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JUBILIEJUS

RITO

MINNEAPOLY TOLEDŪJ RIAUŠES PASIKARTOJA;
ĮVYKO TAIKA PADIDINTAS KAREIVIU SKAIČIUS

I3KILK0S PAMALDOS AUŠROS
VARTŲ BAŽNYČIOJ 10:30 VAL

DARBININKAI IR KOMPA

Jubiliejinė puota 7:30 valandą,!
Dievo Apvaizdos auditorijoj

NIJOS PASIDAVĖ ARBI

TRAŽUI

Daromos pastangos streikinin
kui sutaikinti su kompanija

TOLEDO, Ohio, geg. 25. —
Keletas šimtų streikininkų
šiandien atnaujino riaušes El
ectric Auto-Lite fabriko w'
Chicagos lietuviai katalikai kus Būčys, M.I.C. Pirmasis
linkėse.
■
rytoj, 10:30 vai. ryte, renkasi jau yra miręs ir dėl savo aukKariuomenė išblaškė riauši
į Aušros Vartų par. bažhvčią, što doringumo daugelio yra
DARBININKŲ SĄJŪDIS
ninkus ašarinėmis klombomis,
kad susijungti maldomis su skaitomas šventuoju; yra žmoSUKELIA BAIMĘ
o paskiau apšaudydama. Nėra
Tėvais Marijonais, kurie iš- nių kurie per jo užtarymų melMieste t rokų judėjimas at
žinoma, kiek jų sužeista.
kilmingai mini savo garbingo- sdamiesi gavę stebėtinų Dienaujintas. Sumobilizuota ka WASHINGTON, geg. 25. —
Šiandien įvykusios riaušės
sios vienuolijos atnaūjinimo vo malonių.
riuomenė gubernatoriaus įsa Čia reiškiama baimė, kad orga
nizuotas
darbas
artimoj
atei

jau nebuvo tokios atkaklios
25 metų jubiliejų. Iškilmingų
Antrasis atgaivintojas, J.
kymu paleidžiama.
ty
pakils
atkaklion
kovon
pr

kaip vakar. Dauguma streiki
sumų laikys J. M. d. g. kun. E. Vyskupas P. P. Būčys,
ieš
organizuotų
kapitalu
ir
ko

ninkų, matyt, pabūgo kareivių
A. Cikota, M.I.C., vienuolijos M.I.C., kuriam šiemet sueina
va
vyks
ligi
katros
piisės
ga

