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ANTRA
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽES 5 D., 1934

Iš visų Cbicagos lietuvių statė taip pat lietuvis kontr.
parapijų šv. Panelės Gimimo'D. Gricius. Tai pavyzdys viparapija yra gražiausioj vie- į soms mūsų parapijoms ir įstaitoj — Marąuette Parke. Mie-tgoms: lietuviams turi lietuviai
sto tyras oras, gausybė sau-! statyti namus.

neužstoja, — žodžiu, gražiaušia kolonija. Taip pat ir jauniausią. Dar ne taip seniai čia
buvo tuščia. 1912 metais įkū
rus čia šv. Kazimiero vienuo
lynų, labdarių sąjunga supir
ko daug žemės sklypų (lotų);
ii jau 1919 m. pradėjo dygti
namai, — pirma mediniai, pa
skiau mūriniai.
Apsigyvenę čia naujakuriai
ietuviai pasigedo šventos įstai
gos dvasiniams reikalams. Pra
dėta. rūpintis parapijos stei
gimu, ir jau 1927 m. gegužės
22 d. buvo laikomos pirmosios
pamaldos $v. Kazimiero vienuolyno koplyčioje. Klebonu
buvo paskirtas kun. Aleksan
dras P. Baltutis. Energingas

Marąuette Pąrko liet. bažnyčios didysis v altorius su
lės naveikslu. vieninteliu Ainerikni

1927 m. spalių mėnesio, 27 ugdyti narėse dievotumą prf
d., suorganizuota
Gimimo
Panelos Šv. mergaičių sodalifija. Pirmam susirinkime iŠrinkta valdyba ir pradėta dar
iais. Kadangi bažnyčia ir mo
kykla dar nebuvo pastatytos,
susirinkimus sodalietėms teko
laikyti po svetima pastoge.
Vienok mergaitės to nepaisė,
susirinkimai būdavo skaitlin
gi ir daug dalykų svarstyta
parapijos ir sodaliečių gero
vei?

Parapijonų daugumas — darbininkai ir biznieriai; jie su
kūrė parapiją ir ją išlaiko.
Nors šioje kolonijoje gyvena
daug inteligentų, bet dauge
ir sumanus klebonas stropiai lis jų kažkodėl neremia para
ėmėsi parapijos ganytojo dar pijos. Jeigu jie mažai naudo
bo, suorganizavo būrį dosnių jasi bažnyčios patarnavimu,
parapijonių ir netrukus pasi tai turėtų nors lietuvišką mo
statė mokyklą su laikinąja ba kyklą remti ir rūpintis jos gy
žnyčia, kuri buvo pašventinta vavimu, jeigu ir jiems rūpi
1929 m. birželio 9 <1. Bažnyčia lietuvybės palaikymas jauno
gTaži, šviesi, erdvi — sutalpi je mūsų kartoje. Neremiant
na 900 žmonių. Didžiajame al tokių svarbių ir reikalingų
Marijai,
■ja,
toriuje -yra labai vertinga pa liet. visuomenės įstaigų, ne
Marija, Marija,
ties klebono kun. Baltučio au pridera nė skųstis tokiu reiš
Skaisčiausia Lelija.
kiniu,
kad
lietuviai
ne
labai
ka: Šilavos Šv. Panelės ste
Tu
švieti aukštai danguose, —
buklingojo paveikslo kopija, laikosi obalsio “savas pas sa
Palengvnk vergiją,
pagaminta Lietuvoje. Meiliai vą”. Reikia apie tai pagalvoti
Pagelbėk žmonijai,
—
Bet šiaip ar taip parapija
žvelgdama iš šito didingojo
Išgelbėk ftfio priešo baisaus.
paveikslo, Švč. Dievo Motina greit išaugo ir subūrė 600 šei
Ne
klausosi pamaldaus parapijo mynų (apie 2000 žm.).
^Mes, klystantys žmonės,
nių šauksmo ir suramina juos, skaitant atskirų fundatorhj
Maldaujam malonės, —
Marija, maldų neatmesk.
užtardama jų reikaluose prieš bei aukotojų, parapiją nuolat
Tarp verkenčiij marių
Aukščiausiąjį. Ir matome, kad remia šios draugijos; Šv. Ka
Šių žemišku karių
Dievo palaima nuolat lydi šią zimiero, Šv. Barboros, Šv. Te
Parkrintančįus stiprink ir veąk.
parapiją: jos nariai gerai, gra resės, Šv. Ražančiaus, Maldos
žiai gyvena ir net sunkiosios Apaštalavimo, Tretininkų, Šv.
Ir kūno silpnybė,
depresijos laikais ne taip jau Kazimiero Akad. Rėm. 8 sk.,
Ir žemės puikybė,
skundžiasi, kaip kitų vietų Moterų S-gos kuopa, LRKSA
Ir pragaro juoda dvasia
žmonės. Tai yra tikra DievO 163 kp. Am. piliečių klūbas;
Į prapultį stumia
Žmonijos daugumą
malonė. Be to, rūpestingas ir jaunimo — Angelo Sargo, me
Ir žudo galybe tamsia.
geraširdis klebonas parūpina rgaičių — Marijos Vaikų, Vy
pašalpos skurdo ištiktiems be čių 112 kp., mergaičių Sodali
cija, Šv. Vardo, Šv. Vincento
darbiams.
P. labd., vaikų ministrantų ir liet. dr-jų. Retas šeštadienis ar
Trijų aukštų mokykloje, mo
kt. Yra du gerai išlavinti pa sekmadienis parap. svetainė
kosi 140 vaikų, gyvena moky
rap. chorai, kuriems vadovau nenaudojama dr-jų susirinki
tojos (seserys kazimierietės),
mams, vakarams, koncertams
ja p. Janušauskas.
1-am aukšte yra svetainė, ku-.
Šioj kolonijoj daugelis liet. ar mitingams.
ri sutalpina '600 žmonių. Ta
gydytojų ir advokatų turi sa
Taigi, mūsų parapija yra
čiau mokykloje yra vietos 600
vo ofisus. Čia yra Šv. Kazi tikra ir stipri lietuvybės ir ka
vaikų. Gaila, kad dar ne visi
Į šios kolonijos lietuviai yra miero vienuolynas su mergai- talikybės tvirtovė šioje kolo
l čių akademiją, Šv. Kryžiaus Ii nijoje. Per savo gyvavimo 5
tautiškai susipratę — dar ne
goninė, Peoples Purniture Co metus ji vykdė daug -didžių
visi siunčia savo vaikučius j
parduotuvė, ir daug įvairių ir naudingų visuomenei dar
lietuvišką parapijos mokyklą.
biznio ir real estat’o įstaigų, bų ir turi taip pat daug gra
Kilo.se kolonijose lietuviai gai
lietuvių valdomų. Čia taip pat žių užsimojimų ateičiai. Tad
lisi, kad neturi savos rfiokykgyvena beveik visi liet. kon- palinkėkime jai ir jos vadui
los arba esamoj mokykloj vie
traktoriai.
kleb. kun. Baltučiui patvaros
tos vaikams trūksta. Bet ma
ir
Klebonu nuo pat pradžios1 ko didžiausio pasisekimo vi
rk etparkiečiai yrh laimingi:
suose kilniuose darbuose, ku- I
turi gražią, švarią, gerai įren tebėra kun. A. P. Baltutis. Gagtą mokyklą saulėtam tyram nytojavimo darbe jam padeda riuos telydi Apvaizdos
, ,
ore. Argi angliškoje aplinku vo pradžioje kunigai marijo mn.
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MUSŲ SODALICIJA

vo brangiai ir neperskiriamai
įstaigai — bažnyčiai ir mokykiai. Daugelis aukojo po 50,
100, 200, 300 dol. ir daugiau.
Bažnyčios ir mokyklos staty
ba atsiėjo apie 140,000 dol., o
mokyklos įrengimas 15,000
dol. Visa parapijos nuosavybė
yra apie $250,000 vertės. Parapijonių aukos ir klebono bi
znieriškas
sumanumas jau
daug skolos atlygino ir pade
ngia p-jos įstaigų normalias
išlaidas. Dabar skolos Ilki dar
apie 139,000 dol.

