 
! bių reikalų, liečiančių mūsų

North Slde. — Šv. Myko
lo parapijos rudeninis išva
žiavimas į Jefferson miškus 
įvyks sekm., rugsėjo 7 d. 
Šis išvažiavimas bus pasku
tinis šiais metais.

Jeigu pasitaikytų blogas 
oras, tada visas piknikas 
bus perkeltaš į parapijos 
salę ir daržą.

Kviečiami visi northsai- 
diečiai ir mūsų gerieji prie- 
teliai sykiu su mumis dieną 
praleisti, pasilinksminti.

Kun. J. Šaulinskas, kleb. 
ir parapijos komitetas

finansus. Šis bus paskutinis 
susirinkimas šeštadienio va
karą. Po to, bus kaip ir pir
miau. Kas pirmą sekmadie
nį kiekvieno mėnesio.

Pirmininkas

Kvietimas
Cleero. — Rytoj M. S. 2 

kp. turi pikniką labdarių ū- 
kyje. Kviečiame nares ir vi
sus, kas nori praleisti sma
giai laiką, ir tuo pat kartu,
pamatyti statomą senelių 

X Antanina Leščinskienė, prieglaudą 
viena žymiarisių Chicagoje 
visų kilnių, labdaringų ir 
vienuolyrtn rėmėja, po trijų 
savaičių atostogų Rytuose, 
jau laifnirtg&i grižo į Chi
cagą. Džiaugiasi turėjus 
progos aplankyti daug vie
tų, pažįstamų, bet užvis la 
blausiai patiko Marianapo 
lio Kolegija, Thompson,
Conn., kur įBikūrė Kryžiaus 
Kelini, kurie, girdi, teikia 
nepaprastą gražumą. P-ttia 
Leščinskienė įsteigė vieną 
stotį, paaukodama neboti 
tūkstantį dolerių. x

CONRAD
Fotografas

Studija J rengta pir
mo! rūšies su mo- 
dernlškoiula užlai
do uita Ir Hollyurood 
šviesomis. Darbas 
Garantuot**.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio ■ ENGlewood 5883 

Re*.: - ENGIevrood 5840

WHOLESALE

«. KANTER. Sav.

LIQUOR
(STAIGA

U vežiotame 
P® via* 
Chicago

REMKITB
SENA

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LĮUUOR CO.
4707 S. Halsted St TM. BOULKVARd 0414

FINANCE AND LOANS 
Finansai Ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2292 W. Cermak Rd. .
EEN. J KAZANAUSKAS, See. 

Turtas virt SI .000.000.00v*

Jūsq Gražus 
Apsirėdymas

-Mūšy Specialybė

JAUNI VYRAI •
18 Iki '10 'metų amžinu*,' Išmokti 
"countar" darbų, ateitus išsidirbi 
maa (abiem* vyram*. Senui teteik
ia firma..

356 No. Clark b^
Kelki* BROWNK & SHAttPM OPE
RATORIŲ, talppat ir DAVENfOK'f 
OPERATORIŲ dirbti naktimi*. Turi 
būti patyrę. Krelpkltė* į 
WlLbON-JONES CO., 3304 Krank

liu Blvd., Uiloago. lll.

JAUNI VYK.ll
Nuo 17 iki 28 metų senumo. Patyri
mą* nereikalinga. Tai p pu t reikalin
ga Ir kuli seneani vyrai. Algų $18.00. 
j savaitę pradžioje. Nuolatini dar
nai. Kreipkitės;

CAFETEMA
<1 Wc*t Mkdl*on Strv<?t, ęIUca«O

VYRAI — nuo 18 Iki 25 metų se
numo išmokti ręsta uranto biznį ge
roj ištaigoje. Matykite Mr. We»t 
tarpe 9 ir 12 valandos. FIXLEY-

333 , W, Madlaon , bt. ,
JAUNI VYRAI — BERNIUKAI, 
reikalingi orderių pripildymui Ir če- 
kerių. Geros algos. Patyrimas ne
reikalingas. Apnkantus priimsime 
šiandien visų dienų. A. C. MeUlurg 
4 . to., 333 JS, Ontarto bt.
"CABINET MAKE K” •— patyręB prie 
parlor f rėmų. Nuolatinis darbas.

le .Moy.ne parlor tiRAME CO., 
Ml« w. Granu Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

BUS G1RLS
Nuo 18 iki 25 metų amžiau*. Nuo
latinis darbas, proga Išsidirbti pir
myn.

