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LAKŪNAMS ŽUVUS VISA LIETUVA LIŪDI
DARIAUS IR GIRĖNO LAVONAI 

ŠIANDIEN PAIMAMI Į KAUNA
RYTOJ ĮVYKS GEDULINGOS 

PAMALDOS BAZILIKOJ

Sveikiname Marijonų Vienuoliją 20 metų darbuotės Amerikoj sukakty

Lietuvos respublikos prezidentas prisiuntė už
uojautą žuvusių giminėms. Aviacijos ekspertai 
stebisi žuvusių ištverme. Jie įrašomi į garsiųjų 
lakūnų eiles.

RYTOJ ŽUVĘ LAKŪNAI Į perskridę lietuviai lakūnai kn- 
LAIDOJAMI 'pitonas S. Darius ir S. Girė

nas žuvo užpereitą naktį Kuh-
KAUNAS, liepos 19. —Žu- damni miške, kada lėktuvas

vę lietuviai amerikiečiai laku-1 Lituanica pakliudė medžių vir 
nai, Darius ir Girėnas, rytoj šūnes.
iškilmingai bus laidojami. Lai 
dotuvėse dalyvaus respublikos 

kabineto

Apskaičiuojama, kad lakū
nai ore išbuvo apie 36 iki 38

prezidentas, visi kabineto na-valandų iki katastrofai įvyk- 
riai, diplomatų korpusai ir ka-. siaut. Jie praskrido daugiau
riuomenės dalys.

LIETUVOS PREZIDENTO 
UŽUOJAUTA DARIAUS 
IR GIRĖNO GIMINĖMS

Iš Lietuvos per atstovą p. 
B. K. Balutį žuvusių lakūnų 
Dariaus ir Girėno giminėms 
prisiųsta Lietuvos prezidento 
užuojauta. Šią užuojautą gi
minėms įteikė Lietuvos konsu
latas Chicagoj.

Štai prezidento užuojautos 
tekstas:
“Daug drąsuolių mėgina per

skristi Atlantiko vandenyną. 
Daug jų žuvo jo bangose. Tik 
ne daugeliui pavyko nugalėti 
oro erdves tarp Europos ir A- 
merikos žemių. Tarp tų ne 
daugelio drąsuolių yra ir jū
sų sūnūs. Deja, nugalėję At
lantą, nematė, kad nelaimė 
laukia jų netoli Tėvynės sie
nų. Lietuvos vyriausybė kar
tu su visa tauta liūdi dėl tra
giškos didvyrių mirties ir rei
škia širdingiausią užuojautą. 
Tesuramina jus viltis, kad jų 

j didvyriškas žygis yra įrašy
tas Lietuvių Tautos Širdyje ir 
amžiais bus gyvas. Jų didžio 
žygio nepamirš Tėvynė, kurios 
garbei paaukojo savo gyvybes. 
Antanas Smetona, Respubli
kos Prezidentas. ’ ’

J. E vysk. P. Bflęys, Marijonų Vienuolijos Vyriausias Vadovas, atvykęs Chicagon 1931 m. iškilmių me
tu. Iš kairės į dešinę sėdi: kun. J. Jakaitis, kun. A. Petrauskas, a. a. kun. F. Kudirka, buvęs Am. Marijo
nų Provincijolas, J. E vysk. P. Būčys, kun. L. Draugelis, kun. K. Matulaitis, kun. Pr. Skruodenis. Stovi. B. 
Ivanauskas, kun. J. Navickas, kun. j. Mač.iulionis, kun. Vercbovski, kun. J. Paškauskas, kun. V. Tikuišis ir 
P. Mart inkus.apie 4,500 mylių. Ir apie 400 

mylių belfko Kauną pasiekti.
Iš nelaimės vietos lakūnų la 

vonai atvežti ir laikinai pagul 
dyti Soldino kapinių koplyčio
je. Šeši fašistų partijos karei
viai pastatyti garbės sargybom 
Lavonai atvež/.i vakar vakarą 
tik po to, kada autoritetai ap
žiūrėjo susikulusio lėktuvo lie
kanas ir surašė visus lakūnam

Gedulingos pamaldos 
Kauno bazilikoje.

(Rytoj ir Cliieagos lietuviai 
turės gedulingas pamaldas.
Oikagieciai lietuviai tokiu bū
du bendrai su Lietuva melsis 
už ž.uvusių mūsų tautos didvy
rių sielas ir bendrai su visa 
tauta žuvusių liūdės).

Iš Vokietijos pranešta, kad
žuvusių lakūnų vežamas paš-j priklausančius daiktus, 
tas į Lietuvą nesunaikintas
per katastrofą.

įvyks
Vietos aplinkiniai gyvento

jai giliai sujaudinti lakūnų žu
vimu. Planuoja pastatyti ak
mens , paminklą
vietoj — (miške.

Susikulusio lėktuvo suskal
dyti sparnai dingę. Visas jų 
dalis žmonės išnešiojo atmini
mui. Fašistų kareiviai pasta
tyti lėktuvo liekanai saugoti.

/w. . , ... . jį Katastrofa, kaip spėjama tuOficialus ištyrimas rodo,
. i , , - • . , rėjo įvvkti tuoj po pusiaunak-kad lakūnai neturėjo kubiliuky' vi J 1 j . . r.Tj,
nė lašo gazolino ir turėtą lėk-

Stargardo, 
nuo Soldino, 
11:30 naktį

iemių rytų link 
entojai apie 
ėjo lėktuvo

katastrofos }jį<rai3žiojimą. Lėktuvo negalė 
jo matyti ir manė, kad tai ga
lėjo būt lakūnai amerikiečiai, 
nes kitoki lėktuvai naktimis 
per Stargardo apylinkę nes- 
krinda.

20 METU MARIJONU DARBO AME
RIKOJ SUKAKTUVĖS

TAI TAUTOS KATAS
TROFA

KAUNAS, liepos lj. — Lie-1 
tuvių amerikiečių lakūnų kap. 
S. Dariaus ir S. Girėno žuvi
mas Vokietijoj skaudžiai jmi- 
veikė visų Lietuvą. Tai tautos 
katastrofa. Abu skaitomi tau
tos didvyriais. Gavusi žinią 
apie tą baisią nelaimę Lietu
vos vyriausybė paskelbė tau
tos gedulo laikotarpj.

Kaunas buvo pasirengęs la 
kūnus iškilmingai pasitikti. 
Vidunaktį prieš pirmadienį 
ministeris pirmininkas J. Tū
belis su kitais kabineto ną- 
riais nuvyko j lėktuvų stotį,

tuve gazolino atsargą sunaudo 
jo. Spėjama, kad jie miške ne 

į tolies matė aikštę, bet klaidin
gai nustatė senojo miško me
džių aukštumą. Lėktuvas smo
gė į medžių viršūnes ir šakas 
ir susikūlė. Abu lakūnai žuvo 
staiga. Motoras nuo lėktuvo 
atplyšęs ir įsmigo žemėn. Su
sekta, kad lakūnų nusileidimas 
buvo daromas ne dėl motoro 
neveikimo.

Lėktuvo griuvėsiuose Tasta 
lakūnų kelionės užrašų knyga. 
Pradėta Chicagoj ir buvo tę
siama per A-tlantiką iki Londo 
no. Knyga rodo, kad iš New 
Yorko jiedu nuskrido į Ra- 
gged Harlmr ir iš tenai pe»-

čio audrai siaučiant. Kuhamm 
apylinkės ūkininkai pasakoja, 
kad po pusiaunakčio jie girdė 
jo miške įvykusį kaž kokį ne
paprastą trenksmą. Tik 7 vai. 
ryto viena valstietė išėjo miš
kan uogauti ir rado susikūlu- 
sį lėktuvą.

Kunigų Marijonų kongregacija J. Valstybėse mini 20 
metų savo darbo sukaktuves. Apie tai plačiau rašoma kituo
se šio “Draugo” numerio puslapiuose.

Marijonų kongregacijos darbas šiame krašte lietuvių 
tarpe prasidėjo 1913 metais, atvykus į Cbicagą pirmiesiems 
trims kunigams marijonams. Tai buvo kun. prof. J. Matule
vičius (tuometinis vyriausias marijonų vadas, paskiau gi 
arkivyskupas), kun. J. Kazakas ir kun. F. Kudirka (pei
kiau Amerikos marijonų provincijolas). Tais pačiais me
tais šių pijonienų pastangomis įsteigtas Marijonų 
lynas. Jroklubo atstovų ir pasiunti-

Kunigai marijonai atvyko Amerikon misijonieriauti. | ny^s nar’M,su Lietuvos ats-

ŽUVUSIŲ LAKŪNŲ LA
VONAI PAIMTI J KAUNĄ
(Per Chicagos konsulatą) 
“Liepos mėn. 18 d. popiet 

žuvusių lakūnų kūnai sudeda
mi iš Berlyno atvežtuosna kar 

vienuo-, stuosna. Liepos 19, 8 vai., Ae-

Karaliaučiuje taip pat prieš 
vidunaktį girdėta lėktuvo mo
toro tratėjimas. Iš to daromi 
išvadai, kad lakūnai audros 
metu paklydo ir po apylinkes 
skraidė. Karaliaučiuje dar mė 
ginta nežinomų lakūnų domę 1
atkreipti. Paleistos rakietos į I Pasirodė, kad be spaudos — rašto, neįmanoma tas tikslas, tovo pavaduotoju Dymša prie-
padanges.
lietuje.

Bet lėktuvas dingo

IN MEMDRIAM

kur didžiausios žmonių minios : Atlantiką stačiai Airijos link 
laukė atvyksta įčių lakūnų. Ne 
paisant siaučiančios per naktį 
audros, minios išstovėjo iki iš
aušus, kada paskelbta apie įvv 
kusią katastrofą.

ŽUVĘ LAKŪNAI PAIMTI 
KAUNĄ

ir Londono. Nuo ten užrašai 
nutraukti.

Kada vakar rasta lėktuvas 
susikūlęs, šviesa dar žibėjo ir 
laikrodis dirbo ir rodė centra- 
linį Europos laiką.

Šiandien iš Kauno atvyksta 
Lietūvos karininkų delegacija 
lavonų paimti. Planuojama pa 
rrr*ti į Berlyną, ar Stettiną, o

L. Šimučio, “Draugo” redaktoriaus kalba, pasakytu va
kar per radiją Peoples Furniture C'o. valandą).

Ir vėl skaudus smūgis ištiko mūsų tautą. Ji šiandien ap
sidengus gedulo šydu. Visas civilizuotas pasaulis jai 
reiškia užuojautos, nes drąsiame ir garbingame žygyje žuvo 
du tautos didvyriai — Steponas Darius ir Stasys Girėnas.

Skrisdami iš sunkiausiais laikais surinktų mūsų tautiečių 
aukų lėktuvu, padarę gražiausią aviacijos istorijoj rekordą, 
perkeliavę platųjį Atlantiką, nugalėję baisiausias okeano 
audras, miglas ir šalčius, padarę 4,500 mailių ir savo myli
mosios tėvynės Lietuvos angoje savo galveles paguldė. Tai 
tragedija, kuri kiekvieno lietuvio sieloje sukelia skaudų ir 
gilų liūdesį, iš akių išspaudžia graudžią ašarą.

Žinia apie baisiąją tragediją lyg žaibas trenkė į visą 
mūsų tautą, o ypatingai mus ■Chicagos lietuvius, nes a. a. 
St. Darius ir St. Girėnas buvo iš mūsų tarpo. Mes juos'ger
bėme, mylėjome kaipo ištikimiausius savo tautos sūnus, ku-

siekti. Tad marijonai pradėjo pirmiausia leisti tikybinio tu- šaky, tautinėmis vėliavomis 
rinio mėnesinį laikraštį “Tikyba ir Dora.” Šiandien jis yra apdengti karstai lydimi bus 
savaitinis “Laivas”. O paskiau pasitaikė proga savo iškilmingai, 10 vai. bus atvež- 
nion paimti dienraštį “Draugą,” kurs pasaulinio karo nie-.. ... . , .
tu žadėjo jau užsidaryti. Šį dienraštj marijonai išgelbėjo ir' .....
nuo to laiko iki šiol jis yra jų žinioje. Marijonai dienraštin tonms lėktuvas, kuris startuos 
yra įdėję daug savo darbo, pasiaukojimo ir sveikatos, šie'U;30. 14 vai. lėktuvas bus Ka- 
blogi laikai kaip kitus laikraščius, taip ir “Draugą” srriar- raliaučiuje. 16 vai. Kauno a- 
kiai ištiko. Tai nėra kokia paslaptis. Tačiau laikai palaips- erodrome, kur žuvusius did 
niui gerėja ir yra vilties, kati marijonams pasiseks ii ir vėl
ant stiprraus ekonominio pagrindo pastatyti.

“Draugas” — vienatinis katalikiškas lietuvių išeivijoj 
dienraštis yra labai reikalingas. Jei kas abejotų apie jo rei
kalingumą, tegul dirstelia į tas milžiniškas mūsų tautiečių 
minias, kada jos, kokiai progai pasitaikius, krūvon sutrau
kiamos. O lietuvių yra daugybė ne tik Chicagoj, bet ir ki
tuose didžiuliuose miestuose, kur yra didieji pramonės cen
trai. Jie visi reikalingi katalikiško dienraščio. Šiandien gy
venti be dienraščio yra lygu būti kurčiam ir apie nieką ne
galvojančiam, neturinčiam kultūros, nė patrijotinių jausmų.

Kaip iki šiol, taip ir toliau dienraščio “Draugo” liki
mas priklausys nuo gerbiamųjų šio krašto mūsų kunigų i* 
nuo visuomenės. Mūsų kunigai supranta “Draugo” reika
lingumą, tad jie ir ragina lietuvius, kad dienraštį užsisaky
tų, skaitytų ir tarp kitų jį platintų.

Dienraštis “Draugas,” tiesą pasakius, nepriklauso ma
rijonams, bet lietuvių katalikų visuomenei. Marijonai jį tik

vyrius sutiks vyriausybė ir 
visuomenė ir palydės bazili
kom Liepos 20 pamaldos ba
zilikoje, kurias laikys arkivy
skupas. Iš bazilikos bus lydi
mi Kauno kapuosna, kur la
kūnai bus laikinai padėti ka
pinių koplytėlėje, kol bus pa
statytas rūsys paminklas.

(Elta).

SOLDTN, Pomeranija, Vo 
kietija, liepos 18. — Atlantiką iš ten lėktuvu j Kauną.

Šį “Draugo” numerį dedikuojame pami
nėjimui 20 mėty Marijonų Kongregacijos 
darbuotės Amerikoje.

rie savo gyvjbę rizikavo, kad į pačias aukštumas iškelti lie- savo žinioje turi. Marijonai per jį veda misijonieriavimo 
tuvių tautos garbę.'Mes jais didžiavomės, jų pasiryžirfą gy
rėme, kiek galėdami jiems padėjome.

Kada jie pakįlo virš Atlantiko į pavojingą, bet garbingą 
kelionę, lyg saulė mūsų tautoje nušvito, mūsų krutinės kupi- 
•ifii prisipildė nuoširdžiausiais linkėjimais, kad tik jiems pasi
sektų, viso pasaulio žmonių akys juos lydėjo ir taip pat laukė, 
kas iš to išeis. Bet šiandien juodi debesys užtemdė tą saulę,

(Tąsa 8 puslapyje)

darbą. Kas šį darbą remia, kas “Draugą” užsisako ir pla
tina, tas padeda marijonams apaštalavimo darbe. O šis dar
bas ifitikrųjų labai kilnus. Pats Šventasis Tėvas įpareigoja 
visus katalikus šį darbą dirbti.

Minint šias sukaktuves, Amerikos lietuvių katalikų vi
suomenė yra kviečiama kunigams marijonams gelbėti jų 
pastangose. Tas bus marijonams brangus atlyginimas už jų 
atliktus ir numatomus atlikti toj srity darbus. Bus Dievui 
garbė ir mums visiems nauda.

KAUNO LAKŪNŲ GILDIJA
STATYS ŽUVUSIEMS 

PAMINKLĄ

KAUNAS,’ liepos 19. —
Kaimo lakūnų gildija nuspren 
dė čia pastatyti paminklą žu- 
vusiem lietuviam amerikie
čiam lakūnam, kap. S. Dariui 
ir S. Girėnui.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLINKĖS 

— Šiandien numatomas lietus; 
kiek vėsiau.

/
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“DRAUGAS”

Išeina kaadlen, (fiakyrua sekmadieniui
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00, Pu

sei metų — >3.50; Trims mėnesiams — >2.00: Vienam 
mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams >7.00; l’usel me
tų — >4.00. Kopija OSc.

DIENOS KLAUSIMAI
UŽ KRISTŲ IR BAŽNYČIĄ

Į nežinomi} Amerikos šalį, į naujo; (^ar* 
bų paskubomis rengėsi pirmieji Marijonui mi
sijonoriai. Kai pasibaigė Friburgo (Šveica
rijoj) universitete darbas, atnaujintos Mari
jonų Vienuolijos vyriausias vadovas kun. J. 
Matulevičius paskyrė važiuot j Chicagą du 
kunigu: F. Kudirkų ir J ui. Kazakų. Jiedu 
turėjo pradėti Amerikoj Marijonų vienuoli
jos atžalų. A. a. Clueagos arkivyskupas Qui- 
gley prisiuntė i Friburgu Marijonams nuošir
dų kvietinių. Išsirengia misijonoriai į Ameri
ką. Juodu palydi pats vienuolijos generolas 
— kun. Jurgis Matulevičius. Atplaukia, iš
lipa laisvės šalyje, atvyksta į didį darbų. Tai 
įvyko liepos 19 d. 1913 m. Taigi, lygiai prieš 
20 metų. Tų sukaktį minint, norėtume vien 
bendraisiais bruožais atvaizduoti išganingą 
Marijonų veikimų Amerikoj lietuvių ateivi- 
jos tarpe.

Pradžia sunki. Darbo pasirodo daug, o 
darbininkų maža. Arkivyskupas Quigley, ar
čiau pažinęs kun. F. Kudirkų, paveda jam 
sutvarkyti apirusius santykius Šv. Mykolo 
parapijoj. Savo gera širdimi, taktu ir darbš
tumu, Dievo padedamas, sutvarko į nesusi
pratimus patekusių parapijų, įkuria ten pir
mąjį Marijonų Vienuolijos naujokynų, pra
deda priiminėti pasišventėlius jaunuolius į tą 
darbų, kurio negali padaryti kunigai. Stei
gia savo spaustuvę. Pradeda leisti mėnesinį 
laikraštį “Tikyba ir Dora”, suorganizuoja 
knygų leidimo ir platinimo draugijų, pats 
važinėja į misijas, rūpinasi dvasiniais Sese
rų Kazimieriečių reikalais, f talkų parsikvie
čia kun. V. Kulikauskų. įstoja į marijonus 
kun. Pr. Meškauskas, kun. Pr. Serafinas.