moje nutautę mūsų tautiečiai
bijo tikybinio ir dorinio vai
kų auklėjimo savoje mokyk
loje, kur vaikai išeina vald
žios nustatytąją mokslo prog
ramą ir geriau išmoksta lie
tuvių kalbos, o taip pat pra
deda lietuviškai giedoti ir dai
nuoti.
A*
Bažnyčios, mokyklos ir kle
bonijos (1931 m.) statybos da
rbus tvarkė mūsų tautietis inž.
arhit, Žaldokas, o kleboniją

nai, kun. Jasevičius, o da
bar komendoriais yra kun.
P. Kat^nskas ir knn. P. Luko
šius, kurie gerai moka ’ liet.
kalbą ir yra gabūs pamoksli
ninkai, kaip ir pats klebonas.
Jie yra populiarūs ir koloni
jos. mylimi dvasios vadai. To
dėl jiems ir sekasi sėkmingai
tenkinti kolonijos dvasios rei
kalus ir vadovauti tautiškam
kolonijos veikimui, kuriame
dalyvauja 20 įvairių vietos
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Parapijonys yra dosnūs sa-

lės šviesos, kurios dangorėžiai^

1

Nuo to laiko nebuvo pralei
stas nei vienas susirinkimas.
Jie įvyksta kas mėnesį; visuo
met būna skaitlingi, vis ką
nors naujo nutariama.

Marija
Kaip Upių bėgimas,
Taip mūs įpratimas
Kas katrtą vis traukia žemiau;
Vargai kasdieniniai,
<.
pančiai gelžiniai,
rišti kada bepalltttrs ?

*

Silpni nusiminę,
Tavęsp paskutinę
/
Tematome viltį tiktai.
Tu savo malone
Šios žemės karionę
Palengvink, nes galią gavai.
*
Marija,-Marija, <.
Skaisčiausia Lelija,' ;
Dangaus Karalienė šviesi!
Užstok prieš Aukščiausią
Tu žmogų menkiausią,
Nes viską Dievuje gali.

Grupė choristų, vadovaujant
varg. B. Janušauskui, visn !
smarkumu rengiasi prie Iškil- į
mingų klebono pagerbtuvių. Į
Ryt vakare, parapijos Avėtai- i
nėję, pagerbsime savo mylimą;
dvasios vadą, kun. A. Baltutį, Į

<

cija”, “Kas Bailys”, “Benedikcija”, “Sulig Naujausios
Mados” ir “Mystery of the
Masked Giri”. Dabar ruošia*
si prie kito juokingo veikalo,
kurį statys scenoje sekmadie
nį, gegužės 13 d. Jei per tuos
metus dar nedaug neveikta
parapijos naudai, tai yra dėl
to, kad sodalietės vis dar mo
kįnasi, stengiasi susigyvehti
su tuo, ką Sodalicija reiškia
if ką ji iš sodaliečių reikalau
ja.
Kas yra Sodalicija?

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. sodalicija yra religinė

Ieva Lnkoii'

CHORISTAI PAGERBS
SAVO DVASIOS VAOį

jo vardadienio proga.

Sodalicijos veikla
Nuo įsteigimo, sodalietės
daug nuveikė parapijos ir sa
vo naudai. Kada tik buvo va
karienė, ar koks užkandis, so
da Iietės neį sykį neatsisakė
patarnauti prie stalų; parapi
jos bazaruose turėdavo savo
būdas ir, kiek mokėdamos,
kaip išmanydamos, dirbo, kad
nepasilikti nuo kitų draugijų.
Rengia vakarus savo arba pa
rapijos naudai. Yra pastačiu
sios scenoj šiuos veikalus;
“Liurdo Stebuklai”, “Patri

Marijos, kad aiškiai parod
tų savyje šventumo ir akt;
vumą katalikybėj. Ji yra apj
šlališka organizacija, kuri si
kia Marijos pavyzdžio, ves
savo nares prie Kristaus
traukti kitas Jį pažinti, myl
ti ir Jam tarnauti.
ij
Tiktai diocezijos vyskupą
gali kanoniškai įsteigti sod
licijas. Po įsteigimo parap
joje, ji tampa suvienytai »
Sodalicija Romoj, kuri vac
naši Prima Primaria. Jai b
na suteikta daug atlaidų, 1
vien laikinų, bet ir visuotin
Parapijos sodalicija yra 1
kraį parapijinė organizaciji
Jos pirmutinis ištikimumas
ra parapijai. Jos darbas si
loms yra per parapijos vei
lų. Jos. didžiausis troškini
turi būti didžiausia pagali
klebonui. Taigi: Sodalicija
širdis parapijos, Sodalicija
klebono geriausia pagalba
Mūsų sodalicija yra vysk
po įsteigta- ir dabar išsiųst
į Romą prašymas, kad prijr
gtų prie Prima Primaria
kad gautų tuos atlaidus, k
riuos pelnytų tos, kurios pi
sodalicijos priklauso.
Kaip gražu yra vadintis TV
rijos dukterimi. Imant Mar
už pavyzdį, dirbti savo šie
išganymui ir kitas vesti arei
Kristaus.
Ar vadiniesi Marijos dūk
rimi? Ar priklausai prie b
ngios sodalicijos? Ar tau A
rija nieko nereiškia, kad nei
ri pasiimti Ją už savo Dan
šką Motiną? Su Marijos,]
galba daug galėsi nuveikti?]
talikybei! Pagalvok, ar.nev
ta priklausyti prie tos orga
zacijos? Sodalicijos dirvoje
kalinga daug darbininkių,
pač tų, kurios neveiklios
vienoj draugijoj.

