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Izoliuotas
BOLŠEVIZMAS IRANE

Bolševistinės Rusijos ir 
Anglijos kariuomenės įsiver 
žė Iranan (Persijon). Vo
kietija pareiškia, kad tas 
yra agresija, o juk Anglija 
šiandie kariauja prieš viso
kią pasauly agresiją. Vokie
tijos priešai atšauja, kad 
tas įsiveržimas atliktas ka
riškos strategijos sumeti
mais. Kaip ten nebūtų, bet 
Iranan įsiveržimas palaužia 
Anglijos garbę.

Žiniomis iš Irano sosti
nės Taherano, okupuotuose 
Iraho plotuose bolševikai 
jau vykdo raudonąjį terorą 
taip, kaip jie vykdė Lietu
voje iki buvo išblokšti. Ira
niečius valdininkus įkalina 
ir žudo. Soyietų kariuome
nės vadai pareiškia, kad 
Iranan įsiveržta dvie jais su 
metimais: iš Irano pašalin
ti vokiečius ir Iraną subol- 
ševistinti. Anglija prieš tai 
nieko neveikia.

Amerika liūdi 
su Prezidentu

GEROVE
ko-Angliškų laikraščių 

respondentai iš New Yorko 
praneša džiuginančių žinių. 
Jie randa, kad J. A. Valsty
bėms prieš Kalėdas gali pri 
trūkti darbininkų.

HYDE PARK, N, Y., rug
sėjo 8 d. — Prezidento mo
tina mirė ir visa tauta kar
tu su savo Prezidentu šian
die paskendusi liūdesy j.

Mrs. Sara Delano Roose
velt buvo vienintelė pasau
lio motina, kuri pergyveno 
savo sūnaus trejas inaugu
racijas į Jungtinių Valsty
bių Prezidentus. Ji tris kar
tus paeiliui balsavo už savo 
sūnų Franklin Delano Roo
sevelt, kuris tris kartus pa
eiliui išrinktas Amerikos 
prezidentu.

Anksčiau buvo paskelbta, 
jog Prezidentas šiandie tu
rėjo pasakyti vieną svar
biausių kalbų, bet sąryšyj 
su motinos mirtimi Preziden 
to kalba atidėta iki ketvir
tadienio.

Anglai 5 valandas
puolė Berlyną

LONDONAS, rugsėjo 8 d. 
— Aviacijos ministerija pra 
nešimas sako, jog vakar nak

Su sūnum

C'Dmugaa" Acme * teieviiouo

Mrs. Sara Delano Roosevelt su savo sūnum prezidentu. Ši nuotrauka padaryta prieš 
vienerius metus. Prezidentas buvo prie motinos jai mirštant.

Anot jų, biznio sluoksniu© U Šimtai Anglijos orlaivių
se apskaičiuota, kad šiandie 
visoj šaly apie 54 milijonai 
asmenų turi nuolatinius 
darbus. Ir visur darbai dau

puolė Berlyną ir bombarda
vo jį beveik per penkias va
landas. ' i 9

Tai buvo smarkiausia bet
gėja. Sako, šiandie bedar- kada pravestų atakų ant 
bių skaičius bus sumažėjęs1 Vokietijos sostinės, pareiš-
iki poros milijonų. Prieš 
Kalėdas ir šis išnyksiąs.

kia anglai. Šiose atakose žu 
vo dvidešimt anglų bomba*

Siaučiąs karas Amerikai; nęšiV ir Pašauta keturi v<> 
grąžina gerovę. Bet kas bus j kiečių orlaiviai, 
pasibaigus karui — tai ki- Berlyno spauda pareiškia 

jog šiose atakose žuvę dvi
dešimt septyni asmenys ir 
esą sugriauta nemažas skai 
čius namų.

Beto, Berlyno spauda pa 
sipiktinusi pareiškia, jog

tas klausimas.

SVETIMŠALIAI
J. A. Valstybių vyriausy

bė suskato rūpintis svetim
šaliais nepiliečiais, kurių 
daugiau kaip vienas milijo
nas pasiryžę būti piliečiais. 
Bet prieš tai jie turi būti 
apmokyti. Jie turi būti su
pažindinti su šios šalies vai 
džios tvarka, piliečio parei
gomis, privilegijomis ir tei
sėmis.

Būsimų piliečių apmoky
mas pavedamas WPA ir 
šiam projektui vykdyti 
prez. Rooseveltas paskyrė 
14 milijonų dolerių.
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ŠIMTMETINES
Katalikiškas Fordham 

universitetas šio rugsėjo 15, 
16 ir 17 dd. mini savo šimt
metines sukaktuves. Bus ne 
paprastos iškilmės. Daly
vaus apaštališkas delegatas 
J. A. Valstybėms JE. Arki-

Šiandie laidojama amžino
atlisio sesuo M. Dolorosa

CHICAGO, Dl., rugsėjo 9] Iionė bus nulydėta į šv. Ka-
d. — Šį rytą, 9 vai. prasi
dės gedulingos pamaldos 
Šv. Kazimiero seserų vienuo 
lyne už a. a. seserį M. Dolo- 
rosos vėlę.

Šv. Mišias prie didžiojo 
altoriaus laikys kun. B. Ur
ba, Šv. Kazimiero seserų ka 
pelionas, asistuojant deako- 
nu kun. P. P. Cinikui, MlC., 
“Draugo” administratoriui, 
subdeakonu kun. A. V. Ma
žukna, MIC.; ceremonijų ve 
dejas kun. A. Zakarauskas 
iš Gimimo Panelės Švč. pa
rapijos. Pamokslą pasakys 
kun. A. Baltutis, Gimimo

anglų bombanešiai daugiau- Panelės Švč. parapijos kie 
šia dėmesio kreipusi į gyve-rbo^;18’ 
namasias Berlyno vietas ir 
darbininkų kvartala. •
pasprukti šiuo metu esą la
bai menka proga.

Anglijos, U. S.
karo laivai gaudo
submarinų

REYKJAVIK, Islandija, 
rugsėjo 8 d. — Anglijos ir 
Jungtinių Valstybių > karo 
laivai šiandie visam šiauri
niam Atlante ieško Vokieti
jos submarino, kuris perei
tą ketvirtadienį apšaudė 
torpedomis Amerikos des- 
trojerį Greer.

Daugelis Anglijos ir Ame*

Prie šoninių altorių šv. 
Mišias laikys kun. P. Ka
tauskas, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, Chicago 
Heights ir kun. Pijus Ma-

Lietuviams nelei
džia grįžti Lietuvon

Atlante sugautas 
nacių submarinas

vyskupas Amleto Giovanni! rikos laivyno sluogsnių įsi- 
Cicognani, 23 arkivyskupai , tikinę, jog submarinas esąs 
ir vyskupui, 88 kolegijų pre Jau anksčiau nuskandintas 
zidentai ir eilė žymiųjų ku- kovose su Greer. Tačiau jei
nigų, pasauliečių katalikų ir 
nekatalikų,

jis ir būtų išlikęs, tai jam

TRUMPAM LAIKUI
Myron C. Taylor, prez.

Roosevelto specialus atsto
vas šventąjam Tėvui Pijui laikui. Matyt, 
Xn, pasveiko ir grįžta at
gal Romon eiti savo parei
gu-

Anot NCWC, valstybės se 
kretorius Hull spaudos kon
ferencijoje pareiškęs, kad 
p. Taylor vykstąs trumpam 

jis Romoje
patvarkysiąs kai kuriuos 
ten nebaigtus savo reikalus 
ir sugrįšiąs.

zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame

dvasininkus, gimines ir pa
žįstamus suteikti velionei 
paskutinį patarnavimą ir už 
sesers vėlę pasimelsti, 
čiulionis, S.V.D.

Po gedulingų pamaldų ve

BERNAS, Šveicarija, rug
sėjo 8 d. — Gaunama žinių, 
kad Vokietijoje gyvenan
tiems lietuviams pabėgė- 
gėliams neleidžiama grįžti 
atgal į Lietuvą. Atitinka
mos vokiečių įstaigos šio
mis dienomis pareiškė, kad 
leidimai grįžti netrukus bū
sią išduoti.

Iš Kauno gaunama žinių, 
kad viešajame lietuvių gy
venime leidžiama pasireikšti 
vad. voldemarininkų srovei. 
Esanti atgaivinta ir “Gele
žinio Vilko” organizacija.

Policija supirkinėja 
Lietuvoje arklius

BERNAS, Šveicarija, rug
sėjo 8 d. — Rugpiūčio 13 d. 
Kaune vokiečių policija su
pirkinėjo iš ūkininkų ark
lius nuo 4 iki 7 metų senu
mo, nežemesnius už 1,55 
metrų. Buvo mokama gry
nais pinigais — markėmis.

Paskelbtas pranešimas,, 
kad tiems ūkininkams, ku
rie neturi pakankamai ark
lių darbui, arkliai bus išnuo 
jami ar parduodami. Norį 
pasinaudoti tokia proga, 
ūkininkai turi ateiti į aps
krities viršininko įstaigą su 
valsčiaus valdybų pažymė j i 
mais.

Lietuvoj įvesta 
priverstinas darbas

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė šiandie nutarė iš 
pavoglio iškeldinti apie 
390,000 vokiečių tautybės as 
menų, nes šiuo metu ten 
susidaręs vokiečių šnipų liz
das.

Vokiečiai skelbia apsupę 
Lenngradą iš visų pusių

Užimtas svarbiausias geležinkelio cen-
z

tras. Sunaikinta septyniosdešimt vie
nas rusų orlaivis. Žuvo 7,200 nacių or

laiviai.

BERLYNAS, rugsėjo 8 d. 
— Vokietijos karo vadovybė 
praneša, jog Leningradas 
apsuptas iš visų pusių ir 
bet koks susisiekimas su 
sausžemiu esąs atkirstas už 
ėmus Schluesselburgą svar
biausi geležinkelio centrą 
prie Leningrado.

Specialus pranešimas sa-

LONDONAS, rugsėjo 8 d. 
— Aviacijos ministerija ir 
admiralitetas praneša, jog 
Atlante anglų orlaivių nu
mestosios bombos sužalojo 
vieną vokiečių submariną ir 
jis buvo suimtas.

Šiose atakose dalyvavo du 
Amerikoje pagaminti orlai
viai — vienas bombanešis ir 
vienas karo orlaivis.

Galima būtų manyti, kad 
suimtasis submarinas yra 
tas pats, kuris torpedomis 
apšaudė Amerikos destroje 
rį Greer, bet anglų komuni
katas apie tai nieko nepra
neša.

Japonija susidomė
jus įvykiu

TOKIJO, rugsėjo 8 d. — 
Šiandien Japonijos spaud' 
laikinai pamiršo Jungtinių 
Valstybių-Japonijos santy
kius ir Amerikos siunčiamą 
Rusijon parama ir visą dė
mesį nukreipė į destrojerio 
ir submarino incidentą.

Vyriausybės organas Ko- 
kumin rašo, jog dėl'šio inci
dento esą galima manyti, 
kad Vokietija nebematanti 
reikalo būti kantri dėl Ame
rikos žygių, šiame inciden
te esą galima įžiūrėti viso

V. Krėvė laisvas,
L. Gira kalėjime

BERNAS, Šveicarija, rug
sėjo 8 d. — Iš privatinių 
šaltinių patirta, kad prof. 
V. Krėvė-Mickevičius, bolše 
vikams pasitraukus, pasili
kęs Lietuvoje.

Jau anksčiau buvo praneš 
ta, ką4 boJšeyiĄU. pakalikas^ 
Liudas Gira suimtas. Dabftf 
Iš kitų šaltinių ši žinia pa
sitvirtina.. L. Gira sėdi Lu
kiškių kalėjime. Tuo tarpu 
prof. V. Krėvė-Mickevičius 
yra laisvas ir gyvena Vil
niuje.

Lietuvos himnas 
nebesigirdi per 
radio

BERNAS, Šveicarija, rug 
sėjo 8 d. — Tenka patirti, 
kad nuo rugpiūčio 15 d. per 
Lietuvos radio stotis lietu
vių Tautos Himnas jau ne- 
begrojamas. Programa per 
radiją užbaigiama tiktai Vo 
kietijos himnais “Deutsch- 
land ūber alles” ir Horst 
Wessel daina. Lietuvių kiau 
sytojams palinkimą tiktai 
“Labos nakties”.

Šventadieniais ir sekma
dieniais per Kauno radiją 
transliuojamos pamaldos iš 
Bazilikos. Pamokslai ne
transliuojami. Chorą veda 
kun. Budreckas. Po pamal
dų Arkikatedroje sugiedama 
maldelė “Salvam fac Res- 
publicam nostram, Domine”.

ROMA. — Italijos karo 
vadovybė praneša, jog eilė 

BERNAS, Šveicarija, rug- pIačrojo°pMaulio'krizT, kuria an’?1,J bombanešių pravedė 
sėjo 8 d. — Pagaliau patik- me «JaponijoB pozicija yra atakas ftnt PaJerrao’ kur su 
rintomis žiniomis Lietuvoje inh_5 Bvorbi i. žeista didelis skaičius ir žu
naciai įvedę visuotiną gy- P * vusių yra šešiolika.

Japonijos spauda tuo tar
pu vis dar nieko nerašo apie

ventojų surašinėjimą pri
verstinam darbui. Šį įsaky
mą išleido Vokietijos pas
kirtasis “Ostlandui” komi
saras.

Pagal šį komisaro įsaky
mą, surašytieji darbui gy
ventojai gali net būti siun
čiami ir į kitas provincijas, 
bet tuo atveju jiems bus at 
mokama “tinkamomis kom
pensacijomis”.

NEW YORKAS. — Austrą 
atvykimą Vladivostokan tri j n jos radio šiandie paskelbė, 
jų Jungtinių Valstybių alie jog paskutinysis trijų Ame- 
jaus tankerių. į rikos tankerių atvyko sau

giai Vladivostokan.

ORAS.(Jei lietuviams būtų tai
koma Prancūzijos ir Olandi 
jos darbininkų Vokietijoje 
atlyginimas, jis būtų paken 
čiamas).

Dalinai debesuota ir pro
tarpiais lietus. Vėsiau.

ko, jog vokiečių kariuomenė 
puolė ir paėmė Sluesaelbur- 
gą, kuris yra anapus Nevos, 
apie 21 mylią nuo Leningra 
do.

Suomių pareiškimas

Suomių radio rusų kalba 
pareiškė, jog “Leningrado 
paėmimas tėra tik kelių die 
nų klausimas... juo ilgiau 
bolševikai stengsis nutęsta 
miesto pasidavima, juo di
desnis bus nuostolis ir nu- 
kentėjimas”.

Oficialioji vokiečių žinių 
agentūra pranešė, jog prie 
Leningrado žuvo septynias
dešimt vienas rusų orlaivis, 
kai tuo tarpu vokiečių bom 
banešiai apmėtė miestą bęm 
bomis.

Vokiečių bombanešių ata 
kų tikslas esąs palaužti Le
ningrado gynėjų atsparumą. 

Silpna aviacija

Vokiečių pareiškimais, ru 
sų aviacija Leningrado apy 
linkėję esanti visiškai silp
na. Ir vieninteliai vokiečių 
viacijos nuostoliai prie mie 

sto esąs vienas žuvęs vokie
čių orlaivis pereitą šeštadie
nį.

Tuo tarpu Baltijos jūroje 
vokiečiai nuskandinę Suomi 
jos įlankoje devyniasdešimt 
du Rusijos laivus, kurių še
šiasdešimt penki transporti
niai laivai, o likusieji karo 
laivai.