Tais laikais buvo kilę žymių nesusipra
timų Aušros Vartų parapijoj.''Arkiv. J. Mun- 
delein prašo kun. F. Kudirkos pagelbėti žmo
nėms susitvarkyti. Naujas darbas. Ačiū Die
vui, bendromis visų pastangomis greit sugrį
žo ramybė, sutikimas ir pasitikėjimas.

Į bekylančių Marijonų vienuolijos atža
lų su didele viltimi ėmė krypti ateivi jos va
dų širdys. Buvo sunkūs laikai. Dienraštis 
“Draugas” buvo prasiskolinęs. Bendrovėj ne
buvo sutarimo, neturėjo tinkamo nei admi
nistratoriaus, nei redaktoriaus. O tuo tarpu 
j Ameriką buvo atvykęs kun. P. Būčys. Bū
tinai norima pavesti Marijonams tvarkyti 
“Draugo” bendrovę, išgelbėti dienraštį. Ei
na sunkios derybos. Marijonų medžiaginės jė
gos mažos. Nori tvarkyti savo vienuolinį gy

venimų, apmokėti savo skolas. Bet ir čia Ma
rijonams tenka nusileisti. J. E. kard. J. Mun- 
delein prašo Marijonų imti “Draugų”, nes 
bendrovė buvo tada skolinga vyskupijos ku
rijai daugiau i(i,C\M) dolerių. Žuvus bendro
vei jie būtų žuvę kaip ir kitų skolintojų pi
nigai. Sudaryta nauja sutartis, perimta ben
drovės vadovybė. Marijonų Vienuolijai šis 
darbas buvo sunkiausius. Karo metu pabran 
gus popierai, tekdavo primokėti prie kiek
vieno egzemplioriaus. Prenumeratos neužteko. 
Skolos nelaukia. Kai tik apmokėta Kurijai, 
pradeda smarkiai reikalauti grąžinti skolas 
tie, kurie prie sutarties žadėjo jų nereikalau
ti ilgus metus. Marijonams skolos padaugėjo 
bet užtat bendrovės skolininkai sumažėjo, pa
sidarė pakenčiamiau.

Karo audroms praūžus, Amerikos Mari
jonai parsikviečia į misijų darbų ir sau į 
jiagalbų iš Lietuvos kun. P. Andziulį, kun.
A. Cikoto, kun. K. Rėklaitį, kun. L Česaiti, 
kun. K. Matulaitį, kun. J. Vaitkevičių, kun 
L. Draugeli, kun. A. Bublį, kun. A. Petrauskų. 
Jie, tiesa, mainosi. Pabūna kurį laikų {Ki
rų - tris metus, kiti ilgiau ir vėl grįžta į 
Tėvynę. Pas Marijonus įstoja nauji kunigai:
J. Navickas, J. Jakaitis.

Įkurtame Mariau Hills naujokyne ir ko
legijoj baigę mokslus klierikai eina kunigų 
mokslas Seminarijose. Stoja į darbų jaunieji 
kunigai: kun. J. Mačiulionis, kun. Br. Vitkus, 
kun. Ad. Jeskevieius, kun. Pr. Skruodenis.

Darbai
Nuolat augdama Marijonų Vienuolija A- 

merikoje pamažu plėtė savo darbo sritis. Pir
miausia teko dirbti parapijose. O ir dabar r 
Marijonai patarnauja Rockforde, Kenosboj 
ir Cbicagoje. Greta imtasi platinti knygas, 
leisti laikraščius. Išgelbėtas dienraštis “Drau 
gas”, leidžiamas savaitraštis “Laivas”. Su 
misijomis, Dievo žodį skelbiant, marijonai 
aplankė beveik visas lietuvių parapijas J. 
Am. Valstybėse. Kiek galėdami padėjo cen- 
tralinėiųs katalikų organizacijoms, labdary
bei ir vietos draugijoms. Marijonai įkūrė Ma- 
rian Mills kolegijų ties Chicaga ir Mariana* 
polio kolegijų, Thompson, Conn. Ji yra re
gistruota Kolegija Connectieut valstybėj.

Praėjo dvidešimt darbo metų. Iš mažo bū
relio išaugo, Dievui laiminant, didelis pasi- 

1 šventėlių būrys dirbti už Kristų ir Bažnyčių. [ 
Pereitais metais Amerikos Marijonai turėjo! 
12 kunigų, 47 klierikus, 10 pasaulinių brodų, 
12 naujokų, 24 bandinius ir 2 piagelbininkus, 
gyvenančius Vienuolijoj, viso 107 nariai. "Vieni 
tik Romoj eina mokslus 15 klierikų iš Am. j 
Marijonų Provincijos. Kiti — kitur. Galime^ 
laukti, jog padaugėjus darbininkų skaičiui, 
Amerikos Marijonai per sekančius 20 metu 
įneš į lietuvių kultūrinį ateivijos gyvenime 1 

znaujų vertybių, naujų darbų, padėdami, kaip 
lig šiol, katalikų visuomenės veikėjams ginti 
ateivijų nuo pakrikimo ir ištautėjimo.

n R A U O X R

J. E. Arkivyskupas Jurgis Matulevičius gimė 1371 m. 
bal. 23 d., Orinų kaime, Marijampolės parapijoje. Įšvęs
tas kunigu 1898 m., gruodžio 19 d. 1918 m. lapkr. mė'n. pas
kirtas Vilniaus vyskupu. Apaštalų Sosto vizitatorium pas
kirtas 1920 m. Mirė 1927 'm. sausio 27 d., Kaune.

MARIJONŲ KONGREGAęiJOS AMERIKOS PRO
VINCIJOS NAMAI IR MISIJOS

ClllCAGOS NAMAS: 2334 S. Oakley Avė., a) Aušros Vartų 
parapija, b) “Draugas” dienraštis, c) “Laivas” sa
vaitraštis.

MA RIAN MILLS NAMAS. Hinsdale, Ilk: Novicijatas. 
T1IOMPSONO NAMAS, Thompson, Conn.: Marianapolis — 

Lietuvių Kolegija.
AVASMINGTONO NAMAS, 721 Lawrence St. N. E.: Novici

jatas.
KENOSI1A MISIJA, 5108 — 7tli Avė.: šv. Petro parapija. 
R.OCKFORDO, MISIJA, 1534 S. West St.; Šv. Petro ir Povilo 

parapija.

zapas Mačiulionis, M. I. C., bu- 
jvo celebrantas. Sekantieji bu 
,v.o priimti. Jonas Žebrys, Hins
dale, III.; Jonas Sinkevičius,
Lavrence, Mass.; Vincas G ra-Į 
žulis, Du Bois, Pa.; Mikas1 
ŠmigeLskis, So. Boston, Mass.;

rėjo labai gražias priėmimo į A. Naudžiūnas, So. Boston, 
naujokynų ir įžadų padarymo Mass. ir Juozas Sabaliauskas, 
iškilmes. į Lowell, Mass.

Liepos 15 d., vakare, buvo! Sekančių dieną, Murijos Ka 
naujokų priėmimas. Koplyčia Ino Kaimelio šventėje buvo į- 
buvp gražiai išpuošta, altorius •'žadu padarymo iškilmės. 9 vai. 
gėlėmis papuoštas. Kun. Juo- ryto Mišias laikė namų vyrės-

GRAŽIOS IŠKILMĖS 
MARIAN HILLS.

, ILLINOIS

Užbaigę astuonių dienų re- 
kolekcijns, Tėvų Marijonų au
klėtiniai liepos 15 ir 16 d. tu-

D1D2IAI GERB. KUN. F. KUDIRKA.

Didžiai Gerb. Kun. Feliksas Kudirka, gimė liepos 
27 d. 1870 m., Nendrių kaime, Griškabūdžio parapijoj. 
Įšvęstas kunigu balandžio 14 d., 1894 m. Mirė 1932 m. 
kovo 24 d., Čikagoje.

MININT 20 METŲ MARI
JONŲ KONGREGACIJOS 
DARBUOTĘ AMER1KOJ E

D13 m. liepos 19 d. J. E. 
Arkivyskupas Jurgis Matule
vičius, Kliu. Felik. Kudirka, 
Kun. Julius Kazakas iš Fri
burgo atvyko Amerikon ir, 
Čikagos Arkivyskupo leidžia
mi, įsteigė Marijonams na
mus. Tais pat metais čia bu
vo įsteigtas ir novicijatas. 
Amerikos lietuviai katalikai, 
matydami Marijonų sėkmin
gų veikimų, 1918 m. pavedė 
jiems leisti “Draugą.”

ir tuojau po Mišių kun. J. Ma 
čiulionis, M. I. C., priėmė ap 
žadininkus. Sekantieji pirmą 
kartų padarė įžadus: Antanas 

, Ignotas, IVaterbury, Conn.; 
Pranus Aukštakalnis, Donald- 
son, Pa.; Jonas šaulys, Wau- 
kegan, Ilk; Stasys Misiukevi-

KUN. J. KAZAKAS, M.l.C.

Kun. J. Kazakas vienas iŠ 
trijų pirmųjų Marijonų atvy
kusių Amerikon.

čius, Kingston, Pa.; Juozas O- 
veika, Detroit, Mieli.; Stasys 
Gintas, Pittsburgh, Pa. Tų pa
čių dienų atnaujino įžadus kl. 
Eduardas Kubaitis, M. I. C., 
Huntley*, Ilk, ir brolis Andrius 
Steponavičius, M. I. C., Cld 

'ccgo, III. K.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

“DRAUGAS" TĖVU MARIJONU 
RANKOSE

Rašo: Kun. J. Mačiulionis, M.l.C.
Visi lietuvių katalikiški laikraščiai 

Amerikoje yra daug prisidėję prie sukūri
mo lietuvių įstaigų: bažnyčių, mokyklų, 
kolegijų, akademijų, lietuviško ligonbu- 
čio ir daugy K'-s kitų biznio įstaigų. Bet 
“Drangas” išeidamas kasdien jau per 17 
metų turbūt daugiausia yra parėmęs 
kaip nuirtų religines taip biznio įstaigas. 
Dieninį laikraštį išleisti ir daug didesnės 
grupės ui lietuvių tautų nepajėgia. Dien
raščiui reikalinga įdėti daug darbo ir jė- 
ffU-

Mūsų dvasiškija, suprasdama nauji n 
gumų dienraščio, dėjo visas savo pastan
gas, kad katalikiškų dienraštį įkūnyti. 
Per dideles pastangas ir nuoširdų pasi- 
aukavimų mūsų dvasiški jos Amerikoje
lietuviai katalikai J 9.16 metais susilaukė 
laimės savo'dienraščio. Tiesa, buvo tik 
bandymai ar nuolatos pasiseks diępraštj 

‘išleisti. Pasisekė ir jau 17 metų kaip 
“Draugas” išeina kasdien ir Amerikoje 
lietuvių katalikų visuomenė gali pasidi
džiuoti, kad yra pralenkus daug didesnes 
tautas su savo dienraščiu.

“Draugo“ išleidimas kasdien per 17 
m-dų priklauso nuo trijų dalykų: pirma, 
nuo lietuvių dvasiškijos, kuri įkūrė dien
raštį ir uoliai rėmė per visų laikų; ant

ra, nuo lietuvių katalikų visuomenės, ku
ri dvasiškijos paraginama prisidėjo labai 
daug prie dienraščio palaikymo; trečia, 
nuo Tėvų Marijonų Kongregacijos, kuri 
savo vienuolijos jėgas 1918 metais pak
reipė prie mūsų dienraščio “Draugo”, jm 
imdami lietuvių katalikų dienraštį į savo 
rankas.

Per 15 metų Tėvų Marijonų Kongre
gacija statė savo vienuolijos darbščiau
sius žmones į mūsų lietuvių katalikų dien 
raštį. Kas neatsimena J. E. Vyskupo P. 
Būčio, Marijonų Generolo gražių editori- 
alųf Kas užmirš Marijonų Provincijolo 
kun. V. Kulikausko valdymo laikus, kada 
jis dienomis ir naktimis savo jėgas dėjo 
ir stumte stūmė dienraščio reikalus pir
myn? Apart šių dviejų atsižymėjusių ka
talikų visuomenės darbuose, kas nežino 
kiek naudos ir gero yra padarę “Drau
gui” kiti Marijonų kunigai ir broliai!

Depresijos laikams užėjus visi laikra
ščiai tą labai atjaučia ir kaikurieins net 
savaitraščiams yra sunku existuoti, o juo 
labinu dienraščiams, visgi mūsų katalikų 
dienraštis, remdamasis ant dvasiškijos 
palankumo ir lietuvių katalikų visuome
nės paramos ir kooperavimo, tikimės, bus 
paskutinis iš visų lietuvių dienraščių išeiti 
rečiau negu kasdien. Marijonų Kongre
gacija, tikimės, dės visas savo didžiau
sias pastangas išlaikyti katalikų dienraš
ti-

žvelgiant atgalios į tuos 15 praeitus 
metus, matome, kad Chicagos , Detroito

ir Pittsburgo apielinkės yra tvirtai su
siorganizavusios. Chicaga visuomet buvo, 
■nuo pat “Draugo” atvykimo į Chicagą 
gerai suorganizuota; Detroit jau antri 
metai kaip susi nganizavo; PiMsburgos 
tik pirmus metus baigia gražaus savo vei
kimo per dienraštį “Draugą.” Šis darbas 
organizavimo, mano nuomone, turėtų pa
siekti visus lietuvių Amerikoje centrus. 
Lietuvių dienraščio plačiomis žiniomis 
visi ir*visur lietuviai Amerikoje turėtų 
pasinaudoti.

Užėjus depresijos laikams nesinori 
lietuvių katalikų visuomenės per daug 
spausti spaudos reikalais, bet nuo mir
ties reikalinga gintis iš paskutiniųjų. 
Kad mūsų lietuvių tauta Amerikoje jau 
yra apmirusi, tą mes visi žinome. Tik 
dienraštis su įvairiomis ir plačiomis ži
niomis gali tokius apmirusius lietuvius iš 
tos nelaimės išg-dbėti. Taigi ar leisime, 
kad dalis mūsų lietuvių katalikų numirtų, 
ar mes stosime j pagalbą savo dienraš
čiui ir padėsime visu# lietuvių centrus su
organizuoti,'kad tos nelaimingos mirties 
epidemija plačiau .neįsiskverbtų į lietuvių 
katalikų gyvenimą.

Tėvų Marijonų tikslas atvykimo į 
Ameriką buvo inisijonieriauti. Pirmiau
sia sakyti pamokslus bažnyčiose. Bet kada 
žmogus yra jau taip atšalęs, kad tingi nu
eiti į bažnyčių pasiklausyti misijonie- 
riaus pamokslų, katalikų dienraščiu sėk
mingiausia galima misijų tikslų atsiekti.

.M A K1J ONA I A M E RIKOJ E

Liepos 19, 1913 į Ameriką atvyko ar
kivyskupas Jurgis Matulevičius, kun. Fe
liksas Kudirka ir kun. Julius Kazakas. 
Jie įkūrė Marijonų VienuoĮynų Čikagos 
mieste.

Kaip žinoma, pradžia yra visuomet 
sunki. Bet'Tėvai Marijonai nežiūrint vi
sų sunkumų ėmė sunkaus darbo. Jie tu
rėjo mažai darbininkų, o darbo buvo 
daug. Visa tai jie darė su kantrumu ir 
viltimi, jog dirbant su Dievu viskas yra 
galima. Dievas tikrai Išgelbėjo Marijonų 
darbams.

Marijonams Amerikoje jau sukanka 
2') metų. Matome kokią didelę pažangų 
jie {>adarė į tą trumpą laikotarpį. Kada 
vienuolija pradeda plėstis ir augti, tai ir 
jų darbui bei užsiėmimai dauginas. Ir štai 
Šiandien Marijonai užima parapijas, duo
da'misijas bei rekolekcijas, jie stengiasi 
užimti mokytojų vietas, rašyti bei leisti 
knygas ir laikraščius.

'levai Marijonai Čikagoj turi didelę 
naštą ant savo {iečių leisdami “Draugą” 
ir “Laivą”. Jie mažai turi pagalbos. Ke
li jaunuoliai pasiaukavo Dievui tarnauti, 
ir tapo broliukais ir jiagelbsti ‘Draugų” 
Ir “lyaivąu išleisti. Taip pat prie šių lai- 
kra&čių prisideda ir pasauliečiai parem
dami šį darbų įvairiais būdais.

Pirmoji Amerikos Lietuvių Kolegija 
buvo įkurta 1925 m. — Sekančiais metais

pavasary 1926 m., liepos pradžioje, Ame
rikon atvykęs Arkivyskupas Matulevičius, 
uždėjo*savo antspaudų įkurdamus pirmų 
Lietuvių Kolegijų. Pirmieji Lietuvių Ko
legijos alumnai buvo šeši jaunuoliai. IŠ 
tų jau trys yra kunigai ir vienas jau dak
taras Kolboj ir bus neužilgo įšventintas į 
kunigus, Štai jau Marian Hills vaisiai 
pradeda rodytis. Tikimės, kad su laiku Ma 
rijonai susilauks daugiau savo darbinin
kų ir tuomet galės plačiau dirbti lietuvių
žmonių tarpe ir visus aprūpinti.

t
Marian Hills Kolegija pradėjo pildy

tis, vi-,tos vis mažėjo. Mat daugumo mo
kinių atvykdavo iš rytinių valstybių į va
karus mokytis. Tas visai būdavo be rei
kalo taip <oli važinėtis. Buvo nutartu, 
ieškoti erdvesnių kambarių ir vietos kur 
nors rytuose. Tam tikslui kun. Jonas 
Jakaitis buvo įgaliotas naujų vietą nupirk 
ti. Tas jam labai gerai pavyko. Dabar 
Marijonai gražiai gyvuoja Thompson, 
Conn. Kolegija buvo pavadyta pirmiau 
St. Marys College. Bet ji buvo nesenai 
inkorporuota ir valstybės pripažinta kaipo 
tikra kolegija. Vardas skirtas MARI
ANA POLIS COLLEGE.

Kun. Pr. Skruodenis, M.l.C.