parapijos moky

Švenčiausioji Marija - Dm Išrinktoji
Yra tai džiaugsmo šaltinis, kiekvienai
įtikimai katalikiškai širdžiai girdėti arba
raityti kų nors apie mūsų mieliausios dan
iškos motinos, Švenčiausios Panos Marijos
aibę. Kuomet mes apie jų mųstome ir kar
toje maldoje į jų kreipiamės, mūsų džiaugtninga siela pradeda garbinti Viešpatį ir
pksmintis mūsų dieviškame Išganytojuje,
radeda
Jam dėkoti už visas nepaprastas
ovanas ir dieviškosios Motinystės nepalyinųmų garbę, kurių Jis suteikė. Mūsų meilė
r pamaldumas į jų apšviečia mūsų protų
pie teisingų istorijų, neapskaitomų kainų,
r prakilnų žmogiškos sielos tikslų. Mylėti
venęiaUsiųjų Panų Marijų, tai yra brangini ir mylėti Dievo mieliausiųjį, išrinktųjį su
nėrimų; tai reiškia sekti Aukščiausiųjį Dieų, kuris jų myli daug daugiau negu kokį
ors kitų pasaulyje sutvėrimų; tai reiškia
ekti išrinktųjų angelų pavyzdį, kurie gar
ina Švenčiausių jų Panelę Marijų kaipo auktesnio laipsnio esybę negu jie patys.
Yra tai Dievo noras ir valia, kad protas
r širdis visų tų, kurie nori būti išganyti,
uri būti pavesti Švenčiausiajai Panelei Maijai. Taip buvo pradžioje nuodėmingojo pa
šolio, ir taip bus iki galui.
Jūs atsimenate iš Šventojo Rašto skaiymo arba iš Šventosios Istorijos mokslo,
ad dienoje, kurioje Adomas ir Ieva nuši
lę jo, Dievas rojuje už tų, baisių nuodėmę
prakeikė pasaulį. Bet savo žodžiuose, Jis
»arodė savo meilę žmonijai, pažadėdamas atiųsti Išganytojų, ir nurodydamas lšganyojaus Motinų, kaipo pažadėtųjų moteriškę,
urios Sūnus sutrins žalčiui galvų, tai yra,
;urios Sūnus panaikins šėtono galybę ir
uomi suteiks žmonėms galybę išganyti savo
lemirtingų sielų. “Aš padarysiu, nepriete-

Kad angelai garbina Švenčiausiųjų Panų
Marijų, kaipo esybę aukštesnio laipsnio negu
jie patys, yra aiškiai parodyta pasielgime
Arktiiigelo Gabrieliaus, kurį Dievas pasiun
tė įteikti jai Jo paties pranešimų. Mes apie
tai skaitome Švento Luko Evangelijoje.

"Angelas Gabriėlis buvo Dievo siųstas į Galiliejos miestą, kurs vadinasi Nazaretas, pas
mergaitę, pažadėtą vyrui, vardu Juozapui,
iš Dovido namų; mergaitės gi vardas buvo
Marija. Angelas, atėjęs pas ją, tarė: Sveika,
malonės pilnoji, Viešpats su tavimi; pagirta
tu tarp moterų.” (Luko I, 26, 27, 28).

Toks nusilenkimas ir pamaldumas žmo
giškai esybei, niekuomet nebuvo išreikštis
jokio angelo kokiai nors, kitai žmogiškai esy
bei prieš arba nuo tuo laiko. Paprastai kada
angelas žmogui pasirodė, kaip ipes matome
iš Šv. Rašto pasakymų, — jis išreiškė savo
viršenybę ir įkyėpė žmogų b&ipiingumu ir
išgastimi. Švenčiausioji Panelė Marija yra
tiktai vienų, vienas išėmimas. Angelas pa
aukštinimo žodžiais jų pasveikino iv atvirai
pripažino jos viršenybę ant angelų. Kaip
angelai jai labai rūpestingi buvo, yra mums
visiems gerai žinoma — atsimename įš. Šv.
Rašto angelo persergėjimų Šv. Juozapui,
imti Kūdikėlį ir Jo motinų ir,grįžti atgal į
Šventų Žemę. Garbę kurių šie Dievo ange •
lai suteikė Marijai buvo pilnai paties Dievo
daleista. Apie tai negali būti abejonės. Ne
tik su Dievo leidimu o, bet dar net Jo paties
paliepimui, angelai jų garbino ir su meile jai
tarnavo.
Dievas Tėvas tikrai jų gerbė, sutverda
mas jos sielų be gimtosios nuodėmės sutepi
mo ir jų apdovanodamas originališku nekal
tinau ir nesuteptu gražumu.
, )
Dievas Sūnus, jų gerbė, išsirinkdamas
ystę tarp tavęs ir tarp moteriškės, tarp ta- jų būti savo meiliausiąja motina ir teikda
’o ainijos ir jos ainijos: ji sutrins tavo gal mas jai savo sūniškų meilę ir kilniausių pa
ią, o tu tykosi jos kulnies.”
(Gen. III, 15). garbų. •
Dievas Šventoji Dvasia gerbė Marijų,
Poji tai buvo liūdnoji atsiąkirimo diena, kai
imdamas
jų kaipo savo ypatingų sužiedotinę,
ie buvo išvaryti iš linksmybės daržo ir įženfė į vargingų ir apgaulingų pasaulį. Mūsų laikant jos sielų malonės pripildyta ir gyve
pirmieji tėvai buvo nuliūdę, tačiau kartas nant joje.
Dievo neklaidinga Katalikų Bažnyčia
įuo karto džiaugsmo spindulys pasirodė
garbina
Švenčiausiųjų Panų Marijų ypatin
ųjų veiduose, tai buvo linksma mintis, kuri
gu
būdu
tokiu neišpasakomu dievotumu, kad
ekiojo “šen ir ten, lyg žarijos tarp nenlrių.” (Išm. III, 7). Ši linksma mintis tapo jis viršija jos pagarbinimų visų angelų ir
nylim iausias jųjų pasikalbėjimo dalykas; ji kitų šventųjų.
Dievas falp surengė, kad Marija ?turės
Sems pirmieinsieins ant žemės aAgailų danepabaigti),
dalį Jojo ypatingoje meilėje ir
■antiemg suteikė drųses ir tvirtumo; ji tapo
jiems šaltinis vilties ir suraminimo; — toji visų išrinktųjų meilėje. Jis yra tas, kuris
nintis buvo, kad vienų dienų moteriškė, Die surėdė, kad pasaulio Išganytojas gims iš jos.
zui ištikimiausia ir mylimiausia ateis ant Per jų Jis mums davė Išganytojų. Per jų
uos žemės, kad iš jos gims pasaulio išgany- Dievas pas mus atėjo. Ta pati paslaptinga
ojas. Šita pažadėta moteriškė yra Skais- Dievo Apveizda nutarė, kad per Marijų mes
•lausioji Dievo Motina, Švenčiausioji Panelė pas Dievų ateisim.
Marija. Kaipo Jo paskutinius ir įspūdin
Tai nestebėtina, kad Dievo Šventieji pa
giausiai išreikštus žodžius tiesiok į juodu, dėjo savo išganymo viltį Marijos rankose,
Dievas atkreipė tų pirmų nusidėjėlių širdis, idant prie Jėzaus arčiau prieitų ir Jo būtų
<ad lauktų Švenčiausiosios Panelės Marijos mylimi. Jis yra mūsų gyvenimas, mūsų sal
įtėjimo. Šis Dieviškojo apreiškimo atmini- dybė ir mūsų viltis šioje ašarų pakalnėje.
nas buvo išlaikytas tarp visų žemėje tautų Jos mes šiaukiamės, ištremtieji Ievos vai
u i iki šiai dienai.
kai. Ji nusidėjėlių prieglauda, nuliūdusiųjų
palinksmintoja ir krikščionių pagalba. Kiek
Laikui praeinant ir gimtosios ir aktua
vienų dienų nesuskaitoma daugybė karštų
lių
nuodėmų pasekmėms sukeliant kaskart
maldų yra siunčiama nuo šios ašarų pakal
lidesnį sielos neramybę ir varginant žmones,
nės į jos sostų danguje, ir tokiu būdu mili
kaip slogutis kankino savo aukų. Žmonija
jonai sielų randa sau begalinį džiaugsmų.
|»ra'!<jo dūsauti ir maldauti Dievo karštais
Ant šios {žemės milijonų milijonai jos mietroškimais, kad atsiustų pažadėtųjį Atpirkėliausiųjų vaikelių dėkoja Dievui ir šlovina
ią, kuris buvo visų tautų laukiamas: “NuJį už visų kilnumų, galybę, saldybę ir mo
leiskite rasų, dangūs, iš aukštybės, ir debe
siai teišlyja teisingųjj:
teatsidaro žemė ir tiniškų meilę, su kuria Jis papuošė Marijos
i<imdo’Išganytojų.” (Iž. XLV, 8). Dievas
pa-i-a Įėjo jų ir atsiuntė Jo pranašų Tzaijų,
kad duotų jiems Išganytojo atėjimo aiškius
ženklus. Kalbėdamas Dievo vardan, prana
šas jiems tarė; “Viešpats pats duos jums
pa