Žuvo nacių generolas
MASKVA, rugsėjo 8 d.— 

Rusų kariniai pranešimai 
dūoda suprasti, jog vokie
čiai vesdami plačią ofensy
vą vakaruose ir pietuose 
nuo Leningrado neįstengė 
prasilaužti pro rusų apsau
gos linijas.

Rusai, sakoma, stipriai 
laikosi ir net kontratakuo
ja.

Viduriniam fronte, pasak 
rusų, garsieji Rusijos stepų 
kazokai suėmę vokiečių ge
neralinio štabo narius ir šio 
se kazokų atakose žuvęs vie 
nas nacių generolas.

Nacių nuostoliai

Ukrainos fronte, pagal ru 
sų pranešimus, prie Kievo 
ir Odesos vokiečių nuosto
liai esą tiesiog milžiniški.

Nuo karo pradžios esą su 
naikinta 7,200 vokiečių or
laivių, kurių 2,000 buvę su
naikinti nesuspėję nė pakil
ti. Bendrai, pasak rusų, vo
kiečių aviacijos nuostoliai 
esą tokie milžiniški, jog Vo

Saulė teka 6:23 vai., saulė kietija jokiu būdu neįsten- 
leidžias 7:12 vai. gianti jų dapildyti.
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Amerikos lietuvių gyvenimas a ir veikimas
LIETUVOS PRANCIŠKONAI ĮSIKURIA PITTSBURGE

Centras bus Daungun Žengimo lietuvių 
parapijoje, 1529 Metropolitan Sheet

NAUJAS KRIUKIUS
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Neseniai Amerikon atvy- Į 
kęs tėvas Justinas Vaškys, 
buvęs Kretingos Šv. Anta
no Kolegijos rektorius ir 
Pranciškonų Pasaulio redak 
torius, iš Pittsburgho vys
kupo, J. E. Hugh C. Boyle, 
didelio lietuviu prieteliaus, 
gavo leidimą Pittsburgh di
ecezijoje įkurti Lietuvos 
Pranciškonų vienuolyną.

Dangun Žengimo lietuvių 
parapija, North Side, Pitts
burgh, pavedė Lietuvos Pran 
ciškenams nedidelius para
pijos namus, kuriuos gera
širdžiai Pittsburgh lietuviai, 
ypatingai tretininkės-ai, rū
pinasi įruošti. Šiame, gal 
būt, vieninteliame lietuvių 
Pranciškonų vienuolyne jau 
apsigyveno tėvas Justinas 
Vaškys, O.F.M. Kitas lietu
vis pranciškonas tėvas Ju
venalis Liauba, kuris šįmet 
Milane, Italijoje, baigė teo
logijos studijas, atvažiuoja 
į Pittsburgh rugsėjo mėn. 
viduryje. Lietuvos Pranciš
konų vienuolyne Pittsburgh, 
apsigyvens ir vienas lietu
vis klierikas, kuris netrukus 
atvažiuos iš Berlyno ir vie

nas brolis, kuris atvažiuoja 
iš Argentinos.

Įsikūrę Pittsburgh, Tėvai 
Pranciškonai tuoj pradės 
leisti “Šv. Pranciškaus Var
pelį” ir, susitarę su klebo
nais, pradės jiems organi
zuoti tretininkus. Amerikos 
Lietuvių Kunigų Vienybės 
centro valdyba daro žygių, 
kad vienas lietuvių Pranciš
konų būtų paskirtas Ame
rikoj lietuvių Tretininkų 
Vizitatorium.

Tėvai Pranciškonai važi
nės taip pat su misijomis, 
rekolekcijomis ir visur, kur 
tik reikės, padės Amerikos 
lietuvių parapijų klebonams.

Iš viso, Tėvai Pranciško
nai, kiek jų jėgos leis, dirbs 
Dievui, Tėvynei ir Ameri
kos lietuvių labui.

Yra vilčių, kad nedidelis 
Lietuvos Pranciškonų būre
lis Pittsburgh, padidės nau
jais nariais iš pačių Ame
rikos lietuvių tarpo.

Tėvai Pranciškonai įsikū
rę Pittsburghe ir įsistiprėję 
galės geriau išvystyti pran
ciškoniškąją veiklą . Ameri
koje ir Lietuvoje.

* ■

B

~"F

v. Į

? -

t.
* S

L i
1

Mh’ jįi* ' <■<.' -1 d*

-M

Nusikratykime 
bolševikų rauso

Per Kauno radiją 
perskaitytas dienraščįo “Į 
Laisvę” straipsnis, pavadin
tas “Nusikratykime bolševi
kų raugo”. Tame straipsny
je buvo išvedžiojama, kaip 
bolševikai žemino žmogaus 
vertybę ir su žmogumi el
gėsi, kaip su daiktu, o reli
giją persekiojo. Pasižymėjo 
bolševikai ir savotiška “do
rove”. Aukso kalnus žadėjo 
darbo žmonėms, bet nieko

n

buvo

nedavė. Jie veisė krašte 
skundikus, tą gėdą kiekvie
nam sąžiningam žmogui. 
Straipsnyje pareiškiama, 
kad vokiečių armija pada
riusi galą bolševikų okiupa--^ 
cijai, todėl visas kraštas la
bai džiaugęsis. Straipsnio 
gale patariama visuomenei 
atsikratyti pataikūnų

Kaune buvo surengtas stu 
dentų kvarteto koncertas. 
Kvartetui vadovauja Jaro- 
šekas. Vytauto parke kon- 
certavo lietuvių policijos or
kestras.

AMLklKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAf
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U. S. laivyno naujas kruizeris Atlanta įleidžiamas į vandenį Kearny, N. J.

Perinienę ir Winchus. To- (Capitol Avenue 
liau komitetas pasiskyrė Street, 
pareigomis sekančiai: — 
pirmininkais išrinkti advo
katais Grigalus ir Romanas, 
raštininku \ — advokatas 
Young ir iždininku Neraak- 
sienė.

Komitetas nutarė kalbč-

Sekmadienio vakarą, rug
sėjo 14, 7:30 vai. mokyklos 
salėje bus vakarienė su pro
grama, kalbomis ir daino
mis.

Rugsėjo 15 bus atlaikytos

ir Broad Agota Žilionienė, 33 Bab- 
čock Street.

Pirmadienio vakarą, rug
sėjo 15, apie 7:30 bus kon
certas, kurį atliks parapi
jos choro grupė vadovybėj 
Justo Balsio, vargonininko.

tis kviesti kun. dr. Kaži- šv. Mišios už mirusius Dar
bininkų Sąjungos narius- f

Tariasi dėl Dariaus vardo gatvės So. Bostone
So. Boston, Mass. — Rug

sėjo 3, Stepono Dariaus Po- 
Istd Rimuose, So. Boston, 
įvyko pasitarimas dėl dedi
kavimo gatvės iškilmių, ku
rią BosIoro miesto tary
ba nutarę pavadinti DA
RIUS COURT. Šiame susi
rinkime dalyvavo suvirš 30 
įvairių lietuvių organizacijų 
narių iš South Bostono.

Susirinkimas vienbalsiai 
nutarė dedikacijos iškilmes 
ruošti sekmadienį, spalių 5 
dieną. Pirmą valandą visos 
organizacijos su savo vėlia
vomis susirinks prie Stepo
no Dariaus Posto namų iš 
kur pusė po pirmos paradas 
eis iki Darius Court, , kur 
įvyks dedikacijos ceremoni
jos.

Nutarta išrinkti veikian

tį komitetą iš devynių as
menų su pilnomis teisėmis. 
Į šį komitetą išrinkti, advo
katai Jonas J. Grigalus, 
Antanas J. Young, Juozas 
Cunys, p-nai Povilas Zuro- 
lis, Juozas Lekys, Juozas 
Arlauskas, Simonas Jaku
bauskas, Pranas Razvadau
skas ir Jonas J. Romanas.

Iš dalyvių kalbų buvo 
matyti, kad lietuviai nori 
gražiai ir iškilmingai pasi
rodyti ir užakcentuoti tą 
garbę, kurią Miesto Tary
ba suteikė lietuvių tautai, 
užvardindama gatvę lietu,- 
vio vardu.

Tuojaus po bendro susi
rinkimo įvyko veikiančiojo 
komiteto susirinkimas. Ko
mitetas nutarė pakviesti į 
komisiją p-nias Nemaksy,

mierą Urbonavičių, (miesto 
majorą Maurice J. Tobin,
Housing Administracijos Vietinė kuopa veikia pri 
viršininką John A. Breen ir airpngimiii f^inrM->. Paulina 
kitus- ' Ambrasienė yra pirmininkė,

Kad padengti iškilmių iš- , j. Mankienė iždininkė, Juo- 
laidas, komitetas nutarė i/gonaitis daštininkjis,

nares.

BUY
DEFENSE
SAVINGS

Mti STAMPS

H E RE
“Draugas” 2334 So. Oakley Avė., Chicago, IU.

Kvailys skundžia kitus, 
pusgalvis skundžia save, iš
mintingas tyli visame.

ANO ihanks

įTEU-lNG

FOk 
ABOUT I

kreiptis pas mūsų profesio
nalus ir biznierius, kad jįe 
padėtų tas iš&lidas padeng
ti. J. J. R.

LDS (Darbininkų) 
Seimas . i, ,

Hartford, Conn. — Šįmet 
Lietuvių Darbininkų Są-gos 
26-tas seimas įvyks Hart
forde, lietuvių kaatikų para
pijos mokyklos salėje šio 
mėnesio (rugsėjo) 14 ir 15 
dienesnis.

Seimas prasidės šv. Mi
šiomis kurias laikys Jo Ma
lonybė pralotas Ambotas 11 
valandą nauju laiku. Pa- 
mokslą sakys kunigas Kri- 
pas.

Pirmoji sesija bus antrą 
valandą mokyklos salėje. 
Mokykla randasi ant kampo

Andrius Pateckis finansų 
raštininkas.

Komisija prašo, kad de 
legatai delegatės suvažiuo 
tų į salę, Iš kur bus p&skir 
styti nakvynei. Priėmimo 
komisiją sudaro Juozas Ber 
notas, Z. Putman Heights ir

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tl* vteaa poni aktų visam tr- 
vonlmuL Saugokit Jas, leisdami 
tuokusiu iguotl Jas modsmliklmirta 
metodą, kuria rertJlmo mokslas 

g&ll ntaOttL 
U MOTAI PATYRIMO 

pririnkime akintu, kurie pala Hua 
rte» aktu pe—ptiua.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampas lt-too
Telefonas CANAL 0411 —- Chlooco 

ofiso Valandos
Kasdien t:00 t m. Iki 1.10 p. m.- 

Treč. Ir ieftt: »:00 a. m. Iki 
7:80 p. m.

MY
io*«s

FAMtLYt

SKAITYKITE “DRAUGĖJ

IOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St
laikrodėliųDUette

Ron 6968 So. Talman Ava 
Boa. Tri GROvehtfl 0417 
Offica UL HEMloek 4848

DU J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—0 rak. 
Ketvirtad. ir Nedčliomia susitarus. 
2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOLAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo 0 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.'

Office UL YARda 4787 
Namą tel. PROapect 1930

TeL YARda 6921.
Bes.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiao vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
756 VVest 351h Street

rai. OANal 0122

DB. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd. 

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

Ofiao tel. VIRginia 0086 •
Rezidencijos UL: B E Ver U 8244

DB. T. DUNDULIS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

Trečiadieniaia pagal autartį

TeL CANsl 0267
Rea. UL: PROapect 666.

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

Reeidendje: 0600 So. Arteeun Avi 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 sopia

0 iki 9 vaL vakaro.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antraditoliąja, Ketvirtadieniaia 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniaia 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas; ClCero 4270

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

OfiM tri OANal 1846
Ofiao VaLt 2—4 iz 7—9 
Trefltadlsnlale anast autam.■n* Tri, OTMori >i>e------

TaL YABdn 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
artt 47tk Street

vai.: nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal autartį.

Telelornaa; HEMloek BM*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki »t Vak. 7 Iki t 

Nedėliomis pagal sutarti

Tri. TARda 8146
VALANDOS: Nno U 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

Tel. CANaI 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. VVestern Avė.

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

Otua tek; Bsrid. Tri; 
VIRcbia IBM PROspeet 1684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

1868 Weet 86th Street
LIGONIUS PBUMAi
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vri 

TradkU. 1» Bskmsrt. susitartus.

WHQLE$ALE
nmitfiuRE

BROKER
DŪMINO ROOM SENS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— R ĮJOK — RADIOS _ RE- 
rRIOERATORS — WAHKR8 — 

------------  — STOYR8.

Telefonas OANal 7329

BR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9

ir pagal sutartį 
i. Uletonae SEEIey 0434.

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

ri
Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088,

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir P*gal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACT08Y REPRESENTATIVE

6343 So. Westenn Avenr
Telefonas REPUBLIC 0051

Budrike Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadipninia ft-30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAP 950 K. Hawaian — sekma- 
dienyjs 4:30 >o pietų.

(Lietuvio)
GYDYT0JA8 IR OHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—0 vakare 

Tanri p^auUrtį.
Of ioo telef onaa FROepeet <787

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avelius 
Telefonai LATayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniaia iz
PovpijĮtMztion i aia

4631 So. Ashland Avė. 
TaL TARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniaia ir 
Šeštad lenian.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS 
472* So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TeL MLDnay 2880 Chicagą UL 

OFISO VALANDOS:
Nao 10 iki 12 vaL ryto, uoo 2 iki | 
vai. popiet a nuo 7 iki 8:30 vai. vak 

Sekiuad ąuo 10 iki Į2 vai, ryto.

V 4

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

TaL TARds 0994 
Rez. TeL KKNtvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryU; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis auo 10 iki 12 vai. dieng

PLATINKITE “DRAUGĄ
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Kun. K. Matulaitis

PAKELIUI Į LONDONĄ
Sostinės išorė. Laikas pigus. Brangūs dulkėti 
altoriai. Brangi klaida. 32 mėnesiu slapstėsi.
Portugalijos sostinė Lisa

bona yra gražioje vietoje. 
Čia pat didelis platus uos
tas, į kurį kas trečia beveik 
diena atskrinda clipperiais 
amerikiečių pulkai. Pajūrio 
krantai aukšti, kalvuoti. 
Miestas leidžiasi prie pat 
vandens. Todėl gatvės stai
gios, kreivos ir siauros. Vie
nas kitas plotas vėlesniais 
laikais nuvalytas nuo na
mų, padaryta gražūs skve
rai. Juose kryžiuojasi gat
vės, auga didžiulės palmės, 
visa pievelė skoningai gėlių 
lysėmis padabinta. Čia žmo
nės pievos žolės nemina, ant 
jos nelipa. Todėl išsilaiko 
visada graži.

Viena gražiausių gatvių 
bene bus Avenida. Ji yra

binu į kitą miesto galą. At
vykau. Buvo kelios minu
tės po 10 v. ryte. Klausiu 
policininko, kur yra civilės 
valdžios įstaiga, duodanti 
vizas.

,— Čia pat, anos durys, 
aukštyn. Bet darbą pradės 
tik vienuoliktą valandą. —

— Vienuoliktą? — nusi
stebėjau.

— Taip, vienuoliktą. —
Ir mane palikęs, nuėjo.
Kas daryti? Juk visa va

landa laisvo laiko. Ginu gat
vių dilint, pasižiūrėt, kaip 
sostinė atrodo “ankstyvą” 
rytą.

Krautuvių langai valomi, 
daiktai dėstomi. Pensijonų 
gyventojai jau atsikėlę, iš 
kelinto aukšto stebi gatvę.