344 No. Clark st. 

BUDRIKO PROGRAMAS
Pasiklausykite gražių dai 

nų ryt vakare, t. y. sekma
dienį nuo 6:30 Chicagos 
laiku iš stoties WCFL, 3000 
kiloc. Harmoningas Budri
ko duetas yra pasirengęs

Town of Lake. — ARD 1 pavaišinti klausytojus tin- 
skyr. susirinkimas įvyks karnai prirengtomis gražio 
sekmad., rugsėjo 7 d., 2:30 mia dainomis. O kam nėra 
vai. popiet, parapijos mo- malonu išgirsti oro bango- 
kyklos kambary. Visos na- j mis lietuviškas dainas, ypa- 
rės prašomos susirinkti, nes > tingai gerų dainininkų dai- 
yra keletas svarbių dalykų I nuoja.nt? Prie to didžiulė 

svarstymui. Valdyba. simfoninė orkestrą išpildys
------------------- -  - irgi keletą puikių numerių

Brighton Park. — Šv. į “■■■■ 1

Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 6 skyr. susirinkimas! 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 7 
d.,-tuoj po paskutiniųjų šv. 
Mišių, mokyklos kambaryje. 
Prašome atsilankyti.

J. R.

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorhn 

Ir Karpenterys

aaviAUsias pamntinuMAa 
SUKNELIŲ

bliūskeutų 
TRf--------

KORSETŲ »
KCDIftlAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIMFNfi, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN H75

Town of Loke. — Moterų 
Sągos 21 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmad., 

Taipgi užprašome są-gie-1 rugsėjo 7 d., 1 vai. popiet, 
tęs kitų kuopų atsilankyti ir Į parapijos mokyklos kamba- 
atnaujinti pažintį su mūsų ryje. Visos narės privalo 
kp. narėmis. Lietuviškas susirinkti, nes bus raportą® 
vaišingumas užtikrintas. , iš seimo, taigi svarbios vi

soms narėms žinios.Koresp,
Valdyba.

Suskinkimai
Brighton Park. — Drau 

gystė Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus No. 1 lai
kys susirinkimą šeštadienio 
vakarą, rugsėjo 6 d., 7:30 
valandą,, parapijos mokyk
los kambary.

Visi nariai prašomi atsi-

Simono Daukanto draugi
ja laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadiertį, rugsėjo 7 
d., 12 vai., Chicagos Lietu
vių Auditorijos svetainėje. 
Susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekvienas narys pri
valo būtinai dalyvauti.

F. K., sekr.

Nesenai nugrįžęs iš Ellwod, IH. 
valdžios darbų — dabar užsiima 

visokiais namų darbais 
Turi 43 metų patyrimo 
2223 West 23rd Place 

Tel. Canal 5014

MAKOKITE PARK IR APYLINKMI 
KAb KA Tt'RĮTK MAINYTI ARBA 

norit Pigiai pirkti s
<8th Ir 8. Campbell Avė. S kam

barių mūrinis oottage kaina $3,684, 
tbtolftRt M**.

Ant Roekvrell St. tr 64th 8 kam
barių mūrini* bungulovv, 2 karų 
mūrinis garadžius, kaita $6.860.

6 kambarių medini* eottage —• 
reikia pataisyti, kaina $>.260.

4 fletų kampinis mūriai* narna* 
po 4 kambariu* kaina $ '2,600.

3 Betų po 8 kambariu* — 3 boi
leriai —• bungalovv atogre, kaina 
$8,640. 8 fletų mūrinis įama* po
5 kambariu*, ant 3 lotų i astatytaa, 
įmokėti $1,800.

Bisniavas namo*, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno Ir luncb 
Bt*nla — 6 gyvenamieji kambariai. 
Kaina $4,600. Savininkas priima | 
mainu* lotu* arba didesni namų— 
pridės pinigai*.