, t
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KONGREGACIJOS DARBUOTĘ

AMERIKOJE
Tėvai Marijonai

ŠIS - TAS Tš TftVŲ MARIJONŲ 
PRAEITIES

įsteigė Tėvų Marijonų vienuolynų, palik
damas tuodu kunigus darbuotis Lietuvių 
Tautos išeivijai. Kaip kituose kraštuose, 
taip ir Jungtinėse Amerikos ValstybėseTėvai Marijonai, kas jie per vieni, 

mūsų visuomenei yra gerai žinomi. Jų
istorija garsi ir garbinga nuveiktais dar-1 . . . m .. .. .
bais Dievo garbei. Bažnyčios ir Tėvynės! ?r vtufunga- Tai «ahma 18 ™
gerbūviui. Užteks tik keliais bruožais pa- <ar ''
minėti žymesnieji ju gyvenimo bruožai, j ’ a^s Marijonų vienuolijos atgai
Tėvų Marijonų vienuolijos pradžia siekia , vįntojas kun. prof. Jurgis Matulevičius 
septynioliktojo šimtmečio. Ji buvo įsteigta 1u^' didelius nuopelnus liko 1919 metais 
1670 metais.'Aštuonioliktame šimtmety Paskirtas Vilniaus vyskupu. Kadangi tas

ši Tėvų Marijonų darbuotė buvo sekmin-

vienuolija išsiplėtė įvairiose šalyse, kaip 
Lietuvoje, Lenkijoje, Italijoje, Ispanijoje 
ir Portugalijoje. _

Lietuvoje Tėvai Marijonai užėmė pla
čių dirvų, turėdami savo vienuolynus Ma
rijampolėje, Sasnavoje, Igliaukoje, Sla
badoje — Miroslave in Jonavoje. Pati 
žymiausia jų darbuotės dirva buvo Mari
jampolėje ir jos apielinkėse. Netoli dvie- 

šimtų motu Tėvai Marijonai buvo Ma- 
ftampolės švietėjai. Kuomet 186+ mė
tis Rusų valdžia panaikino visus Mari.jo 

nų vienuolynus Lietuvoje ir Lenkijoje, te- 
paliktas tik Marijampolės vienuolynas, 
kame liko sutalpinti visų kitų vienuolynų 

•nariai.
mas. Tolimieji Pietų Europos kraštai, at
skirti nuo centro militarine Rusų siena, 
nuslopo ir pagaliau išnyko. Teliko vienas 
generalis vienuolijos namas Marijampolė
je.

Metams slenkant, Marijampolė jo te
liko vos trys vienuoliai. Rusų valdžia ne
leido naujų kandidatų priimti į vienuoli
jų. Išrodė, kad tam Marijampolės vienuo
lynui, kuris tiek daug gero padarė Lietu
vių tautai, taip pat bus lemta žlugti. Ta- 1 
čiaig Dievo Apvaizda kitaip skyrė. Atsi- ' 
rado garbingas vyras, kuris atgaivino 
žūstančių Marijonų vienuolijų. Tai laivo 
arkivyskupas Jurgis Matulevičius. Jis 
Šv. Tėvui laiminant, pertvarkė garbingos 
vienuolijos įstatus, kuriais ji galėtų gy- > 

k vuoti prie žiaurios Rusų valdžios. Po to 
arkivyskupas MatuUfiįčius surinko apie 
save žymų skaičių prakilniausių Lietuvos 
kunigų, kurie tapo Marijonų vienuolijos 
nariais Marijampolėje. Tai įvyko 1909 me
tais. Ir Tėvai Marijonai pradėjo iš naujo 
gyvuoti.

Tėvų Marijonų darbuotė Amerikoje 
1913—1933 m.

Kadangi Tėvų Marijonų gyvenimas 
prie Rusų valdžios buvo labai apsunkin
tas, tai jo atgaivintojas tuomet dar kun. 
prof. Jurgis Matulevičius išvyksta į Fri
burgu, Šveicarijoje, ir Čia-atidaro vienuo
lyną naujokams priimti. Svarbu žinoti ir 
žymėtina, kad 1913 metųis kun. prof. J. 
Matulevičius atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes kartu su kun. F. Kudirka ir 
kun. J. Kazaku, ir Chicagos (UI.) mieste

kraštas su senąja Lietuvos sostine, Vil
niumi, atateko lenkams, tai Jo Ekscelen
cijos padėtis ten buvo nepakenčiama. Ma
tydamas, kad jo darbuotė Vilniuje tetei
kia mažai naudos, Jo Eksc. pasitraukė ir 
išvyko Romon. Šv. Tėvas Pijus XI jį pa
kėlė i arkivyskupus ir pasiuntė f Lietuvą 
kaipo Apaštalinį Vizitatorių, kad jis sut
varkytų Lietuvos Bažnyčios reikalus. Te
kis milžiniškas darbias jam puikiausiabpa- 
vyko ir nusisekė. Jis įkūrė tris naujas 
vyskupijas ir Lietuvos provincijų, tiesio
giniai priklausoma Šv. Tėvui.

Tuo pač-iu laiku, 1926 metų vasarų, 
tukarkivyskupas Jurgis Matulevičius vėl at

Čia in^ri^teiįt^ gemmalinis na-'įv>’ko į Utines Amerikos (Valstybes. Čia 
tarp daugelio gražių savo darbų jis paliko 
vieną nemarų kūrinį, būtent, Amerikos 
Lietuvių Bernaičių Kolegijų. Sugrįžęs į 
Lietuva, arkivyskupas nepaprastu spartu
mu tęsė pradėtų savo darbų Lietuvių tau
tos labui. Nenuilstoma jo darbuotė, kaip 
Amerikoje, taip ir Lietuvoje^ pakirto jo 
spėkas. Neprabėgo nė pusės metų, kaip 
jis po sunkios operacijos atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, teikdamas didelės šventeny- 

Į bės pavyzdį savo gyveniniu, visos tautos 
apgailėtas ir niekada neužmirštamas. Ar
kivyskupas Jurgis Matulevičius buvo vie
nas iš garbingiausių ir kilniausių Lietu
vos sūnų. \

Kaip kiekviena pradžia, taip ir Tėvų 
Marijonų gyvenimo pradžia Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse be galo buvo sunki. 
Darbininkų buvo maža, o darbo labai 
daug. Bet, netrukus pagausėjo ir darbuo
tojų skaičius tokiais gerbtinais vyrais, 
kaip kun. V. Kulikauskas, vėliau kun. K. 
Rėklaitis, kun. prof. P. Būčvs, kun. prof. 
Ig. Česaitis, kun. K. Matulaitis, kun L. 
Draugelis ir k. Dideliu pasišventimu jie 
visi darbavosi vienybėje. Pradžioje užė
mė keletu lietuvių parapijų ir dabar ne
liauja jose darbuotis ir rūpintis dvasiš
kais žmonių reikalais. Taip pat darbavosi 
ir spaudoje, išleisdami “Tikybų ir Do 
rą” laikraštį, tuomet begyvendami Šv. 
Mykolo parapijoje (Chicago, III.). Be to, 
dar Tėvai Marijonai leidžia du laikraš
čius: dienraštį “Draugų” ir savaitraštį 
“Laivų.” O kam nėra žinomos Tėvų Ma
rijonų misijos!! Bet, svarbiausios Tėvų

Marijonų nenuilstomų darbų vietos, tai 
Amerikos Lietuvių Bernaičių Kolegija, 
Hinsdale, 111. ir šv. Marijos Kolegija, 
Thompson, Conn.

Kolegijos pradžia ir išsiplėtimas

Jei lietuviai katalikai Amerikoje bū- 
tų įsikūrę kolegijų prieš 25 ar daugiau 
metų, tai mums šiandien nereikėtų susi
rūpinti rytojum, nes turėtume čia gimu
sios ir išauklėtos tautiniai-religiniais at
žvilgiais šviesuomenės, kuri sulaikytų mū
sų išeivijos jaunimą nuo visiškoje ištautė- 
jimo, vadovautų to jaunimo darbuotėje 
ir saugotų lietuviškų dvasia. .

A. L. R. K. Federacija pirmutinė pra 
dėjo rūpintis sukurti jaunimui kultūrinę 
mokslo įstaigų. Susirado ir pagalbininką 
ir prietelių. Visi žiūrėjo j Tėvus Marijo
nus, kaipo vienintelius Lietuvių Bernai
čių Kolegijos vadus. Tėvai Marijonai ne
galėjo tuomet imti ant menkų savo pe
čių tokios didelės pareigos, nes jų pajė
gos buvo karo išblaškytos įvairiuose kraš
tuose. Tačiau, pasibaigus karui ir visuome 
niam gyvenimui susitvarkius, toji Fede
racija, matydama Tėvų Marijonų stiprė
jančias jėgas, pradėjo savo kongresuose 
reikšti vilties, kad Tėvai Marijonai imtųsi 
ši-tą sunkų kūrybos darbą į savo rankas.

Ir Tėvai Marijonai pradėjo iš paleng 
vo ir atsargiai ruoštis šiam svarbiam ir 
kultūriniam darbui. Visų pirma jis nusi
pirko netoli nuo Chicagos miesto, 18 ang
liškų mailių atstume 220 akerių žemės ir 
įsteigtą nuosavybę pavadino Marijos Kal
neliais, o angliškai — Mariau llills. Sut
varkę ūkį, jie pastatė pirmutinius aukš
tuosius mokyklos rūmus. Tai taip įsikūrė 
pirmutinė Lietuvių Bernaičių Kolegijos 
užuomazga. Vardas naujai mokslo įstai
gai duotas: Marian Hills College, Hins
dale, III. 1925 meti} rudeni pasireiškė nau
jos mokyklos gyvavimas. Pradžioje ma
nyta, kad toksai sunkus ir milžiniškas 
darbas sparčiai neišsivvstys. Apvaizda 
parėdė, kad viskas vyktų Dievo • garbei. 
Susirado ir kandidatų kilniam idealui vie 
nuolyniame gyvenime ir pastatytieji na

mai buvo pilni. Pirmiausiai reikėjo prisi-1 skaičiui. 1932 metų rudenį mokinių skai- 
auklėti mokytojų, kurie tą kolegijos vys- į čius dvigubai buvo didesnis, negu pra- 
tymosi darbą tęstų toliau. Ir pirmieji jau-Įdžioje. Pasitikima, kad šių 1933 metų ru- 
nikničiai pasišventė likti Tėvų Marijonų1 denį mokynių skaičius didžiai pagausės, 
kongregacijos nariais ir ruoštis į kolegi-1 Naujai Lietuvių Švč. Marijos Kolegijai 
jos profesorius. . ;vieta yra labai graži, daili, patogi; tarp

į sodų ir miškelių aukštų medžių ji yra pas-Kai 1926 metų pavasarį atvyki) arki
vyskupas Jurgis Matulevičius, vyriausias 
Tėvų Marijonų vadas ir kun. prof. P. Bū 
čys, arkivyskupas ne tik užgyrė pradėtą 
prakilnų darbą, bot ir ofieialiniu būdu už
dėjo savo aukštos-valdžios antspaudą.
Tokiu tai l.ūda liepos mėnesio pradžioje 
1926 metais buvo įkurta Amerikos Lietu-’ 
vių Bernaičių Kolegija.

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius su 
teikė lakai daug gero mūsų išeivijai, pa
keldamas žinovių dvasią, sustiprindamas 
juos tikyboje ir tautybėje. Gi svarbiau
sias Jo Ekscelencijos nuopelnas yra Lie
tuvių Bernaičių Kolegijos įsteigimas. Jis 
nurodė naujo darbo kelius ir tą dvasią, 
kurioje turi būt auklėjami tikybos ir tau
tos gynėjai. Gilus tikėjimas, ryški tautos 
meilė ir pačių savęs pasiaukojimas arti
mo gerovei turi būti naujos auklėjimo įs
taigos obalsis. Jis nustatė tos kolegijos 
mokslo eigą, atitinkamą visiems šios šalies 
reikalavimams. Jis parinko ir mokytojus, 
paskirdamas kunigą Dr. Joną Navicką 
naujos kolegijos direktorium. Tai kolegi
jai liko pavesta įgyvepdinti pirmųjų mū
sų darbuotojų svajonė; sukurti moralinę 
jėgą, kuri r.ors dalinai išlaikytų tautos 
dvasią mūsų išeivijoje.

kendusi gamtos grožybėse.
Nūngi, Lietuvius katalikus apima di

delis džiaugsmas, jog po tiek triūso ii 
po tiek rūpesčių, pagaliau susilaukė lie
tuvybės ir tautylės saugojimo š v y t u- 
r i o mūsų išeivijoje.

Dideli nuopelnai priklauso Tėvams 
Marijonams, kurie dideliu pasišventimu 
dirbo ir neliauja dirbę Lietuvių išeivijai. 
Jie ne tik stiprina ir tvirtina mumyse ti
kybą ir tautybę, bet ir prirengia visuo
menės vadus, kurie vairuotų mūsų tauti
niai kultūrinį gyvenimą, ir apsaugotų 
nuo ištąutėjimo Lietuvių išeivijos likimą.

Džiaugsmu prisipildo mūsų visų šir
dys, pažvelgus rytoju:), kurs žada tiek 
iaug šviesuomenės, pasiaukojusios dirbti 
ir gyventi Dievo garbei, mūsų naudai ir 
Tėvynės gerovei.

šiandien Tėvai Marijonai žengia pla
čia vaga pirmyn. Hvč. Marijos Kolegija, 
Thompson, Conn., skaitoma viena iš ge
riausių Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Čia ne vien mokslas aukštai stovi, bet ir 
pats jaunikaičių auklėjimas žymiai sut
varkytas. Kaip senovėje, taip ir mūsų 
laikais Tėvai Marijonai yra ne vien Pa- 
šešnpio krašto, l>et kartu ir mūsų išeivijos 
švietimo skleidėjai. O kadangi šiais 1933

Lietuvių Bernaičių Kolegija augo ir mŲais_ išpuola lygiai 20 metų sukaktis, 
plėtojosi. 1931 metų vasarą sukako penki ^ai ^ėvai Marijonai kilniij. ir išganingą 
kolegijos oficialus gyvavimo metai. Per ‘ ‘u ;uo^ piadėjo mūsų Tautos isei\ įjoję, 

[ tą laiką baigė kolegijos mokslą daug jau-1 P^’^kime juos, dėkime pastangas Jiems 
nuolių, kurie Šiandien lanko ar baigia' Pagelbėti, ir - visu kuom remkime ZT8- 

1 šios šalies ir užsienio universitetus. Jų tar vus Marijonus prakilnioje 11 šventoje jų 
pe esama ir universitetus jau baigusių Pasiuntinybėje mūsų išeivijos ir Tevy- 
Daktaro laipsniais, šitie gražūs daviniai n^« naudai, Bažnyčios gerbūviui ir Dievo 
teikia skaisčios vilties laimingesniam ry- ^al ’e1.

'y V

tojui mūsų išeivijoje. >

Per penkerius metus mokinių skai
čius tiek paaugo, kad buvo reikalinga įsi
gyti didesni ir erdvesni kolegijos rūmai. 
Kadangi didžiuma kolegijos mokinių yra 
kilę iš Rytinių valstybių, todėl ir nutarta 
Rytuose įsigyti kolegijai atitinkamą vie
tą, kulią kun. Jonas J. Jakaitis su kitais 
kunigais surado ir nupirko. Tokiu tai bū
du Amerikos Lietuvių Bernaičių Kolegija 
šiandien jau turi du skyrius: Marian 
Hills College, Hinsdale, III. ir St. Marys 
College, Thompson, Conn.

Švč. M a r i jos K olegi ja.

Rugsėjo 8 dieną, 1931 metais, Jo 
Ekscelencija vyskupas Petras-Pranciškus 
Būčvs. Marijonų KcngTegacijos Genero- 
as ir Olimpijos vyskupas, iškilmingai paš 

-ventė Švenčiausios Panos Marijos garlx*i 
naują Lietuvių Bernaičių Kolegiją, Tbom 
pson, Conn. Naujai kolegijai paskirtas 
direktorius kun. Dr-as Jonas Navickas, 
buvęs Marian llills Kolegijos direkto
rium. Jam į pagalbą stojo šeši mokytojai, 
kurių tarpe ir šie kunigai: J. J. Jakaitis, 
Br. Vitkus, J. Vaitkevičius ir k.

Po naujos kolegijos pašventinimo iškil
mių atidaryta pilnoji Kolegija, Thomp
son, Conn., atsiradus užtektinam mokinių

SVEIKA MARIJA
Iš Kun. A. Stolz’o Raštų 

Lietuviškai parašė 
Kun. Antanas Petrauskas, M. I. C.

Ar myli Mariją? Ar nori apie Ją pasis
kaityti gražių skaitymų? — Jei myli ir 
nori apie Ją daug — daug gražių daly
kų išgirsti, tai būtinai pasiskaityk ką 
tik išėjusią iš spaudos knygą vardu 
“SVEIKA MARIJA!”.

Knyga turi 200 puslapių rašto, 8 dide
lius ant gražios popieros Švč. Marijos 
ir Jėzaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vieną 35c. 

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois.

BARSINKINTF^
"DRAUGE"

Didžiai gerb. kun. V.> Kulikauskas, M. I. C.,
Amerikos Marijonų Provincijolas.

■. . • . i.

■p* .

\ J .. • 'yw r i

Kun. L. Draugelis, M. I. C.. Amerikos Marijonų 
Vice-Provincijolas.

Kun. Al. Butlys, M. I. C., Amerikos Ma
rijonų Provincijos Tarybos Narys.

Kun. Dr. J. Navickas, M. I. C., Amerikos Ma
rijonų Provincijos Tarybos Narys.

Kun. J. Mačiulionis. M. I. C., Amerikos Ma
rijonų Provincijos Tarybos Narys ir Sekretorius.

1 ’ 4 * a
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KUN. F. KUDIRKOS DIENYNAS
Spalių mėn. 27 d., 1913 m., mi

rė laikraščio ••Draugo” redaktorius kun. 
A. Kaupas.

Spalių i.iėn. 30 d. laidotuvių gedulin
gas »,v. Mišias atltfikė Did. Gerb. Arki
vyskupas Quigley, abistencijoje arkidia
kono kun. Staniukyno, asistuojant kuni
gams Kudirkai ir Jakaičiui, diakonau- 
jant kun. Krušai ir subdiakonaujant ku
nigui Ežerskiui. Ceremonijas tvarkė kva. 
Hoban. Kun. Kaupas palaidotas tapo šv. 
Kazimiero kapuose.