DB&TJGAS

KAIP ATAKUOJAMA

(“Draugas" Acme telepbotoi 

Čia, pačių vokiečių aiškinimais, rodoma, kaip karo
laivai jūrinėmis povandeninėmis bombomis atakuoja 
submarinus.

plati. Pakraščiais eina dvi O gatvėje gyvenimas verda.
tramvajų linijos, trys akme
niniai keliai. Susidaro dvi
guba didelių palmių ir kitų 
medžių alėja. Medžiai šako
mis susisiekia ir sudaro it 
stogą. Vakare išėjęs į Ave- 
nidą, jautiesi it miške. Trys 
galingų elektros lempų eilės 1 
teikia daug šviesos. Aveni- 
doje vakarais vaikštinėja 
jaunimas, svetimšaliai. Lan
ko paminklus, stebi iškabas. 

Portugalijoj laikas pigus

Stambesnis judėjimas y- 
ra svarbiausiomis gatvėmis. 
Kitose — mažiau važiuotų, 
daugiau pėkščių. Ir pėkšti 
nesiskubina. Kalnuotos gat
vės greit priilsi, sušilsi. Tad 
viskas slenka pamažu.

Reik man gauti išvažiuo
ti vizą. Pasiimu taksi, sku-

Paaugliai ir suaugusieji ne-
kitų skelbimų, savaitės pa
maldų tvarka. Prie pat vi-

šiojasi “Gailestingumo” lo- daus durų stOvi ramsčiais 
terijos bilietus ir siūlo kiek- j pasirėmęs vienakojis vyras.

kuopa jaunųjų. Miesto cent-i ti. Tiesa, jų ambasadoje y- — Taip, tai taip, bet vis 
ra apstu didelių karo foto- gi aš negaliu išvykti. —re daug pasipuošusių jau

nuolių. Bet yra sunkiai dir
bančių. Nors vakaras, bet 
kai kurios dirbtuvėlės vei- ti, pavartyti,
kia. Jaunieji dirba, neša, Sekmadienis —

vaizdų. Kas atsilanko su rei* 
kalais, turi progos pamaty-

32 mėnesius slapstėsi 
(Bus daugiau)

APSAUGOS
BONAI

vienam praeiviui:
— 10 skudų! 10 skudų! 

— Ir kur nešauks, — tai 
paskutinė diena.

Kitur moterys, nešinos 
pintinėse žuvis ant galvos, 
spiegia ar dainuoja: —

— Ryte pagauta žuvis! 
2uvis! —

Kitos vėl siūlo dainuoda
mos sodų vaisius.

Gerą pusvalandį klaidžio
jęs, grįžtu kitomis gatvė
mis. Pataikau bažnyčion. 
Brangu, bet dulkėta

Bažnyčios prieangyje yra 
Popiežiaus raštas iš XVI 
amžiaus, kuriuo suteikiamos 
Išganytojo bažnyčiai pri vi-

kaštuoja 100 eskudų be pu
sės. —

— Gerai, ar priimsite A- 
merikos doleriais? —

— Gikit, iškeiskite dole
rius; ateisit — gausit vizą. 
Sekantis!

Kadangi tai šeštadienis, 
aš gi riesuskubau susiieško
ti bankų, — tą dieną vieno 
smulkaus reikalo neįsten
giau atlikti. Bet aš laiko tu
riu gana. Teks laukti apie 
mėnesis be darbo, kol pa
vyks išskristi į Londoną. 
Taip raminausi.

šeštadienio vakaras

tvarko.
Kita keistenybė — vidu

ryje gatvės yra palmių alė
ja, o joje po milžiniškais 
skėčiais, geltonoms 'ir ža
liomis spalvomis elektros 
lempų 'apšviestais stalais 
sėdi šimtai įvairaus amžio 
žmonių, kavą geria. Aptar
nauja greta esančios val
gyklos išnešiotojai.

Praeinu. Išeina iš valgyk
los patarnautojas, prieina 
prie išgėrusio kavą, rengia
si imti jo puoduką.

— Tamsta, gersite dau
giau? — paklausia.

— Ačiū, ne, — atsako tas 
ir apsimoka už pirmiau iš
gertą kavą.

Na, manau sau, Ameriko
je daug restauranų bankru- 
tytų, jei taip pasitikėtų ne
pažįstamais svečiais.

Karo propaganda
Kur daugiau vaikščioja 

žmonių, ten galima rasti tos 
tylios karo kovos pėdsakus. 
Italai savo vitrinoje paro
do, kaip jų kariai vyksta į 
rusų frontą. Tik vienas mo
suoja savo kepure, kiti at
sisveikina nuliūdę.

Vokiečiai rodo savo karo 
vaizdus. Džiaugiasi, paėmę 
nelaisvėn 4 anglus lakūnus.

Anglai grafiniais paveiks
lais purodo į savo jūrų ir 
sausumos jėgas. Teisingi, 

, bet tik informaciniai atvaiz
dai. Galėtų geriau pasirody-

šv. Baltramiejus
Lisabona švenčia sekma

dienį. Seserų Pranciškiečių 
koplytėlėj, kur aš laikiau 
7 vai. Mišias, atvyko būrys 
pasauliečių. Kitos Mišios 
buvo 8 vai. ir paskutinės a- 
pie 10 v. Prieš kiekvienas 
Mišias skambino, kad įvai
rių pensijonų katalikai tu
rėtų progos čia pat išklau
syti Mišių.

Klaidos paseka
Apie 4 vai. po piet skam

bina man telefonu Britų O- 
ru Susisiekimo Komisija.

— Greit atvažiuokit, at- 
sivežkite pasą. —

— Gerai, tuoj būsiu. —
Taksiukas greit nugabe

na. Pasirodo, Karo Atachė 
paskyrė man skristi į Lon
doną ryt anksti rytą. O aš 
neturiu vizos išvykti iš Por
tugalijos. Be jos policija su
laikys. Vizą gaut bus gali
ma tik 11 vai. ryte, kai man 
skirtas orlaivis jau bus pas 
Anglijos krantus.

— Tai nepirmas nuotykis. 
— ramina mane: — ryt gau
site vizą, nuvykite pas Oro 
Attachė paaiškinti ir viskas 
bus tvarkoje. —

mEFENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

OS MII \l YOl'R I1I.STOFFICE ORHANK.
AMERICA ON GUARD!

Above is a reproduction of the 
Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
•f Amenca’s defense preparations.

ALL MAKIS - NIW RIBUILT

TYPEVVRITERS
A D 0 I N G MACHINES

—SMAll MONTHLY PAYMIMTS—

I «UW«H»1 —

SOLO, RENTED 
AND REPAIRED
Ml uwmn <*n« »MTUI HUUIH

±CTAD typewriter 
*□1 M IV COMPANY 

sosstr c. mcsmatt. «um«w 
1SV W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
^•STIMATIS-Pgig-DSMOHSTSATIoiJ

Jis “neoficialiai” sau renka 
aukas, nes elgetavimas yra 
draudžiamas.

Bažnyčios vidus — nea- 
merikoniškas. Ji nėra ilga, 
bet aukšta; pasieniais po 4 
altorius. Jie atidalinti nuo 
vidaus navos marmuro gro
telėmis taip, kad atėjusieji 
melstis pasilieka viduryje. 
Jei nori prie kurio altoriaus 
prieiti, turi pradėti eit iš 
galo.

Buvo baigiamos skaityti
nės Mišios. Patarnautojas 
išėjo aukų rinkti ir... nuo 
visų gavo. Tokia mada.

Stebėjau dideles freskas, 
lubų gražius paveikslus,

legijos. Šonais kabo keletas marmuro ir aukso altorius.
Visa brangu tik... dulkių, 
dulkių! Jų pilna ant paveiks 
lų, pilni dulkių altoriai, pil
nos /dulkių suvytusios ant 
altorių gėles. Didelis turtas 
dulkių graužiamas.
Nori išvažiuoti?

Laiku grįžtu į civilės val
džios įstaigą. Joje privalo 
gauti kiekvienas svetimša
lis leidimą — vizą išvykti. 
Tarptautinėje policijos nuo
vadoje man sakė, vizą gau
siąs dovanai. Tad nepasi
rengęs, neiškeitęs dolerių į 
“skudus”, atvykau ir nieko 
neatlikęs, grįžau.

— Tamsta J- Angliją vyks
ti?

— Taip. —

100 eskudų!
— Man sakė policijoj, vi

za dovanai. —
— Tamsta turi įvažiavi

mo vizą, o išvažiuoti viza

KAS REIKIA ŽINOTI

Įdomu buvo pamatyti, ką 
veikia, kur spiečiasi Lisabo
nos jaunimas. Buvo dailus, 
karštas, vakaras. Vykstu 
svarbiausiomis gatvėmis. 
Pas kdvines ir karčiamas 
yra daugiau pagyvenusių, 
negu jaunimo. Kur .jis? Ugi 
pas kinj) teatrus. Kalbamie
ji paveikslai juos vilioja. 
Kiek jųį buvo viduje •*- ne
žinau. Bet šaligatviais apie 
kinus šen ir ten tripinėjo 
porelės, o kartais ir visa

Marine soothes, deanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caosed 
bv head colds, driving, vvinds, movies* 
dose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drng Stores.

x- IF you suffer monthly "s

Nervous
Blue—

StarV taklni 
Plnkham’s Vegetable Compound 
at once. It’s one medlclne made 
especially for women that helps re
lieve headache, backache, eramps, 
rreakness, nervousness—due to 
functlonal monthly dlsturbances- 
lt’s helped hundrede of thoueandt 
of vomen to go “smillng thru” dls- 
tress of such difficult days.

Taken regularly — Lydla Plnk
ham’s Compound helps bulld up 
reslstance against such tlred, 
eranky feellngs. Try itl

aklng famous Lydla E. 
i’s Ve ~

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

IBARCUTIJ*
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVUĄ

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

KNYGOSI KNYGOS!

LJtil |Q

Apie Saugumo Bonus
KI. Kodėl visi amerikie

čiai dabar turi pirkti Ap
saugos Bonus ir Taupymo 
Stampes?

Ats. Tarp daugelio prie
žasčių yra šios: 1) Tai grei
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar
nauti savo kraštui ir sutau
pyti savo uždarbius ir 2)
Pirkimas Bonų ir Stampių Bono.

gelbsti ne vien finansuoti 
Amerikos Apsigynimo dar
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 
darni. Jie išmokami tik 
tam, keno vardas yra ant

MILLIONS AORII—Miracle Whip does »ork momfers 
with saladsl A uniųue oombinstion of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ia
by fsr America’s favorite satad dressing.< > e »» »• >t > r >

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
alv/ays makes a hit.

•I

If you’re past 40, the chanees are 
that your breath will be offensive 
of tener than that of a young person. 
Fermentatlon of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freųuently cause this condition 
vvhich you yourself may not detect 
būt vvhich is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentatlon— 
Llaterlne Antiaeptic employed as a 
mouth rlnse. It immediately makes 
the breath gvvseter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louie, Mo.

Btfor* Any Data Uea

LISTERINE ANTISEPTIC
Td MoAe Y.nr RreefA Su*«.e«r *

Mflsų knygyne dar galima gauti pasirinkimų lietuviSkos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelia lietuviškų knygų spausdinimai. LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite aavo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi.... .$1.00 
LIETUVISKOS PASAKOS, H t, surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi......................................................$1.00
PRAGIEDRULIAI, HI t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.................................$1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA. Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai .................................................................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. žadeikis, I t.,

(1914-1916 m.) ................................................................... 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. .................... 75e

EHJfiRABČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytė-Vaičiūnlenė,

225 pusi................................................ .................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, ParuoM

K. Binkis, 230 pusi...............................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi...................... .50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi........  .50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė

J. šlapelis, 90 pusi ........................................................... .50
TĖVYNĖS KELIAIS, Llūdas Gira, 65 pusi. ................... J5
RUDENS AIDAI. A. Jakitas, 100 pusi................................ J5
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen .................................................. 35
MEILĖ. M. Gustaičio. 1914 m. ................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ......................................... M
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siunčiu sveikinimus ir geriausius linkSjlmusf

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
avi* Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie* 
aaa gina It saugo Jas nuo amftlnojo išganymo priešų.

Daugarlopal tspadaugija Jflsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal-
'■I

* AMLETO GIOVANNI dOOGVANl. 
taodloea Arkivyskupas,

Sesuo M. Dolorosa
Šv. Kazimiero kapinėse Šv. Kazimiero Seserų sky

riuje šiandien supilamas naujas kapas. Į tą naują ka
pą guldoma dar viena stambi lietuvių kultūros darbi
ninkė, žymi pedagogė a. a. sesuo M. Dolorosa. Prie 
jos kapo liūdi šimtai jos bendradarbių-seselių kazimie
riečių, šimtai jos auklėtinių, motinėlė, seserys ir brolis.

Velionė į vienuolyną įstojo prieš trisdešimtį metų. 
Ji čia prisirengė vienuoliniam gyvenimui, čia mokėsi, 
iš čia važinėjo į aukštąją mokyklą gilintis moksle. Per 
su virs 25 metus a. a. Sesuo Dolorosa mokytojavo. Mo
kytojavo akademijoj ir tarpais buvo siunčiama vado
vauti parapijų mokykloms. Iš daugelio mokinių gir
dėta, kad velionė pasižymėjo tikrai plačiu, inteligen
tišku dėstomų dalykų žinojimu ir pedagogiškais ga
bumais. Mokykloje pati mėgo ir drausmę ir tvarką ir 
to iš savo mokinių reikalavo. Dėl to jinai turėjo gerą 
pasisekimą mokyme, įsigijo pagarbą mokinių tarpe ir 
vienuolyno vadovybėje.

Visą savo amžių velionė tikrai daug, nuoširdžiai ir 
sunkiai dirbo lietuvių kultūrinei gerovei. Nuolat pati 
mokėsi, studijavo ir kitus mokė. Tai pakirto jos svei
katą. Per metus, kitus nepasidavė nesveikatai. Tik ta
da su darbu atsiskyrė, kai liga paguldė į ligoninę.

Šv. Kazimiero Seserys velionės asmeny neteko labai 
šviesios, nepaprastai darbščios, drausmingos, daug nu
sipelniusios Seselės. Mūsų visuomenė neteko žymios 
kultūros darbininkės. Jos mirtis yra didis smūgis ir 
vienuolijai ir visai visuomenei.

A. a. Sesuo M. Dolorosa, gimusi prieš penkiasdešimts 
metų, paėjo iš plačiai žinomos Abraičių šeimos. Gimė 
Clevelande, bet drauge su tėvais persikėlė į Edvvards- 
ville, Pa., ten augo, mokėsi. Tėvai, patys būdami sąmo
ningi katalikai ir lietuviai, suprato reikalą duoti savo 
vaikams aukštą mokslą, kad jie galėtų būti naudin
gesni visuomenei. Kotrina (a. a. sesuo Dolorosa) stoja 
į Šv. Kazimiero vienuolyną, Konstancija (dr. O’Britis 
— adv. F. Mast žmona) išeina medicinos mokslus, kitos 
Abraičių dukterys ir sūnus kitus mokslus išeina. Visi 
išmokslinti, visi gražiai išauklėti. Beje, velionės sesuo 
Marijona yra plačiai žinomo (dabar jau Chicagoj me
diciną praktikuojančio) dr. Valibus žmona. Dr. Vali- 
bus buvo Bdwardsville sveikatos komisionierius, Penn- 
Rylvanijos legislatūros narys ir taip pat Lietuvių R. 
K. Susivienijimo Amerikoje daktaras kvotėjas.