Taipgi turime dideli pasirinkimų 
visokių namų po visų Chlcaga: prl- 
vatiėkų Ir bizniavų, farmų mažų |r 
didelių, galima pigiai pirkti arba 
mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų 
Jūs turite, krelpkltė* pa*: ■ 
CBLARL.ES P. SUftOMS&lS A (XX,

4431 b. WeM«iv> Avė.
TeL Rep. 8713 — Vak. Pro* 1111

"SALES GIRIAI” — tapti “8TOUF- 
FKK" merginom*. Jauno* moterys 
at merginos, 18 iki 30 metų senu
mo, gražios mino*, baigusios aukš
tesnę mokyklų, turi progų įsigyti 
geras vietas, nuolat, visoj saiyje 
žinomam restaUrante, kuris' patar
nauja rinktiniai klientelal. Restau- 
rancljo* patyrimas nereikalinga* 
Algos, valgis »lr uniformos duoda
mos laike mokinimo. Sekmadieniais, 
šventadieniais ir vėlai vakarais ne-

AR KADGI 
PIKNIKE?

E “DRAUGO”

PaslOietė laike “Draugo“ piknike, 
Vytauto darže bakslukus su dviem 
britvom. Ka* radote malonėkite 
kreiptu prie KAZIMIERO SHUKEB
4464 W. Jsvfcbil Blvd., ar 1 •Drau
go’’ mštĮaę. Diąjttlm radybų.

10 FLETŲ MODERN14KAS mū
rini* kampinis namas, lotas 60 pė
dų pltoėlo. Garu šildomas. Randasi 
Marąuette Parke. Rendos atneša į 
metus $5,400.00. Parsiduoda tik už 
$22,600. Pal'davlmo priežastį* — 
savininkų patiko nelaimė.

Pbunc WE,\lwonli 4831.
REIKALlNOAB vyras sdr žmona 

arba be žmonos dirbti ant lantto*, 
kuri randasi 50 mailių nuo Chica
gos.

Atsišaukite i kepyklų: 841 We*st 
33rd bt.

PARSIDUODA GERAS NAMAS 
2213 Ww4 gis* Street

Pirmos rūšies namas; patraukantis 
geros ineigos; parsiduoda prieina
ma kaina. Kreipkitės šiuo adremi:

2213 West 21st Street 
_______ Clilcago. Illinois______ _

PARDAVIMUI C KIS
Parsiduoda 7 3 akrų ūkis, ar mai
nomas ant mūrinio natn'o. Netoli 
Paw Paw, Mlchigan. Geras kelias; 
eiėktra ant vietos. Gražu* sodas ir

reikia dirbti. Kreipkite* prie M‘os Į ukėje gražus tekantis upelis. Kreip
iu.Davts dėl pasitarimo rytais. 

STOUFFĘK’S, 156 No. Wabjy.il

MERGINOS reikalingos siuvimui 
juostelių ant vyrų skrybėlių. $12.00

kitės telefonu: — VANburėn 2Ub2

TIKRI IR VERTINGI 
BARO EN Al

2-fl. po S kamb., moderniškas 
329 So. bear- mūro narna*, 2 atskiri boileriai, gu- 

radžius ir lotas 3Vxl25. Randasi Mar- 
' ąuette Parke arti 71st Bt. H. O. L.

OPERATORKOS reikalingos siūti G. Morgičius $6200. Kaina šiandien 
kamonus (bathrobesL Nuolatinis $9560. lkliokėt tik $3300.
darbas, gera alga. CHFCAGO DURO- | 6 kamb. mūro moderniška "Bun-
ROBE MFG. (X>., 534 S. Franklln galow”, karštu valideniu apšildoma 

2-tranbe aukšto. į Ir garadžlū*. Kaina $6400.
- _ ................ ... . 3_fl 5 kamb. ir 3 karu gara-

- “FUR FTNISHER IR LINER”f Fdžlus. Naujas stokeri* ft- kiti modef- 
Patyrūs prie gražaus smulkaus dar- niškl įrengimai. Randasi Marąuette 
bo. JOHN T. SHAY.NE tk CO., Ran- I Parke. Kaina tik $12,600.
domu Ir Mitiiigan, Šėlam aukšte, j la.f, apartmentas prie geros tra- 

nsportacijos. Rendų neša $5370.00

į savaįtę pradžioje. Kreipkite* prie: 
OLEMENTS AKOM 
boto st., ciucago.