Laidotuvių pamokslus pasakė kuni
gas Kriaučiūnas, Skripka, Serafinas ir 
galutinai prakalbų turėjo laikraščio “Lie
tuvos’’ redaktorius p. Balutis.

Šv. Baltramiejaus parapijos klebo
nui kun. Krušui iš Waukegan, 111. persi 
kėlus j Chicago, 111. Dievo Apvaizdos pa
rapijos kietįonu, pakviestas kunigas Ku
dirka su dvasiniu patar navimu žmonėms 
sakė du pamokslu ir tų pat dienų šv. Jur
gio parapijoje — vienų pamoksiu.

Nuo spalių 6 d. kun. Kudirka pradė
jo šv. Kazimiero Seserų vienuolyno pa
laikymui kolektų po narr.us.

Lapkričio 13 d. Chicagos Arkivysku
pas kun. Kudirkų paskyrė šv. Mykolo pa
rapijos klebonu, kurio pareigas pradėjo 
eiti lapkričio l'd d. Parapijos skolos ra
do $35,000.

Gruodžio 12 d. priimtas bandiniui 
Kongregaeijon Liudvikas Navickas.

Gruodžio 13 d. šv. Jurgio bažnyčioje 
prasidėjo 49-ties valandų pamaldos, ku
riose kun. Kudirka pasakė šešis pamoks
lus.

Gruodžio 28 d. Chicagos Arkivyskupo 
parėdymu kun. Kudirka nuvyko j Melrose 
Parkų Švč. Panelės Marijos Škapliernos 
bažnyčioje laikyti Sumų su pamokslu 
šioje apylinkėje gyvenantiems lietuviams, 
kurių dvasinius reikalus pasižadėjo pat
sai arba savo pavaduotojo pagalba ap
rūpinti.

Šv. Mykolo parapija, 1644 AVabansia 
Avė., Chicago, 111., 1914 metai.

Sausio 3 d. padarytas sutartis atida
ryti parapijos pradinę mokyklų, kurioje 
apsiėmė kun. J. Kazakas dėstyti katekiz
mų ir lietuvių kalbų. Kitiems dalykams 
mokyti susitarta su mokytoja Marijona 
Virbiliute, kuri savo pareigas pradėjo 
eiti sausio 5 d., 1914 m. Iš pirmos moks
lo dienos mokyklon pribuvo 25 mokiniui.

Sausio 25 d. parapijos mokykloje bu
vo. Įsteigtos draugijos; liernaičiams — Šv. 
Jono Apaštalo Evangelisto ir mergai
tėms —Švč. Panelės Marijos vardu.

Sausio 26 d. kun. Kazakas su mokyk
los mokytojais pradėjo suaugusiems va
karinius kursus.

(Vasario 2 d. Šv. Mykolo bažnyčioje 
Puvo priimtas j Marijonų Kongregaciją 
Liudvikas Navickas.

Vasario 8 d. Įvyko šv. Pranciškaus 
vietinių tretininkų kuopos įsteigimas. Vi
so radosi pasauliečių narių 29.

Vasario 20 d. pirmu kait įvyko mo
kyklų lankančių bernaičių ir mergaičių 
parapijos svetainėje koncertas.

Vasario 28 d. Jonas Šliteris padavė 
prašymų priimti jį į Marijonų Kongrega
cijos naujokynų.

Kovo 5 d. dėliai nesveikatos atleis
tas nuo namų ruošos pareigų Liudvikas 
Navickas.

Kovo mėn. keturis gavėnios sekma

'T*

Mariau Hills Kolegija, Hinsdale, III. vedama Tėvų Marijonų.
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Marianapolis Kolegija, Thompson, Conn. vedama Tėvų Marijonų.
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dienius kun. Kudirka Dievo Ap. aizdds 
bažnyčioje sakė pamokslus.

Chicagos Arkivyskupo leidimas duo
ti ž ronėms švč. Sakramentu palaiminimų 
šv. Mykolo bažnyčioje, Tėvui Kudirkai pa
sakius pamokslų panaudotas buvo gavė
nios šeštame sekmadienyje vakare vai.
7.-30.

Kovo 8—10 dd. šv. Mykolo bažnyčio
je buvo keturdešimtės atlaidai, kuriuose 
lankėsi daug aplinkinių parapijų kunigų.

Kovo 14—18 dd. kun. Kudirka davė 
AVaukegan, 111. šv. rekolekcijas.

Kovo 22 d. Šv. Mykolo parapijoje 
baigusiems prnHaes mokyklas įsteigta šv. 
Aloyzo draugija ir suaugusiems šv. Ka 
zimiero. Abiejų draugijų įstatų pagrin
dais veikimas grynai katalikiškas ir bend
ras su savo dvasios variais.

Kovo 29 d. kun. Kudirka sakė pa
mokslų ir pašventino šv. Mykolo Arkan- 
gelo Draugijos vėliavų.

3v. Mykolo parapija, Chicago, 111., 
1914 m. Balandžio 5 d. parapijos susirin
kimas Velykų aukoms nutarė vartoti vo
kelius ir po vasaros atostogų parapijos 
mokyklų pavesti Seserinis Kazimierie- 
tėms.

Balandžio 12 d. šventėme Velykas ir 
atvelykio ketvirtadienyje pradėjome trijų 
dienų pusmetines šv. rekolekcijas, kurias 
bal. 18 d. baigus kunigai Kudirka ir Ka
zakas atnaujino savo vienuolinius ižadus.

Per gegužės mėnesį rytais kasdien 8 
vai. po šv. Mišių buvo Švč. Panelės litani
ja ir iš gegužinių knygelių skaitymas, o 
vakarais 7;3O sakomi pamokslai ir gieda
nt tų pačių litanijų.

Gegužės 10 d. kun. Kudirka lietuvių 
parapijoje Indiana Harbor, Ind. klausė 
šv. išpažinčių; geg. 17 nuvyko į South 
Omaha, Nebr. ant keturdešimtės pamal
dų ir prieš Sekmines nuo geg. 22 iki 30 
d. savo bažnyčioje atlaikė novenų prie Šv. 
Dvasios; per Sekmines nuo geg. 31 d. iki 
birželio 3 d. Rockf-ord, III. atlaikė 40-tės 
pamaldas su visais pamokslais.

Birž. 3 d. vakare Aušros Vartuose, 
Chicago, III. po mišparų pasakė pamoks
lų.

Pirmoji iškilmingoji šv. Mykolo pa
rapijos vaikų šv. Komunija buvo Sekmi
nių pirmų dieną.

Birželio 4—6 (ldL Melrose Park, III. 
kun. Kudirka laikė misijas.

Devintinių iškilminga su Švč. Sakra
mentu procesija šv. Mykolo bažnyčioje į- 
vyko birž. 14 d. j

Šv. Mykolo mokyklos vaikai birž. 21 
d. surengė “dainos švehtę;” birž. 27 d. 
buvo paskutiniai kvotimai ir 29 d. mokyk 
los išvažiavimas arba piknikas už mies
to ir mokslo metų užbaiga.

Liepos mėn. patvarkyta ir riumalia- i 
vota šv. Mykolo visi bažnytiniai namai bei 
rūmai.

Liepos 30 d. iš vakaro prasidėjo re
kolekcijos; rugpjūčio 1 d. kun. F. Kudir
ka ir kun. J. Kazakas atnaujino vieno 
riems metams Brolių Marijonų vienuoli-' 
nius ižadus.

Rugp. 3 d. Stanislovas Montvidas pri 
imtas j bandinius.

Rugp. 9 d. kun. Kudirka su misijo
mis nuvyko į Volo, III.

Rugp. 18 d. iŠ Europos atkeliavo 
kun. Dr. M. Gustaitis ir J. Gabrys aukų 
rinkti Lietuvos vaikų ir mergaičių “Žibu

rio” draugijos aukštesniai mokyklai ir 
informacijos biftro palaikyti.

Rugpjūčio 24 d. nž šv. Tėvo Pijaus X 
sielų atlaikyta šv. Mykolo ložnyčioje pa
maldos ir kun. Kazakas nuo šios dienos 
šv. Mykolo bažnyčios reikalams po na
mus parapijonų pradėjo lankytis su ko 
lekta.

Rugsėjo 1 d. Seserys Kuzimierie- 
tės apėmė šv. Mykolo parapijos mokyklą 
ir pradėjo jon priiminėti šiems mokslo 
metams vaikus.

Rūgs. 6 d-, atlaikyta padėkos pamal
dos naujųjį šv. Tėvų Benediktų XV po
piežium išrinkus.

Rūgs. 7 d. nauji mokslo metai pradė
ta šv. Mišiomis prieš iškilmingai Įstatytą 
Švč. Sakramentų.

Rūgs. 9 d. priimtas bandymui Vin
centas Mačys.

Rūgs. 13 d. bažnyčioje šventadieniais 
tikybos pamokos prasidėjo visiems vai 
kams.

Rūgs. 15 d. atvyko į vienuolynų ban
diniais Vladas Smilgius ir Antanas Ma- 
šinauskas.

Rūgs. 21—22 d. Chicagoje visų lietu
vių seimas ir po jam tuojaus 23 ir 24 dd. 
Katalikų Federacijos. Šiuose seimuose 
abu kunigai dalyvavo.

Rūgs. 18 d. kun. Kazakas apsigyve
no namuose 1645 AValiansia avė.

Rūgs. 27 d. įkurta skaistyklos sie
loms gelbėti brolija, į kurių iš karto įsira
šė 14 narių.

Rūgs. 29 d. iškeliavo Liudvikas No- 
vickas.

Nuo spalių m. 1 d. rytais prieš 8.-90 
vai. su mokyklos mokiniais pradėta kalbė
ti šv. Rožančius, o vakarais prieš Švč. Su 
kranientų Monstrancijoje įstatytų 7:l>0 v, 
—su suaugusiais.

Spalių 4 d. mokyklos vaikų tėvai tu
rėjo pasitarimų kun. Kudirkai vadovau
jant apie mokyklos išlaikymų.

Spalių 18 d. padaryta Šv. Tėvui do
vanėlės rinkliava.

Lapkričio 12 d. bandymui priimtas iš 
New Yorko atvykęs Gabrielius Girdžius, 
o lapkričio 29 d. Vladas Cibulskis iš 
Pbiladelphia, Pa.

Nuo laipkričio 29 iki gruodžio 8 šv. 
Mykolo bažnyčioje kun. F .Kudirka laikė 
šv. misijas, per kurias Antanas Andrius 
kevičius besiruošdamas įstoti į Marijonų 
naujokynų turėjo šv. rekolekcijas, po ku
rių Švč. Panelės Nekalto Prasidėjimo 
šventėje ir tapo priimtas naujokynan.

Lapkričio 29 d. padaryta Katalikų 
Amerikoje universitetui kolekta.

Nuo gruodžio 1 d. sutvarkyta reak
cija mėnraščio “Tikyba ir Dora” ir iš
leistas gruodžio 1914 metų 1 numeris.

Laporte, Ind., kun. Kudirka grno 
džio 20 d. ir Melrose Parke, III., 23 d. te
nykščių lietuvių klausė Adventinės išpa
žinties.

Prieš Naujus 1915 Metus, kun. Ku
dirkai vadovaujant, tridienias rekolekci
jas laikė broliai; Stanislovas Montvidas, 
Vincentas Mačys, Vladas Smilgius, Anta
nas Mašinanskas, Gabrielius Girdžius ir 
Vladislovas Cibulskis, kurie išskyrus Ma
cį visi įstojo į Marijonų fondinius.

Šv. Mykolo parapija, Chicago, III., 
1915 m.

Kovo 16 d. Volo, III. kun. Kudirka 
vietinius lietuvius aprūpino dvasiniais rei 
kalais.

Kovo 19 d. atvyko kun. Vincentas 
Kulikauskas iš Friburgo, Šveicarijon, iš 
kur išvažiavo kovo 8 d> ir pakeliui Į Chi- 
cagų koletų dienų viešėjo pas savo dėdę
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Ketu. J. J. Jakaitis, M- I. C*., Maria- 
napolis Kolegijos Namo Vyresnysis.

vo paskirtas nauj'ikii mokytojum ir ve- i 
dėju, kun. J. Kazakas — redaktorium 
“Tikybos ir Doros” ir kun. F. Ku.iirkai | 
likosi kongregacijos, parapijos ir laikraš- ' 
čio administracijos darbai. Bul. 11—18 
ktm. Kudirka laikė nitu jos Spri-ug Valley, 
UI.

Bal. 20—23 kun. Kudirka turėjo lie
tuviams ir lenkams rekolekcijas Brolių 
Ab'ksijonų ligoninėje, 121X1 Bcldcn Ht., i 
Chicago, Ilk

Gruodžio 3 d. kun. Kudirka buvo Mi- I 
"higr-i City, Midi. klausyti tikinčiųjų šv. ! 
išpažinčių.

Nuo geg. 23 iki birželio 6 d. kun. K u- t 
dirka laikė misijas Apreiškimo ir šv. Jur- ; 
gio bažnyčiose.

Birželio 5 d. į vienuolynų atvyko Po 
vilas Piaščinskas iš Lynn, Mass.

Birželio 13 d. kun. Kulikauskas iš
rinktas “Spaudos Draugijos” raštininku.

Birželio 16 d. buvo mokyklos mokinių 
jiikuikėlis “Poloniu Grove.”

Liepos 4 d. įvesta šv. Mykolo bažny
čioje Maldos Apaš'alystės brolija.

Liepos 21—28 kun. Kudirka turėjo 
misijas, Maspeth, L. I. N. Y. ir tenai J 
Daugų Žengimo brolijų skaistyklos siel- 
loms nešti pagalbos atnaujino. Šion bro- 
lijon įsirašė 50 naujų narių.

Rugpjūčio 4 d. Kongregacijos reika
lams nupirkta namai 1631 AV. North avė., 
Chicago, I1L už $3^500.00

Rugp. 13 d. į naujokynų buvo priimti; 
Stanislovas Montvidas, Vladas Smilgius 
ir Vladas Cibulskis.

Rugsėjo 5—26 kun. Kudirka laikė misi
jas AVaterbury, Conn., nuo rūgs. 30 iki 
spalių 3 <1. New Haven, Conn.: nuo spa
lių m.'4—11 pavadavo Brooktyn, N. Y. šv. 
Jurgio bažnyčios klebenu; nuo spalių m. 
iki 19 laikė misijas Baltimore, Md. Šv. 
Jono bažnyčioje; nuo 21 iki 28 d. Eliza- 
beth, N. J. šv. Petro ir Povilo baž.; nuo
29 iki 31 spal. Yonkers, N. Y.; nuo sp. 
31 iki lap. 7 d. New York, N. Y.; nuo lap. 
7—14 d. Bridgeport, Conn.; nuo lap. 16— 
23 d. New Britain, Conn. ir nuo lap. 24 
iki gruod. 1 d. Brooklyn, N. Y. Karalie
nės Angelų bažnyčioje ir gruodžio 3 <1. 
Cbicagon grįžo su aspirantais Viktoru 
Brokevičiu ir Petru Vaičiūnu. Šiuo metu 
perėjo per bandunų gana daug kandida
tų; dauguma iš jų norėjo kunigystės at
siekti, bet tankiausiai silpna valia, gabu
mų ir ištvermės trūkumai kliudė.

1916 m. Tėvas Kudirka turėjo misijas 
Mihvaukee, AVis. nuo vas. 27 iki kovo 5 
d. E. 8t. Louis, 111, nuo kovo 8—15 <1. 
Dayton, O. nuo kovo 23—30 d.; Philadel- 
pliia, l’a. bal. 9--16; Hartford, Conn., Po- 
guonock, Conn ir lludson, Mass. nuo bal.
30 iki geg. 20 d.

Birželio 15 d. priimtas bandymui ir 
šv. Mykolo bažnyčios janitorius Aleksan
dras Navickas.

Rugpjūčio 25 d. kun. A’. Kulikaus
kas išvyko į Kunigij Vienybės seimų 29— 
30 rugp. Atlantic City ir nuo rugp. 30 iki 
rugsėjo 19 d. New Pbiladelphia, Pa. pa
vadavo kun. A*. Matulaitį; nuo rugp. 19 iki 
27 d. turėjo misijas Donorą, Pa. ir nuo 
spalių 1 d. iki 11 d. Mjnersville, Pa. pas 
kun. J. Dumčių.

Lapkričio 1 d. buvo vi.ose Ameriko
je renkamos aukos lietuviams nukentė
jusioms per didijį Europos karų.

Lapkričio 4 d. 1916 m. atvyko iš Petro
grado per Romų prof. Pranciškus Būčys.

Lapk. 6 įvyko pasitarimas su Chica
gos akrivyskupu Mundelein ir Vyskupu
AVeber.

Lapkr. 8 d. Marijonų Chicagos nacio 
konferencija kun. P. Bučiui pavedė nau
jokų vedimų, visų brolių dvasinio gyveni

' 1

mo mokymų, knygyno priežiūrų ir konsti
tucijos lietuvių kallxin vertinių. Tėvas 
Būčys prieš Nekalto Prasidėijmo Švč. 
Panelės šventę šv. Mykolo bažnyčioje per 
penkes dienas laikė misijas ir šventadie
niais 8 vai. ir po sumos sakė kateketinius 
pamokslus.

Gruodžio 8 d. priimtas bandiniui Pr. 
Juras.

Gruodžio 31 ir sausio 1 d. 1917 m. 
susirgus kun. N. J. Lukošiui West Pūli
niam*, jį pavadavo kun. Kudirka.

Vasario 16 d., 1917 m. kun. P. Bū
čys apsiėmė redaguoti luikraštį “Druu- 
gy-”

Balandžio G d. atvyko į vienuolyjų 
kun. Pranas Meškauskas, bal. 25 d. — Jo
nas .Peldžius.

Geg .14 d. knn. Julius Kazakas ap
siėmė “Draugų” redaguoti.

Liep. 13 d. kun. V. Kulikauskas Sbe- 
boygan, AVis. laikinai užėmė klebono vietų, 
kurių rugp. 6 d. perėmė kun. Kudirka, o 
rugpiūčio 24 d. užstojo kun. P. Būčys.

Rugsėjo 11 d. atvyko Eugenijus Stig- 
manas iš Dctroit, Mich.

Rugsėjo 19 d. kun. Kazakas atsisakė 
nuo “Draugo” redagavimo ir sveikatos 
sustiprinimui nuvyko į Sheboygan, AA’is.

Spalių m. 10 d. į vienuolynų atvyko, 
Juozas Maeiulionis iš AVilkes-Barre, Pa.