ginklų.
vyliausias vadas. Pamokslų 25 metai nuo įstojimo Mari- f
lutinio
laimėjimo.
Rytų keli šimtai kareivių
sakys J. M. d.’* g. pralotas M. jonų Vienuolijon, svarbių rei-1
Šios
baimės
reiškia
NRA
ad
daugiau prisiųsta. Iš viso
L. Krušas, šv. Jurgio par. kle kalų verčiamas, šiandien pra
ministratorius
Johnson,
darbo
yra apie 1,000.
bonas.
deda savo kelionę atgal į Ry
TOKIJO, geg. 25. — J. Val departamento sekretorė PerSavo keliu dedamos vįsos
7:30 vai. vakare Dievo Ap mų.
stybių karo laivyno sekreto kins ir net Aiųerikos Darbo Į pastangos streikuojančius darvaizdos par. huditorijoj įvyk Iš Amerikos Marijonų, ku
rius Swanson tomis dienomis federacijos prez. Green. *
! sta šauni jubiliejinė puotų, ku rie artimiausi sidabro jubilie-,
bipinkus sutaikinti su kompa
pareiškė, kad jei japonai di
rioj dalyvauja,J. E- vyųt W. jaus, yra kun. Vincas Kulikau
Šis pastarasis yra ir paten- nija, kuri atsisako pripažinti
dins sava RKvynų, tada Ame
1). O’Brien, dvasiškija, Chica skas, ^.I.C., dabartinis jaunų
kintask kad darbininkai ftrga- unijų.
J. E. Arkk. Matulaitis — Matulevičius, MIC.
rika praplės savo laivynui sto
gos lietuvių inteligentija, liet. vienuolių auklėtojas Hinsdale
f niztiojasi ir kovoja už sntfTtoiMarijonų Vienuolijos Atgaivintojas
tis Pacifike.
sės. Jis sako, kad dabar yra
katalikų veikėjai ir šimtai Tė- naujokyne.
—«’«
*
Japonų karo laivyno propa proga darbininkams įteisėti
vų Marijonų gerbėjų ir rėmė Amerikos lietuviams Mari
gandos biuro viršininkas, adim. unijas visur, kur seniau joms
jų. Bus išpildyta graži pro janai dirba 21 metai. Jų dar
Sakano paneigia sekr. Swan- nebuvo gųjimybės veikti.
bo dirva: katalikiška spauda,
grama.
sono pareiškimų. Pažymi, kad
Marijonų Kongregacijos at kolegijos jaunuomenės auklė
Šeši plėšikai vakar puolė
karo laivynų sutartis yra se
gaivintoju yra Arkivysku jimas, misijos, gelbėjimas or
South Holland Trust and Sav
■—
na ir 5-5-3 norma šiandien ne
pas Jurgis Matulaitis, M.I.C. ganizuotai katalikų visuome-.
ings bankų, 159 gat. ir So. Pa
' JPARYŽIŲŠ, geg. 25. — Ka
tinkama.
ir Vyskupas Petras PranciŠ- nei.,.
rk avė.
ro baimė pasireiškia nedidėja,
iniino V|DelMlkHfllQ
Tačiau jiems buvo užtaisyti
Prancūzijoj. Kai kurie pran-11 uLIuIJUv YUlSInlllnUo
Šiandien Chieagoj atidaro spųstai. I)u nušauta, o keturi
cūzai
numato
ir
viešai
skelbia,
rma pasaulinė paroda — Chi automobiliu paspruko į Chi
kad karas tikrai neišvengia
SALZBURGAS, Austrija,
cagos šimtmečio pažangos pa cago. Tš pasprukusiųjų vienas
mas. Apie karo galimumus geg. J 25. — Teroristai apnyko
sužeistas ir suimtas Jeffersųn
roda.
rašo
ir
spauda.
J
tai
atsižve
’
Cooko apskrities turtų įkaišį miestų ir apylinkes. Gy
WASHINGTON, geg. 25. —
PANAMA CITY, geg. 25. į Kaip 9:00 rytų parodos var- Park ligoninėje, kur jį paliko
prancūzų
biržoje
veiki

Kongreso žemesnieji rūmai į notojas Jacobs pareiškia, kad
ventojai pareiškia, kad polici — Japonų vyriausybės agen tai bus (atidaryti ir vizitoriai sveikieji plėšikai.
?•
vienu balsu pripažino įstaty- I tie visi, .kurie yra nemokėję mas silpnėja.
ja apsileidusi. Kreipės į kanc tai perkaso zonoje nupirko 8 bus įleidžiami. Viskas atnau
Nušauti ir ligoninėj rastas
mų (geriau sakant, pratęsė personalių jnokesčių mažiau; Radikalų socialistų (libern- lerį Dollfussų, kad jis pakei tflkstančiuR tonų gelžgalių jinta, išrengta, visais žvilg identifikuoti. Visi čigagiečiai
dar toliau), kuriuo garantuo-, kaip 500 dol., jų mokesčiai tu- lų) partijos, kuri yra vyriau
ir siunčiama į Japonijų.
sniais pagerinta.
plėšikai.
stų šio miesto policijos virši
ja«d krašto bankuose žmonių ri būt panaikinti,
sybės nugarkauliu, vadai turi
Popiet
įvyks
parodos
atida

Paskiau pranešta, kad suim
Per pereitus flu mėnesius
indėliai. Ligi Šio laiko indėlių
To> rflSiM
Cooko ap pasitarimų kareivių tarnybos ninkus.
rymo
vaikštynes.
Visos
mie