Matykite
SALDAINIŲ GAMINTOJA Ir “spin- 1ItlVtus- Kaina $22,500. 
nėr". Patyrus prie prldatymo dau- , 15-fl. apartamentas su visais mo-
gtimos. j derniškais įrengimais. Rendų neša

THIN SHELL PRODUCTS, $7680.00 į metus. Kaina $3b,00ū. ‘
I „ 1445 W. 37tll St. I 8-fl. apartmentas randasi geroj

.... .............................................. i vietoj. Kaina tik $21,000.
SALDAINIŲ pakerkos Ir "cellopha- I ___________
ne" vynlotojos. Patyrusios. Darbas Mes turime ir daugiau įvairių bar-
malonus. Geros algos.

BOULEVARb. CANDY CO., 
1425 So. Mrvstem Avė.

“BUS GIRLS”
IR “COFFEE GIRLS*’

Nuolatinis darbas, trumpos valan
dos: nuo 12-to* iki S-Cto* vai. po 
pietų kasdieną. Išskiriant sekmadie
nius, a
MARSHALL field & CO.

genų. Kreipkite* prie:

K. J. MACKE-MAMUKAS 
2346 W. 6«th Bt., 2-ros lubos

Tel. Prospeet 3140

MELP WANTED 
AD — DEPT 

Tel. .Raudotph 4448—4484

Brighton Parke atsida
ro naajas bizno

P-nas OverlingM, gerai

praneša, kad atidaro naują 
Kriaučių šapą, Brighton 
Parko kolonijoj, po adresu 
4352 So. Rockvvell St. Apart 
kriaučystės atliks ir drabu
žių valymo, prosljimo, pa» 
taisymo, atnaujinimo dar
bus. Taippat yra prisirengęs 
aprūpinti ir “fur” rūbais, p. 
Overlingas yra pasiryžęs 
duoti gerianisį savo patar-

‘žinomas lietuvis kriaučius, pavimą savo tautiečiams.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, UI.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

dO7 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

CBLARL.ES
Wabjy.il
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SMARKUS PREZIDENTO PASISAKYMAS
J. Gabalas

Naciai pradėjo 
jau bombarduoti 
Leningradą
BERLYNAS, rugsėjo 5 d.

— Nežiūrint ankstesnių 
pranešimų, kurie davė su
prasti, jog Leningradas ne
bus bomborduojamas, šian
die Vokietijos “Didžiosios 
Bertos“, didžiausios ir mo
derniausios gamybos pradė
jo Leningrado bombardavi
mą.

Tuo pačiu laiku vokiečių 
kariuomenės daliniai prave
dė smarkibs atakas ir užė- 

į mė naujas pozicijas vidurio 
fronte. Nacių pranešimai pa 
reiškia, jog materialiai ir 
kariuomenės nuostoliai pas
rusus esą milžiniški,

jos kapitalai šiandie atsigrę Sunaikino i2l rusų tanką 
žė prieš ją pačią. Kažkaip Specialus vokiečių prane- 
nenoriai skverbiasi į galvą gjmas sako, jog paimta ar 
mintys: ar tik teikiama pa- Punaikinta 121 rusų tankas, 
galba rusų bolševikams ne-Į193 lauko pabūklai ir 517

POLITINIS

NEAPDAIRUMAS

Kai pasibaigė Didysis Ka 
ras, Anglija neturėjo jokio 
kito nuoširdaus noro, kaip 
grįžti atgal į jaukų ir ramų 
prieškarinių laikų gyvenimą 
Balionuose. Ji buvo įsitiki
nusi, jog pakaks Vokietiją 
pastatyti ant kojų, kad jai 
pačiai vėl sugrįžtų prieška
rinis gyvenimas. Čia ir rei
kia ieškoti užuomazgos poli 
tinio nusistatymo padėti Vo 
kieti j ai.