Gruodžio 27 d. 1918 m. kun. P. Bū
čys priėmė Chicagos Arkivyskupo pakvie
timą būti klebonu Šv. Baltramiejaus par. 
AVaukegan, III. Parapijų apėmė birželio 
1 d.

Liepos 24 d. 1918 m. Chicagos Mari
jonų konferencija dėliai fctokos lėšų atmT- 
tė pasiūlymų pirkti dienraštį “Draugų” 
ir dėl stokos darbininkų atsisakė nuo ne
apmokamo administracijos ir redakcijos 
darbo, tuomet liepos 30 d. Jo Eksc. Chica
gos Arkivyskupas raštu kvietė kun. P. Bū 
čį vesti “Draugų.”

Spalių mėn. 11 <1. kun. 1’r. Meškaus
kas apleido Sbelioygan, AVis. ir persikė
lė į Aušros A’artus, Chicago, III.

Lapkr. 25 d. kun. P. Būčys antru kart 
užėmė “Draugo” redakcijų ir gruod. 15 
d. mirus kun. A. Staniukynui likosi jo 
vietoj Šv. Kazimiero A'ienuolyno dvasios 
vadu. Chicagos Arkivyskupo pakviestas 
gruodžio 21 d. 1918 m.

Sausio 1 d. 1919 iu. į Marijonų vienuo 
lynų įstojo kun. Serafinas.

Sausio 29 d. 1919 m. kunigai Marijo
nai ajisiėmė vesti ir administruoti dienraš 
tį “Draugų’ kun. P. Būčys — redakto
rius, kun. V. Kulikauskas — administrn- 
Iorius ir Imu. J. Kazakas — jų pavaduo
tojas.

Kovo 3 d. kun. F. Kudirka iš šv. My
kolo parapijos persikėlė į Aušros A’artus, 
Chicago, III.

Rugsėjo 21 d. į Marijonų. Kongrega
cija įstojo Anastazas A'alančins iš Cice
ro, Iii.

Lapkričio 14 d. atvyko Leonas Pras- 
paliauskas iš Cambridge, Mtfss.

Gruodžio 8.L Marijom; Taryba; ku
nigai; F. Kudirka, P. Būčys, A’. Kulikaus
kas, J. Kazakas, P. Meškauskas ir P. Se
rafinas nutarė panlnoti nnosavvbę 1631 
North avė. C. Taylor ir gruodžio 21 d. su
tarta nupirkti J. Bagdžinno nuosavybę, 
2334—36 So. Oaklev avė. už $30,060.00. 
Namai perimta liepos 1 d. 1920 m.

Gegužės 22 d. nutarta nupirkti šv. 
Mykolo parapijai namų, 1614 AVabnnsin 
avė.

Ortrxlžio 3 d. mirė kun. P. Serafinas 
ligoninėje Mercv, Wilkw-Barre, Pa. ir 
grnodžio 8 d. parvežtas Cbicagon ir ant 
rytojaus palaidotas šv. Kazimiero kapuo
se.

L



>-n< liepos 10, 1933

LIETUVIŲ DIENA 
THOMPSONE

DRAUGAS

Liepos ketvirtų nuo pat an- 
kstyvaus ryto Naujosios An
glijos lietuviams visi keliai ė 
jo į Thompson, — į pirmųjų 
Lietuvių Dieni}. Veik kiekvio 
nas automobilis, kurį priva 
žiuojame, pilnas lietuvių, — 
senų ir jaunų, visi skubinasi, 
kad atvažiuotų laiku pamal 
doms.

dij turi prasidėti iškilmingos 
i pamaldos. Susirinkusių minią 
širdingai sveikina Tėvas J. J. 
Jakaitis. Tuojaus prasideda 
pamaldos, kurias atlaiko vi
sų gerbiamas ir mylimas kun. 
1,'. Urbonavičius, asistuojant 
kv.u. Vasiui ir kun. Vaitekū
nui. Laike pamaldų gieda a 
biejų \Voreesterio parupijn 
chorai. įSolo giedojo \Vorees- 
terio muzikos žvaigždė p-lė A 
polonija Stoškiūtė.

Kun. Dr. Matulaitis savo

JONO VAILOKAIČIO KALBA ti, ankstyvesniuose ekonomi- nių sunkumų nepergyvena. Ja
niuose santykiuose būta į va i- tas gerai padengtas auksu ir 
rių reiškinių. Vienur pasiek- Lietuva šiandienų priguli prie

Lietuvių amerikiečių ekono
minėms organizacijoms tarp 
kitų savų uždavinių ir darbų

(Pasakyta Amerikos Lietuvių ilginamos, nes užėjusiems irįta gerų vaisių, sukurta Lie-j nedaugelio pasaulyje kraštų, ivra plati darbo sritis didinti 
Ekonominio Centro konto- kelinti metai vaiginantiems u- tuvyje amerikiečių-lietuvių ka- kur valiuta išsilaikė be svyra-'sveikus biznio santykius su 

kio sunkumams palengvinti ir Italai darbu ir sumanumu vinių. Tvirta ir Kredito Įstai-‘Lietuva. Lietuvoje yra dar 
visai nugalėti ol‘&ttn,zavl,,ius'.naudingų pramonės įmonių, gų padėtis, Šių metų gegužės daug galimumų, kur galima* 

šiandien sėkmingai veikiančių mėn. 1 dienai visuose Lietuvos užtikrinta pelnu investuoti ka-

roneijoj Chieagoj. P-nas 
Vailokaitis yra Lietuvos 

Pramonės Prekybos 
narys)

Lietuvos Prekvbos ir Pra

yra būtinas.
Tad''Amerikos lietuvių visuo 

menės veikėjams, kurių dar-
ir Lietuvos tautos ūkyje vai- bankuose buvo 183 mil. lt. in- {/italus, pritaikinti specialybę.
dūlančių svarbų vaidmenį; į- dėlių ir ta suma neišrodo ma-(Nekalbant apie didelio masto 

menės Kūmai, savo tikslu tu- hu, rūpesčiais ir pasiaukojimu steigta prekybos įmonių, tai- žesnė nuo ankstyvesnių geros- Imi Ii jonines įmones, kurių Lie
pi darni Lietuvos prekybos ir! ekonominio organizavimosi l>ogi savo egzistencijų gražini nių metų. tuvai dar trūksta (elektrifi-
pran.onės kėlinių ir ntstovavi-1 procesas sėkmingai vyksta ir pateisinančių ir duodančių gra I J<k.k Mlllkt.sn,-,se sa|V!ęose y.'kacija’ cel,,ento gamyba, cuk-

... • |v I • J • t * v “ * 1 P I *1___I *4.______________ 2 —

Pagalinus privažiuojame M;\ pamoksle laike pamaldų nu 
•lanapolio kolegijų. Nors dar rodė, kų iki šiol esame kultu
nik devinta valanda ryto, bet ros srityje nuveikę ir ragino taipogi,seka musų tautiečių iš- 
jau suvažiavę šimtai automo visus tų darbų palaikyti, ir 
bilių. Kolegijos rūmai įspūdi praplėsti.
ugi, erdvūs kiemas, žaliuoja , Iš tikrųjų, turime kuo pasi

nių, savo darbuote apimdnmi to dėka štai jau antru ekono- žaus pelno; įgyta nejudomų _a -eH1-s Qkio gun. raus fabrikai) Lietuvoje, kaip
plačias ekonominio veikimo'minė konferencija svarbiems;turtų, miestuose namų arba ū- 'kui|ni išve2ti gaminius ir jų,
sritis, su dideliu atsidėjimu klausimams aptarti yra suruo-kių, įdėta kapitalų jau žymiai L kaimj Ta(-.iuu želn->s / gali veikti įvairiose gamybos 

šta, tenka pareikšti didelės padidinusių. Kitur būta ir ne-1

nedideliame krauto sėkmingai 
gali veikti įvairiose gamybos 
šakose mažesnio masto labinkis Lietuvoje palyginti su ki-
kai, dirbtuvės, kur didelių ka-pagarbos ir linkėjimų sekini-1 pasisekimų dėl nepalankiai sa

ugai toliau varyti užsibrėžtų- Ridėjusių sąlygų, ar nesugebė- tag (vidutiniškas apskolinimas !Ii’ta,ų nel'eikia- &ai8 laikais 
p,r naskutiniuH kriori,,, ji da,h'‘' S» darb* auk5tai jvv-jjhno P™ l>«vusi, M,1ygų p, i jiEeina apie 55 lt. vienal„ h„k. įžinoma, kiekvienas darbas tu-

nčioa pievos visus atvykstan didžiuoli. liraži pradžia jau tas Amerikos lietuvi, deda- sitenkiaimu pažyllli> kad ^„.darnas gamybos bei darbo sri- jLtuvoje, palygtai, neJsi6kai kad išvengti

muilinio organizavimosi dar-'tis. (brangios ir galįs verstis’ bl,'nepasisekimų. Tam padėti ga-
bas tuii taipogi vis didesnės. Buvusieji atskirų žmonių ne didesnių gamybos išlaidų niū- _ . .
ir pastovesnės- reikšmės san- pasisekimai ir dėl jų prigiju- įsų ūkininkas sunkmetį, tiki n'OIR”s kūmai, kiek tai liestų 
tykiuose taip Lietuvos ir A- g; nU0|H0nė apie sunkias ir ne-'mos, pergyvens.

eivių ekonominį tvarkymąsi ir 
organizavimasi.

tais kraštais maža apskolin- (

eius žuvėja. Iš visų lūpų gir padaryta. Šios kolegijos atei ma vis daugiau pastangų bu 
dėtis pasigėrėjimas, kad lietu lis priklauso nuo kiekvieno rtis į ekonomines organizaci- 
viams priklauso tokia graži lietuvio. Tėvai Marijonai yra jas. Jau nemažo skaičiaus e- 
vieta. pasiryžę šių mokslo įstaigų pa- samų lietuvių prekybos butų

Dėka Tėvų Marijonų pasl daryti vienų iš geriausių vi ir juos vienijančio ekonomi-'

Ii Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Kūmai, kiek tai liestų 
prekybos ir pramonės sritis,

merikos Jungtinėse "Valstybė- aiškias sąlygas Lietuvoje įsi- Lietuvą palietusi vėliau užšventimui ir trusui, dabar te- soje Amerikoje, tam tikslui nio Centro veikimas rodo, kad 
nka mums lietuviams pasi atsiekti jie yra savo gyveni amerikieč
džiaugti nuosava aukštesnio mų pašventę, bet jei mes ne darni įvairiose salvgose umc- , • •„ ' * - -
mokslo įstaiga. Nors .nes ne eisime jiems į talkų, mes jų liame Amerikos Jungtinių V.-bunm^kbk" etnn r“bar a,klis' n('l'cn! ,ik ,li'ielia,s *
turime savo tarpt turtuolių, darbų apsunkinsime. Todėl mfl Istybių Krašte jau tinkamai (.,'pl.a„,aaia/Tod;™“aiigė|unt ’ k“'P v"‘"° g'"lals ek“"°""'

kurie stambiomis aukomis ga su pasauliečių užduotis ir pa yra įvertinę vienijimosi ir or-

.» tiekdami tikslių informacijų i.’
eniro vėmimas rodo, Kati; gyvenančios lietuviu tau- i- r / > •+ i • • i •+ i -i • i • - I bešališkų patarimų taip orga-'■ lietuvių įau Į<urt, rasti kapitalui, specia- kitus kraštus ūkio krize čia. 1 1 . . ? 6
mieiiai iieįuiidi gy\en- dalies Santykiu iri olėti- , , - e . nizaeijoms taip pavieniams a^įvairiose salvgose dide oautyiuų gi pieu lybei ir darbui pritaikinimų— pergyvenama lengvesnėje for- , /’ • 1 1

smenims.
Negalima nepastebėti, kad

„ ii- ' - t i j i- : Amerikos lietuviu ekonominiųnepasisekimų kitam labai ge- nę pažangų sutrukdys. Kaip ... .
ir tobulėjant lietuvių amen- uinin-i knin ti..*nvniu 'vinnmn imk imu I iptnvnip n-> organizacijų, kaip prekybos 

lėtų padėti mūsų mokslo įstar reiga yra ne irk džiaugtis U gan.zavr.nos. reikšmę. Pastan- ek„n„minė,nS „rganiza- vo„|is L <u4kJJ D“j.a oprius nedarbo klausimo b,"ai »«>»» vienijančiu Eko-
goms, nors Tėvams Manjo'd,džruot.s rki s.ol nuveiktu da- gos burtis j ekonomines orga-aarol)n 'k” .. ®. ......L,..’ nominiu Centru, artimesni s»J
nams gal įkyrėjo nuolat musų r bu, bet padėti, kiek mes ga nizacijas siais gi nelengvais ipa^anua r
prašyti aukų tam kilniam ti-'lime Tėvams Marijonams šią laikais turi būti ypatingai bra izuotaiue tvarkyme Lietuvoje k-
ketui, nors kartais ir nenoro- ^rangių įstaigų plėsti ir tobn —--------- -------------------- -! sudaro pagrindo tikėtis, kad ’
mis aukojome centus, kur ga Imti. 'T x *“ * '*

Po pamaldų publikaĮėjome duoti dolerį, bet šian 
dien savo akimis pamatėme, 
kų tos mūsų, nors ir smul
kios, aukos yra atsiekusios, j Vėliau įvyko dainų šventė, kn

Minios traukia per plačias rioje dalyvavo daugybė cho

rionė. O pramonė Lietuvoje pinigų ūkis išliko nepaliestas ( 
pažanga ūkio reikalų organi- jau apiinft daugelį kraSto fl.| neį valiutos svyravimas nei nt-vkiai s« Prekybos

iui reikalingos gamybos sri-'kitais reiškiniais, kituose kra- ** ,ai,l°nės Rūmais dai nebu-
Visų nuotaika buvo jauki ir j?.?' v-=--— ...... .  - -- čių ir nepaisant pasunkėjusių šiuose padariusiais didelės ža ™ v..-"Tmerik™

išsiskir- visi svečiai buvo patenkinti. ala"y .<'k»a»'".""a‘ sųlygų vis dar kuriasi naujos los visam kraštui, atskiroms 'a'k° da“- Amer4M
patenkinti 

Teko girdėti iš publikos pastė, vieni ėjo pietauti, kiti vai 
kštinėjo po kolegijos sodnų, geidavimų, kad Lietuvių l)io 

na taptų metine iškilme, ku
rion visi Naujosios Anglijos

tarp Lietuvos ir jos tautos da- vįs dar ieškomos ir1 įmonėms ir gyventojams
lis, gyienanėios Amerikoje, randamos naujos gamybos ša- 
dar į platesnes vėžes galės į- kog, vjg dar investuojami nau- 
eiti. i...

Iš šių labai suglaustų ke
liais žodžiais paduotų pasta-

lietuvių organizacijos užimtos 
savais organizaciniais reika-

žaliuojančias pievas į kolegė ; rų. Sportininkams irgi buvo lietuviai galėtų suvažiuoti.
jos kiemų, kur dešimtų valan progos pasirodyti.

į

f.:

ji kapitalai, žadanti užtikrirf- bų galima pažymėti, kad Lie

lais, o Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Rūmai, turėdami

Dėliai tam tikrų priežasčių, to pelno. Štai kad ir per pas-'tuva yra, parodžiusi patvaru l’laeias 'elkl"l° H‘tl' *’
Jonas Keras, apie kurias tektų ilgai kalbė- kutinius 1931 ir 1932 nietus/mo savarankiškai savo ūkį

_____ jau ekonominės krizės laikais,,tvarkyti, atsispirti kilusiems
j Lietuvoje įsisteigė didelis skai iš svetur ekonominiams sun- 
čius pramonės įmonių su in- kūmams ir kurti naujas ver 

įvestnotu bendru kapitalu 1931 tybes. Tas duoda pagrindo ti 
m. Lt. 17 mil. ir 1932 m. Lt. keti, kad ateityje, kai pašau 
11 mil.

•/j

■'S

1S
s »

gybę neatidedamų krašto ūkio 
kėlimo — tvarkymo darbų, pi- 
rmon eilėn juos turėjo staty
ti.

Bot ateityje, Rūmai tikisi, 
bus rasta pastovi bazė ekono
miniai bendradarbiavimui • suline ūkio krizė pereis į leng

vesnes formas ir kai tarplan-!A,,"!rikos li,,tuvi'' "^“■'idi
liniam ekonominiam bendra ,Jomls I»»!r'mlu ulnpus.ško nan

darbiavimui išnvks esamo-i
....... ..........................“ kliūtvs, Lietuvi valstybei.-"“""“'

kio sąlygos Lietuvoje, duu- . • gyvenančiaturinčiai sveikus ūkio pama
tus, nesunku bus ekonominiai 
kilti ir pasivyti aukštos, kul
tūros kraštus.

Jeigu paimti prekybos sri
tį, tai ir čia Lietuvoje dar yra 
galimumų. Pasunkėjusios u

i ginusia 'pareinančios nuo uz- 
jsienio kraštuose pergyvenamų 
j finansinių ir kitokių sunku- 
'mų ir dėliai sumažėjusio Lie
tuvos gaminių išvežimo, pre- - Amerikos lietuvių ekonomi- 
kybos apyvartų, žinoma, gero- nes organizacijos suhurdanio* 
kai sumažino, bok nežiūriu* to dideles mūsų tautiečių pajfirii- 
tokios krizės kaip kituose kra- ir bendradarbiaudamos su Lie-

Mingumo taip Lietuvai, taip 
ideliai lietuvių tautos daliai, 

gyvenančiai Amerikos .Jungti
nėse Valstybėse.

DAUG TURTO PALIKO 
SEKRETOREI

Šio liepos mėnesio pradžių 
Libertyville miestely mife 
Marquette Ccment kompani-

Štuose tuo tarpu Lietuvoje dar tuvos ekonominėmis orgnniza-j-io? isb‘*n,‘.ias J” ‘zidentas T. 
nėjaučiama. Valdžios pataiko- rijomis turi gražių galimumų j Ibckinson. 
mos gyvulių ir pieno ūkio ša- prisidėti prie Lietuvos kilimo' U.ibar paniški, kad miręs 
kos ir jų produktų išvežimas ateityje, kaip lietuviai anieri- SilV(> turtų dalį apie
papildo kai kurių kitų išve- kiečiai, dar mažiau organizuo-
žūno šakų sumažėjimą ir tas ti, yra prisidėję prie Lietuvos' 
duoda galimumo tvarkyti va- Valstybės kurinio pirmaisiais Liftui Evans, kuri per 19 me- 
liutos reikalus ir pirktis iš nepriklausomo gyvenimo lai- jain gf,IL<?.jo reikalus vesti. 
užsienio reikalingos pramonei kais. Bemlrudarliiavimų Rft-
žaliavos ir šiaip prekių. Pini- mai supranta abipusiško nau-1 CARSINKINTES 
gų ir Kredito reikalai Lietu dingumo pagrindais ir biznio 
voje tuo tarpu taipogi didės- sumetimais.

f
vieno milijono dol. vertės, už
rašė savo privačiai sekretorei

Šioje grupėje matosi keliolika Marijonų Amerikos Provincijos studentų, kurie dabar eina mokslus Ro
moje, Italijoje. “DRAUGE”

KUN. F. KUDIRKOS DIENYNAS
(Tęsinys nuo 4 pusi.)