ženklą. Štai mergelė pradės ir pagimdys
sūnų ir Jo vardus bus rudintas Emmanuel.”
(Iz» VII, 14). Ši pažadėta mergelė, kurios
LK'i/
- nebus pažeistn jos motiniškumu,
\ m š enčiausioji Panelė Marija.
IAukiant jos atėjimo, dauguma žmonių
Buvo persiėmę ta mintimi ir jausmais .panatieins kurie dieviškai įkvėpto Giesmių
auto rio buvo išreikšti: “Kas yra
ateina iš dykynės, tekanti džiaugs, pasiremdama ant jos rnylimtausiojo.”
(( ont.
VIII, 15). Mes galime atsakyti šį
klau-omų; Tai yra Švenčiausioji Panelė Ma
rija, Dievo motina, kurių Dievas išrinko pa
dėti
i i ai syti Mogumų, kurie priežastimi
l uvo motina Ieva, skindama uždrfeustųjį
vonių. Ji ateina iš šios apleistos ir didžiai
nuliūdusios žemės, kaipo gražiausias pa
vok las tekanti džiaugsmu, pasiremdama
h et švenčiausios Trejybės, būdama Dievo
Tėvo ir Hūnaus ir Šventosios Dvasios linksihyliė. Ta, kuri ateina iš šios nuliūdusios
žęjnės yra viliojančios gražybės paveikslu
visiems -dangaus angelams. Jie stebiasi Die
vo visagalybės tobulumu. Jie garbina Jų.

Kur Siusi Sūneli?
---------Taip greitai auga vaikeliai! Taip grei- I
tai prabėga mokslo metai! Taip greitai jie
užbaigia pradžios mokyklų, viešųjų — mie
sto, ar katalikiškųjų — parapijinę. Ir kur
dabar toliau siųsti moky tis savo mylimų sū
nelį, savęs ir kitų klausia mokinio tėvelis, ar
motinėlė. Tai svarbus klausimas, ir nuo juo
tinkamo išrišimo priklauso jaunuolio ateities
gyvenimas čionai žemėje ir amžinybėje. Tų
tai svarbų klausimų jaunuolio auklėtojams ir
ypač pačiam jaunuoliui čionai palengvinsime
išrišti.
Jaunuolis užbaigęs pradžios mokyklų
yra dar per jaunas uždarbiauti; įstatymai
draudžia jam duoti darbo. Tat jam yra pa
sirinkimas eiti toliau mokytis į miesto, arba
į katalikiškų aukštesnę mokyklų.
— “Kokio amžio yra sūnelis užbuigiant
pradžios mokyklų?”

bedievis, tikėjimo dalykų niekad nestudija- i
vęs ir jei pačios mokyklos įstatymai drau
džia religijos tiesas dėstyti? . . . Todelei,
Siųsti jaunuolį į bereliginę mokyklų, t. y. į
tokių mokyklų kurioje yra mokytojų kurie
patys yra paiaidaus gyvenimo, jokios religi
jos neišpažįsta ir tikėjimų pašiepia, — tai
vaiko siuntimas į prapultį.
Juo labiau yra nedovanotina tėvams kiai
da siųsti sūnų į mieščionių aukštesnę mo
kyklų, kuomet lietuvių visuomenė, priside
dant vienuoliams Tėvams Marijonams įkūrė
lietuviškųjų aukštųjų mokyklų Marianapolis,
su Classieal liigh Šchool ir Kolegijos pro
gramų, puošniuose rūmuose mieste Thomp
son, Conn.
Susipratę tėvai lietuviai katalikai savo
jas, energingas kontestisūnus auklėja rūpestingoje Tėvų Marijonų
ninkas, kuris daug pasi
globoje minėtoje lietuvių kolegioje Mariana
darbavo vajaus metu Gi
polis. iVlrš 70 dorų jaunuolių siekia tenai
mimo
par., Marąuette
aukštesnio mokslo, vieni į kunigus, kiti į
parke.
gydytojus, ar advokatus, kiti į kitokias pro
.1 ............ .1.11 ■
fesijas, arba bent abelnų mokslų ima, kad ’
geriau prisiruoŠus gyvenimui.
lr visiems Amerikoje gimusioms lietu
viams jaunuoliams, kurie jau išėjo pradžios
mokyklos kursų, nėra tinkamesnės vietos mo
kyti kaip Thompson, Conn. kolegija Mariana
polis. Jaunuoliai kurie patenka į Mariana
polio kolegijų mokslintis, save skaito ypatin Balandžio 30 — Gegužės 13
gai privilegijuotais. Begalo graži apiolinkė, dd. — Šv. Kazimiero parap.,
stebėtinai žavintis kolegijos parkas ir puo Pbiladelpbia, Pa. (Kun. A. Ci
šnūs mūrai, prityrusio pedagogo kolegijos
direktoriaus kunigo daktaro Jono Navicko kota, AI. I. C.).
vadovybė, — gerų norų studentui, užtikrina
Bal. 29 d. — gegužės 6 d.—
mokslo ir gyveninio srityje laimėjimų.
Omaha, Nebr. — T. A. Pet
Tai gi, tinkamiausia jūsų sūneliui vieta, rauskas, M. I. C.
jam užbaigus pradžios mokyklų, — tai stoti
į Tėvų Marijonų vedamajų Lietuvių Kolegi Geg. 7 d. — 13 d. — Springjų Marianapolis. Jos adresas; Marianapolis field, III. T? A. Petrauskas,
AL I. C.
' ‘
College, Thompson, Conn.
Geg. 14 d. — 20 d. — Keno
sha, Wis. T. A. Petrauskas,
Marija ir Lietuvių
M. I. C.