Ir Anglija rėmė Vokietiją 
įvesdama ten savo kapita
lus, dėl kurių šiandie ir An 
glijai galvą skauda. Angli-

NAUJO LAIVO ĮGULA

Naujo U. S. laivo North Carolina, 35,000 tonų, įgula yra akcijoje.

Imamasi žygių sugaudyti 
nežinomą submariną

Tai buvusi jau ne pirmoji ataka 
Submarino menkas taiklumas

atsigręš visu 
prieš geradarius.

žiaurumu

ATMESTI PLANAI
Po Didžiojo Karo Angli

ja rūpinosi tik savimi, tik 
vėliau suprato, kad daug tu 
ri interesų Europoje ir ne
maža metų eilė praslinko 
kol įsitikino, kad vis dėlto 
Anglijai teks ginti ir Vidu
rio Europą.

Kai Anglija palaidojo Są
jungos abu planus pasaulio 
taikai laiduoti — Macdonal- 
do valdžia 1923 m. atmetė 
abipusės pagalbos projektą, 
kuris Tautų Sąjungoj buvo 
priimtas, o konstruktyvi An 
glijos valdžia, pakeitusi Mac 
donaldo kabinetą, atmetė 
1924 m. Ženevos protokolą. 
Nuo to laiko Europa jau 
niekad daugiau nepajėgė pa 
sireikšti politikoje taip vie
ningai bei susitelkti apie 
tokio didelio masto dalykus. 
Vokietija gi stropiai ruošės 
revanšo karui...

KOMUNISTŲ DANTYS 
ATŠIPO

Trečiasis internacionalas
— komunizmas į įvairius 
kraštus kišo savo nagus, bet 
reikia nepamiršti, kad An
glija buvo beveik vienintelė 
Europos valstybė, į kūną 
trečiasis internacionalas at 
šipo savo dantis. Tačiau iš 
antros pusės Sovietų Ruąį- 
ja įvarė Anglijos aristokra
tijai tiek daug baimės, jog 
ji 1931 m., kai japonai su
manė užimti Mandžiuriją, 
paaukojo visus savo intere
sus Tolimuose Rytuose ir vi 
sus Tautų Sąjungos princi
pus. Taip gimė precedentas 
vėlesniam karui — Etiopi
joje.

Anglijos konservatoriai
— po visų netolimos praei
ties pamokų — pareiškė 
1937 m. parlamente, • kad 
barbariškus japonų karo žv 
gius Kinijoj smerkia, bet iš 
antros pusės bus gerai, jei 
japonai kokiu nors būdu už 
kirs kelią “komunizmo pa
vojuj Kinijoje”.

Kaip dabar jaučiasi Ang
lijos konservatoriai, kai an 
glų kariuomenė susitiko su 
rusų bolševikų kariuomene 
Persijoje? Tada komunistų 
dantys atšipo Anglijoje, bet 
kaip jie pasielgs šį kartą — 
parodys netolima ateitis.

automobilių ir sunkvežimių. 
Visos rusų kontratakos 
esančios atmuštos ir sulai
kytos. Rusams padaryta di
deli nuostoliai. *

Apie Leningrado bombar
davimą smulkmenų nepaduo 
dama, bet miesto pozicija 
yra labai patogi taikiniui.

Paskutinieji vokiečių pra 
nešimai jau anksčiau skelbė, 
kad nacių kariuomenė yra 
penkioliką mylių nuo Lenin 
grado. Tuo tarpu kai kurie 
naujieji vokiečių pabūklai 
gili apšaudyt taikinius už 
50 ir daugiau mylių 
Laukia pasidavimo 

Vokiečių komentatoriai 
pareiškia, jog prasidėjus 
miesto bombardavimui esą 
galimą laukti, kad Leningra i 
das netrukus pasiduosiąs. 1 

• Tačiau oficialusis vokie 
čių komutakatas tepareiš- 
kia, jog “fytų^fronte yra 
vedama sėkmingi karo veik
smai”.

Tuo tarpu rusai bandę 
pravesti bombanešių atakas 
Berlyne, bet jie buvę atmuš 
ti ir prie sostinės esą pašau 
tas vienas iš dviejų Rusijos 
bombanešių.