Gruodžio 8 d. priimtas į naujokynų 
Juozas Apšega,

Vasario 3 d., 1921 m. mirė liandinys 
Dzidorius Kairys.

Bal. 16 d. iš Marijampolės atvyko 
kun. Tg. Česaitis redagisdi “Draugą”.

Liepos 8 d. apžiūrėta Area, III. arki- 
dreeezijos seminarijos rietą tikslu prie jos 
įsteigti studentams Marijonų namus.

Liepos 16 d. laivu “Lapland” išvažia
vo Į Kauną kun. P. Bfičys.

Lapkričio 12 d. atvyko iš Varšuvos 
ankštųjų mokslų siekti kun. fcob. AVieržej- 
ski.

Vasario 24 d., 1922 m. atvyko kuni
gai vlod. Jakowski ir R. Bakalarczyk.

Kovo 29 d. atkeliavo iš Lietuvos kun. 
P. Andziulis, kun. A. Cikata ir br. Juozas 
Birgelas.

Rugpiūčk) 24 d. nupirkta Mnrian 
Hills farma Du Page county, Hinsdalc, 
II. ir apimta rugsėjo 11 d.

1923 m. gegužės mėnesį kun. P. Meš
kauskas farnioje pradėjo kasdien laikyti 
šv. Mišias.

Birželio 29 d. namų vyresniuoju pas
kirtas kun. V. Kulikauskas, o kunigai Ku
dirka ir Kazakas išvyksta j generalę kapi
tulų į Dancigą.

Hngs. 29, 1923 m. kun. Kudirka grįžo 
po Gdansko kapitulos drauge su kun. K. 
Rėklaičiu, o kun. Kazakas liko Marijam
polėje.

Spalio 30 d. fannoje pradėta statyti 
naujokynas.

Onmdžio 7 d. priimtas vienuolyną n 
kun. Bronius Rumšą.

Baland. 21 d., 1924 m. priimtas kon-

gregaeijon Andrius Žemaitis.
Geg. 17 d. atvyko kun. Mykolas Urbo 

navičius.
Birželio 27, 1924 m, atkeliavo iš Lietu- 

vos lankyti Cbicagos Marijonus Vizitato
rius kun. P. Būrys, vice-generolas.

Birželio 28 d. priimtas bandymui Pet
ras Ražinskas.

Liepos 14 d. Chicagos naujokyno al
torius perkeltas į Marian y Hills naujo
kyno koplyčią.

1925 m. birželio 8 d. gauta iš Lietuvos 
žinia, kad Marijampolėje sudegė Marijo
nų ūkio triobesiai.

Birželio 8 d. “Draugo” redaktoriui 
Pakštui apleidus redakciją dėliai jo ren
giamos ekskursijos, jo vietą užėmė kuni
gai Kulikauskas ir Rėklaitis.

Birželio 14 d. iš Lietuvos atvyko ku
nigai J. Vaitkevičius ir Vladas Draugelis.

Rugpiūčio 14 d. naujokais priimti 
kua. J. Navickas, »V. Šaulys, A. Rutkelis,

I V. č’ernauskas, A. Giedraitis, J. Giedra, 
J. Ja'ikns, J. Seibutis, A. Švedas, J. Ma
cas, P. Skrodenis ir Al. Jagminas.

Rugpiūčio 27 d. atsilankė Lietuves 
seimo delegatas kun. A. šmulštys.

Rugpiūčio 30 d. lankėsi Lietuvos pa
vasarininkų delegatas kun. S. Kiškis.

Rugsėjo 26 d. sugrįžo Chicagon kun. 
Kudirka du mėnesiu vadavęs New Yorkc 
klebonų kun. Šeštokų.

Lapkričio 4 d. kun. K. Rėklaitis išvy» 
ko j Romą, o. kun. Kulikauskas užėmė šv. 
Kazimiero Seserų vienuolyno kapeliono 
vietų.

Gruodžio 27 d. J. E. vyskupas Ed
vardas Hoban įšventino į kunigus Juozų 
Mačiulionį, knri9 nauji) 1926 m. dienoje 
Aušroš Vartuose laikė primicijas ir tą 
pat dienų iš Lietuvos atkeliavo kun. V. 
Dvaraiianskas.

1926 m. sausbi 8 <1. kun. Jurgis Ma- 
ssey įstojo į vienuolyną.

Vasario 2 d. kun. V. Dvaranauskas 
paskirtas Marian Hills naujoku vedėjo o 
kun. K. Matulaitis “Draugo” administra
torium ir Seserų Kazimieriečių kapelionu.

Bal. 7 d. kun. F. Kudirka išrinktas 
į Euchuristiąio kongreso informacijų biu
rų.

Bal. 27 kun. I’rlionavic'ius su kun. P. 
Snurusničiu išvyko su rekolekcijomis j 
Kankakee, III.

Gegužės 4 d. “Draugo” koresponden
tas kun. V. Kulikauskas redaktoriui ser
gant užėmė jo vietų.

Birželio 7 d. atvyko iš Lietuvos New 
Yorkan (Vienuolijos Generolas, Akrivys- 
kopas Jurgis Matulevičius ir Lietuvos 
Provincijolas km. prof. P. Bfičys, D.,D.; 
Chicagon aini pribuvo birž. 11 d. dalyvau
ti Eucharistiniame kongrese hirž. 20, 21, 
22, 23 ir 24 dd.
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PASIUNTINIO B, BALUČIO KALBA only a rough sketch; to gi ve 
only a general idea.

vhieh may open the doors to outstanding composers and

(Pasakyta Lietuvių Dienoj, , Tins is the Exposition of 
liepos 16 d.) i the Century of Progress. And

idies and Gentlemen: Vi8 j totai population of this city.
I am happv to be with von

Tam tikslui jis steigia dvi sla-
'ptas mokyklas: vienų tikriems 
j lietuviams, kitų — sulenkėju
siems. Prasideda sunkus ir pa-

m • x«i ii • • i • • • vojingas darbas: iš vienos pu- Taip netikėtai ir staigiai pa • J 6 1

A. A. K. K. OLŠAUSKO 
NUOPELNAI LIETUVAI

the secret chambers of the painters and seores of great 
Lithuania is a small nation. mystery surrounding the ori- and distinguished narnės on 

The totai number of Lithua-Igin of all modern nations. If the pages of Polish history are 
Įnians exceeds būt slightly the nothing else was done by the Lithuanian. Even in this coun-

Lithuanian 
it seems

ian nation, this alone, try the Lithuanian race is en- išraukė iš gyvųjų tas, kuris 8ės reik^° saugotis žandaro a-
i, would entitle her to titled to honorable mention,'dflr nor6jo gyventi, susigrų- kių’ kitos ” niateri-

rge nations, it is a mere mid- , an honorable plaee on the — for Taddeus Koseiuszko, ;įįntį pilietines teises ir gerų «!u^n,a^ sunkumai: mokyklos
get. lts position in the ivorld serolls of human achievements. v.lio fought for the indepen- • vardjp Deja, neviskų žmogus ku^a’» mokytojų algos. Tas mo

,is not unlike that of the sail- Būt Lithuania’s contribu- denee of this countrv and who'gajį padaryti: honioproponit.,k>’k*as» daugiausia lankomus
vliut piogitss įas herų, . rowboat in the niiddle tion to the progress of burna- v as voted an offieial expres- « (iisnnnit Tnikli ?mntr neturtingų darbininkų vaikų, 

n.ndp dur ni? that eenturv. and . .. .... ... . ' • ~ A,eUs «,sPOmt... l aikli zmog- ........ .............

sunple process of association Jn comparison with other
of these ideas, two immediate 
ouestions, naturallv and logi-Ho-day. Happv and glad to

take part in the eelebration, „ . Ji ai • eallv, spnng to our mmd: first,of Lithuanian Day at tins i ‘ .
splendid Exposition.

I should buvę been a mueh
• huppier man i f our eountry

made during that eenturv, and - , ■ . ..® .. • ’ of tlie oeean. And its securitv
! second, — what, if any, con-
tribution was made towards 

W officially parlicipatcl i" ] tbat al.bievement bv the Uth- 
fthis Expo«tion. lt was a „n- ian 1]ation.
cere desire of tlie Lithuanian 
Government to do so. I'nfor- 
tunately, adverse economic co- 
nditions, whieh spread throug 
hout the wor
years, h avė

The first is easv to answer. 
As u matter of faet, it need 
not be answered at all. The

nitv was mueh
cn many oeeasions was not ^though until recent 
greater than that of tlie said reeeived for that 
sailor. eredit, if any at all.

Situated on the shores o f 
the Buitie Sea, on the spot

greater, ai rion of thanks by Congress, žudžio ku|ka pabaigia a. u. K. teko veik vienam a. a. K. K. 
nt tiines she olthough nominally a General R 015augko audringų, pilnų 01Sauskui iSlaiM*- 
t very little of the Polish army, in faet - koyų gvveninuu Gyvenimų nei Iž prudž,ų darba* sekėsb Bet 

and this is an undeniahle faet,be pragmėgj ne be nil0pelnu iVeliaU Pakurst-vtl l^kuojan-
Litliuania began to lose its — was a Lithuanian. savam kraštui, savo tautiecia- ėių agitatorių vaikėzui, užpuo-

. politieal independenee at the! Yes, my friends! There is’ins, kurių tarpe dėl savo būdo 'la lietimiĮ ’>u)kykla, sumusi 
v here the orossroads of Eu-'time when the ręst of the Eu- no tjoubt tbat throughout the aštrumo įsigijo tiek daug prie-!jos, n..,niys lr nna gausinti,- . __ • . . . » II41 viii?/ 11/li’L’i.r 1 »• Si
rope meet, surrounded on all ropean nations were just em-' eenturies of our ill-fated bis- šų, tiek neapykantos, keršto. ikud jie nužudysiu ir mokvto-

' — Į •• ~ 1 Viliui irn UI uiti Ill-IUiril DIB* cij, uvu Iivupjnuin

•1d these pust fewicl > 0 . ,l(‘ag0’ a splendid gideg by great masfses of Qer- erging from the so-ealled Bark tory we have ardentlv served Taėiau jis niekad i
also afflicted OUr | aiet[opo 18\proudly manio and Slavic nations L\ges into a Renaissanee pe-|“foreign Gods.” We do not nenuleido rankų. N________ , ....

little eountry to sueh an ex. beauti ui, majestie skyline which for eenturies have been (riod. Conseųuentlv, vhatever begrudge these Services to our j jo su kliūtimi, rungėsi su vį. |s,kai£la- -^P,e slaptas niokysc- 
struggling for supremaey and was accomplished later on, ei- neighbors.’We are proud that'šokiais, jam mestais, kaltini 1 aS Pranešania rusV adnunistra

nenusiminė
Nuolat kovo-

- ij{b .iei ji* nesiliausiąs mokės 
!lietuviškai vaikų. Šituo nepa-

i. . ‘ p,.- • , • in the waters of J .a k e Michig-tent that our oflicial partiei- i , ®
pation in this Esposition was Į

’ u • i • -ii tvhere būt a eenturv ago wildmffde well-nigh impossible > J e
I kno\v

ikeen the

an and standing on tlie spot don,įnion jn tbat part of Eu- 'ther by. tlie Lithuanian mind even at the expense of our'mais, smerkimais, žygiavo pa-Įj.1’a?’ lr nna dalykų tynne-
the little Lithuanian or Litlinanian valor, all tbat 'own race, without eredit to kėlęs galvų, visokių vargų, ne- tb / o’ °s užsidaro.

1 Ateina 1905 m. Pavergti kra
šiai atgauna šiek tiek laisvės. 
Gauna ir lietuviai dalyvauti 
Dūmos rinkimuose. Lenkai ir 
socijalistai Kaune dirba išsi
juosę, agituoja už savuosius 
kandidatus. Ir šitame sūkury 
a a. K. K. Olšauskas nepasi
lieka nuošaly: pats negalėda
mas dalyvauti mitinguose, sa-

rope,
how anxious amLbeasb roamęd, is an ample naDon, sandwiched between went to the eredit of the na-'our own nationalitv, we, ne- laimių, skausmų pražildintų:
American Lithuani-!P,n< ('onvme,ng answer’An< Ithem, was many a time on the.tion doniinating Lithuania at vertheless, liave eontributed rodėsi, kati jo energija niekad 

_ then again, this magmficent'verge of being swamped and tbe time< And so w<e bave to. 
participate, and bow many of fairyla”d ~ .tha£ 18 ngllt broken to pieees. In the earlv^ay numerous narnės of Lith-|V._ r
them feel a real disappoint-|nPI1?e ?.r US posi įon |i3th century it was nearly,uanian origin which are real ly it can be said about Litli-'mams nugalėti. Kalbėdamasis
ment. Yet, I sincerely liope j' bų.1T11 ** • tSfi° overwke^rne^ the Teutonic j jewels in the history of cul- uania what the famous Rous-.su juo po nelaimingosios by-
that, after refleetion, vou shall ". 1 * ~L a Se ’5e..e< Knights, būt in the 15th cen- ture of our ųeighbor nations seau meant when he said:įlos negalėjau atsistebėti, iš

nurror of altnost unbehevahle A__ u_______n___________________ _______ :_____ □ -r, , »,.» , L •• • • ,lliere *s a period of life when kur jis semiasi tiek energijos,

ans were on having Lithuania

be -readv to admit that our tury it eame out of tbat dead- German, Russian and Po-

our sbare to tlie totai sum of neišsisems, kad jos pakaks vi- 
the progress of liumanity. Tru-Įsam amžiui ir visiems sunku-

įcountry has a valid exeuse for 
; this failure. Ours is u small 
eountry and a young statė. 
Sūrely, we cannot be blamed 
for lack of performanee on 
tbis occasion when many older

progress of the human mind, ,y strugg,e victorious and lish. somę of them are bright
energy and ingenuitv.

Seeing all these wonders
eoneeived by a powerful hu-

formed one of the most power- 
fui statės of that time. Dur
ing the following four centu-

man mind and executed by the ■ • . •, , . , , ,J nes it was almost completely
feeble bands of man, we are1 swamped by Poland — būt it

stars of tlie first magnitude nee”. 
and are known throughout the 
world.

vve go back when Avė adva- nepalaužiamos valios, optimiz- 
jmo gyventi, nusiplauti apkal-

_ . p, v, • ,x- • . • • . iVomis lesonns samdo tam rei-But noAV, after helpincr out tinimų, aptemdziusj įo gyveni-!. , . , . .. . . . |. v . v, m., . . kclui gabų ir iškalbingų žino-

I shall mention here būt a 
few of them: for instanee, a. . . . . , .. almost tempted to agree with._ _  ,, . , - ,— -- ------- — ---------- » -•nd mueh neher sister-nations q h flnd t } n v r gav^ up įe s rugg e or,fnrnoug pbiio8opber p;,nanue|

Tvorų /Ir, +l,u vo.nr, t' t* r nations evistencp! onrin,? ,, . . . .Mere forced to do tlie šame. 
Būt if tlie above circuinstan-

ees may absolve our eountry 
before tlie bar of public opi- 
nion, J feel tbat I štili Avould

said:

“I am a slave — I am a king, 
I am a Avorm — I am God...”
And, indeed, my friends, in

its national existence; during:t- . , , . , -’ •’ Kant, popularly rated as of
the lašt eenturv — the prog- r,

f & 'German nationalitv, appears
ress of Avhieh you are com- 
inemorating here at this Ex- 
position — the Lithuanian na-

to be of Lithuanian origin; 
the greatest Russian Avriter lf; 

Dostojevski, Avbose Avorks are
be guilty of gross negligence i tlie presence of this tremen-(tion, utterly crushed, spent in knQwn throughou{ tbe world) 

”if I failed to ūse this oecasiou ,<lous eolleetion of the Avonders the -----e -----------

our neighbors for eenturies,' mo žvaigždę. Tikrai nuostabi 
after regaining our own so buvo a. a. K. K. Olšausko as- 
bard-fouglit-for independenee, 'menybė, joje kryžiavosi ir ti-
we are resolved at lašt to pa v krai nuostabių priešingybių. . .. . . , ,
also a little attention to our,Ta proga trumpai peržvelkime l ji.
OAvn home. For, if tbe saying jo nuopelnus mūsų kraštui.
that “Charity begins at liome’i Jo smulkios biografijos ne-1 

true, it is also true tbat žinau. Pradėsiu apie jo dar-
the most effeetive contribu- bus kalbėti tik nuo to, kai jis 
tion to the progress of man- paskirtas Karmelitų parapijom

gų, Pr. Klimaitj, kuris, pasak 
paties a. a. K. Olšausko, pui
kiai ir įtikinančiai sugebėda

vus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ii

for public expression of sin-,?f Science, miracles of inge- 
cere apprecfation of the court- nuity and splendors of arts,

chains of the unspeakable I _ accordįng to tbe testimonv kind is the welfare and Pr<> .klebonu, apsigyveno Kaune. irettlkltC VISUS tUO$ pro- 
ression of Czariot BoSsia'of |l[s own’dMgllUr _ was greas of one’s own poople. |A. a. K. K. Olšauskas nebuvo įr biznierius.

kurie garsinasi jame. .
oppress.on o. tzana. »uss,a’of own ,iaugllter 
- broken and crushed yet un- of L;„luani

esy entended to tbe Uthua-]»«»,««» "'any of us inclined to .beaten and defiant. And only ,Lithuanian namcg are to be ;llave.a feeling tbat aft„ „

from now, -when 
celebrate ano-

I am not a prophet. Yet I iš tų dvasininkų, kuris, anais 
rusų priespaudos laikais, bū
tų sėdėjęs užsidaręs kleboni
joj ir, be pastoracijų, būtų nio 
jko kito neveikęs. Jo veiklus

r-i,, , i., , , ,1T ,, . lUiuiuanian narnės are to oe have. a teelini
maus by tbe Management of;f«l as loaly as a slave, as the lašt Akorld War gavę lt,fonnd in tbe froat ranka of bun(lre<, , 
tbis Exposition. Lithuania .msigmf.cant as a worm» And a ehance to emerge from the modern Ęugaian ,(fcr-ature an4 win
failed the Management, hut .then again, realizing that, af- Avavės and again to sėt sail _nptrv. u tn> .. . » . ,. , . . ,; , . d n n .v. i- x e j • j , , poetry. it aviu sutfiee to men- .tlier century of progress, the ... ,
it d,d not fail Lithuania, Al-all, all these achievements, as a free and independent na- tion on|v BaitruSaitis anil „ai- i Lithuanian 'nation will have b"dfl’’ <“nerR'-"1 neleld? 'a,h 
though Lithuania does not ,all these Avonders and splend- tion. No Avonder that after -v i— ..