tas ligoninėj sužeistas plėši
iš Amerikos per Panamos per
garantija niekė 2,500 dol. au- „krityj<.
api<j
Tarp kittj čia bomba sn- i kasų išplaukė į Japonijų 27 sto įstaigos bus uždarytos, kad kas jau mirė.
reikalu. Norima tarnybų pamų, o dabar — 5,000 dol.
Į
.je neturStŲ m0|,ėtį jįq didinti nuo Vienerių iki^dvie į sprogdinta šalę arkivyskupo* laivai su gelžgaliais, plienu, davus progos tarnautojams
prisijungti į parodos atidaryz
Kiek anksčiau senatas yra mokesčių, pareiškia turtų įkai- jų metų, kaip tai būta prieš rezidencijos ir namai sugadin švinu ir medvilne.
patvirtinęs garantijų tik 2,500 notojas.
I>astftrųjį karų. Šios partijos ti. Kita bomba susprogo pa
mo' iškilmes.
dol. sumai.
atstovai parlamente nori žino lei katalikų misijų, o dar vie PRIEŠVALSTYBINIAI GAI
Tačiau jis priduria, kad šie
SIUNČIAMOS MOKESČIŲ^
VALAI KLAIPĖDOS
Kapatalistų spauda reiškia visi žmonės, grųžindami parei- ti, ar jiems reikia remti pail na — )aUt viešbučio verandos.
SĄSKAITOS
KRAŠTE
nepasitenkinimo, kad vyriau- Iškilnus jo ofisui, turėtų užsi- gintų tarnybų^ kadangi kiti vi Dideli nuostoliai padaryta.
Ant Gary vieškelio nužudy
sybė imasi gatantuoti tas in-. m-okėti po 2 ar 3 dolerins šiaip si parlamento atstovai yra
ta du East Chicago policmoTeismo tardytojo įsakymu
priešingi tarnybos liginimui. i UŽ ATSIŠAUKIMŲ SKLEI
Nekiluojamų turtų savinin
dėlių sumas, kurios liečia vien .duoklių.
padaryta
krata
ir
suimtas
nai, O’Brien ir Mulvihill, ku
Savo keliu ' parlamento ko
kams
Cooko
'apskrity
(ir
Chi

darbininkus.
DIMĄ
Šiai tvarkai įvesti yra rei
dvarininkas iFricas Hornas
rie buvo skirti ieškoti žudiko
mitetas kariuomenės reikalais
eagoj) siunčiamos revizuotų
kalinga valstybės legislatūros
iš Ernestinės. Po tardymo
Dillingerio.
rekomenduoja skirti dideles
mokesčių
už
1931
metus
są

Už
komunistų
atsišaukimų
DAUG OBUOLIŲ POSTĄ akcija.
poliemonai pastebė’
sumas išbaigimui ginkluoti Vo dalinimų municipalinis tei- i nugabentas Bajorų kalėji skaitos. Tas liečia tik mažų-' Važiuoju
,
,
_
.
Jacobs sako, kad Nevv.Yor-1
...
.
.
jo įtariama automobilį. Pasi
mam
Be
to,
suimtas
mėsi

LE HAVRE, Prancūzija,
kieti jos pasienį.
’..’ .
amas nubaudė Samuelį Das ninkas Albertas Rose iš Ma jų namų savininkus, kuriems''vijo
ko mieste personalia turtas
ir sulaikė. Sulaikytame
geg. 25. — Prancūzai importe
iki 1,200 dol. išimtas iš mo- Į
cus, 43 m. amž., 50 dol. pabankaip nusikaltęs valstybės sumažinta 15 nuoš. mokesčiai. buvo keli vyrai.
riai parsitraukė tūkstančius
Mokesčiai sumažinami tik
SUMAŽINO DARBUS
kesčių. Tai Chicagai tiktų kad
da ir teismo lėšomis.
saugumo įstatymui. Jis gvKaip tik poliaaionai išlipa^
dėžių obuolių iš Amerikos.
tiems, kurie, rekordavo savo
rr 500 dol.
iš automobilio, akimirkoj abu-j
Dascus buvo areštuotas ba- ventojams grasino, kad, atėDauguma jų pusta šiame uo
HARRIMAN, Tenn, geg. landžio mėn. 27 d. ties Van- jus Hitleriui, jie būsiu karia- protestus dėl to sumažinimo. du nušauti ir įtariamas autąjį
Yra tikros galybės smulkių
ste, kadangi Amerikos obuo
25. —« Harriman kojinių1 fab Buren ir State gat.
mobilis nudūmė.
imi, sudaužė ir kojomis sumin
lių įvežimo kvota išsisėmė, o jų personalių mokesčių. Jas
rikas neteko krašto vyriausy
-------- --------------Į džiojo viešai iškabintų Vy
Kiti važiuoju automobilini
virš kvotos neleidžiama pirk iškolektuoti yra sunkus dar
bės užsakymų, kadangi nepri
kai rado ant vieškelio policini*1
liams imti iš uosto. Daug iių bas ir pats kolektavimas neap
pažino
mėlynojo
aro.
CHICAGO
IR
APYLINnų lavonus ir mėgino žudiko*
prieš
vaisių jau suverstai jūron. Im- simoka.
Dabar kompanijų turėjo at čių už tabakų sumažinimo klau ir trukdė jiems dalyvauti KĖS. — Šiandien giedra. Kiek ’ vytis. Tačiau nebuvo galinį
porteriai turi didelius nuosto
šventėje.
1 bės juos pasivyti.
šilčiau.
simas.
PLATINKITE “DRAUGĄ” leisti apie 300 darbininkų.
lius.
MINNEAPOLIS, Minn:,
geg. 25..— T rokų vežėjų strei
kas pasibaigė. Kompanijos ir
vežėjai sutiko pasiduoti arbi
tražo boardo ųprendimui. Su
tarta, kai to boardo nuospren
dis bus. galutinis.