Komunikatas pareiškia, 
jog “keli sovietų bombane
šiai bandė pasiekti Reicho 
sostinę pereitą naktį. Dvie
jų užpuolikų vieną pašovė 
priešorlaiviniai pabūklai. 
Bombų nenumesta”.
Gaisrai Berlyne

Tuo tarpu Maskvos prane 
Šimai skelbia, jog rusų bom 
banešiai numetė pereitą nak 
tį sprogstamųjų ir padega
mųjų bombų ant karinių tai 
kinių Berlyne, kur esą šukei 
ta gaisrai.

Pranešimas nepareiškia 
keli bombanešiai dalyvavo 
atakose, bet pažymi, jog vie 
nas bombanešis negrįžęs.
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Kun. Dr. Jono C. Navicko 
paskutinysis atsisveikinimas 

Laidotuvėse tikimasi tūkstantinės 
minios pasauliečių ir kunigų

Thompson, Conn., rugsė
jo 4 d. — (Speęialus prane
šimas!. — Antradienį ryte, 
apie 2 vai. a. a. Kun. Dr. J. 
Navickas pajuto širdies ata 
ką ir pasišaukęs kun. Sta- 
dalniką prašė pašaukti dr. 
Rakauską, kuris paskutiniu 
laiku buvo Marianapolyje. Į 
Dr. Rakauskas pripažino pa 
dėtį rimta ir nusprendė pa-J 
siųsti ligonį ligonėn.

Dr. J. Navickas nelabai 
buvo linkęs ligoninėn vykti, 
nes esą perdaug darbo dirb 
ti. Tačiau tą pačią dieną 
apie 2:20 vai. po pietų išvež 
tas Šv. Vincento ligoninėn, 
Worcester, Mass.

Paskutinis kartas

“Aš pats padėjau išnešti jį į 
iš kambario į ambulansą”,i 
rašo mūsų korespondentas. 
“Jis atrodė išbalęs ir silpnas 
— negalėjo nė atsisėsti. Be
keliant iš lovos į neštuvus 
girdėjau, kaip jis matyda
mas mūsų susijaudinimą, ty 
liai pasakė: ‘Šis yra jau pa
skutinis kartas’. Mes nė vie j 
nas nepagalvojome, kad tai 
būtų teisybė”.

“Į ligoninę jį palydėjo dr.
Rakauskas, kun. kun. Jan- 
čius, jo brolvaikis stud. 
Jonas Navickas ir kiti. Li
goninėje jautėsi kiek geriau 
ir mes visi buvome pilni vil- 

i čių dėl a. a. kun. dr. Navic
ko sveikatos stovio.

dvasinei vyresnybei ir gimi
nėms Lietuvoje.
Paskutinysis » (
atsisveikinimas 
Trečiadienį apie 6 vai. a. a. 

kun. dr. Navicko kūnas per 
vežtas iš Worcesterio ir pa
šarvotas Marianapolio kon
ferencijų salėje. Velionis at 
rodo didingai. Salė papuo 
šta juodomis-baltomis gedu 
lo uždangomis. Juodas, gra
žus karstas — iš kraštų gy
vų gėlių vazos ir juodais 
kaspinais papuoštos žvakės. 
Šermenyse lankose daug 
žmonių.

Kolegijos koplyčioje nuo
latos laikomas šv. Mišios 
veliono intencija. Trečiadie
nį 8:30 vai. vakare kun. dr. 
K. Rėklaitis atlaikė gedulin 
gus mišparus. Jam atsista- 
vo kun. Miciūnas ir kun. K 
Stadalnikas.

Be pasauliečių lankosi 
daug N. Anglijos kunigų — 
Kun. K. Urbonavičius, kun. 
Valantiejus, kun. Petraitis, 
kun. Vaitiekūnas ir kiti.

Laidotuvių dieną tikimasi 
tūkstantnės minios. • Savo 
amžinojo polisio vietą au a. 
kun. dr. Navickas buvo jau 
anksčiau* pasirinkęs.

Amerika pagamino 
į mėnesį 1,854 
orlaivius

Nebijau mirti

Ligonis buvo ramus ir pa 
Įskutinį kartą dr. A. Rakau
skui pareikė: “Nebijau mir
ti”. - < ”

Staiga tą pačią dieną apie 
į :30 valanda suskamba tele 
fonas iš ligoninės su siaubą 
sukėlusią Marianapolyje ži
nia — Kun. Dr. Jonas C. 
Navickas mirė!