Stambus Nebojimas
yra geras terminas tiems vyrams ’.r 
moterims, kuriems stokota gyvumo 
Ir spėkų — yra tik pusiau tiek tvir
ti. klek jie turėtu būti.____________

participate here officially, tbe °rs are nothing būt tbe crea- 
Management has sėt aside a tion of III MAN genius, įnay 
day to be known as Lithuanian not man be excused for feel-
Day; it has Avillingly offered >ng as proud as a king and as peat a prayer of that British 

-tlie faqilities at its disposition; powerful as God — the God sailor whp addressed his Lord our poiį»h neighbor

sueh experienee and under 
sueh circumstances the Lith-
uaman

mont. To Poland Avė gavę most Kere not only her own pavi- 
!— by season of 400 years of lion būt also something of real 
our politieal association Avith jnterest to shoAv her eontri-

užsidaryti nuo visuomenės, 
nuo kultūrinio, tautinio dar
bo. Pirmučiausia jis susirū-

Nuaa-Tone
yra Gydytojaus Specialisto preskrtp-

iš often tempted to re- at . f a _ __ . pino savo parapijiečių švieti- S,Ja_kMrl 8uAe’kla, e,TP8n? «velk^t,i,e x t. -x- , her- Most of the greatest na- bution to human progress — m x t/ daugiau* spėkų, ir dauginus gyvu-

it was generous Avith help and wko planted a spark of His.in these Avords: “Save us, o

mes in all walks of life of T(Ot, under. foreign labels, as is 
!the case ro-day, būt under her

adviee to insure the success divine genius in the hrain of 
of this day. For this, as Aveli everv human being?

•a.= for the honors Avhieh it was, Truly> j need not speak 
ikind to pay to me, as an of- more about the progress of the 
ficial representative of Lith- ]agį century nor about human 
unnia in this eountry, I am progress in general. “Thev 
deeply grateful. I am quite Mbo have eyes — see it.” 
satisfied that all the Lithuani- ’•
«n residents of this eountry, i 

Afcnd espeeially tbe Lithuanians son,et,,inK on subject oflgrautcd to her very little op- 
the second ąuestion: A\hat is, portunity for peaceful prog-<^f this eitv, fullv share Avith 

me these sentiments.

1

may justly be proud — are own> legally registered Lith-

davgiaus spėkų, ir dauginus gyvu
mo tūkstančiams vyrų Lr motorų 
vlrS keturlasdeftimts arba keturiss- 
defilmta peifkių metų amžiaus. Jūsų 
vaistininkas parduos jums vieno mė-

mu. Tuo metu Karmelitų pa- 
rapijoj jau buvo gerokai su- 
lenkėjusių lietuvių. Reikėjo
juos vėl grų-žinti savo tautai j”. ■į.iSrES'uu^God! Thine oeean is so larce t -av • * • T v n-i 1-aai t a • Lithuanian. Again I shall me- uanian trade mark.ana our little boat is so a- va a? e av avntion būt a few of them: the

sma “■ 'famous riovelist, the author
From what has been «»h1 of tbe world-known “Qno Va 

it is easy to aee that most of dia„ Henry sienkiewira. tbe 
the history of the Lithuanian greatcst Polish Mickie_
nation was a continuous deatli w(cI. ,he figbter for

liherty Taddeus Koseiuszko; 
the famous family of statės- 
men the Princes Radzwill; the 
historian Narbut, some of the

“NATI’RE’S HAIR BATiM” 
Gerbuisi Vaistai Plaukę Sulaikymui 

Ir Ataušinimui
Vi«i. kurie norėtu turėti goriausias 

pasekmes, kad nesunktu ir aurtu 
plaukai, galite atsmaukti pas mus.

Ale vaistai vra padaryti IA bran
giausių žaliu. Oahar per trumpa lai
ka parduosime nupiginta kaina — di
delis butelis kalnuos tik 8S centai.

Taipgi, kas norėtu agentauti dėl 
Altu nepanrastn vaVstu. tai af si Sauki
te arba atraskite dėl lnformaellu. 
Vimintėltai išdirbėjai Ir Pardavėlal |

MRS. I*An-lWA RIMKIENE 
l&St Shtelds Avcmte.
Chiaego Helrhts, 111.

(Patent rights appli'ed for 1933)

-and-life struggle for its ex- 
It remains for me to sayjjgįence Indeed, unkind fate

the place of tlie Lithuanian įregg> 0ue do€g noį think or
people in tlie grand proeession

•’ Jfirbael Scott, britų golfini- 
tų amatorių čempijonas.

of human progress? HaA’e thev 
eontributed anything to that? 
And, if so, what?

To give a satisfactory ans- 
Aiver to this question is more 
.difficult. first, Lithuania, un- 
fortunately, has no speeial ex- 
hibit in this Exposition — an 
exhibit Avhieh itself would il- 
lustrate her contrihution to 
human progresą; secondly, — 
Lithuania being a newly-re- 
hom State is, comparatively, 
as yet very little known to the 
general public. Tlierefore, it 
A\ould require more time than 
T have at my dispositidn to 
tcll the story of her progress.

Consequently, I mušt be ve
ry hrief. T shall bave to limit 
myself only to indicating some 
of the higher spots; to draw

bother very mueh about inven
tions, Science, art and comfort 
when one’s very life is at 
stake.

Under sueh conditions we 
would not be surpriced if the 
contrihution towards human 
progress on tbe part ėf the 
Lithuanian nation Avere n 
blank page. Yet it is not true. 
The . Lithuanian nation has 
something to its eredit. To be- 
gin with, the Lithuanians, by 
simply refusing to be exter- 
minated, saved for the pre- 
sent and future generations 
tlieir beautiful langunge, the 
oldest of all living languages, 
a sister to the Sanscrit which 
is the mother of all Aryan 
languages. Scientists tell us 
that tlie Lithuanian language 
of to-day is a veritable key

VAŽIUOJANČIU Į LIETUVA 
DĖMESIUI

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ “DRAUGI”
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta. .

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame 
daug žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.

Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien 
' “DRAUGAS” metams $6.00.

Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau Užsiregistravę^ 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

z i

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor. 
tęs ant visų linijų ir geriausių laivų į įdėtuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

2334 toOAKLLT AGENTŪRA

Telefonas CANAL 7790
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HISCŪNSIN’Ū UEI8HĘ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas

Ateinanti sekmadienį šv. Pe Razbudauskaitė, t). Navickai-1 gustina. Linkime sesučių pra- 
tro bažnyčioje vakare bus ge- tė, O. Kleinaitė ir M. Šveikau ' n'eiškiečių vienuolynui augti ir!

jJ didingos pamaldos už sielas a. skis. Komisijos narė J. ltaz' bujoti._ . , . it

8 a. Stepono Dariaus ir Stasio badauskaitė pardavė 20 tij<ie- X Šv. Pranciškaus Vienuo- 
Girėno, o pirmadienį, t. y. lie- tų ir kitoms nepasiduos. Visi lyno Rėmėjų 3 skyrius rengiu 

M pos 24 d., šv. Mišios tų pačiu prašomi atvažiubti ir linksmai išvažiavimų rugpiūčio 6 d.,
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. Cttliiinvt 40.36 
Kės.: Tel. Ucnilovk 6JH6

DR. A. G. RAKAUSKAS
OR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

144# SO. 41Hli CT„ CICERO, II.tu
| Utur., Ketv. Ir l’ėtn, 10—9 vai. 

SI 47 SO. HALSTED ST., CHICAGO
| I’aned., Sured. Ir SubaL 2—9 vai.

intencija. laikų praleisti prie geros imi- Marųuette parke. Į komisijų
(iaila, kad taip liūdnai bai zikos. Įmuksime visų atšilau išrinkta veikėjos: pirm. M. Su-

. ’ gės gružus užmanymas, o ypač kunt. deikienė, J. Razbudauskaitė,'ofiso valandos: 1-4 ir o-g vai vak.
programos dalį išpildvs cho- 1 : » : 1 e i-> n 1.' i\ • t .-i- ir 1 KevaieoeijoH orua»: 2050 w. e®ib si.u- 1 . i -i gailu gen‘1’ dr*slų zn‘on,M- v labdariu metinė kolekti S’ Bartkarte» E- Ogintaite, V. vaiando.- 14-12 rytolai \Visconsmo kolonijų. Kitų > X Labdarių metine kokkU Suarskienė ir *'

spnet bus liepos 23 d., bazny- ’.
. • 1. - .. . 1 -v . .. M. Janušauskienė. Rėmėjos dacioj. V ūkeliai buvo išdalinti d
liepos 16 .1., o grizinti reikė J’ar,i"iu laiku turi la'" tikr“ 
liepos 23 d. Labdarių priete- ‘r >

iri ČV IRYilAlię PAR dl,s prašome paremti aukomis, ^am tikslui „ralių dovanų nu- 
IS Si. AnTZIAUo rAn. suti savo A Iėg kojo M. Janušauskienė, A.

. TOWN OF LAKE 1 Snarskienė, M. Sudeikienė, ir

KENOSHA VVIS.

GYDYTOJAS III CH1 KUROAS
3147 So. Halsted St.

kolonijų
dalį sudarys kalbėtojai.

• Centrui purk yra viena iš 
gražiausių ir įdomiausių vie-' 
tų, kur galima, kaip sakoma,1 
turėti “good time”. Yra gra-1 
ži šokiams salė. Jaunimas ga-
lės linksmintis iki vėlumos.1

— pusė kelio tarp Kenosha ir - . . , ,, . .1 Kurie mėgsta maudytis, turės,
Racine prie Higlnvay 42 (Lak- i . - v.. ... .•* • v 'atsivežti tik savo kostiumus,
Shore Road).

LIETUVIŲ DIENA CH1CAGOJE

UEULOCK Siti

\Yisconsino Apskr., Lietuvių 
Diena įvyks Kenosha, VVis., 
įugpiūčio (August) 13 d., 
1933. Vieta — Central Purk

i X Liepos 1 d., atsilankė a.. Mikolaitė. Traukimas įvyks
------------- Pas PP- Sudeikius 1632 V . 46 rugp. 6 d., per išvažiavimą. Iš

Imbdarių Sujungus 1 kuopa St. viešnios sesutės pranciškie anksto galima sakyti, kad rė-
nes Central purk yra prie pat rengia šaunų išvažiavimų lie- tės iš l’ittsburgh, Pa. M. Su- mėjų piknikas bus linksmas ir

Programa bus tokia: Visi Micbigan ežero. Išalkus ir iš- pos 23 d., Marųuette parke, deikienė yra nenuilstanti sesu- įvairus.

Tel. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
T KL. GANAI. 0102

DR. y. S. NARES
(Naryauckae)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1426 W«at I4arquette Road 

VALANIMM:
6 Iki lt ryto: 7 iki 6 vakare 

Utam tr Ketv. vak. pagal sutart) 
Rea 6461 8. MAPL£WOOD J VE

Office Phons 
i Prospoct 1614

Ren. and Offtoo 
2859 Ko Leavitt Hi 

Ganai «7»e
svečiai, draugijos ir kiti, ku- tioškus, bus galima gauti ska- prie 71 gatvės, 1 vai. popiet, čių rėmėja. Viešnios pasakojo 
ri dalyvaus Lietuvių Dienoj, naus valgio ir gėrimo. Prašoma visų skaitlingai da- daug malonių įspūdžių iš Šv.

X Y. Z.

prašomi susirinkti prie Šv. I’e-j . - - ... lyvauti. Komisija sudaro vei- Pranciškaus vienuolvno gvve-1 1 ! Kviečiame visus lietuvius is .
tro parapijos salės, 51st street ltpyiįp^įn atsilankyti į mūsų k^JOS ir gerb' kun' Pr' Vaitu* n’ni°- tarPe buvo ir J- Sau‘
ir 7tli Avė., ne vėliau 10 va L • - ‘1V * ‘ kaitis, pirm. M. Sudeikienė, J. dvitienės dukrelė sesuo M. A u-Lietuviu Diena. i *

LIETUVIAI DAKTARAI:

indų ryto. Iškilmingos mišios 
jus 10:15 valanda.

Visų ta ruošimo darbų veda 1 
'L. R. K. S. A. 22 kuopa, Ke 

Po mišių visi važiuosime į uoslių, VVis. Komitetas ener-1 
Central purk. gingai darbuojasi, kad toji

Lietuviai iš Sbeboygano, [Lietuvių Diena liktų visiems 
Port VVasIiingtono, Mihvaukec neužmirštama. 1
ir Racine jau prisiruošę kuo I Neužmirškite: Diena — sek- 
skaitlingiausiai dalyvauti. Lie. madienis, rugpiūčio (August) 
tuviai iš VVaukegano taip pat 13 d.
žadėjo dalyvauti. Į Vieta — Šv. Petro iiarapi

Programa bus įvairi. Ji vi jos salė 10:00 ryto.
siškai dar nesudaryta. Vieną Don’t You Know?

GRABORIAI:

JOHN F. RUZIC, J. 6. GALLAGHER,
M. D. F. A. C. S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 10125 liamllton Avė.

Tol. Beverly 0081 
Valandos: 7—9

B. S. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Res. 1114 West 8©th St.
Tel. Rad-cliff 4982 

Valandos: 1—3 ir 7—9

Iš RYTO ŠV. KRYtlAVS LIGONINĖJE — Hi:.UI.OCt 0700 
Ofisai 2355 AVest 03rd Street 

S. E. Kampas \Vestcrn Avenue
Tel. PROSPECT 2011

JOS. F. RUZIG, D.D.S. J. FRANCIS SMITU, M.D.M
DENTISTE RIJOS GYDYTOJAS 

Res. 6751 Lounns Hlvd.
Tel. Wentworth 5514

>
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES Ir GERKLĖS 

Res. 7659 Kiugston Avė.
Tel. Saginaw 7846

Vai.; Pirm., Ketv. ir Penk. 9-12 v. r.
Valandos: 10—8 vai. vak. kasdien Pirm., Treč. ir Penkt. 1-2 p.p. vak,7-9

1

Tel LAFAYE1TE 3057

DR. A. kacKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43 rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Sercdomls ir nedaliomis pagal 
sutarties

PHONF GROVEHILL »#27 
Valandos: 2-4: 7-t P. U.

Trečiadieniais Ir aekmad ausi tarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Llatuvla Gydytojas tr Chirurgas 

1859 80 WE8TFRN AVĖ 
Cbleago. III.

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St.. (Jiieaeo 
OFFICE HOITRS:

« to 4 and ▼ »e 9 P M 
Sunday by Appolntment

TeL Lafayutte 5793

I DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak 
Office: 4459 S. C&lifornia Avė. 

Nedėliojo pagal sutartį

DR. M. T. STRIKŪL'IS
Gydytojas ir Chirurgas 
464d So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliuniis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Tel. Ofiso Ir Rea Grovehill 0617
6917 8. Wuoaienaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
UJfOYTOJAH IR CHIRURGAS 

>428 West Marąuette Road 
Vai.: 2-4 Ir 7-6 vak. Ketv. 6-12 ryto 

NedėlloJ auaitarua

Phone Ganai 6122

DR. S. BIEŽIS
OYDYTUJAH IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—6 Ir 7—8 vak. 

Seredouus ir nedėliotais pagal sutart) 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS C KABOMUS
Patarnauju laidotuvėse kiiopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Ganai 2616 arba 2614

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court. Cicero, Di. 
TEL. CICERO 6927

Te)Otonas Y&rtis 1I3»

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automnbilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 
8319 APBTTRN A VENDE

CSuAaao. UI

GRABORIAI:
L-'li-

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7<91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto lkl S vakare

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
l"l U' M rp Y W rP A O

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 lkl • vakare
Sereuęj pagal autai ų

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidu užlaikymui 
•kyrlu-

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

J. F. RADŽIUS
Ųic.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Paluidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
<tflH W. IKIli St. Tel. Canal 6174

Cbleago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-.J.

I.J.ZOLP
GRABORIUS TR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5?l)3—8413

SIMON M. SKUDAS
GRABORIU8 IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 8877

Tel. Iiafayetie 1671

Tel. CICERO >94

SYREWICZE
GRABORIUS

laidotuvėms plinka patam avimas 
gulimas ui 285.00 

KOPLYČIA DYKAI
J 344 fl. WM.b Avo . Oi<w»vn. Tli

J. LJulevlčius
Graborius

ir
Balsam uolojas

Patarnauja Chi
cago j e Ir apylin
kėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4O»Ž Archer Are.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

simpatiškai

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

TEL. R E PUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAG0JE

Čia pigesnės, kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų y pa t iškas, išlikimas 

patarnavimas • visuomet prieinamas už 
NAUJU y.E.MEsNŲ KAINU.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykai'. NuliudLmo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLIC 6S4O, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZAE AVĖ.

(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

Tel. Ofiso Boulevard 6912-14 
Rea. Vlctory 2342

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: uuo 1-1: nuo 8:20-8:24 
OtL MARGEK1O

TeL Ganai 61»

DR. G. I. BLOŽIS
D K N T18TAH

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt 8t_) 

Valandos: Nuo 6 lkl 12 ryto
Nuo 1 lkl t vakare 
Meredoj pagal eutart)

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6656

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 60UU so. Artcsian Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

4142 ABGHEJS AVENUE 
Tel. Virgiui* 0036

spieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVtCIA UNDERTAK1NG CO.
INCOįRPORATBD
Henry W. Beeknr

/(Llceneed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ jSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą, iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos ( j ūsą 
□amus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, neno
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambalance patarnavimą su ekspertu lietuvio 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Del termeną. Paš&aklte KUDCIKĮ pirm negu kreip- 
sltte ku kitu.

e

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofise.