DALYVAUJA J. Ė. VYSK. W. O’BRIEN
IRDAUGYBĖ SVEČIŲ

DARBO KOVA SU
KAPITALU

JAPONAI UŽ DIDELI
LAIVYNĄ

DU BANKO PLĖŠIKAI
PAŠAUTA

PRANCŪZIJOJ REIŠKIASI BAIME;
BUOMĄ NAUJO KARO

ATIDAROMA PASAULINĖ
PARODA

REIKALAUJA PAKEISTI *

GARANTUOJA INDĖLIUS SIŪLO NAIKINTI PERSONALIUS MOKESČIUS
BANKUOSE

JAPONIJA PERKA KARO
MEDŽIAGĄ
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VKKNV««UATOU KAINĄ: J. Amerlkoa VaUtybfiM.
H«Ui»a -- KM. Puael Mietų — M U, Trinta minemama
— |2 UO; Vieneto utuoeelul — 76c. Klloae velatybėn*
■r«Duina/«ta: Meuuoa —• >7.00; Fuaal metu —- >4.00.
<*VUe — .OSc
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U koreepoi deniams
<lear««ii» man, e«s>«
IM ueentMm* *» nedaryti {? acuriblunAlaiue tan
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-

nė sutvertas, bet pagimdytas.
darbų. Jei taip buvo, žymi nuopelnų dalis
Šventoji Dvasia nuo Tėvo i.
tenka Amerikoj gyvenantiems Marijonams,
Sūnaus nė padaryta, nė šutve
kurie visada stovėjo mūsų religinio ir tauticio judėjimo priešakyje. Jų misijonieriai, vaNors Švenčiausios Trejybės Dvasios” (Mat. XXVIII, 19). rta, nė pagimdyta, bet paei
žinėdarui iš parapijos į parapijų, mūsų lino. paslaptis, kurios šventę miniTie trys asmens vienoje e- nanti.. Toje Trejybėje nieko
nėse kėlė ne tik religinę, bet ir tautinę sų- me ateinantį sekmadienį, sil- Bubėję yra vienas Dievas. 18 pįrniesnio, nieko paskesnio,
monę; jų leidžiami laikraščiai “Tikyba
ir pnajn mū)gų protui sunkį’a{ y.
apreiškimo taip pat žinoma, nieko didesnio, nė mažesnio,
Dora”, “Laivas” ir dienraštis “Draugas” ra įmanoma, bet tuo pačiu y- kad Dievas yra vienas. “Žiū- bet visi trys asmens lygiai a
ne tik rėmė visų lietuvių tautinį judėjimų, ra tvir?įaUsias mūsų tikėjimo rėkite”/ sako Pats Viešpats, našiai ir sau yra lygūs... To-

Svč. Trejybes Paslaptis

tampa kasdien. Aekyrue «BkoiačJeWue

priima

193-4

. wix?

auo 11:00 lkl 11:00

vedantį tautų į nepriklausomybę ir šviesių pagrindas. Vienas grasus 6v. ‘‘kad Aš esu vienas ir
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ateitį, bet tiesiog vadovavo. Mūsų idėjinių Bažnyčios rašytojas jų vaiz-

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Pubiiahed Daily. Bxęapt Bundav.
One t«u -»■ !•-•<. BU Montha
M-M; Thaoe Montha - >0.00; One Month - TM
iom — One tear — >7.00: BU Montha >n — Me.
Aflaertlalni la “D RADOAB” brutga beet reaulta
A4ftril«iui r&tea on iDDllotUoiL