Šią garbingą ir šviesią šeimą mirties angelas vieno 
mėnesio bėgyje aplanko antru kartu. Lygiai prieš mė
nesį mirė a. a. Sesers Dolorosos tėvas, sulaukęs gilios 
senatvės. Dėl to jai reiškiame giliausios užuojautos.

Istorija kartojasi
Kai Pasaulinio Karo metu vokiečiai užėmė Lietuvą, 

jie mobilizavo lietuvius darbininkus if juos vežė Vo
kietijon visokiems darbams dirbti.

Praėjusį sekmadienį spaudoj pasirodė iš Berlyno atė
jusi žinia, kad ir dabar panašiai planuojama daryti. 
Berlyno paskirti Lietuvai komisarai paskelbė įsakymą, 
kuriuo jie, vokiečiai, galės mobilizuoti Lietuvoje dar
bininkus ir taikyti Vokietijos darbo įstatymus. Galės 
juos siųsti ir į kitas provincijas.

šis parėdymas Lietuvai yra skaudus. Galimas daly
kas, kad daug jaunų vyrų bus išvežta Vokietijon sun
kiems karo darbams, kuomet pačioje Lietuvoje darbi

ninkai yra labai reikalingi. Kraštą sunaikino bolševi
kai ir karas tarp bolševikų ir vokiečių. Daug kas rei
kia greitai atstatyti. Pritrūks Lietuvai darbininkų.

Jie Vilniaus nereikalaują
“Naujienos” įdėjo tokią žinią apžvalgos skyriuje: 
“Kanados lietuvių seime, kuris neseniai įvyko Mont

real mieste, Lietuvos generalinis konsulas Kanadai, 
pulk. Grant Suttie, savo kalboje pasakė, kad dabartinė 
Lenkijos valdžia po karo nereikalausianti Vilniaus. Ji
sai tai girdėjęs iš paties gen. Sikorskio lūpų, kuomet 
lenkų valdžios galva prieš keletą savaičių lankėsi Ka
nadoje:

“Sikorskis, pulk. Grant Suttie pareiškęs, jog jisai 
manąs, kad Vilniaus klausime buvusi Lenkijos klai
da ir tą klaidą lenkai dabar jau matą. Ateityje, gen. 
Sikorskis pasakė, į Vilnių nei į Vilniaus kraštą Len
kija pretenzijų nereikšianti.’
“Be to, konsulas Grant Suttie sakėsi patyręs iš britų 

vyriausybės šaltinių, jog ir Sovietų Sąjungos valdžia 
pareiškusi britams, kad sovietų politikai padarę klai
dą, užimdami Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Svarbūs uždaviniai
“Lietuvių Žinios” nurodo:

“Ant lietuvių išeivijos pečių sugriuvo labai daug
svarbios pareigos, savo senos tėvynės Lietuvos at
žvilgiu:

.. 1) išgelbėti gyvybes mūsų artimųjų tautiečių, bol
ševikų ištremtų į Rusijos gilumą.

2) pagelbėti įsikurti Amerikoje emigrantinei Lie
tuvos Vyriausybei ir padėti jai Lietuvos atstatymo 
darbe.

3) surasti amerikiečių tarpe nuoširdžių Lietuvos 
draugų, kurie šio karo pabaigoje sugebėtų paveikti 
Amerikos ir Anglijos vyriausybes dėl teisingo išspren
dimo Lietuvos klausimo.

Paklauskime savęs kiekvienas, ar mes bent ką nors 
esame nuveikę, šienas klausimams išspręsti. Jeigu 
nįęko nepadarėme, tai tebėra laikas prisidėti prie 
istoriškos savo pareigos atlikimo.”
•

Lietuviškoji mokykla
“Garsas” rašo: # '

“Lietuvių tauta ilgą laiką neturėjo savos mokyk
los. Ji vedė sunkią kovą už savos mokyklos teises ir 
tą kovą galų gale laimėjo. Lietuvoje, ypatingai ne
priklausomybės laikotarpiu, gražiai pražydo mokyk
los ir lietuviškas švietimas bei auklėjimas, kurs ža
dėjo Lietuvai naują, daug skaistesnę ateitį. Naujos 
okupacijos, naujos priespaudos ir baisaus karo vie
sulai vėl gerokai sutrukdė jaunuomenės mokslinimą 
ir auklėjimą.

“Amerikos lietuviai yra padėję daug pastangų ir 
aukų lietuviškų mokyklų reikalais. Rezultatų, nors 
ir vėlokai, susilaukta gan gerų.

“Tėvams rūpi, kad ir jų vaikai būtų geri lietuviai 
ir katalikai, atjaustų savo tautos reikalus ir drąsiai 
juos gintų.

“Mūsų organizacijoms ir draugijoms svarbu gauti 
naujų jėgų palaikyti savo egzistenciją ir tęsti ušsi- 
briežtus tikslus.

“Lietuvių mokyklas ėjusi jaunuomenė geriau įver
tins iki šiol sukurtą darbą — lietuviškas parapijas, 
organizacijas, spaudą, ir kitas katalikiškas ir tau
tiškas institucijas.

“Taigi mūsų nuoširdžiausias noras ir troškimas — 
mūsų jaunuomenė tegu eina į lietuviškas mokyklas.”

m i

Šelpimo keliai
“Amerika” pastebi:

“Lietuvos priešai, svetimi ir iš saviškių kilę, skel
bia, kad šiuo metu negalima suteikti Lietuvai jokios 
pašalpos, kaip ir kitiems vokiečių valdomiems kraš
tams. Bet šios paskalos neatitinka tikrenybę. Yra 
kelių, kurie neuždaryti ir kurie visada galima pa
naudoti.

“štai Graikijai šelpti komitetas Amerikoje prane
šė, kad graikams maistas ir kitokia parama bus pa
rūpinama Turkijoje ir iš ten pristatoma Graikijon. 
Taip pat laisvi keliai yra Portugalijoje, Švedijoje, 
Danijoje ir kitur. Kur yra noras ir pasiryžimas, ten 
yra ir keliai.”
•
Stasys Gabaliauskas, perėmęs redaguoti Clevelando 

lietuvių katalikų savaitraštį “Lietuvių žinias”, žymiai 
jį pagerino ir pagyvino. Dabar gyvai vedamas naujų 
skaitytojų vajus. Ir Clevelande ir apylinkėse susilau
kiama pritarimo, paramos ir, svarbiausia, naujų skai
tytojų. Su praeitos savaitės numeriu įvedamas Pitts
burgho lietuvių žinių puslapis.

Sveikiname ir linkime geriausio pasisekimo “L. Ž.” 
ir naujam redaktoriui.

“Draugas”, 1916 m. rug
sėjo 9 d.)

Vokiečiai supirkinėja auk

są Rusijoje... Maskvos poli
cija susekė, kad Maskvoje 
ir provincijoje vokiečių a- 
gentai supirkinėja iš žmo
nių auksinius pinigus.

•
Geležiniai pinigai Vokie

tijoj.... Neseniai Vokietijoj 
atmušta 60,000,000 geležinių 
pusfenigių, kurie bus var
tojami vietoj karinių pini
gų*

Eina mokyklon su kaukė
mis... Daugel Prancūzijos 
miestuose vaikai į mokyk
las eina užsidengę burną 
tam tikromis kaukėmis. Jas 
nešioja dėlto, kad nenutrokš 
tų < nuo nuodijančių dujų, 
kurias dažnai vokiečių la
kūnai paleidžia.

Maištai vokiečių kariuo
menėje... Sako, kad būk prie 
Verdūno 24, 67 ir 161 vokie
čių pulkų kareiviai atsisakė 
klausyti karininkų įsakymų. 
Kurstytojai buvo sušaudyti.

■ D

Ir nuo rūkymo gauna pro
to pamišimą... Detroit, Mi
chigan, tūlas Frank Wint- 
ers, kuris dažnai per dieną 
surūkydavo 100 cigarų, ga
vo proto pamišimą. Gydyto
jai sako, kad jis pamišęs 
vien tik nuo rūkymo.

•

Lietuvių diena... Rugsėjo 
9 d. prezidentas Wilson iš
leido atsišaukimą paskirda
mas lapkričio 1 d. visose 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse aukų rinkimą nu
kentėjusiai nuo karo Lietu
vai šelpti.

•

Daugiausia vaikų paraly
žiumi serga šviesiaplaukiai... 
Vietinis daktaras Archibald 
L. Hayne tvirtina, kad dau
giausia vaikų paralyžium 
serga šviesiaplaukiai (blon
dinai). Iš 30 vaikų, sergan
čių vaikų paralyžium, dak
taras rado 29 šviesiaplau
kius ir tik vieną juodaplau
kį (brunetą).

Mažosios Lietuvos sunai
kinimas... Kaune einąs laik
raštis “Dabartis” praneša, 
kad rytinėj daly Prūsų bei 
Mažosios Lietuvos sunaikin
ta: 24 miestai, arti 600 kai
mų, 300 dvarų. Išviso su
griauta arba pagadinta esą 
34,000 trobų. Be to, rusai 
išsivežė Rusijon 10,700 žmo
nių ir nuo gyventojų atėmė: 
135,000 arklių, 250,000 gal
vijų, 200,000 kiaulių, 500,- 
000 avių, 10,000 oškų, 600,- 
000 vištų ir 50,000 žąsų.

•

Klek amerikonų prancūzų

armijoj... Dabar Prancūzijos 
armijoj tarnauja iš viso 
300,000 amerikonų. Viai šie 
kareiviai žada sudaryti at
skirą amerikonišką legijo
ną.

neneš
Po svietą pasidairius
NAUJIENOS IŠ 
BRUKLYNO

Seniau Nevv Yorko gyven
tojai turėjo tik tris lietu
viškas radio porgramas, o 
dabar jau turi keturias. Pa
starąją apie vidurį rugpiū
čio atidarė nuo Ten Eik 
gatvės nekarūn&voto Rusi
jos komunistų raudonojo 
caro Stalino tarnai ir jo 
čiabatlaižiai bei kitokie pa
stumdėliai. Programa esti 
kiekvieną pirmadienį 9 vai. 
vakare iš labai “galingos” 
WBYN stoties ir yra labai 
“puiki” bei “patrijotiška”: 
jie pradeda ją ir baigia vie
toj savo “buternacionalo” 
Jungtinių Valstybių himno 
posmais. Iš pradžių seka 
kaikuriu girtuoklysčių na
mų p&sigarsinimai, paskui 
kokios dainelės posmelis bei 
muzikos žiupsnelis, o toliau, 
didesnę pusę tos jų “lais
vos” radio programos, uli-:, 
mo Roojus Mizara, visokių 
nesąmonių ir komunistinės 
propagandos iš “Nelaisvės” 
šlamšto skaitymui. Nieko 
sau programa,! Ji yra ivie- 
na iš “puikiausiųjų” ir ko
munistiškai “meniška,” ir 
tikrai “kultūringa”!!! Verta 
pagyrimo!!!

Jei pas ką dar nors per 
neapsižiūrėjimą ar klaidą 
yra užsilikusių Amerikoje 
Stalino rublių, nes laike da
rytų kalektų Rusijos komu
nistų kailių gelbėjimui ne
visi juos Bimbai sugrądno, 
prašom kuo skubiausiai, ne
atidėliojant, Brūkly nan Bim 
bai ar jo pagalbininkams 
pasiųsti, nes reikalinga su
kelti kapitalas griuvus sta- 
liniškam rėžimui Rusijoj, 
apmokėt Stalino kelionę į 
Ameriką ir pragyvenimo 
mažų medelių pavėsyje su- 
ilgo atvyki2 ir Nevv Yorko 
Eovveryje r.prigy. enti.

(Neapmok -Vis skelbi?”as)

Rugp. 2f d: v n j. Bruklync 
piešai L.etuvių Piliečių 
Klūbą, U r.o n Avinės, He- 
” es ir St&££ gatvių susikir
time, mažiukam trikampyje, 
talpinančiame apie 20 as
menų, vadinamam Lithuani- 
ca Square, kuriame randa
si apie šeši benčiai, kaip ir 
kas vakaras, apie saulėleidį 
mažų medelių pavėsyje su
rinko koks tuzinas gęstan
čios Stalino Rusijos “sau
lės” garbiintojų, kurie čia 
Juozą visaip giria, garbina 
ir į padangęs jį, kaip š . . . 
ant šakių, kelia ir negali jo 
“didelę” drąsa bei “narsu
mu” kovoje prieš Adolfą at
sidžiaugti.

Jie čia susirinkę daug kal
bėjo, diskusavo ir džiaugėsi 
"dideliais” Juozo “laimėji
mais.” Iš susirinkusių vie
nas net pasiūlė, kad reikia, 
amžinam Juozo atminimui, 
padaryti su Stalino atvaiz
du vienoje pusėje, o kooau- 
nist9» Aunbelįų kitoje, me- 
dalikėlį, kurį privalėtų kiek 
vienas komunistas ir ištiki
mas Stalino “saulės” gar
bintojas bei mylėtojas ant 
kaklo užsidėjęs nešioti. Jo 
kaina turėtų būti nedidelė: 
tik vienas kvoteris. Kitas 
pasiūlė, kad, už likusį nuo 
medalikėlių pelną, dar čia 
Lihuanica Square vietoj, 
rengiamojo statyti Dariaus 
ir Girėno paminklo, pasta
tyti bronzinę Stalino sto- 
vylą, prieš kurią jie čia kas 
vakaras, saulei leidžiantis 
galėtų susirinkę atsiklaupti 
ir ją pagarbinti.

$ S. K. L.

— Mamyte, , pažaisk su 
manim, su mano lėlytė . . .

— Duok man šventą ra
mybę. Onyte, juk matai, 
kad aš skaitau.

— Ak, kokios šių laikų 
motinos, — atsiduso Onytė. 
— Verčiau skaityti kokį 
kvailą romaną, negu pažais
ti su tikru savo vaiku.

CEMPIJONAI

i ("Draugu” Acme tsiepau*^

Mrs. Sarah Palfrey Cooke, teniso sporte laimėjusi 
moters čempijonės titulą, sveikina Bobby Riggs, laimė
jusį vyro čerapijonatą nacionalinėse teniso rungtynėse, 
Nevv Yorke.

M
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Alla Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos kuku

Išvertė Ant Pauliukonls

U. TOMAS

Paskutinės kun Jono Navicko dienos
Nuotrupos. Net vyskupas apsiverkė sužinojęs 
apie kun. J. Navicko mirtį. Vyras, kuris tik 
kitais rūpinos ir gyveno. Mirti nebijau, nes 
esu pasiruošęs, - pasakė a. a. kun. J. Navickas(Tęsinys)

— Daktare, — pastebėjau aš per vakarinį vizitą —
Greta pilna utėlių!

— O ką aš galiu padaryti? — atsakė jis. — Utėlių , . x ... . , ,® ghjos plaukia žmonės pasi- riavimą ir net savo planus
pilnas visas barakas. Netrukus jos iš čia užplus ir mie- _ _____ _____________
stą. Aš neturiu nei kiek reikiant skalbinių, nei perso-

Iš Chicagos, iš Washing- apie pirmą lietuvišką mo- 
tono, iš visoe Naujosios An- kyklą, apie savo misijonie-

nalo, nei vaistų. Be to, ir taip man reikia dirbti ne
žmoniškomis sąlygomis!