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesne Ir patogesnr 

vieta
tt35 80. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų h 
nuo 4 iki 8 vakare 

Aventadienlaie nuo 16 iki 18
__ Phone BOULEVARD 8488

DR. VAITO, OPT.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kurie

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė. 
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7823

Tel. Grovehill 1595

DR.A.L.YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredouiis po pietų ir Nodėldiemals 

tik susitarus
2422 W. MARULETTB ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Res. Phone 

Eoglevrood 6641
Office Phone 

Weutworth 6004

DR. A. R. McGRADIE
___ GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

.“1‘ig.^o^ ap^Xo.^tntu°: 7850 s- halsted street
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai-
sau trumpą, regystę Ir tolima re- 
gyst*.

Prirengiu teisingai akintus visuose 
atsltiki'muose, egaarninuvunas da.ro- 

■ mas su elektre. parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky- 
( klos vaikučiams.
j Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka

ro. Nedėliomln pagal sutartį.
, Daugeliu atslt.'kimų akys atitaiso
mos be akinių. Iltliar kainos perpus 

, plgeenė.s. niyu buvo. Mu.su kainos 
pigumės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tet Boulevard 7589

ROOII 210
Vai.: 2-4 ir 7-6 vak vakare

DR. CHARLES SEGAL,
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėtlomis 10 lkl 13 

Telefonas Midway 2880

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rcz.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—6 v.v. 
Nedėllomis fr šventadieniais 10—12

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
0PT0METRISTA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėlioinis nėra 
skirtą valandą. Boom 8.

|j Phone CanaJ 0523

Office:
Prospect 2011

Rea.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 AVest 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. ir Sekma d. pagal sutart} 
Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoniu.:,)

Chl.eyo. Iii 
Phone: Hemlock 6700

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

Nuo 10 lkl 12 dlen$
Nuo 2 lkl 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki lt dlea#

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare O VISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAR LIGAS VYRŲ IR Sliin liV PEB 2A METUS NEftlURlKT 

KAIP l'SSISENfcJUglOS Ir NE14GYDOMO8 JOS YRA 
Rpecinllškal gydo ligai, pilvo, plaučių, Inknlų ir ptisiėe, užnuodijlm% krau
jo. od-os, llgns, žaizdas, reumatlsnių, gaivos skav.sm.ie, skausmus nuga
roje. konėlline. gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir peralMkrinklts ka Jis Jnma gali neda
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai OFISO VALANIMMi Kaadle nuo 10 valandos ryto lkt 1 
valandai ir nuo 6—I valandai vakare. Nedėllomis nuo 11 ryto lkl 1 vai.

WKHT Mik R, kampas Knaler Ava TeL GmvfOrd *676

Mu.su
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KAP. S. DARIUS

i’ž žuvusius Vokietijoj eika- 
gieeius lietuvius lakūnus, a. a. 
kap. S. Darių ir a. a. S. T. 
Girėną, ketvirtadie
ni, liepos 23 d., Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj (Bridge- 
porte) įvyks gedulingos pa
maldos — ekzekvijos ir šv. 
M i Šios.

l’amaldos prasidės 10:00 va 
landą ryti}. Bus laikomos pen- 
kerios šv. Mišios. Dalyvaus 
visų Chieagcs parapijų vargo 
įlinkai.

Chicagos lietuvių visuome
nė kviečiama dalyvauti šiose 
pamaldose ir pasimelsti už žu 
vusių lakūnų sielas.

Dėl jų staigaus mirimo Lie
tuvoj paskelbtas gedulas. Jie 
verti didelės pagarbos. Svar
biausias jų tos nelaimingos ke 
lionės tikslas buvo padidinti 
tėvynės Lietuvos ir lietuvių 
tautos garbę.

Kiekvienos tautos kilnieji 
sūnūs dirba už didesnę savo 
tautos garbę. Taip pat dirbo

LEIT. S. GIRĖNAS

ir mūsiškiai lakūnai. Jie mūsų 
visi} maldų reikalingi.

Didžiai gerb. Prelatas kun. 
M. Krušas, Šv. Jurgio parap. 
klebonus, celebruos; diakonu 
bus kun. J. Šaulinskas; sub- 
diakonu, kun. P. Skruodenis, 
M. I. C.

Prie kitų keturių altorių lai 
kvs šv. Mišias, kun. Simonai
tis, Šv. Petro ir Povilo parap. 
klebonas, Elizabeth, N. J.; 
kun. J. Čižauskas, Šv. Jurgio 
parap. klebonas, Detroit, Mi
eli.; kun. H. J. Vaiėūnas, gjy. 
Antano jiarap. klebonas, Cice
ro,* 111.; kun. J. Maėiulionis, 
M. I. C., Aušros Vartų parap. 
klebonas.

Pamokslą sakys kun. Pr. 
Vaitukaitis, šv. Kryžiaus pa
rap. vikaras.

Pamaldose dalyvaus J. E. 
ministeris B. Balutis, pulk. P. 
Žadeikis, p. A. Kalvaitis, p. ,1. 
Vailokaitis ir kiti svečiai bei 
viešnios iš Lietuvos.

C H 1 C A G O J E

LIETUVIU DIENOS
banketas

PAGERBTA ŽUVUSIEJI 
LAKŪNAI

lūs, atgiedota Lietuvos kim
inus, po kurio visi sustoję gal- 
'vų palenkimu pagerbė tragin 
gai žuvusius lietuvių tautos 

didvyrius lakūnus Darių ir Gi

Vainikas nuo čikagiečių or-t 
lakūnų kapo

i' A. a. Veronika 
skaitlingą šeimyną — tris sū
nus ir šešias dukteris. Vi
siems ji davė katalikiškąjį mo
kslą ir išauklėjįnią — siųsda-

užaugino DEL BALBO SUSPENDUO-i 
TAS LAIKRAŠTIS

BERLYNAS, liepos 18. - 
Vokietijos vyriausybė trims 

ma į parapijines mokyklas ir mėnesiams suspendavo dien- 
savo dukteris vėliau į akade-Jraštį Deutsche Zeitung už tai, 
miją. • ' kad italų lakūnų vadą gen. I.

A. a. Veronikos draugės-ai,1 Bailio įžeidė. Laikraštis pažy- 
pažįstami liūdi netekę jos sa- mėjo, kad gen. Balbo kartą bu 
vo tarpe ir reiškia širdingą vo priėmęs žydų tikėjimą.
užuojautą nuliūdusiai šeimai. 1-------------------

K. 1 BRAZILIJOJ ŠALČIAI

RADIO
Praeitą sekmadienį buvo Lie 

tuvių diena Pasaulinėj Paro
doj su didžiomis iškilmėmis. 
Taipgi tą pačią dieną Jos. F. 
Budriko radijo ir rakandų1 
krautuvė, adresu 3417 S. Hal-' 
sted st. surengė net 3 radijo! 
programas: 8 vai. ryto, 1 val.| 
popiet iš WCFL stoties ir 1:30 
v. popiet iš WAAF stoties pa
linksminimui visų tų, kurie ne
turėjo galimybės Parodoje da-į 
lyvauti. Programos pasižyniė-1 
jo savo puikiu turiniu, rink
tinomis dainomis ir muzika, 
kas darė tikrai malonų įspū
dį. Kitos Budriko krautuvių 
radijo programos būna kiek
vieną ketvirtadienį nuo 7:30 
v. vakare iš stoties WHPC. 
Pasiklausvkite. K.K.

Ri() DE JANEIRO, Brazi
lija, liepos 18. — Vakar Para 
noj užregistruota nepaprastas 
šaltis — 12 laipsnių aukščiau 
0.

PASAULINĖS PARODOS 
BARBENAI

Šioje savaitėje į Chieagą yra 
privažiavę daug svečių, todėl 
Budriko Krautuvė nutarė su
mažinti kainas, kad daugiau iš
parduoti.

IN MEM0RIAM

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ DIENOS FINAN

SŲ KOMISIJOS IR SU JA 
SURIŠTŲ ASMENŲ 

DĖMESIUI

Šį vakarą (trečiadienį), lie
pos 19 d., pp.- Mickeliūnų bu
te, 6747 S. Artesian Avė. įvyks 
svarbus Lietuvių Dienos Fi
nansų komisijos susirinkimas. 
Į susirinkimą Jaip pat būtinai 
turi atsilankyti ir- mergaitės, 
kurios per Lietuvių Dieną, lie 
,pos 16 d., pardavinėjo ženkle
lius ir už juos dar pilnai ne
atsiskaitė. Susirinkimas įvyks 
8 vai. vak.

I
J. Mickeliūnas,

I
Finansų kom. pirm.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Chicagos Apskrities svarbus 

!susirinkimas įvyks liepos 19 
kūnams pagerbti po banketo 'd., Aušros Vartų parapijos 
nedaryti šokių, susirinkusieji mokykloj, 8 vai. vakare, 
vienbalsiai priėmė.

Programą vedė adv. E. Mast
(Mastauskas), kuriam pasift- _ fcv. Kazimiero Akad.Rėmė-

Rašt., A. Grybas

liūs, taip pat vienbalsiai, ])r-jos pusmetinis“ susi ri n 
nutarta čia pat paprašyti p. kjmas įvyks ketvirtadienio va 
J. xVailokaičio, kad grįžęs į j-are> liepos 20 d., 7:30 vai., 

rėną. Per banketą išpildyta Į Lietnvą, lietuvių čikagier.ių $v Kazimiero Akademijoj, 
trumpa programa. Solo daina j vardu, ant žuvusių lakūnų ka -Į
vo viešnia artistė B. Sadaus- P° uždėtų vainiką. P-as J. 
kaitė, Steponavičienė ir d u e ' ailokaitis žadėjo mielu noru 

tąjį prašymą išpildyti.
Banketas baigtas atsistoji

mu ir tylia malda už žuvusių 
lakūnų sielas. Rep.

Midget Raibos, $19 vertės

'6.95
Zenith Raibos, 1933, $50 vertės

*22.00
Fada A. C. D. C. Raibos, 

$25 vertės

*9.50
Phileo Baby Orand Radio

14.00
Raukinės Victrolos, $15 vertės

'3.50
Columbia. Vietor Lietuviški Re
kordai, 75c vertės tiktai po

45c
Vietrolos Adatos 10c vetrės, po

5c
Gryno Gintaro Karoliai 

i $3 vertės

*1-50
20 šmotai Sidabrinių Šiukštų 

ir peiliu

*4.95
Gintaro Karoliai. $10 vertės

*4.50
12 šmotų “Stainless“ Rinktų ir 

peilių $2 vertės tiktai po

99c
DOVANŲ VISIEMS 

ATSILANKIUSIEMS!

los. F. Mik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tek Bonlevard 4705—8167

)(I’agaiga iš pirmo puslapio)
lietuvių širdys skausmuose suspaustos.

Taip. Darius ir Girėnas pas mus nebegrįš-. Jų sužalotus
kūnus priglaus šventoji Lietuvos žemelė. Ten, šalę garbin- 
giausiųjų tautos vyrų, išaugs naujas paminklas, ant kurio 
aukso raidėmis bus užrašyta; “Garbingai žuvusieji dėl tau
tos.” Jų vardas bus ne tik ant akmeninio paminklo, bet stam
biomis raidėmis istorijon užrašytas, taip pat mūsų ir mūsų 
ainių širdyse-.

Mums gaila šių vyrų, nes iš jų tauta dar daugiau drąsių 
žygių būt sulaukus. Tačiau, kaip jau minėjau, jie, savo gyvy
bę paaukodami ant tautos aukuro, daug nusipelnė Lietuvai, 
nes ne dėl savo, bet dėl savo tautos garbės jie tą padarė. Kad 
taip yra, pasiklausykite jų pačių žodžius, kurie yra užrašyti 
jų rėmėjų garliės knygoje;

“Lietuvių tautu laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. 
Būtinai reikia ir joą sūnums prisidėti prie bendrojo darbo — 
tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlantiko vandenyno oro 
sroves, o taip pat naujai, išrastus navigacijos būdus ir prie
mones pritaikinti kasdieniniams reikalams. Mes gyvendami 
tokiais laikais, kada oras stengiamasi panaudoti žmonijos rei
kalams, laikome sau už pareigą tautos vardu tą darbą gar
bingai atlikti.

“Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes stengia-, 
mes šį jKisirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu 
sustiprins Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir galiu-1 
mais! Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir 
mūrr.s bus rūstus — pastos mums kelią į Tavo kraštą ir pa
šauktų “L1TUANICĄ” pas save, tada Tu, Jaunoji Lietuva, 
turėti iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti. Tavo pastan
gomis, pasiryžimu, kad nekviestų Tavęs į Didįjį Teismą.

“LITUANIC0S” laimėjimas tegul sustiprina jaunųjų 
Lietuvos sūnų dvasią ir įkvėpia juos naujiems žygiams!

“LITUANICOS” pralaimėjimas ir nugrimzdimas į At
lantiko vandenyno gelmes tegu auklėja jaunųjų lietuvių at
kaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis Mitinai1 įveik
tų klastingąjį Atlantiką Tėvynės Lietuvos Garbei!

“Tadgi šį savo skridimą!-.skiriame ir aukaujame Tau, Jau
noji Lietuva!

“Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdami Dangaus pa
laimos l”1

Po šių žodžių savo ranka pasirašo Darius ir Girėnas.
Šie žodžiai, taip aiškiai nupiešianti jų žygio tikslą ir jų 

garbingoji mirtis mums visiems sakyte sako, prašyte prašo: 
lietuviai, ryžkitės daugiau dirbti savo tautai, daugiau jai pa
sišvęsti, gerais darbais, drąsiais ir garbingais žygiais kelkite 
jos vardą ir garbę, išlaikykite jos kalbą, tradicijas, papročius 
ir kaip Maironis sako: “petys gi į petį,,... “na, vyrai, paju- 
dinkim žemę!...

Pagalios, mes, Amerikos lietuviai, stovėdami prie karsto 
savo mylimų brolių, galime sakyti: Lietuva, mes tau, kiek 
mūsų jėgos išnešė, dirbome, aukojome, kiek galėjome, pasiš- 
ventėme, bet dabar ant Tavo aukuro padėjome didžiausią au- 

| — savo brangiausių ir drąsiausių brolių — Dariaus ir Gi-
i rėno gyvybę....

Pabaigoje sakau, kad tol, kol mūsą tautoje yra tokių 
drąsuolių, kaip Darius ir Girėnas, kurie galveles paguldo dėl 
savo mylimos tautos garbės, mūsų tauta drąsiai gali žiūrėti 
į ateitį.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Pullman 5950

Turime tuojau parduoti
Stutz, 7 pasažierių, aukštos rū
šies automobilių. Geroj tvar
koj, bėga kaip naujas. Pato
gios išmokėjimo sąlygos. Par
siduoda labai pigiai.
Garage 2445 E. 75th Street

'tą Steponavičienė su Gugrene.
Praėjusį pirmadienį, liepos Gražias kalbas pasakė pp. B.

17 d., Knickerbockerio viešini- Balutis, J. Vailokaitis, L. ši- 
Čio salėje įvyko Lietuvių Die- mutis, P. Grigaitis ir Varkala. 
nos, Šimtmečio Pažangos Pa-*p. Balutis perskaitė gautą iš 
rodoj, suruoštas banketas. Pu- Lietuvos telegramą, apie tra- 
blikos susirinko arti 300. Be gingą chicagieeių lakūnų žu 
ebieagiečių, bankete dalyvavo vimą netoli Soldin miestelio, 
svečiui: Lietuvos pasiuntinys tik už 400 mylių nuo Kauno;
Amerikai p. B. Balutis, kon kad paskelbta tautos gedulo 
sulai Žadeikis ir Kalvaitis, su diena, kad žuvusių lakūnų la 
žmonomis, bankininkas J. \ ai- vonai bUF pargabenti į Kau 
lokaitis su žmona, taip pat ne jr palaidoti valstybės lėšo 
maža atstovų suvažiavusių
Vargonininkų seimą ir Ekono- kalbos buvo nukreiptos į tą!jį parapiją
minę konferenciją ir t.t. [skaudžią lietuvių tautai nelai- 

Visiems susirinkus apie sta i mę. P. Balučiui pasiūlus, la-

Skvrių įgaliotos atsloves pra 
somos atvykt susirinkiman su 
pilnais raportais, kas veikia
ma bėi jau nuveikta būsimam 
metiniam A. R. D. piknikui 
lurs įvyks rugpiūčio 20 d., 
Marųuette Parke. Valdyba

OKSAS EXPRESS 1
I

Kraustau Rakandus. Planus už j>f-1 
rlaiinlas kalnas. Pataukit Lafajretts i 
OIO

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

MIRĖ ĮŽYMI VEIKĖJA

šiandien įvyksta laidotuvės 
a a. Veronikos Ambrozienes, 
kuri persiskyrė su šiuo pašau 
liu liepos 16 d., sulaukusi 50 
metų amžiaus.

A. a. Veronikai mirus, ka
talikiškoji visuomenė neteko 

1 mis. Tr via, kitn kalbėto.), veikėjoB ir paramos, 
visokias d r- 

gijas ir kiekvieną vertingą pra 
mogą.

GARSINKITE “ORAURT

Lietuviškun Raibo Proarramus 
Bndriko Krautuvė leidžia jau 
4 metai. Pasiklausykite.
. Iš stočių —
VVCFL, 970 K. Nedėliomis 

1 :00 po piet.
WAAP, 920 K. Nedėliomis 

1 :30 po piet
WHFC, 1420 K Ketvcrgais 

7 :30 vakaro

CHRYSLER IR PLYM0UTH

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.. prie Clarl
Telefonas State 78<t0 

Valandos 9 ryte Iki S popiet 
2201 W. Cermak koad

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyėlo. 
vakarai* « Iki 9 

Telefonas Canal «122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarntnko, Ketvertu ir Sulietos 
Vakarai* 7 Iki 9 

Telefonas Republtc 99"0

fNSPRANCF
NOTARY
PUBLIC -MOffTGAGE BAHKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PTNTOUS I LIETUVĄ
LAITARORC1V AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGO M D PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WE8T 47th STB. TeL LAFAYETTE 1083

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausių* 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY 
SLERIS $795 F. 0. B., o PLY 
MOUTH tiktai $445 F. O B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES 
4038 Archer Avė.

TeL Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

SPECIALĖS KAINOS
Atsiminkite, kad visą tavo- 
rą kainos kyla. Todėl pir 
kit tuoj—sutaupysite pinijų

‘J 9.95ORIENTAL 
RŪGS (ka r ne tai) 
PARLOR 8E- S
TAI po .............
VAIKOMŲ KAM
BARIŲ SETAI 9 
PO .............................

m

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

/. T. Junmitla Ir Otto Wci»<1t, sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street
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