___

buomckiptioMB:

DRAUGAS” 2334 a^UPey Av<ų ChioMP

DIENOS KLAUSIMAI

organizacijų veikimas taip pat jų buvo ir
tebėra judinamas ir remiamas. Tuose visuose tautiniuose darbuose niutonų dirbant: a.
a. arkivysk. J. Matulevičių, vysk. P. Bučį,
a. a. kun. F. Kudirkų, kun. V. Kulikauskų,
kun. J. Kazakų, kun. Pr. Meškauskų, kun.
K. Rėklaitį, kun. K. Matulaitį, kun. Ig. Cesaitį, kun. J. Navickų, a, a. kun. Pr. Serafinų, kun. J. Mačiulionį, dabartinį Provincijolų
kun. J. Jakaitį, kun. V. Dvaranauskų, kun.
L. Draugelį, kun. A. Bublį, kun. M. Urboną-

duoja Si<is
z “Užžengk ftnt
užgesink
sauJę! Q
atiniai gvieHą
.f vaigi
ę; atinisl
- — viskų... Taip pat, jei iš katalikiškom tikėjimo atimki Sven£įaui.įos Trejybės paslaptį,
vienu todžiu tarįant) vj8ka fttTada tikėjimo šviesa
žmonė#e| užgestų> o pagoniškotanigyb3 imty viršų. Tačiau,

kito dej’ kasuo,,‘ būĮlįganytus,

be manęs” (V iaiP I**1aPlu Trejybę
tegu.
Moz- 32). ■ “Klausyk, larae- mano” (Atanazo Synib.).
daa”> skelbia Sv. Raštus,
Pagal Sv. Bažnyčios mokslų
‘‘Viešpats mūsų Dievas, Vieš t- Dievo Sūnus yra nuo am
pats vienas yra” (Deut. 6, žių nuo Tėvo pagimdytos, o
« n
—-- tikėjimo Šventoji Dvasia
4).
O u
Sv. »n
'Atanazo
nuo amžių } M d g Rlm A
M.
sudėjime reiškiama: “’-Katali- nno Tėvo ir Sūnaus paeina. , „
kiškasis tikėjimas yra toks, Vienok, vienas asmuo pnei ki-'
Vlda,
kad vien9
Trejybėje ir tų negalėjo būti, nes visi as
Trejybę .vienybėje garbintume, mens yra lygūs, ir kiekvienas
asmenų nemaišydami, prigirn „iio amlių yra. Kad tų gili, kui P“,lor6j° "«'arg,nt« savo
neskirdami. Nes kitas yru tikėjimo tiesų išaiškintų, Sv. Prct« “B»™»ti ir šviežiu oru
_________________ ... Bažnyčios rašytojai moko to- ^stiprinti, išėjo pasivaikšTėvo Asmuo, kitos Sūnaus, ki-