žiūrėti to vyro, kurį visi my- atskleidė. Pasakojo, kaip 
Įėjo ir gerbė. Kun. J. Navic- gražu, begalo graži rudenį 
kas guli Marianapolio kole- j čia, Amerikoje. Rodė jis me- 
gijos didžiojoj salėj. Jo vei-l džius, kalnelius ir žavėjosi 
das tartum vaškinis, išbąlu-'jų rudeniniu apdaru: tai čia,

' 1919 m. vasario 1 d
Sesuo Fenička' jau iš pat ryto šiandien jautėsi ne

sava. Ji buvo visa raudona lyg vėžys ir lakstė iš vieno 
kambario į kitą kaip į uodegą įkirpta. Vienur paliejo 
sriubą, kitur sumušė indus. Vakare, išmatavus tempe
ratūrą, pasirodė, kad ji turi 39,8, todėl ją beregint nu- džiasj už tą kuris vadova, 
vedė į vonią ir nukirpo jos ilgąją kasą. Dar nieko aš 
negirdėjau taip graudžiai žliumbiant, kaip dabar Fenič- 
kos, kuris taip raudojo savo nukirptosios kasos nes su ja 
tikėjo susijusią ir jos vedybų laimę. Aš pasiteiravau 
felčerės, ar ligoniams tokiais atvejais reikia būtinai 
nukirpti plaukus. Ji man atsakė:

— Taip. Išleistas labai girežtas įsakymas, kad vi
siems, kurie tik susirgs dėmėtąją šiltine, būtų nukirpti 
plaukai.

—- Bet kas jau dabar gali užtikrinti, kad ji tikrai 
susirgo tifu?

— Tifo barake susergama tik tifu! — atkirto ji 
žinovės tonu.

siose rankose rąžančius. Ap
linkui blykčioja žvakės, o 
šalia, nuliūdęs, stovi mari
jonų broliukas ir negali at
sitraukti: meldžiasi ir mel-

vo, patarė, buvo geras. Gale 
salės — seserys vienuolės, 
o jų akyse — ašaros.

Visiems gaila. Senelis vys
kupas, išgirdęs apie jo mir

tai ten jau lapai raudo....
Daug gražių, senų atsitiki
mų pasakojo kelionėj ir pas 
kun. Valantiejų klebonijoj, 
tartum žmogus, kuris po di
delių darbų atsisėdo pasil
sėti ir saulėleidžio valandą 
apžvelgia savo laukų derlių. 
Iš tikrųjų tai buvo kun. Jo
nui Navickui saulėleidžio 
valanda, paskutinis spindu-

tį, apsiverkė: vienas kuni- lys. Tas spindulys buvo toks 
gas iš New Yorko guodėsi: | ramus, ilgesiu dvelkiąs: bu- 

— Išgirdęs, kad kun. Na-, vo tai amžinosios saulės il-

ui!.

Vasario 2 d.
Fenička šiandien turi 37,2<J. Nematyti nė ma

žiausios dėmės. Daktaras ir felčerė atrado labai susi
rūpinusią. Feniška guli lovoje ir su nieku nekalba nė 
Ž0dŽi0- .

Vasario 4 d.
Feničkos tempėfktūra visai normali. Daktaras jai 

pasakė, kad ji jau gali keltis ir dirbti toliau. Tačiau ji 
susirišo į skarelę visus savo daiktus ir jam atkirto:

— O kam? Juk jūs man nukirpote kasą, ir manęs 
Vania jau neves?

Ir ji išėjo.
Vakare ją rado išeinamojoj vietoj pasikorusią. ,

vickas mirė, verkiau, 
vaikas.

Daug jų dabar eina pas
tarą kartą nusilenkti šiam 
dideliam vyrui. Netrukus 
čia jo visai nebus, tik jo g&- 
ra dvasia ir atminimai skra
jos viršum kiparisų ir ąžuo
lų Marianapolio soduose.

* * *
Sutemus šalia kolegijos 

ilgai dar švysčioja žiburiai,

kaip gesys.
Ta ramybe jis pats tar

tum netikėjo. Praleidęs šeš
tadienį iki popietės W.ater- 
bury, jis grįžo į savo Maria- 
napolį toks pat šviesu^ ir 
linksmas. Sekmadienį aplan 
kė prietelius — kun. dr. K. 
Urbonavičių, Džimuką, ku
ris dabar nepajėgia supras 
ti, kaip kun. J. Navickas 
numirė, — tasai, kuris jį

girdėti balsai. Tai duobk* < ant kelių sūpavo, šnekino ir
juokino. Aplankė ir kitus 
kunigus.

Nustebęs, kad štai nauja.
I savaitė ateina be smūgių, 
i be sukrėtimų, jisai tarė ku-'

šiai rengia amžino polisio 
namelį, Pavargo kun. J. Na
vickas beplušėdamas, savęs 
visai nepaisydamas. Nūn il
gam poilsiui išsirengė.

Nuvežtas į ligoninę, ne. nigui j ja„čiui: 
savo sveikata rūpinosi, o ki- _ Pats Mtikju kad ja(J 
tais. Atsiminė Lietuvą, gi-(taip nieko ir nebus... Dairau-

Vasario 5 d.
Be Feničkos mūsų, ligonių, gyvenimas žymiai pa

sunkėjo. Daugiausia prie mūs budi Vera Ivanovna, 
norės priimti į fabriką dirbti silpną mergpalaikę, ir tai 
po tifo, — ir tada jos veide pasirodo didelis susirūpi
nimas. Tačiau neilgai trukus ji vėl ima šypsotis ir 
sako: " ,' I •

— Dabar mano siela tokia tyra, kaip prieš Ve-

■y“1 , rwa
Tuo tarpu prie lango priėjo kažin koks vyras. Jis 

buvo pasistatęs kailinę apikaklę ir žemai ant akių už
sitraukęs kepurę — matyt, nonorėjo, kad jį pažintų.

— Tąsią! žiūrėk, atėjo tavasis! — suspigo per 
visą salę Bobyljeva.

Tasai atsisuko į langą ir paraudo.
— Glaša! — paprašė seserį, — pasakyk jam, kad 

jis eitų sau po velnių!
— Palauk, leisk man tai jam pasakyti, — sušuko 

tai išgidrusi Bobyljeva, kuri jaučia tikrą malonumą, jei t 
gali žmgoui drėbti piktą žodį. Ji skubiai pribėgo prie 
lango ir taip suriko, net stiklai suskambėjo:

— Eik sau po velnių!
Lankytojas tik pagrasino pro langą kumščia ir at

sitraukė. Tuo tarpu Tasiai atnešė paketą, kurį jis pa

minės ir kalbėjo:
— Gal jie nė namų jau

neturi kur gyventi...
. Ir iš jo didelių, mėlynų 
akių pabiro ašaros. Pasku
tinę valandą kun. J. Navic
kui skaudėjo širdis dėl ki
tų vargo, nelaimių ir kan
čios. Jis mylėjo karštai, gi
liai savo gimtąjį kraštą ir 
sakėsi dar norėjęs grįžti, 
pamatyti tas vietas, kur gi
mė, kur augo, kur mokėsi ir 
kur praėjusi karo audra 
daug išvertė, sudegino, su
naikino.

si, žiūriu, iš kur juodas de
besys kyla.
A. a. kun. Jonas Navickas 
tarė paskutinę savo valią

Juodas, skaudus debesys 
tikrai kilo.

— Mirti aš nebijau. Esu 
pasirengęs, — kalbėjo kun. 
J. Navickas.

Nenorėjo tikėti, kad tai 
jau paskutinis trenksmas iš 
to juodo debesio. Nenorėjo 
paisyti dr. A. Rakausko, 
gynėsi, kai patarė važiuoti 
į ligoninę. Daug gerų planų, 
daug vilčių ir svajonių jis 
turėjo, daug troško padary-

— Jonuti, — tarė savo gi
minaičiui ligoninėj, susimąs- 
tęs apie ateiti, — *ad tik « tautos' »‘«W-
bolševikai negrįžtų. Tada "men,» Utai- Tačiatl J® 

blaivus, realiai gyvenimą

šešiomis savaitėmis jį išti
ko bent keturi skaudūs smo
giai. Dėl jų naktimis nemi
go, graužėsi. Nuliūdęs dir
bo ir dirbo. Jis tuos smū-

jau nieko neliktų...

Velioni* atskleidžia įdomių 
dalykų iš praeities

Ne tik tolimi rūpesčiai 
gulė ant pailsusių kun. J.

prašė jai perduoti. Jame buvo buteliukas kvepalų ir Navicko pečių. Paskutinėmis 
dėžutė saldainių. Tąsią, paėmusi buteliuką, taip tren
kė jį į grindis, jog jis sutiško į tūkstančius gabaliukų, 
o bombomis atidavė Bobyljeva!:

— Te, imk ir pusk!
Dabar Bobyljeva sėdi savo lovoje ir taip šveičia

saldainius, jog jai vakare tikrai bus bloga. Popierių- gius gerai žinojo. Jis supra- 
kus mėto aplinkui ant grindų, ir kai Vera Ivanovna to, kaip jie sveikatą jaln 
jos paprašė, kad juos padėtų nors ant stalo, ji piktai ardo, ir juos išvardijo, kai 
atkirto: jau liga paguldė.

— Nieko, nieko, balarankėle, nenusprogsi. Aš ser- Tačiau paskatinės trys 
gu, todėl tu turi manim rūpintis! Į dienos jam boto šviesios.

Gerai jis nusiteikė pakeliui
\ Vasario 7 d. į Waterburį. Tai buvo penk-

Šiandien personalas visai nieko nežiūri. Mes ne- tadienį. Išvažiavo susikrnn 
gavome nei pietų, nei vakarienės. Bobyljeva sakosi tęs, bet už Hartfordo nušvi- 
girdėjusi, kad raudonieji žada vėl atsiimti miestą. , to, ramiu, geru balsu pasa

lini OuzgiABj

MRS. SARA D. ROOSEV ELT

( “Draugas” Acme teiephoio;

Mrs. Sara Delano Roosevelt (centre) kalbasi su lordu Halifax, britų ambasadorium, 
ir jo žmona English Speaking unijos vaka rienėje New Yorke praeitą balandžio mė
nesį. Nepaisant senatvės, ji visą laiką buvo judri ir daug keliavusi.

vertinąs protas ir kažkoks 
gilesnis įspėjimas kuždėjo: 
štai tavo metas jau atėjo. 
Nuo tos vidurnakčio valan
dos, kada nubudęs pasijuto 
esąs ligonis, kada tamsy 
grabinėdamas ieškojo elekt
ros ir kada per nykius, su
migusius koridorius, atsidū
sėdamas nuo skausmo, sku 
bėjo žadinti artimiausio ku
nigo vienuolio, jis jau matė 
prasiveriant mirties angą. 
Juodas angelas jau kėlė am
žinybės vartus ir gražioj 
kun. Jono Navicko darbų 
knygoj vertė paskutinį la-

Jis pats tai nujautė ir ati
tokęs kun. J. Jančivi ėmė 
sakyti savo nurodymus.

— Ką čia atminsiu vis-
kojo apie kuo. Saurosaitį,, ką, — nusiskundė šisai.

tas,

kun.

— Tai 1 paimk popieros ir 
susižymėk, — tarė kan. J. 
Navickas.

Ir jis pasakojo ilgai —- 
paskutinę savo valią tara 
Daug darbų jis nešė, daug, 
rūpesčių ir planų turėjo, 
daug ką gero ir gražaus bu
vo numatęs: visa tai reikė
jo į vėžes sustumti, kad 
greičiau susigaudytų 
kuris po jo ateis.

Pagaliau neiškentęs 
J. Jaučius sako:

— Rašiau, rašiau, Tėve-*
Ii, bet po kelių dienų suplė
šysiu ir išmesiu: nereikės...

Negreit dabar tie keturi 
užrašų lapai bus suplėšyti.

Mirtis stovėjo už 
durų ir laukė

Į ligoninę nuvežtas, kun. 
J. Navickas, vos spėjo kiek 
atsigauti, ir vėl buvo gyvas, 
gerai nusiteikęs. Jei kas iš 
lankančių pasakojo linksmas 
istorijas, jis pats čia vieną, 
čia antrą smagų žodį pri
metė. Pavakare jis išsiuntė 
nuo savęs buvusius ten ku
nigus. Gal norėjo pasimels 
ti, pasilsėti valandėlę, o tos 
jo valandėlės buvo jau trum
pos, visiškai trumpos. Mir
tis jau stovėjo už durų ir 
laukė, širdis, kuri paskuti
niu metu dirbo penkis kar
tus silpniau negu normaliai 
reikėtų, jau skaitė paskuti
nius dūžius, ta ištikimoji 
širdis, geradarė širdis, ki
tų rūpesčiais nualsinta.

Jis su šypsena
apleido šį pasaulį

Naktis sutemo. Paskuti
niai svečiai — du klierikai. 
Mėgo kun. J. Navickas jau
nuosius, ir jie buvo prie jo 
prisirišę, jo žvilgsnio, jo 
žodžio ieškojo.

— Pasakys tau žodį, mirk 
teis jisai, ar net aprėks, — 
ir tu eini kaip vyras nuo jo, 
nieko nebijai: žinai, kad tau 
nė vienas nieko nepadarys.' 
Mylėjom mes jį. *

Taip pasakojasi vienas 
studentas.

Štai anie du klierikai kal
basi, minutė bėga po minu
tės. Kun. J. Navickas nė 
kiek nesijaučia pailsęs, pa-' 
blogėjęs. Jis klausosi šne-1 
kos, pats pritaria, — ir vis-1 
kas atrodo taip normalu, pa
prasta.... Pagulės dieną ki
tą, pasilsės, atsigaus, — ii 
vėl judrus grįš į Mariana- 
polį, vėl stos prie darbų, vėl 
pavakare vaikščios Kryžiaus

Kelius dideliuose kolegijos 
soduose...

Ūmai kun. J. Navickas su- 
sipurti. Lyg koks išvidinis 
smūgis būtų jį sukrėtęs. Iš
tikimoji širdis jau skaitė 
paskutinius savo plastelėji- 
mus...

Klierikai išbėgo daktaro. 
Tuoj grįžę, jau nerado kun. 
J. Navicko gyvųjų tarpe.

Keli kunigai tuo momen
tu kopė kun. J. Navicko ap
lankyti, pasišnekėti.

Įėję pamatė jį ramiai il
sintis.

— Jo veidas buvo toks 
gražus, toks gaivus, tartum 
gyvo, gerai atsilsėjusio. A-: 
kys buvo truputį prasimer-į 
kę, ir lūpų karstelis lyg 
šypsojosi, taip nežymiai. H

Taip pasakojo aplankę jį 
mirties patale.

Šiandien kun. Jono Navic
ko veidas kaip vaškinis. Jis 
nesišypso ir nežiūri prisi
merkęs į tą pasaulį ir žmo
nes, kuriuos taip tikrai, taip 
visa savo širdimi mylėjo. 
Ant grabo lentos jis miega, 
ir jo miegas bus ilgas ir 
kietas, kaip didžius darbus 
ištesėjusio žmogaus. Ir ra
mus tas miegas bus, nes 
Viešpaties akis ties juo bu
dės.

Ant. Vaičiulaitis
Lietuvių didvyriškas pa

siryžimas, ištvermė, valia, 
dvasios pakilimas, karžygiš
kas pasiaukojimas gražino 
Lietuvai laisvę.