Naktį išsiųstos telegra- ’ 
mos po Ameriką, į Argenti
ną, Romą apie įvykį. Su 
Lietuva tiesioginio susisieki 
mo nėra — dedama, pastan
gos per Vokietiją pranešti

VVASHINGTON, rugsėjo 5 
d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandie pareiškė, jog 
Jungtinių Valstybių destro- 
jeris buvo užpultas daugiau 
negu vieną kartą, jog imasi 
žygių submariną surasti jog 
suradus jis bus sunaikintas.

Rooseveltas, kalbėdamas 
spaudos konferencijoje, ne
pasakė aškiai kelis kartus 
destrojeris buvo atakuoja
mas, bet jis pažymėjo, jog 
šios atakos įvyko dienos me 
tu ir tikrai Amerikos van
denyse. r‘

Prezidentas pareiškė, jog
atakos prieš destrojerį pra
vestos dienos metu, kai aiš-

Pamaldos už Provincijolo sielą 
Aušros Variu bažnyčioj

Pirmadienį RUGSĖJO MEN. 8 D., 9:30 VAL. RYTĄ 
Aušros Vartų bažnyčioj, West Side, bus gedulingos pa
maldos už A. A. KUN. JONO NAVICKO, M. I. C., Tėvų

škiai buvo galima pastebėti 
jo numeris ir Amerikos vė
liava. Tuo pačiu kartu jis 
davė suprasti, jog pilnai pri 
tariąs destrojerio vado pasi
elgimui paleidžiant gilumų 
bombas.

Menkas taiklumas

Prezidentas pareiškė, jog 
laimė, kad į destrojerį nepa 
taikinta. Tačiau jis atsisakė 
paaiškinti, kodėl submarino 
taiklumas buvo toks men
kas.

Esą, pasak Prezidento, du 
būdai submarinams apšau
dyti laivus. Pirmasis, nusta
tant taikinį per periskopą, 
o antrasis submarinui visai 
pasinėrus taikinį nustatyti 
pagal garsą. Antrasis šaudy 
mo būdas esąs daug netiks
lesnis.

Iš čia kai kurie sluogsniai 
daro išvadas, kad subffitri- 
nas galėjęs nepastebėti dės 
trojerio tautybės.

Marijonų Provincijolo, sielą. Šv. Mišias sa asista laikys 
kun. Petras Cinikas, M. I. C., “Draugo” administrorius, 
pamokslą pasakys kun. Kazimieras Barauskas, buvusis 
“Mūsų Laikraščio” redaktorius. Šv. Mišias užprašė dien
raščio “Draugo” redakcijos ir administracijos personalas, 
kuris kviečia visus velionies draugus, pažįstamus, Tėvų 
Marijonų rėmėjus, visuomenės veikėjus ir visus lietuvius 
pamaldose dalyvauti.

Pasauly
BERLYNAS. — Įtakingi 

sluogsniai pareiškia, jog Vo 
kietija paseksianti Japoni-

WASHINGTONAS, rugsėjo 
d. — Oficialiai pranešama, 
jog per rugpiūčio mėnesį 
Amerikoje pagaminta 1,854 
orlaiviai. Tai didžiausias or 
laivių gamybos skaičius iki 
šiol.

Pereitą liepos mėnesį bu
vo pagaminta 1,460 orlaivių.

Šiame pranešime nepažy
mima koks pagamintų oriai 
vių skaičius skiriamas karo 
aviacijai lr koks komercinei 
aviacijai. Taip pat nieko ne 
sakoma, koks skaičius ski
riamas šiam kraštui ir koks 
skaičius bus pasiųstas kovo 
jančioms valstybėms.

jos veiksmus dėl Amerikos' 
siunčiamos paramos Rusijai. I

SAN DIEGO, Calif. — 
Skaičius Prancūzijos jūrinin 
kų pabėgo iš Prancūzijos di 
dello destrojerio, kuris yra 
šiam uoste sustojęs pasiim
ti kuro.