— “Jau penkioliktus metus eina.”
Reiškia, — tai amžius jaunienisiems pa
vojingiausias, nes nuo 15 ligi 20 metų jau
nuolis pasirenka sau pasauliožiūra, tame tai
laike ypač formuojąs jo būdas, palinkimai,
valios atsparumas ar lepsiškum&s — sudri
bimas. Jaunuolis kuris ligi 20 metų išbuvo
skaistus, drovingas, blaivus, teisus, darbštus,
pamaldus — tai jo gyvenimui jau yra nuticsti tvirti pamatai ir galima apytikriai Spė
lioti, kad jo gyvenimas bus garbingas.
Todelei gimdytojai ypač tame amžiaus
perijode turi savo sūneliui gelbėti rūpestinga
priežiūra, šviesiu pavyzdžiu, geru auklėjimu
ir maldingumu.
Jei maži vaikučiai yra siunčiami į ka
talikiškas mokyklas, koliai jų proteliai dar
miega ir dar viskų priima kūdikišku įsitikėjimu savo tėvams ir mokytojams, tai ypač
svarbu siųst? vaikai į aukštesnias mokyklas,
kada jų protas ima veikti ir patikrinti gau
namus pareiškimus ir prie visko statyti klau
kam tas? dėlko taip, o ne kitaip? iš
kur tas? ar negalimu kitaip? kodėl nedaryti
to prie ko geismai traukia? kamdirbt, varyt,
susilaikyt, sustvaržyt, kuomet galima plačiai,
lengvai, linksmai gyventi? . . .
Į tuos klausimus ne vienoks yra atsaky
mas. Ir tinkamų atsakymų gavus, dar reikia
pagelbos nurodytu keliu eiti, ko gi, tat, gali
ma tikėtis kuomet jaunuolis patenka į palai i
do mišraus jaunimo būrį, kuris susispiečia
į miesčionių mokyklas? ... Ir kokių pagelbų
gali teikti mokykla gyvenimo kryžkely atsi
radusiam jaunuoliui, jei pats mokytojas yra

Tėvu Marijonu
Misijos

-

Tauta

Lietuva jau seniai praminta Marijos kra Gegužės 21 — 27, Chicago,
štu t(“terra Mariana”), nes lietuviai nuo pat Ilk, Aušros Vartų bažnyčioje,
krikščionybės priėmimo laikų, kiek jų žmogi- į (Kun. A. Cikoto, M. I. C.).
škos silpnybės leido, mylėjo Dieviško Išgany-;
tojo Motinų, Marijų ir per Jų savo maldomis j VIENINTELIS LIETUVIS
kreipėsi į Dievų. Lietuvių tautos būde yra to KVIETKŲ AUGINTOJAS
kių bruožų, kurie artimi Švenčiausiai Marijos
»sielai.
, -* - /
•‘
• •
i
■
' it,
Lietuviai gyvena daugiausia ramiuose
kaimuose, todėl nemėgsta miestiško triukšmo,
miestiško palaidumo ir palinkimų į begėdi
škumų veiksniuose ir žodžiuose. Lietuvių
liaudies dainos rodo, kad jie, palyginti su ki
tomis tautomis, pav. su rytų vokiečiais ir lat
saldžiausių širdį. Jos meilė ir pagarba yra viais, yra kuklūs. Tik pastaruoju laiku gel
visiems žmonėms didžiausias palaiminimas. tonoji spauda ir laisvamanių agitacija daug
Šiaurių drebinančiame šaltyje, pietų kepi žmonių patraukė įi palaidumų, nesusivaldymų
nančiame karštyje, ant žemės ir jūrose, nuo ir atšalimų -Dievui ir Jo Bažnyčiai. Nepado
giminės iki giminei visame pasaulyje ir net rios mados ir Šokiai yra daugiausia per žy
skaistyklos rybose Marijos maloni įtekmė ir dus Lietuvoj' įsigalėję (ypač miestuose ir mie
galinga pagalba aiškiai yra matoma. Nes steliuose). Tautiškuose lietuvių šokiuose ir
šv. Bernardo maldoje, kuri išreiškia ištisų rateliuose begėdiškumo nėra, taigi nepadoru
šimtmečių laimingų patyrimų, — mes gali mas, nekuiyumas kilo ne iš lietuvių tautos,
me su giliu pasitikėjimu sakyti: “Atmink, bet atklydo iš ištvirkusių didmiesčių.
Švenčiausioji Pana Marija, jog nuo amžht
Kas myli Marijų, tas visų pirma yra kuk
nėra girdėta, kad kas, ieškodamas Tavo prie lūs; nekuklūs žmonės negali nuoširdžiomis
Anginu žydinčias ir kvepia
globos, melsdamas Tavo pagelbos, šaukda maldomis Marijos garbinti, kol nėra atsipa
nčias gėles^dėl namų ir darže
mas Tavo užtarymo, būtų buvęs Tavo ap laidavę nuo palaidumo, nuo begėdiškų žodžių lių, ir dėl kapų, taipgi apsodi
leistas. Aš tokiu pasitikėjimu įdrąsintas, ir veiksmų. Lietuviškos motinos yra kantrios,
Panų Pana, Motina, puolu, einu prie Tavęs, tylios, pasiaukojusios savo vaikelių kūno ir nu kapus sulig jūsų noro, už
prieš Tave vaitodamas nusidėjėlis stoju. sielos gerovei, maldingos ir pamaldžiai savo prieinamų kainų. Užprašau vi
Žodžio Motina, neniekinki mano žodžių, bet vaikelius auklėja ii? tuo įneša šventurn^ į šei sus gerb. lietuvius atsilankyti
teikis juos maloningai išgirsti ir išklausyti.” mos gyvenimų. Kas tokioj šeimoj yra užau A. B. SELEMONAVIČIA,
3840 West lllth Street
Amen.
Išvertė V. P. G.
gęs, tas supranta Šv. Tėvo Pijaus XI žodžius,
Phone Cedarcrest 0855
kad šeima yra šventesnė už valstybę. Katali- Vienas blokas į rytus nuo
{ kiškos motinos, kiėk joms žmogiškos silpny
Šv. Kazimiero kapinii)
bės leidžia, seka Kristaus Motinos pavyzdžiu;
■■■
Marijos motiniškoj meilėj nebuvo jokių gyvu <■
liškų aistrų, tik pasiaukojimas, tik gilus, t.y- ■
' ras jausmas.
Nealkankykltv »avt« ak&aaSuprantama, dėl ko Lietuvoj stipriai lai
m«Ja,
Reumatlamu, Sauagėla, ,■
kosi Marijonų Vienuolija, kuri ugdo lietuvių
Kaulų Oėllmų, arba Mėilunglu g|
— raumenų auklmu: nea akan« sieloje meilę Marijui ir pamaldumų. Marijo dėjimai
naikina kūno gyvybe B
nų biealai kiekvienam tikinčiam ir doram lie Ir dažnai ant patalo paguldo. ■
tuviui yra labai artimi. Juo Marija bus la
ČAPSICO COMFOUND mo- ■
atla lengvai praAalIna virtau- _
biau lietuvių mylima, juo mūsų šeimos bus
nėta llgao: muma Kandie dau
šventesnės, o mūsų jaunimas kuklesnis ir svei
gybė įmonių alunčla padėka- ■
vonee paavelke. Kaina (te per g
kesnis. Žadindami ir ugdydami pagarhų ir
paltg (Se arba dvi ui |1.(S.
religiškos meilės jausmus Al arijai, Marijonai
Knyga: "lAbTIfOg BT1CI- ■
KATOCT augalale gydytlea kai- ■
dirba tikrai tautiškų darbų, nes tuo visus
_
gražiausius lietuviškos sielos virpėjimus auk aa lė aantg.
lėja ir stiprina Kristaus dvasioje. Kas savo
' tautų rengia ne tik žemei ir dabarčiai, bet
IMI 80. H AUSTRO KT.
■
dangui ir amžinybei, tas dirlva tikrai išganin B
■
Ckloago. UL
gų darbų, nes per didelis žmonių prisirišimas _
?«■■■■■■■■■
■
■
prie žemės, prie žemiškos laimės visada veda
tautų į palaidūnių, o iš palaidumo eina tautų Nevedus vargai, parvedus
išsigimimas, kurio negalės sustabdyti nė ste
rilizacija. dabar plačiu mastu praktikuojama vaikai.
hitlerinėj Vokietijoj. Kas žemės reikalus, Kas savo negi ria, tų iš tur
kas tautiškumų ar savo valstybę laiko vy
riausiu žmogaus gyvenimo tikslu, tam nėra gaus metų.
jokio pamato atsisakyt nuo liet kurio gyveiii- Pataikė, kaip kiaulė nosia į
Prieš porą metų pastatytoji Gimimo par. klebonija.
Marąuette Parke, Chicagoj.
tvorų.
(Pabaiga 4 pusL)
simus:

e~i~ ~

Reumatizmas sausgelėj

Justin Kulis

*
Bažnyčioj
sekmadieniais
Reikia pažymėti, kad chorų
vadu turime įžymų varg. B. choras džiugina žmones gra
žiu giedojimu. Chore randasi
Gim. Pan. 6v. parapijos cho Janušauskų.
įžymių solistų-čių: M. Janu
ras yra nepaprastai skaitlin i Kiekvienų ketvirtadienio va
šauskienė, O. Juozaitienė, K.
gas ir kiekviena proga kuo karų, parapijos svetainėj įvy
Skelly, J. Gubista, ir Gahdriksta choro repeticijos.
gražiausiai pasirodo.
inas.
Taipgi chore randasi darbš
čių veikėjų. Pažinkime juos.

RAYMDND GRIGONIS
Pcrsiskyrč su šiuo pasauliu gegužės 2 dieną, 5 valandą po pietų
1934 m., sulaukęs 17 metų amžiaus, gimęs Chicago, Illinois, ba
landžio 5 d., 1917 m.
Paliko dideliame nuliūdfine motiną Petronėlę (po tėvais Briedaitė), 3 seseris: Mabel, Sadie ir Aldona, cioces lr dėdes —
Antaniną ir Zigniontą Girigonius, Kazimierą lr Antaną Astrauskius, Juozapą Grigonį ir šeimyną, Juozapą ir Veroniką Briedžius,
h'crdiandą Briedi ir šeimyną, Moniką ir Kazimierą ir šeimyną
Sargaučių, Uršulę ir Mykolą Marcinkus, Oną ir Justiną Stasiūnus,
Gendriką, llateuaą ir Mykolą Masi'llonį, 5 pusseseres, pusbroli
ir gimines.
Kūnas pašarvotas, randasi 3322 8. Union Avė. Tel. Blvd. 3505.
Laidotuvės Įvyks pirmadienj, gegužės 7 dieną, 8-tą vai, ryto,
iš namų | šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velioni'o sielą, o iį ten bus nulydėtas i šv.
Kazimiero kapines.
Visi a. a. ltayniond Grigonio giminės, draugai ir pažįstami esat
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame: Motina, Seserys, Cioeės, Dėdės, Pusseserės,
Pusbrolis ir Giminės.

Bronislova Paliliūm&itė

Visų mylima ir gerbiama. Ji
yra mūsų mažesniojo (jaunes
niųjų) choro vedėja. Gabi mu*
zikoj, taip pat nenuilstanti da
rbuotoja draugijose.
Nemažiau darbuojasi ir ki , Gegužės 8 d., parapijos sve
ti, kurių sužymėjimųi perdaug tainėje, 8 vai. vakare, įvyks
vietos užimtų.
nepaprastas mūsų kolonijos
Konstancija Skelly Mickaitė
Linkime savo veikėjams ir ALTASS susirinkimas su pro
Būdama dainininkė, ji yra toliau nenuilstančiai darbuo grama. Iki šiol nedaug buvo
gabi ir’ energinga choro rašti tis.
Ieva Lukošiūtė girdėt mūsų kolonijoj šiuo rei
ninkė. Nesykį ^ųvo veikimu
kalu veiklos, bet antradienio
atsižymėjo lietusių visuomenėBIZNIERIAI, GARSINKI vakare visa pamatysime ir iš

TĘS “DRAUGE’

Tai viena tų, kuri ne dėl
savo garbės visas jėgas įtem
pus choro darbe. Ji yra viena
veikliausių narių chore.

(Skelto.)

LACHAWICH
IR SONOS

1439 S. 49th Ct.

(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčlos
vakarais 6 iki 9
Telefonas CAN ai 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St

,

Telefonas REPubllc 9000

PAMINKLŲ DRUJAI

Trys telefonai:

|

t

'' ’ "į, Lž

Rez. PENSACOLA MII
BĖLMONT 3485
Office: HILLSIDE S8«S
Vincent Roselll, seer.

Visi Telefonai:

Turiu automobilius visokiems

reikalams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

Chicago, 111.

Cicero, DI

TeL CICERO 5927

GRABORIUS
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAS
Patarnavimu geru ir nebrangus

Koplyčia dykai

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

1410 SO. 49th COURT

TOL MOMrot MT7
BIRD

nepamirškite ateiti antradie draugus ir kostumerius atsili

GRABORIUS

718 W. 18th St.
J. B.

nušauskas. Todėl, visi lietuviai 5 d. Nuoširdžiai kviečia vist

Telefonaa YARda 1138

2314 W. 23rd PI., Chicago

(West 22nd St.)

__

kad atsilankys ir pats lak. Ja rymas bus šeštadienį, gegužė

Vienas blokas | rytus nuo
didžiulių vartų

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfntl
Tel. CANal 2515 arba 2516

Lietuvis Advokatas

k

čiūtė ir daug kitų. Pranešta, perėjo į naujas rankas. Atidi

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

2201 W. Cermak Road

WE DELIVER

bonis, O. Juozaitienė, A. An- ras adresu 2517 W. 69th S

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
Laupykite pinigus

LIETUVIAI GRABORIAI

MARKET

Marųuette Park. — Restori

Suvirš 50 metų prityrimo

PRANEŠIMAS

-

KITAS RANKAS

• «

Programoj dalyvaus K. Sa

Chicago, Illinois

Dr. Mauriee Kahn, gydyto
jas ir chirurgas, gegužės 1 d.
persikėlė į naujų rezidencijų.
Namų telefono numeris bus pa
keistas į PLAza 2400.

•

RESTORANAS PERĖJO i

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

Jonas Stanislovaltis

<

lbėtojų. '

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
ir Grabuamių

Bronislova Kiškūniūtė

GRiOCERY

ro, susirinkime bus įžymių ka

ROSELLI BROTHERS, INC

Choras džiaugiasi turėda
mas savo tarpe jaunų veikėjų,
kuris dirba visa širdimi choro
gerovei. Įėjęs į komisijas bile
kokio parengimo jis tikrai kų
nors nepaprasto padaro.

Tel. Prospect 4586

karo pirmininkas. Be Šaltimie

tainę. Bus malonu susipažinti tras Yaiiua.

Tykaus ir malonaus būdo;
su visais veikėjais ir veikėjo
mis gražiai sutinka. Per ilgus
metus nuoširdžiai darbuojasi
choro labui.