P. Vaičiūnas

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
■ ■ ........... .................. r

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 
Savo Biznius “Drauge”

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

f
P A CIZZ^I — namams statyti, remontuoti at
i pirkti. Ilgametis IAmokėįimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

T2^1 IPYtflTP ®Ū8ų Ištaigoj** Indeliai rfipes-
I *\vZl T 1x1 I C tingai globojami lt Ilgi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
S H4*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

HUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, 
Vieno Klljentol

Neanokrlandžlant Nei

Keistuto SavmgM and Loaa Asaociation yra iymlaueia, aeniau- 
da ir tvirčiausia lietuvių finansinė jstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago. IIL
Jos. M- Mozeris, See'y.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINES KELIONĖS 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

titute pamačiusios mūsų. pir 
mojo laimingo per Atlantą 
lakūno Lindbergho lėktuvą 
“Spirit of St. Louis.” Čia 
ir gi žingeidu buvo žiūrėti 
j vaškines statulas, įvairių į 
(diplomatų žmonų, papuoš
tas įvairių laikų madomis, 
pradedant pirmojo prezi
dento žmona Martha Wash- 
ington iki šių dienų. De- 
mėjomės anų laikų žibu
čiais, pinigais ir k.

Suvalgę New Coloniai 
viešbuty iš anksto užsaky
tus pietus, popietinėj kelio
nėj pravažiavome pro Kos- 
čiuskos paminklą. Mūsų 
vadui jį pavadinus lietuvių 5 
smarkiai pradėjom ploti ran 
komis. Taip pat važiuoda
mos 16-ta gatve pro įvairių 
tautų ambasadas bei legaci- 
jas, plojome (kaikurios net

Rašo Albina A. Poškienė 
(Tęsinys)

Kapitoliuje »
Iš čia nuvykome į pačią

A. J. Valstybių sostinę —
The Capitol, kuriam kertinį 
akmenį padėjo pats George 
Washington ir kurio mūras 
yra nusidriekęs net per tris 
ir pusę akerių žemės. Įėjo
me pro rytinius laiptus, ant 
kurių prezidentai inaugu
ruojami. Įėjome per dide
les bronzines duris, kurios 
sveria virš 20,000 svarų ir 
ant tų durų randasi iškaltas 
Christoper Columbus, Ame
rikos atradėjas, ir kiti de
vyni peveikslai, vaizduojan
ti jo istorinę kelionę. Viduje 
grindys, vadas aiškino, pa
darytos iš specialės medžia
gos, vadinamos Minton tile,
kuri buvo pargabenta iš, . r
.... . . . v- j- apsiašarojo) pr ivažiuopantAnglijos ir kurios šiandieną ' . „„„„' „f

. , ... .. .. pro numeri 2622, nes šioseniekur nebūtų galima gauti, x , , . ,.
». . patalpose randasi Lietuvosnes yra pačios pirmutines, _

... -100*1 • Leg&cija- Der tebera Lie-sudetos 1831 metais. Mozai- , , ,
... . , . . | tuvos herbas. Mateme irkines gnndys spalvuotas uš{.us y
marmuras, didžiausi kori-1 _ . . .ramus, ir pavergtųjų tautų 

tebeveikiančius konsulatus.

apsistojus Ameriką lankan 
ti Romunijos karalienė Ma
rie. Pravažiuodamos pro 
Baltuosius Rūmus, kūne

DRAUGAS

stovi ant 18 akerių žemės, | medžiuose ir aptverti gele- 
apsistojom ilgiau, kad ge- žine tvora. Kadangi juos 
riau juos pamačius. Rūmai Į kas du metai remontuoja ir 
stovi ant kalno, paskendę šiuo laiku kaip tik tas dar

bas buvo pradėtas, tad jo
kios publikos neįleidžiama. 
Kitaip mes ir čia būtume 
matę daug įdomybių.

(Bus daugiau)

SESUO M. DOLOROSA
(Katarina O’Braltytė)

Po ilgos ir sunkios ligos mirė Sesuo M. Dolorosa rugsėjo 
5 d., 1941 m., 9:00 vai. vakare.

A. a. Seselė gimė gegužės mėn. 18 d., 1891 m., Cleveland, 
Ohio. Duktė Mykolo ir Marijonos (Kazlauskaitės) O’Braičių.

įstojo į Vienuolyną 1911 m. iš Šv. Marijos parapijos Ed- 
wardsville, Pa. Profesijos Sidabrinį Jubiliejų iškilmingai mi
nėjo rugpiūčio 16 d., 1938 m.

Paliko nuliūdusias bendradarbes Seseris, savo mylima Ma
myte. sesutes: — Marijoną Valibienę, Dr. Constance O’Bri- 
tis, Florence Kuzleikiene, Anelę. Theresę ir brolį Edvardą — 
Edwardsville, Pa., svainius, brolienę, tetas, dėdes ir gimines.

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 9 d. Gedulingos pa
maldos prasidės 9:00 vai., šv. Kazimiero Seserų koplyčioje, 
2601 W. Marąuette Road, Chicago, Illinois. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Paršome gimines ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir 
pasimelsti už velionės sielą.

Sv. Kazimiero Seserys 
ir

O’Braičių šeima

Antanas B. Petkus, Laidotuvių Direktorius — Tel.: Gro- 
vehill 0142.

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro' misijonieriško darbo! 
Taupykite vartotus pašte 
ženklus? Štai lengvas ir vi- 

I siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelną.

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.

Antradienis, rūgs. 9, 1941

Apart Apsaugos, Turime C CHA 000 AA 
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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.

EEM
LOAN ASSOCIATION o f Ckicaf. 
JUSTIN MACKI£WICH. Prea.
4192 Archer Avenue 

NlRginia lUi

f

•AIT, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•arlatulM PaUmariniaa — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI

>-»

didžiausi kori 
doriai bei laiptai, šimtai pie 
šinių, paveikslų bei skulptū
ra vaizduoja įvairius isto
rijos įvykius bei žmones, 
kurie tuose įvykiuose daly
vavo. Po pačiu sostinės 
bokštu randasi, erdvi, apva
li salė, kurion susirenka 
lankytojai ir turistai. Joj
esti pašarvojami preziden- w.
tai, kurie miršta tarnybosIVfilKGJOS IT ulCfirSSCIO 
laiku. Pirmutinis buvo pa
šarvotas prez. Abraham 

'Lincoln. Į bokšto galeriją 
veda 365 laiptai, kurie re
prezentuoja kiekvieną metų 
dieną. Einant koridoriais 
matėme ant žemės stovintį

Pravažiavome pro didelius 
zoologijos daržus. Matėme 
Wardman Park viešbutį, ku
ris yra didžiausias Wash- 
ington’e ir kuriame buvo

Nuoširdus Gary, Ind.,

bendr. laiškas

Šioje liūdesio valandoje mirus Seserei M. Do- 
lorosai, Alumniečių vedėjai, reiškiame mūsų 
mokytojoms šv. Kazimiero Seserims ir velio
nės mamytei, sesutėms, ir giminėms giliausią 
užuojautą.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
ALUMNIETES

WOLK STUDIO
1945 West 35* Street

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

M.OU EST POfelRI.K PKICES
l’HOSE LAFAYETTE 2*.3

•y , t. ’
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MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

“Draugo” redakcijai. Dau 
gelį metų mes buvome dien
raščio “Draugo” skaitytojai , 
ir jo bendradarbiai. i

Kaip jau Jums žinoma,
didelį laikrodį, 138 metų se- mano vyrM" Izidoriua Ne" 

nis, ir šio laikraščio mylė-numo, bet nei vienos dienos 
nesustojęs ir teisingai ro
dąs laiką. Garbės galerijoj, 
tarp statulų daugelio gar
bingų vyrų, Ir kelių moterų, 
matėme ir du vienuolius. 
Vėliausiai čia statula pasta
tyta jumoristo Will Rogers., 

Matėme Senato Rūmus, į 
kuriuos įleidžiama tik su tam 
tikromis leidimo kortelėmis. 
Galerijoj paskirta tam tikra 
vieta 500 reporterių. Šia
me name kiekvienam senato
riui nuošaliai yra paskirta 
3 kambariai poilsiui. Į akis 
puolė labai didelis ir gražus 
lubinis liktorius (Chande- 
Jier), kuriame randasi tūks
tančiai lempučių bei stikle
lių ir pagrąžinimų, sve
riantis virš du tonus.

Malėme House of Reprc- 
sentatives. Čia ir gi kiekvie
nam nuošaliai yra paskirta 
po du kambarius poils’ui. 
Šion ge'erijon įeinama tik 
su leidimo kortelėmis.

Reikia pažymėti, kad nu
dažyti sostinės bokšto lau
ko pusę ima net 26 mėne
sius. Sakoma, kad ji yra 
panaši į Švento Petro Ba
zilikos bokštą Romoj bei 
Šv. Pauliaus bazilikos Lon-

. done. ti S
Smithsonian Institute

Važiuodamos į Smithso- 
nian Instiutute, pravažia
vom ir pro platųjį Post Of
fice, kurio grindyse randa
si spalvuotas viso pasaulio 
žemėlapis. Nudžiugome In-

tojas, po sunkios 13 dienų 
ligos, ir dar sunkesnės ope
racijos, mirė 26 d. birželio, 
1941 m. Dieną prieš opera
ciją atnešiau jam “Draugą”. 
Perskaitė pirmą puslapį a- 
pie lietuvių sukilimą Lietu-! 
voje prieš raudonąjį komu-J 
nizmą, apsiliejo ašaromis 
dėl lietuvių pasišventimo. 
Sako, “Draugas” mano vi- 
sas džiaugsmas, be “Drau
go” negalėčiau nei vienos 
dienos praleisti.

Jam miras ir skausmo 
slegiama linkiu “Draugui” 
25 metų jubiliejaus proga 
geriausio pasisekimo, kad 
jis būtų pažiba kiekvieno 
katalikiško namo, papuoša
las kiekvienos šeimos stalo. 
Lai nebūna nei vieno kata
liko, kurio name nesirastų 
“Draugo”.

Lai “Draiugas” ir jo ad
ministracija, bendradarbiai 
ir skaitytoj ai sudaro vieną 
galingą vienybės sąjungą.

Tegyvuoja ilgiausius me
tus!

Aš buvau dvi savaites iš
važiavus į Kankakee, III., 
aplankyti gimines, arba tei
singiau pasakius pasilsėti ir 
sustiprėti. Grįžus radau jū
sų laišką ir knygutę su gra
žaus automobiliaus laimėji
mo tikietais. Nors ir pavė
luotai, siunčiu du dolerius 
pinigais už tikietėlių kelme
lį No. H 2442.

Jūsų korespondentė,
Antanina Nenienė

Didžiai gerbiamam ir mylimam visuomenės 
vadui bei gerajam jaunimo bičiuliui a. a. Kun. Dr. 
Jonui Navickui miras, A. L. R. K. Vargonininkų Są
jungos ir Chorų Meno Sekcijos vardu reiškiu gilią 
užuojautą Tėvų Marijonų Kongregacijai ir Marian
apolio Vadovybei.

ALEKSANDRAS J. ALEKSIS, Pirm.

A. I ’ A..
Juozapas Abramavičius

Gyveno 3465 Lituanica Avenue.
Mirė rūgs. 7, 1941, 2:45 ryte, sulaukęs 22 metų amžiaus.
Gimęs Chicago, Illinois. 1
Paliko dideliame nuliūdime motiną Liudviką (po tėvais 

Malinauskaitė), tėvą Mykolą, brolį Mykolą, brolienę Marijoną, 
seserį Amiliją Zimney, vyrą James, dėdę Joną Abramavičių, 
tetą Julią ir jų šeimą, pusbrolį kun. Edvardą Abramavičių, 
tetą Oną Gilgardienę, vyrą Antaną, dėdę ir tetas Malinaus
kus ir jų šeimas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachawičiaus koplyčioje, 2314 W. 23 PI.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo-Sept. 11 d. Iš kop

lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžia kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.» z

Nuliūdę Motina, Tėvas, Brolis, Brolienė. Seserys, Dėdė, Te
tos Ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lachawicz lr Sūnai, Telefonas: 
CANaI 2515.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thouaanda who___  I
pain. of rheumatinn. acaatlca, 
(alsia and neuritia—«re cartali 
tMr i

l the torturing
lumbago. neu-

. _ ________ . Jnly happy over
____ diacovrry of NURITO. No. trary h«v#
found a ųuiek-acting formula which apnulily 
relieves thoaa ezhauating muaeular acliea and 
paine. NURITO ia truatworthy and denendahln 
—containa no optetea. If you want to feel asam 
tha Joy of relief from pain—ao you ean arork in 
peace and aleep in comfort—be irim and try 
NURITO under this ironclad guarantee If the 
very Ant three doaea do not relieve that cruel 
pain to your aatiafaction—your money vilt ba 

* " auffer. Aak your dnaggiat loday
leo thtel (T,

l today 
.N.G4

Asthma Mucus
Loosened First Day
For Thou sands of Suff erers

Ohoklns, saiptng, vhaetlng (pantis «f 
Bronehlal Asthma ruin sleep and anergy. In- 
gradianta ln tha praaariptton Mandaeo qulek- 
Įy eireulata through the blood and eommon- 
ly halp looaen tha thlek etrangllng macu* 
tha flrst day, thua aldlng natūra ln pamatine 
tha terrlbla reeurrlng ehoklng epaeme, and 
ln promotlng fraar breathlng and raatful 
eleep Mandato ta not a arnote dnpe.__-- — _V^aWM IH«

. .— pleaaant, taaUlaaa palllatlng 
ableta Jhat have halped thouaanda of suf-

Juat
J guarantee irlth each package

VLADISLAVAS
BARTKEVIČIUS

Gyveno 6924 So. Fairfield 
Avė., Tel. Hemloek 9688.

Mirė rūgs. 8. 1941, 1:35 v. 
ryte. sulaukęs 52 metų aini.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ra
seinių apskr., Šiluvos parap.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserj Olgų Adams. Kanadoje 
paliko brolj Antanų. Lietuvo
je paliko motinėlę Oną Uart- 
kevičlenę, keturias seseris — 
Stanislavų, Kotrinų. Julijonų, 
ir Valerijų, tris brolius: Alek
sandrų, Petrų, Vincentų ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Velionis priklausė prie Da
ria us-GirSno Amerikos Legi
jonierių l’osto No. 271.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 6812 
So. Western Avė.

Laldotuv,ės Įvyks ketvirtai- 
dien), rūgs. 11, iš koplyčios- 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Gimimo švenč. Panelės parap. 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sesuo, Kanadoj Bro
lis, Lietuvoje Motinėlė, Broliai 
lr Seserys.

Laidotuvių direktorius P. J. 
Ridikas, Tel. YAIlds 1419.

REMKITE IR PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

VISOSE MIESTO DALYSE

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorias
AMBULANCE Dieną lr 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 lr šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
8354 South Halsted Street

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehlll 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

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

LACHAVYICZ IR SŪNAI 
2814 West 2Srd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
8819 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lituanica Avenne 

Tel. YARds 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Džiaugsmo ir laimės 
valandėlė J. ir B. 
Slioaeriu namuoserWWnvWeT»ew

Dėmesio!
Federacijos Chicago aps* 

krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 10 d., 
Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambary, 8 vai. va* 
kare. Šis sus-mas bus svar* 
bus. Apskrities komisija pa* 
tieks planus vedimui vajaus 
L. G. F. taip'pat bus svars
toma, kaip sėkmingiau pri
sirengti prie vakarinių val
stijų seimelio. Tad skyrių 
ir organizacijų atstovai ir 
kolonijų veikėjai prašomi 
atvykti į sus iną. Valdyba

Rūgs. 6 d. telegrama. Ir 
netrukus, atsilanko iš 
Texas, EI Paso J. ir B. Šlio
geriu sūnus, inžinierius Al
fonsas Šliogeris nors porai 
vaalndėlių, pakeliui į Wa- 
shington, D. C., atstovauti 
National Catholic Com- 
munity Service (V. S. Oi) 
konferencijoje rūgs. 7:13. 
dd., W ash ing ton, D. C., ka 
talikų Universitete, kur pa 
našių katalikų organizacijų!
dalyvauja 3-5000 atstovų. Gražios buvo 

Per nepilnas dvi valan
das, žaibo greitumu, iš arti 
ir toli, spėta susirinkti sū
nums, dukterims, žentams, 
marčioms ir anūkams.