' . . .
KAIRO. — Anglijos Kip- j 

ro sala apie 50 mylių nuo 
Turkijos šiuo metu žymiai 
fortifikuojama. -

«
BERLYNAS. — Olandi

jos žydams naciai uždraudė 
lankyti mokyklas, kuriose 
mokslą dėsto nežydai. Taip 
pat draudžiama žydams mo
kyti ne žydas.

NEW YORKAS. — Vokie 
ėių kontroliuojamas Olandi
jos rądio šiandie paskelbė, 
jog Amerikoje gamintosios 
taip vadinamosios oro tvir
tovės atakose, Rotterdame 
žuvo septyniolika Ir sužeis
ta devyniasdešimt penki.

ORAS
Giedra ir vėsiau. Vakarų 

vėjai.
* Saulė teka 6:19 vai., saulė 
leidžias 7:18 vai.

Rusų kontratakos 
šiaurės fronte

MASKVA, rugsėjo 5 d. — 
Maskvos pranešimai sako, 
jog raudonoji armija, nežiū 
rint sutrauktą vokiečių pa
jėgų ir patrankų pravedusi 
kontratakas prie Leningra
do ir atmušusi vokiečius net 
vieną mylią užimdama ketu 
ris kaimus.

Rusai taip pat pabrėžia, 
jog Leningrado apsauga su 
stiprinta atvykusia kariuo
mene iš Talino, Estijos sos 
tinęs.

Kiti pranešimai sako, jog 
abi pusės (vokiečiai ir ru
sai) koncentruoja didžiąsias 
patrankas lemiamosioms ko 
vos.

Kiti du svarbieji Rusijos 
miestai — Kievas, Ukrainos 
sostinė ir Odesa, svarbiau
sias uostas prie Juodosios 
jūros, esą tvirtai vietos gy
ventojų ir kariuomenės gina 
mi.

Civilis karas 
užimtam Paryžiuj

VICHY, rugsėjo 5 d. — 
Prancūzijoje, vokiečių oku
puotoje Prancūzijos dalyje, 
paskutiniu laiku dar labiau 
padidėjo pasikėsinimai prieš 
okupantus.

Pranešama, jog šiuo metu 
Paryžiuje vykstąs beveik ci 
viltais karas. Vakar ligoninė 
je nuo nežinomo užpuoliko 
padarytų žaizdų mirė pran
cūzų komunistų žymus vei
kėjas Gitton.

Berlynas užginčija

Prieš kiek laiko šįmet
Hitleris tris kartus įspėjo 
Ameriką, jog vokiečių sub
marinai skandins visus Ame 
rikos laivus, gabenančius 
paramą Anglijai.

Tačiau šiuo kartu Berly
nas pasistengė tuojau pasis 
kubinti pareikšti nieko neži 
nąs apie atakas. Iki šiol ata 
kavusio Amerikos destroje
rį gabenantį Islandijon, kur 
yra Amerikos okupacinė ka 
riuomenė, paštą, submarino 
tautybė dar tebėra nežino
ma.

. Aišku, Londonas tuojau 
pasiskubino visą kaltę su
versti Vokietijos submari
nams.

Japonai pasiuntė
i
1 naujus protestus

TOKIJO, rugsėjo 5 d. — 
Šiandien Japonijos užsienio 

I ministerijos atstovas paskel 
' bė, jog Japonija pasiuntusi 
naujus protestus Jungti
nėms Valstybėms ir Rusijai 
dėl Amerikos tankerių ke
liavimą Rusijon Japonijos 
vandenimis.

Panašius protestus Japo
nija abiem valstybėms dėl 
siunčiamos karo medžiagos 
Rusijai buvo įteikusi jau 
anksčiau, bet jie buvo at
mesti.

Pasitarimai su 
japonais nevykstą

WASHINGTONAS, rugsėjo 
5 d. — Šiandie pirmą kartą 
Valstybės sekretorius Cor
dell Hull pareiškė, jog pasi
tarimai su Japonija nevyks 
ta taip gerai.

Anksčiau buvo tikimasi, 
jog netrukus bus paskelbta 
plačiau apie įvykusias kon
ferencijas Washingtone 
tarp Japonijos ambasado
riaus ir Amerikos Preziden-