W. A. DANTO

lantinio skyriaus narys ir- va

; nio vakare į Gim. parap. sve nkyti. Savininkai: Vera ir

girsime.

Pranciška Stogiūtė

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel .Blvd. 4139.

mieras, kuris yra II Transat-

Cicero, Illinois

STORE

Phone Cicero 2109

Savininkas Lietuvis

gerai giedančias KAReikale užprašom lie
tuvius atsilankyti.

Užlaikom

NARKAS.

R. J. BALZEKAS

1737 W. 47th Str.
Taipgi atdara nedėliomis Iki 5 vak.

! Ino.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už |26.90 lr ankščlaa
Modernlika koplyčia dykai.
MS W. 16Ul Si.
TeL CAMai 6174
Chicago. IU.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. Boulevard 4139

GROCERY and MEAT MARKET

VEDĖJAS

1446 WEST 46th STREET
Tel. BOUIevard K29«—MII

J. Liulevičius
Grabortoa

Patarnauja Chleagojs lr aplella'Mje.

REPublic 9004

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

CLIMAX,
tojas ...

Sieninės

popieros valy-

SMM

Ava.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

SEA Craft Spar Varnišas. Galio
nas ................................ s-« ezfb
Int. GIoss Enamel Maliava, taip
lengvai užsideda kaip ir maliava,
džiūsta išlengvo, kaip gloss arba
enamel — kvorta............ ("kOst

Baltas Enamelča, Išdžiūsta J 4 va
landas, kvorta .

JOHN J. PUZAUSKIS
WHOLESALE PROVISIONS

747 WEST 6Srd STREET
Tel. Prospert 1297

6559 So. Campbell Avė,
YARds 5080

Rea. Tel. Prospect 9153

CHICAGO, ILLINOIS

KIEKVIENAI YPATAI YRA
MAIjONU TURĖTI GRAJUUS
IR DAIL1U8 PLAUKUS

ftis naujas naturnllškas vaistas
netik sulaiko plaukų slinkimą, pra
šą h'na pleiskenas, bet tr atgauna
plaukus, ftį naudingą vaistą pasi
sekė surasti, man besigydant sltnkimą savo plaukų. Pasekmės šio
naujo vaisto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Buteli* ŽI.OO.
Atsišaukite laišku;

15X1 NHIELDS AVENUE
Chicago Heights, III.

BAGDONAS

Cicero 2109

ANTANAS
PETKUS

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tei. REP. S"? OO

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

1. SimpatiSkas, mandngns, priimlius, ir asmeniškas patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl užganėdinto darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia gerinusį patarnavi
mų, maloniai, ir už pigiausių
kainų.
J
5. Patarnauja Cicero, Chica
goj, ir apielinkėje.

A. PETKUS
-------4830 W. 15th St. Cicero, III
CICERO 2109

UOZAPAS EUDEIKĮ
JEIGU NORITJE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE......... PARAUKITE.____

RE^ublicS340
534-0 So. Kedzie Avenue
(Neturime sąryšių sn firma tuo pačia vardu)

Kun, V. Kulikauskas, M.l.ę

— Klaipėdos krašto guber
natorius dr. Navakas atšaukė
praeitų metų pabaigoj duotus
darbo leidimus dviems vokie
čiams — svetimšaliams moky

Užmirštas Dievas
1. Tauibse-

‘

Ar nesukvailiojo žmonija! Kas jai įsi> galvon, kad ji ima statyti save Dievo
m? Mokslo pažanga, įvairūs išradimai,
ų pagaila žmogus pakyla aukštai oran,
leidžia giliai po vandeniu, landžioja že\ pagauna į savo nainus balsus ir garsus
rainų pasaulio kampų, sumaišė jam proUžsimanė jis save statyti Dievįo vieton.
Žmonės savo sukvailiojimė gali sau kų
išaus prasimanyti. Jie gali pamiršti Dieiems skirtų tikslų ir vietų pasaulyje, bet
ras to nepamiršta. Kas Jam nuo ko teiumu priklauso, to Jis reikalauja.
Dievui gi nuo žmogaus priklauso garbė,
avimas ir meilė. To Dievas niekuomet
sižadės. Jei žmonės neduos Jam to gera
> valia, Jis juos privers tai padaryti,
Kai kurios šalys, kaip Rusija ir Meksika,
sakė ir pasistatė save aiškiai prieš Dievų.
urios aiškiai ir apvirai dar nestojo į kojrieš Dievų, bet gana aiškiai Jo nepažįsta.
gelyje šalii) Dievų bando pamainyti taui. Einama prie priveisimo daugy} £s nau(likų “dievų.” .
Kaip senovės pagonų “dievaičiai” buvo
i visokiausii) aistrų ir nuožmiai kariavo
> savęs, taip dabartinių amžių “dievai— tautos” duodasi pagaunamos visoįsių savo tautinių aistrų ir rengiasi į
rų savitarpinį karų. Šis karas bus p.iaulis ir baisesnis negu visi buvusieji. Tie
ujadieviai” varysis vienas kitų visiškai
įdyti ir sunaikinti, Jau dabar kyla vis
iu tauta prieš tautų.
Jų atsitolinimas nuo Dievo, savo tikrojo
lo, ir dievinimas savęs, baisiausiai nu? jas pačias. Dievas tai leis, nes jos to
os. Tik sunaikinimo baisenybės atidarys
ęybei žmoni;) akis ir parodys, kaip toli
įuklydo nuo sAvo tikrojo tikslo.
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BALTUTIS OIL CO
6500 SO. TALMAN AVENUE
Biznį pradėjo 1913

*

Pirmas

. 8
vls0

wholesale Gazolino ir Afv-"

Lietuvis

Pirmos Rūšies

užsiimti

Valgiu Krautuvės

vos biznyje.
Retail biznis vedamas:

rai
kyši
čios
met
Čios

2625 W. 47th Stt

Priimam telefonu užsakymus. Pristatome į namus

(kampas 47 ir Talman Avė.)
DėLWholesale pašaukite:

GROvehiJl 1995
’ arbi .
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LAFayette 0376
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Patarnavimas mūsų specialybe

‘
Artesian Avė

a

<jidi
ra&
nū0
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vjri

MARQUETTE AUTO SHOP

pįe
įen,

GENERAL REPATRING
Radiators, Welding, Wrecks, Painting, Body and
Eender Work
2242 West 69th St.
AL ALESAUSKAS, Jr.....

2. Valdžiose

kad

i

Kiekviena šalis turi savo valdžių. Ar tyri
pelini tų valdžių rūpi Dievas? Jos leidžia toji
tymus ir pagal juos tvarko žmonių gy- ir
mų. Ar daug jos žiūri, kad jų leidžiami I ni§
tymai sutiktų su Dievo įstatymais ir ne-1
i jiems priešingi!
Šiuo žvilgsniu taip yra bloga, kad tenka pra
džiaugtis ir gėrėtis, jei kurj valdžia ne- tas
džia įstatymų stačiai ir tyčia priešingų __
iškajam mokslui.
8jg)
Vadinasi, manyk ir laikyk valdžių labai dra
i, kad prieš Dievų ir Jo mokslų viešai ne)ja, b(et nelauk tu iš jos, kad ji vestų
Dievo. O juk Dievas yra visokio gero tų
>ji priežastis; tai ir valdžia, kurių Dievas pa(
>, kad vestų žmones į gera, turėtų kaip į <«)>
Dievų turėti visuomet galvoje ir prie Jo ■
i gyvenime. Taigi valdžios kaip tik tukogražiausiai sugyventi su Bažnyčia ir u’z
euytomis jėgomis vėsti žmonijų į laiki-11>aį
. ir amžinųjų gerovę.
• "g

6454*56 So. Whipple Street

CHICAGO, ILL.