Tarp linksmų ir malonių 
pasikalbėjimų katalikiškoje 
je dvasioje, žaibo greitumu 
prabėgo netikėto, reto ir 

' brangaus susitikimo laikas 
ir staigus vėl išsiskyri
mas . . .

vestuvės
Marųuette Park. — Bru

no Briedis, sūnus Veronikos 
ir Juozapo Briedžių, 7124 
So. Maplewood, susituokė su 
Elenora Budrikaite, dukte
rim Stanley ir Catherine 
Budrikų, 7012 So. Maple- 
wood, rugp. 23 d. Gimimo 
Panelės Šv. bažnyčioj.

Jaunieji žengė prie alto- 
Ir, štai, vėl visi kaip vie- riaus su šešiomis poromis

• nas stovime šalę traukinio.
*. Atvyko ir Alfonso draug-

keleivis, kurio krutinę puo-
• šia skaistus aukso kryžutis. 

šia skaistus aukso kryžius, 
ir akimirkoje, Pullmano va
gonas priglaudžia mūsų 
brangųjį svečią Alfonsą sy
kiu su jo draukeleiviu.

Dar per vagono langą 
abu taria mums visiems 
nuoširdų su Dievu ir traukj- 

« nys
Alfonsas savo atsilanky

mo įspūdžio, kad pasiekęs 
mą įspūdžio, kad pasiekęs 
profesiją ir R. Katalikų ti
kėjime nesusilpnėja, bet 
laipsniškai stiprėja. Tas tė
vams pinigais nenuperka
mas džiaugsmas. Priede, 
žadėjo, dėti visas pastan-

palydovų. Moterystės Sakra 
mentą suteikė pats klebonas 
kun. A. Baltutis.

Per šliūbą solo žavingai 
giedojo Aldona Gjrigoniūtė.

Vestuvių puota įvyko 
Marąuette Park salėj. Da
lyvavo keli šimtai svečių.

Šia proga jaunųjų tėve
liai hori padėkoti visiems 
svečiams o labiausiai a* si-

VISA ŠALIS APGAILI

("Draugas" Aciue teiepūote)

Mrs. Sara Delano Roosevelt, 87 m. amž., prezdiento 
Roosevelto motina, kuri dėl savo senatvės komplikaci
jų praeitą šeštadienį mirė Hyde Parke, N. Y.

^Seratchinf JMbre \tithFait
___________ ____ -rltovyUdl

For quick relief (rom i Lching o( ucsema. pimples. 
atiiiele', (oot. ecabiet, raahes and other ex- 
ternally cauaed skin trouhlea, uae workt- famoua. 
cuoling, anuacpuc, liąuid D D.D Presčription. 
Creaaeleaa. atsinleaa. Soothes Irritation and 
ąuickiy stopa intenae itchlng 35c trial bottle 
provea it. or your money back. Ask your 
druggist today (or D. B. O. MUUCBIMION.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūdims au dio- 
durnlAboaiis užlai
domis kr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tek: Biznio 

Rez.:
ENGIewood 5883 
£NGIewood 5840

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

CLASSIFIED
REIKALINGI DARBININKAI

HELP UANTED — VYRAI

“CABINET 1UKUB" — pelyręs prla 
parlor (rėmų. Nuolatinis darbas.
LE MOYNE PARLOR EKAME CO.,

MM W. Urauil J»*e.

JAUNI VYRAI — BERNIUKAI, 
reikalingi ordurių pripildymui ir ča
konų. Geros algos. Patyrimas ne
reikalingas. Atsišaukite nuo 8:30 iki 
11:30 rytais. A. C. McClurg A Co., 
333 E. 'Gaterio St.

MOLDERIAI
"Bench — brass" patyrę vyrai pa
geidaujami. Aukščiausios algos. Nuo
latinis darbas. N Ati ku N AL BEAK- 
ING METAMI CGHP., 3M1 W. Mtti 
Siruet.

[VYRAI — nuo 1» iki. 2S naštų sa 
numo išmokti restauranto biznį ga-

MARQETTK PARK IR APYLINKEI 
KAS KA TURITE MAINYTI ARHA 

NORIT PIGIAI PIRKTI:

«8th lr S- Campbell Avė. 6 
barių mūrinis cottage kaina >3,60*. 
įmokėti >600.

Ant Ko«kwell St. Ir 8Ith • Kam
barių mūrinis bungalow. 2 karų 
mūrinis garadžius, kalia 86,850.

ff" kambarin medinis cottaga — 
reikia pataisyti, kaina IK250.

1 lietų kampinis mūri tis namas 
po i kambarius, kaina 3 -2,600.

2 lietų po B kambarius — 2 boi
leriai — bungaiow stogre, kaina 
38,500. 4 fletų mūrinis >*m*i po
6 kambarius, ant 2 lolų j astaly taa, 
įmokėti >1,000.

Bizniavau namas, randui tarp di
delių dirbtuvių — taverno lr lunch 
biznis — 6 gyvenamieji kambariai. 
Kaina >1.500. Savininkas prums į 
mainus lotus arba. didesnį narna—- 
prldta pinigais.

Taipgi tucime didelį pasirinkime 
visokių namų po visų Chieagų: prl- 
vatlškų ir bizniavų, farmų mažų tr 

pigiai pirkti arba
poj įstaigoje. Matykite Mr. West 
tarpe 9 Ir 12 valandos. PIXLEY- | didelių, galima 
and EULKIU, 333 W. Msdisen St. mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bito 
Jūs turite, kreipkitėsVAIKINAI, įvairiems spaustuvės dar

bams ofise, nuo 18 iki 20 metų. Tu- 
,tl b«It tvirti lr vogoa turėti tarpe u

125 lr 160 svarų. J. M. BCNOSCRG, “UROMSKIri
Ine., 09 E. South Wates St, Kau 
dolpli 7292. Matykite Mr. IfioUi.

CO.,
0021 S. Wet*ern Avė.

Tel. Rep. 871S — Vak. Fros. 1111

Kuria šeimos ėidinį
Joseph Seminarą — He

len Girdauskas.
Frank Shimenas — Helen 

Shepetis.
John P. Kaminskas — Lil 

lian Cygan.
Joseph M. Jameszewski—

Marie Burba.
Stanley Cikanauskas

Vera Lapie.
William V. Uminowicz— 

Irene A. Pikus.

bus ypatingai smagus ir 
įdomus. Ža vejančios dainos, 
drama, juokai, šposai, sma
gi muzika, pranešimai ir pa
tarimai, o ta visa išpildyti 
dalyvaus žymūs talentai, ra
dio Granadieriai, dėdė Vai- 

■ tekūnas, J. Praninskaitė, vi
si gerai prisirengę tai atlik

T

Kiek surinkta 
seno alumino

ti. Iš Peoples krautuvės bus 
gerų žinių link rudeninio, 
didelio išpardavimo, kurį 
siūlo nepaprasta didele ver
tybe ant visokių namams 
reikmenų. Patartina nepa
miršti pasiklausyti.

Rep. XXX

R. KANTER, Sav.

Uvettojame 
po visą

REMKITE
8ENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tei. BOOTJKVĄRD 0014

FINANCE AND LOANS 
Finansai h Paskolos ■

BERNIUKAI, kaipo pasiuntiniui ir 
dėl šsimoklniino mekaniėkos dentis- 
terljos. Geros algos, nuolatini. J. A. 
PRANTA DENTAL LAB., 5117 So. 
Dantca Avė.

BERNIUKAI suvirš 17 metų amžiaus 
lengviems darbams dirbtuvėje. Nuo
latini darbai. 38 centai į valanda. A- 
teikite pasirengę stoti į darbą. 
P9.OWEK PUODU CTS CO., 536 E.

• 33th Street, Chicago.

•‘CABINET MAKERS”. patyrę prie 
štorų įrengimų. Unijos nartai. Kreip
kitės: CHARLES BODACH & SONS, 
1724 No. WUeltester.

AUTOMATI&KO8 Sriubų mašinos “Bet 
up” vyrai. Kreipkitės prie llr, Pralt 
J. A TOUREK MFG. CO,, 4701 W. 
I8th SL

HELP VVANTED — MOTERYS

Jeigu, su baime ant svie
to gyvensi, niekad ramumo 
neturėsi.

Tas daiktas nėra sunkus, 
kurį su noru dirba žmogus.

Niekados nesigailėjo tas, 
kuris mažai valgė ir mažai 
kalbėjo.

laukusiems iš toliau kaip
iš W,acoDsin. Waukegąnt imnois State Coupnci. fo. 

y “ir Indiana Harbor. E. A.1 Defence vice - pirmimnkts
Murray M. Baker praneša, 
kad visoj Illinois valstybėj 
surinkta 644,000 svarų senu 
alumino. Iš šio alumino 
bus galima pagaminti ,29 
lėktuvus, šį mėnesį bus su 
lietas į gabalus ir pavestas 
šalies vyriuasybei.

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniai? atmokėjimais
Mutual Federal 

Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd.

“BUS GIRLS”
IR “COFFEE GIRLS”

Nuolatinis darbas, trumpos valan
dos: nuo 12-tos iki 3-čios vai. po 
pietų kasdieną, išskiriant sekmadie
nius.
MARSHALL FIELD & CO.

MERGINOS, kaipo veiterkos ir 
prie "fountain" darbų. Patyrimas 
nereikalingas. • Unilormoa duodamos. 
W. T. GRANT CO., 10« So. State 
SL Matykite Mies Rehagen 9:30 ry
te ant 3-čio aukšto.

■ ■■ ■ i
OPERATORK08, patyrusios siuvime 
prie Slnger siuvimo mašinų. Nuola- ' 
tini darbai. PROTECTION PRO- I 
DUCTN COt, >>3 No. Aberdeen, ant 
4-Ui ankšto. '

T

Namu šeimininkės
įspėjamos

Artinasi ruduo. Po va
saros laįko kiekvienuose 
namuose šeimininkės imasi 
darbo pasitvarkyti žiemos

gas, kad už poros metų laikui. Kambariuose, rūsy-
įvyktų sykiu tėvų auksinis, 
o jo ir jo sesers sidabriniai 
vedybų jubiliejai.

Be to .prašė pasimelst už 
J. M. praloto M. L. Krušc 
sveikatą, kad galėtų visiems 
trims suteikti jubiliejinių 
vedybų palaiminimus.

J. Šliogeris.

Du vaikinai 
prigėrė Michigane

Ties Navy krantine du 
berniukai prigėrė įkritę į 
Michigan ežerą. Jie yra: 
Theodore Belles, 5 metų, ir 
Frank Demaria, 8 metų 
amž.

Pirmasis greit ištrauktas 
ir ilgiau kaip vieną valandą 
veltui darbuotasi jį atgai
vinti. Antrojo lavonas tik 
po keleto valandų rastas 
ežere.

se ir ant viškų daromi pa
keitimai.

Greater Chicago Safety 
Courcil pareiškia, kad per 
tok’, pasitvarkymo sezoną 
namuoee dažnai įvyksta ne 
laimių, daugiausia sus i žei
dimų ir gaisrų.

Tad šeimininkės įspėja
mos, kad jos kiekvienam 
.’ingsny būtų atsargios.

Kas nugali kitus — stip- EEN. J. KAŽANAUSKAS, See. [merginos ir -vaikinai gfntirli- 
rus; kas pergali save — ga- »OeMOO.Oe »Meme dirbtuvėj, darbams,..Turi _būt

lingas. — Lao-Tse.

Radio
Šį vakarą 7 valandą radio 

klausytojai turės smagumo, 
sykiu įdomaus pasiklausy
mo girdėdami Peoples Fur
niture Kompanijos regulia 
rį antradienio radio progra
mą. Šios dienos programas

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie
Pasaulio gražiausias ir 

didžiausias choras yra Six- 
finos choras Vatikane, pas, ChaHeS YllsHaS
Šv. Tėvą. I

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

134 NO> EA SALLE ST., 
Koom 2014 Tel. State 7372

REZIDENCIJA; —
3149 80. HALSTED ST.

Tel.: Victory 2679

Nesenai sugrįžęs iš EUwod, III. 
valdžios darbų — dabar užsiima 

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

lel. Canal 5014

Lietuvis Kontraktorius 
Ir Karpenterys

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 “classified1” 
skyriuje 7-tam puslapy kaš 
dieną. Laikui bėgant šių 
skelbimų skaičius didės ir 
tuomi duos mūsų skaityto
jams geros progos iš ko 
pasiskirti tinkamesnį ar ge
resnį darbą pagal savo pa
tyrimą ir pageidavimą.

Jeigu jums yra reikalin
gas darbas dabar, skaityki
te šiandieninius garsinimus 
ir pasirinkite, kas jums ge
riausia patinka. Šios dienos 
numeryje biznio įstaigos rei 
kala/uja 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 
darbo.

Dėl tolimesnių progų dar
bo gavime tėmykite kas die
ną “Drauge” darbų skelbi
mus. V. Ed. Pajaujis, 

“Dr.” Skeib. Vedėjas

Jūsų Gražiu
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

(teeiti. Geros algos. AMERICAN TOY 
A FURNITURE CO., 726 So. LaSa- 
Ue SL

HELP VVANTED 
AD — DEPT 

TeL Raniloiph 9439—9499
l

ŽAVIAUSIAS 
SUKU

BU. U

KOJINIŲ
POCKET’BOOKV

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN U7fi

Gražiausieji pasaulyje lan 
gų vitražai yra Cartres, 
Prancūzijoje, — katalikų 
katedroje.

Nesekime tų, kurie išsiža
da savo kalbos ir katalikų 
tikėjimo, nes ir Dievas jų 
išsižadės paskutinę teismo 
dieną. — L Leščhis k

Pasisekimo paslaptis yra 
ne tame, kad niekad nesu- 
klydus, arba neapslvylus, 
bet tame, kad nenupuolus 
dvasia. — Aistis.

Gerą darbą artimui pada
rysi, jei prikalbinsi jį užsi 
sakyti “Draugą”.

Whre«, mothers, sistere-'they’re often 
forced to point the way to hoii 
health te their men folkl For womea 
know that a healthy head produces 
handsome hairl And that’s why 
)Women everywhere are pointing to 
Fom-d. the remarkable foaming oil 
phampoo which first nourishez the 
Kaip, then taket the duH, porched 
hair and brings it back to glowing 
health. Fom-ol is so economical; a i 
Kttfe goet a long way. Ask your. 
druggist for the regular 50c siz». 
Or, write for a generous trio! bot-’ 
He, enclosing 10c to cover packing^ 
and postage.

FOM-OL

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. R«z. Tel. VICTORY 24R»

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jenas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewskl 
“Shorty”

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KABŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Cbicago, UI.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BŲICK’O AGENTORA 

Nauja Vieta:
907 VVEST SSTH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAPayette 2022



Iškilmingos gedulo pamaldos už 
a. a. kun. dr. Jono Navicko sielą

Pamaldose dalyvavo Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis, prpf. K. Pakštas, "Draugo 
redakcijos personalas, Broliai Marijonai 
ir daug žymią Chicagos lietuvių veikėjų.
Gražiai išdažyta Aušros 

Vartų parapijos bažnyčia 
vakar pirmą sykį buvo pa
skendus gedule: altoriai nu
rėdyti: nei gėlių, nei papuo
šalų, gedulos spalva apgaub
ti. Ant jų tiktai mirkčioja 
lemputės. Katafalis, ant jo 
mišiolas ir kielikas liudijo, 
kad gedulo pamaldos laiko
mos ne už paprastą Dievo 
pašauktą amžinybėn sielą, 
bet kunigą ir didįjį kunigą, 
kaip pažymėjo savo turinin
gam pamoksle kun. K. Ba
rauskas, “Mūsų Laikraščio” 
redaktorius.

Gedulo pamaldas celebra-, f pad.d.nti vei-
vo kun. P. Cinikas, MIC., Iklmą v,soose tuo9e darlraose’ 
“Draugo" administratorius, I kuriuose miręs a' * kun- dr' 

diakonu buvo kun. I. Alba
vičius, velionio mokslo drau
gas, subdiakonu kun. A.
Mažukna, MIC.

Po egzekvijų ir šv. Mišių,
per kurias giedojo varg. J.
Brazaitis ir dar atvykę jam
į pagalbą svečiai muzikai:
A. Mondeika iš Cicero, K. ✓
Gaubis iš So. Chicago ir L. 
Šimutis, Jr., iš Indiana Har
bor, Ind. Puikiai priruoštą 
pamokslą pasakė kun. Ba
rauskas apie velionio asme
nį, jo atsidavimą ne tik vie
nuolijai, bet ir visoms mū
sų organizacijoms, visiems 
Amerikos lietuviams, visai 
mūsų tėvynei Lietuvai; jo 
didžiąją širdį, kurioj rasda
vo atbalsį kiekvienas kilnus

CHICAGOS ARKIVYSKUPO LAIŠKAS 
ŠVENTŲ MISIJŲ REIKALU

Praeitą sekmadienį viso
se Chicagos arkivyskupijos 
bažnyčiose skaitytas J. E. 
arkivyskupo S. A. Stritch 
laiškas tikintiesiems šv. mi
sijų reikale. Rugsėjo 14 
d., sekmadienį, bažnyčiose 
įvyks kolektą naminių ir 
užsienių misijų reikalams.

Ekscelencija laiške pabrė

brėžia, kad ypač užsienių ,^“ingum°irmeilž9 JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Pienumerata Siūloma 

i UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
f

štai duodąme 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, patobulihtas 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:

katalikiškos misijos gyve
na nepaprastai sunkiuosius 
laikus, kas daug kliudo 
Dievo žodžio skelbimui ir 
platinimui tarp netikinčių
jų. Pasaulinis karas atkir
to misijoms visus paramos 
šaltinius. Misijos Šios pa, 
ramos šiandie tikisi tik iš 
J. A. Valstybų katalikų, 
kurių duosnumas pasauliui 
yra žinomas.

Tikėjimo Platinimo drau
gijos Chicagos arkivysku
pijoj direktorius prelatas 
J. J. Horsbufgh pareiškia, 
kad misionieriai kunigai ir 
vienuolės ne vien skleidžia 
Kristaus Evangeliją, bet 
dar aprengia ir maitina mi
lijonus apleistųjų abiejose 
Amerikose, Afrikoj, Japoni 
joj, Kinijoj, Korėjoj, Okea
nijoj ir Australijoj.

S5

v

C'DreuiM" Acme teiepnoie. 

Geležinkeliečių unijų viršininkai Chicagoj susirinkę paskelbia,-kad jų vadovaujamos
visais tais darbais, kuriems unijos nubalsavo streikuoti, kai geležinkelių kompanijos atsisakė didinti darbininkams

atlyginimą.

tautos ir lietuvių ar čia, ar į 
Lietuvoj, reikalas. Ir smū
gio ištiktas, mirties angelui 
jau stovint už durų, kad pa
ėmus tą didžiąją asmenybę 
ir išvedus iš šios žemės, ve
lionis ir tada dar rūpinosi

nedaug turime darbininkų 
Baigdamas pamokslą pabrė
žė, kad šiuo momentu, kuo
met Marianapolio sode be
riama žemės ant karsto kil
nios asmenybės palaikų, mes 
čia, ir visi lietuviai katalikai 
Amerikoj deklaruojame pa
siryžimą — sustiprinti savo

b

Praeitą savaitę pranešta, 
kad J. E. arkivyskupas S. A. 

■^Stritch, Chicagos arkivys
kupijos ganytojas, laišku 
pakvietė tikinčiuosius gau
singai dalyvauti Šventoje 
Valandoje, kuri įvyks atei
nantį sekmadienį rugsėjo 
14 d., vakare Soldier Field, 
Grant parke. Iškilmės 
įvyks melsti Dievo grąžinti 
pasauliui žmoniškumo teisė
mis ir krikščioniškais prin
cipais paremtą taiką.

Šį kartą yra malonu pa-

J. Navickas veikė ir prie 
kurių nuolatos skatino.

“Salve Regina Mater Mi- 
sericordia” liūdnai gaudė 
choro sutartinė vargonams 
pritariant. Tai buvo giesmė 
Aušros Vartų bažnyčioje tą 
valandą, kuomet ir Maria
napolio sode ji aidėjo iš 
tūkstančio širdžių beriant 
smiltis ant kapo garbingo 
kunigo, drausmingo vienuo
lio, tiesos švyturio, didžiojo
ir kilnaus lietuvio-patrioto. į arkivyskupas. . Per benedik- 

Pamaldose dalyvavo Lie-1 ei ją Kristus, Eucharisti-
tuvos konsulas, prof. K. 
Pakštas, daug Chicago lie
tuvių veikėjų ir ypatingai 
daug vestsaidiečių, kuriems 
ne sykį velionis yra patar
navęs dvasios ir tautos rei
kaluose. Rap.

Misijų darbas ir misionie
rių veikla neturi ir 
kad ir trumpiausiam laikui 
sustoti, sako prelatas di
rektorius. Demokratijos vie
natinė viltis yra krikščio-l jr amerikoniškas vėliavas.
nybės plitimas. Taika nie
ku būdu neįmanoma var
žant krikščionybę. Taika 
ateina tik plečiant krikščio-

ją Švenč. Sakramento bene- 
dikcija, kurią suteiks patsai

nis Karalius, bus sveikina
mas trilypiu saliutu nuo že
mės, iš jūros ir oro. Visam 
stadijone, išėmus specialiai 
pastatytą didingą altorių, 
visos šviesos bus uždarytos 
ir kai arkivyskupas su mon 
strancija atsisuks į minias, 
100 trimitininkų trimituos 
liturginį saliutą “Kristus 
Imperatorius, Kristus Kara
lius.” Tuo pat metu iš lėk
tuvo į altorių bus paberta 
rožių žiedai. Iš ežero pusės 
gi oru bus išauta ųbomba 
kuri sprogusi iš savęs pa
rašiutu išlaisvins popiežiaus

Prieš štfeęitųjj Valandą 
įvyks parijotinė programa,

jrincipus,

Tikėjimo Platinimo drau
gija, kuri gyvuoja visose 
šalyse, tik vienoj Afrikoj 
rūpinasi apie šešių milijo
nų katalikų dvasios reika
lais. Tęnai misijose dar
buojasi 3,820 kunigų, 2,393 
broliai ir aaugiau kaip 10,- 
000 vienuolių seserų.

Iš visų J. A. Valstyvėse 
misijoms surinktų pinigų 60 
nuošimčių siunčiama užsie
nių misijoms, o likusieji 
sunaudojami naminėms mi
sijoms. '

Konstitucijos diena
Illinois gubernatorius 

Green paskelbė Konstituci
jos dieną — šio rugsėjo 17 
d. minimą.

DRAUGAS

BALSUOJA UŽ STREIKĄ

^7

ŠVENTOJI VALANDA SOLDIER 
FIELDE RUGSĖJO 14 D. VAKARE

Dvylikos katalikiškų vidu
rinių mokyklų “benai” pa
teiks gražios patriotinės 
muzikos. Bus driliai ir visų 
“benų” grojamas Švento 
Vardo draugijos himnas 
“Holy God We Praise Thy 
Name.”

Programoje dalyvaus ka- 
tedralinis' sifonijos orkest
ras ir katedraliniai choris
tai.

z
Po programos vyks Šven

toji Valanda.
Tą vakarą šventąjam Tė

žymėti, kad Šventoji Valan- TOi Piju; xn kabiegra. 
da bus užbaigta iškilmingą- ma bu8 dvasinė

Policija sugavo 
tris plėšikus

Pietinėj miesto daly po
licija sugavo tris plėšikus, 
kurie atėmė iš žmogaus au- 

milijonų mišių ir 5 milijo- i tomobilį ir su tuo žmogum
puokštė, sudaryta iš numa

nai atkalbėtų rožančių. Be 
ta, tai yra visa bus surašyta 
ant pergamino ir įteikta ar
kivyskupui Stritche. Pas
kiau pergaminas bus pasių
stas šventąjam tTėvui.

Bilietai į Šventąją Valan
dą veltui dalinami visose 
bažnyčiose.

Ir kitos kompanijos 
brangina pieną

Chicagoj ir kitos pieno 
kompanijos paskelbė, kad 
jos pabrangina pieną iki 
15 ir pusės cento kvortai.

Miesto valdyba veltui 
darbuojasi sulaikyti kainų 
kėlimą. Neturi reikalingos

kuri prasidės 7:00 vakaro, paramos iš visuomenės.

I/,"DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANal 8010

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS
BONDS

ANDSTAMPS

ON SAU \l R PUSTOHK F OR RASK

AMERICA ON GUARD!
Above ip e reproduetion of the

Treasury Department’, Defenae
Savings Poater, showing aa exact 
duplication of the original “Minute 
Man” atatue by famed eeulptor 
Dantei Chestej Vrench. Defenae 
Bonda and Stamps, on sale at your 
bent or post office, are a vital part 
af America’, preparationa.

Pirkite “Defense štam
pas” šiandien ir taupykite 
rytojai! Stampos parsiduo
da po 10, 25 ir 50 centus. 
Kiekvienas pirkėjas gauna 
knygutę, kurioje gali tau
pyti “Defense Stamps”.

Sustokite “Draugo” ofi
se ir nusipirkite nors kele
tą “Defense Stamps”!

Būkite nuoširdūs ameri
konai!

BRUSH

' tIATOK.

tn lemta Mtig ▼vny TOKraTB mar irriraF-

Ing oray Ihcff m dtsturfcs 
•be color harmony of 
your hair V Touch M owoy 
flafsFy w<Hi Ihls new Clal- 
rol Bruth Crayon. U per-

colortng *• roe» aut wMiout drlppino t 
Ino. and b the perfect answ«r la ln-between Snrtnos ar 
•bose dittractino first oray Imta. tl a Msart “carry-every- 
wbere" ca*e «hot opent ln a |My raady for ūse. |l . . , 
BeAlb SOc .., b U naturaHoaUno diodas*

28 m. amž. vyrams 
žinotina

J. A. Woll, U. S. prokuro
ras Chicagoj, paskelbė įspė
jimą 28 metų amžiaus ir se 
nesniems vyrams, kad jie 
gautus iš drafto boardų kve 
stijonierius išpildytų ir juos 
grąžintų boardams.

Prokuroras sako, minėto 
mažiaus vyrai tik laikinai 
išimti iš kareiviavimo ir 
turi laikytis drafto tvarkos.

kartu bandė pabėgti prieš 
tai apiplėšę vieną porą.

Suimtieji: P. Erickson,
18 m., J. Taylor, 19 m., ir 
J. Ernest, 19 m. amž.

Did “Diamond Jim” Have 
Stomach or Ulcer Pains?
It ia hardly likely that Diamond Jim 
Brady could have eaten ao vora- 
ciouBly if. he suffered after-eating

fialna. SuiTerers who have to 
hthe penalty of stomach or > p*y

, . . ______  -r ulcer

6 ai na, indlgestion, gas paine, heart- 
urn, burning sensation, bloat and 
other conditlons caused by excess 

acid shouid try a 25c box of Udga 
Tablets. They mušt help or money 
refunded.

Pasitikę veikia 
naciu laivai

Pacifike trankosi nacių 
ginkluoti laivai. Jie apsi
metę britų kruzeriais. Skan
dina priešų laivus, užgrobia 
vežamas prekes, taip pat 
įkalina įgulas.

Apie tai praneša paskuti
nėmis dienomis Chicagon at 
vykęs norvegų laivo jūrei
vis Marne Forde, 23 m. 
amž. Jis atvyko iš Japoni
jos su norvegų konsulo pasu 
ir apsistojo čia pas savo 
pusbrolį.

Jis priklausė norvegų, pre 
kinio laivo Ole Jacobs įgu
lai. Laivas plaukė iš Sin- 
gapore į Colombo, Ceilone. 
Vežė 50,000 statinaičių ben
zino britams.

Pietų jūrose vokiečių pi
ratinis laivas sulaikė Ole 
Jacobs, jį apvaldė ir pa
siuntė, į Kobe, Japonijoje. 
Laivo įgulos nariai ten įka
linti.

Jūreiviui Forde pavyko 
susisiekti su norvegų kon
sulu ir jam leisa laikinai 
atvykti į Ameriką.

X Sesuo Dolorosa šį rytą, 
9 vai., iš šv. Kazimiero 
vienuolyno koplyčios laido
jama šv. Kazimiero kapi
nėse.

X 40 vai. atlaidų Nekalto 
Praąidęjimo Panelės Jty. 
bažnyčioje .užbaigia šį va
karą. Po mišparų procesi
ja su šv. Sakramentu, jei 
oras pasitaikys gražus, bus 
lauke: eis Feirfield, 45 ir 
California gatvėmis.

X Kun. Stasys Valuckis 
nuo rugsėjo mėn. 5 d. jau 
persikėlė į Nek. Prasidėji
mo P. Šv. parapiją, Brigh- 
ton Park. Taigi dabar Brigh 
ton Parko lietuvių parapija 
turi keturis kunigus.

X Bronius ir Genovaitė 
Kulikauskai iš Brighton Pk. 

’ povestuvines dienas leidžia 
kelionėje. Pirma sustojo pa
sisvečiuoti pas Blaze (Bla- 

Didžlausias Tautos turtas j ževičienę) Detroit, Mich. P.
— jos laisvė ir nepriklauso
mybė. — A. Stulginskas.

raui NEGU PIRKSITK 
MATYKITE MUŠI

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatymų at 
pataisymų — Nieko Įmokėti — l 
metai l&mokėtl — Apkainavlmas 
dykaL

Idetavts ParAavėJas
Stanley Litwlnas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

8039 So. Halsted St 
VIO. 1272

»

Antradienis, rūgs. 9, 1941

/ mu

Blaževičienė yra sesuo Ku
likauskienės iš Brighton Pk.

X L. Vyčių 36 kp. jauna- 
mečių kuopelės susirinkimą# 
įvyks rūgs. 10 d., trečiadie
nį, 7 vai. vak. parapijos sa
lėje. Laukiame atvykstant 
naujų narių. Kuopelė dėka 
Jono Brazausko smarkiai au 
ga.

X Ateitininkų Draugovėss
valdybos posėdis, įvykęs 
rūgs. 7 d. nutarė šio mėn. 
pabaigoje surengti vakarą 
su programa. %

INDIGESTION
suy affsct tha Hsart

ar aoltot H, ayt Ilk* S 
iluofdlįhalr-trtoier oa tha haart. At tha flrat alan of dlatraaa 

aauut aaao and aronen dapand aa Bailiai Tablata ta 
wt (ai ftaa. No Unttra būt aidi of tha taataat- 
ąrtln< oaadtelnaa knora far arld tndliaattoa. Ir tha 
riNHT DOBK doaaa’t prora Bali-ana battar. ratam 
kauto ta u tad faealra DOUBLB Mana? Buk. t*a.
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