Res. Phoni
. .
HEMLOCK 4080

Wholesale mėsos biznyje per 35 metus.
Šaltas gardus Blue Ribbon alus ir kitoki gėrimai.
Biznis parsiduoda pigiai Atvažiuok ir patirk ant vietos,
r / Plrone WENtworth 5743
',

Pirmas Lietuvis mėsos pardavėjas Chieagoj.

Specialūs išvežiojimai mūsų specialybe.
Phone HEMlock 2332

DAN PACEWIC

GROCERY and MEATS
ĮKRĖSK VEGETABLES
Chicago, III.

DR. J. J. SIMONAITIS

jįm
de]

Ofisas: 2423 W. Marąuette Rd.

Dabar kol kalnrm dar irmos Midland'o
nauji periuanentni dCI pavasario:

įq,

Gydytojas ir Chirurgas

r

PASIDABINKĮT PERMANENT
,
W A V Ej ;

Tel. REPublic 7696

REALISTICS

gaj

$2.00 ir aukočiau iki $6.00
Kiti padabinimai: Shampoo —
finger wave—60c; Shampoo - finger wave - ardę - rinse — $1.00;
Manicure - 35c; Idarcėl - 50c; Sha
mpoo - marcel - manicure - $1.00.

Pr

KV
VT’

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE

su
ški

TEV DAFAYETTE 4«3»

MARY EURKAITIS
Ice Cream Parlor. Soft driuks and candy
Chicago, m

2449 W. 69th St

Kas atalneS S| pagarMnlgsiiN pernuuient uavo
pigiau negu paprastai.

į -SOr
f-iT< VT *'* /

Office
’hone Hemloek 7828

DR. C. K. KLIAUGA

Kuomet dabartinis J. A. Valstybių pra
ntus palietė godulystę ir patvarkė jų tik

DENTISTAS

Birželio 16 Dieną Ekskursija

MARIJA IR LIETUVIŲ TAUTA

NEW YORK

(Pabaiga iš 2 pusi.)

smagumo, jei tik už tai negresia valstybansmė; o kas iš Šio pasaulio viskų ima,
tik jam malonu, tas doriškai nuskursta,
it<> savo sveikatų į pavojų, dažnai įgyja
sį<ii ir protiškų ligų ir pagaliau jas per
ia savo vaikams. Paleistuvavimas ir girEnas yra tikriausi keliai į tautos išsigimio tų kelių užtverti negali nei plikas fau
nuos nei plikos valstybinės priemonės,
pamaldumų, per pagarbų Marijai, per
užtarimų tegalimų sutvarkyti tai, kas
i tautas į išsigimimų. Juo Lietuvoj la
bos Marija mylima, juo nuoširdžiau ir
ęiau bus per Jų siunčiama maldų į Die— juo mūsų tėvynei bus mažiau doros,
mų ir proto pakrikimo ir daugiau kūno
elos sveikatingumo.
• •

WHOLESALE MEATS

Phone: PROspcct 0388

YARDS 1240

Į

Kaip visur visame gyvenime, turi veikti i
iškoji tiesa — “mylėsi savo artimą, kaip
save," taip ji privalo veikti pramonėje
>rekybo.je. Bet čia tas Dievo įsakymas
irštas ir pamintas po kojų. Vienintelė
ir pramonės ir. prekybos taisyklė išgauti
tugiausiai sau pelno,' nežiūrint būdų, nei
is taisyklių. Godulyste yra visam kam
ridi'.
Ji taip baisiai apakino savo vergus — I
guočius, kad negali įžiūrėti, kad jau stovi1
pačios pražūties briaunos. Jei jie laikok godulystės taisyklės, galima laukti tik
Liucijos ir jie visi ir jų turtai, kuriuos
nna ir kuriais pasitiki,. viena akimirka

M. MINIAT & SON

PACKING HGUSE PHONE

j

3. Pramonėje

tojams, kurių vienas sugautas
Kiekvieno kataliko turi bū- Čiuosius ir kad nekatalikiškobevarant priešvalstybini dar- ti didžiausias rūpestis, kad bū ji spauda būtų išmesta iš ka
bų, o antras užsiėmė kontra-itų stipri katalikiška spauda, talikų tarpo.
banda ir įžeidinėjo lietuvių kad ji pasiektų visus tikin-' SKAITYKITE “DRAUGĄ”
tautų bei valstybę.
Tsb. .................
,
—

Ateikie Dangaus Balandėle
Ateiki, Brangioji, Dangaus Balandėle,
Žiema jau praslinko. Pražydo gėlelės.

Štai žengia, kaip myros kvapų debesėlis.
Jos grožio netemdo rūko nė šešėlis.
Jos akys meilingos: Dangus jose matos, —
Jinai karalienė Dangaus ir visatos.
Graži, kaip mėnulis, rami, kaip aušrinė, <
Skaisti ir didinga, kaip saulė rinktinė;.
Jį neša šaltinį negęstančios meilės,

Širdis Jos be galo pavargusių gailis.
Už mirtį stipresnis Jos meilės dvelkimas,
Joj auga ir bręsta skaistusis jaunimas.
Ji savo vaikeliams tikroji tvirtovė,.
Gyvenimo kovoj galinga Vadovė.
Kun. Jurgis Tilvytis, M.I.C,

FRENCH LINE

2420 W. Marąuette Road

at Western Avenue

Honrs: 9 a. m. to 9. p. m.

Chicago, III

ILE DE FRANCE
LIETUVĄ maliau

kaip 8 dienos

Ezpress
Laivas :,

Plateanea Informacija* teikiam Ir parthKMMm IAtrako) ten.
Padaromo rtnokiua popierių* Ir dok»im<-nto*. StnnrBam pbiimis J
LIETUVĄ

INSURANCE
NOfARY
PUBLIC

PERKAM
.LIETUVIS
KUS BONUS

lt motų trf.Mnffat pamatuota o btmla.
SrsiPAMNKITF. IR REMKITE LIETUVI.

rth STR.,

Tel. LAPAYETTE 1083

J. NAMON FINANSINE KOMPANIJA
pataria Lietuviams pirkti natnns, dėlto, kad kainos dabar
yra labai žemos. Jie turi daug visokių bargenų Marqnette Parke ir kitose kolonijose, kuriuos apRimokėtij jnms
pamatyti. Taipgi maino namus, farmas, skolina pinigus,
perka pirmus morgičius ir Bonus. Ši Lietuvių Finansinė
ir Iteal Ęstata Įstaiga ga' būt yra dklžiahsia mūsų Lie
tuvių tarpe Čikagoj ir krfrioj tarnauja žmonės per daug
metų teisingai ir turi platų patyrimų biznyje. Jums pa
tartina kreiptis sn Finansiniais ir Real Estete reikalais į:

J. NAMON FINANCE COMPANY,
6755 So. Westem Avė.
CHICAGO, ILL.