Dievo

nėra

MĄRIJOKV VIENUOLIJOS SUKAKTIS
Jlytoj Tėvų Marijonų maldos ir giesmės
Viešpats Jėzus Kristus iš dankils pjis Aukščiausiąjį! Jie dėkos Gerųjam
tas Šventosios Dvasios. Ta- ki&ia palyginimais. — Saulėje
Sutvėrėjui už visas malones, kokios jiems 1 kun> prof. j. Vaitkevičių^ kun. A. Petrauskų, gaus atnešė žemėja pilnų moks
lų ir aiškiai apreiškė, kad čiau, Tėvo ir Sūnaus ir 6v. yra trys daiktai, būtent: saubuvo teikiamos 25 metų gyvavimo ir veiki kun. B. Vitkų, kun. A. Andriušį, kun. Pr. Dievas Švenčiausioje Trejybė Dvasios viena yra dievybė, ly- lė, jos šviesa ir šiluma. Saulė
'
mo laikotarpyje.
Skruodenį, kun. Pr. Jeskevičių, kun. P. Biskj, je yra vienas .trijuose Asme-'
fc^rbė> b’lfi amžina dideny- šviesų gimdo, o nuo saulės ir
Prie Marijonų vienuolijos narių maldų kun. A. Morkūnų ir visų eilę vienuolių - bro
nyse; “Nes trys yra, kurie liū b(>' Koks Tėvas, toksai Sūnus, šviesos šiluma paeina. Tačiau,
dėsis viyį tikintieji lietuviai katalikai, kurie lių.
dija danguje: Tfcvas, Žodis tokia šventoji Dvasia... Anui- nė saulė už šviesų yra sencsšiandien taip pat džiaugiasi, kad Dievas ap
Čia išvardintieji ir kiti šios vienuolijos (Sūnus), ir Šventoji Dvasia” nas Tėvas, amžinas Sūnus, am- nė, nė šviesa su saule yra
saugojo vienuolijų nuo išnykimo, kad mūsų
nariai didžiausiu uolumu dirbo dirba »r (1 Jon. V, 7). Tų mokslų, kad žipa Šventoji Dvasia, vienok senesnės už žilumų. Arba, patautai davė tokius kovotojus dėl Kristaus
dirbs Dievo garbei ir mūsų tautos gerovei., Dievas yra vienas trijuose as- gi ne trys amžini, bet vienas vyzdžiui: — Ugnis šviečia, šiBažnyčios, kaip a. a. arkivyskupas Jurgis
Jie savo darbuose nieko kito nereikalauja,! menyse, Kristui įsakant, apa Amžinas... Taip pat, Visaga- ldo ir degina, bet tai visa da
Matulevičius, vysk. Petras Būtys, kun. J. To
kaip tik žmonių maldų ir paramos. Viskas, štalai išplatino tarp žmonių, lis Tėvas, Visagalis Sūnus, Vi- ro ne trys, bet tik viena ug
toraitis ir kiti, kurie išdrįso sunkiausiose są
kų jie uždirba, eina mūsų visuomenės reika mokydami kiekvienų krikščio sagalė Šventoji Dvasia, vienok nis. O Šv. Augustinas rašo:
lygose, didžiausios rusų caro priespaudos lai
lams: jaunimo švietimui ir auklėjimui, misi nį išpažintį: “Tikiu į Dievų gi ne trys visagaliai, bet vie-j “Siela turi tris kitoniškas ga
kais atnaujinti Marijonų vienuolijų.
joms. Dėl to ačiū jiems, turime Marianapolio Tėvų.,, ir į Jėzų Kristų, vie- nas Visagalis. Taip pat Die- lias, būtent: protų, atmintį ir
vas - Tėvas, Dievas - Sūnus,! valių. Tačiau, tos trys galios
Marijonų kongregacijos atnaujinimas, įkolegijų, pajėgiame išleisti vienintelį Ameri-1 nintelį Jo Sūnų„, tikiu į Svei
vykęs prieš dvidešimts penkis metus, buvo koje tautinės ir religinės minties dienraštį t ntųjų Dvasių”.
" Dievas - Šventoji Dvasia, o j priklauso vienai sielos esystambus laimėjimas ne tik Katalikų Bažny “Draugų”, kuri^ gyvybę jie savo laiku iš-l Apaštalų išmokyta Katalikų vienok ne trys dievai, bet vic-[bei” (l)e Trinitate).
čiai, bet Visai mūsų tautai. Atnaujinimas į•
m • vgelbėjo ir daūg savo jėgų į jo išlaikymų yra Bainyčia inoksl^ apįv tų dkl- nas yra Dievas... Nes kaip
vyko laiku. Jis įvyko tada, kada mūsų tau
sujėję.
žiausių mūsų tikėjimo paula- skyrium kiekvienų asmenį Die terija (paslaptis) yra neištir
toje jau ėjo prisirengimas lyg ir prie naujo,
Per pastaruosius dvidešimts metų Ame-1 ptį užlaikė nuiškreiptų ligi vu ir Viešpačiu esant, krikš- ta ir mūsų protu neįmanoma
laisvesnio ir šviesesnio gyvenimo. Atsinauji
čioniška tiesa priversti esame
.
giliausia tikėjimo paslaptis,
nus Marijonų vienuolija visu frontu rengėsi likos lietuviai katalikai visose gyvenimo sri-:šįaį dienai. Nes Švenčiausios
ispazmti, taip, kad tris dievus’šy Augustinas> pa^ęs apie
prie tų darbų, kurie laukė kiekviepo doro lyse didelę pažangų yra padarę. Mūsų kolo Trejybės vardu Išganytojas a^„
iu, įpareigojo skelbti Jo
„„ a
hikėjinių: daug moksliškų veipaštatus
lietuvio. Marijonų pirmieji nariai, pionieriai, nijų dauguma džiaugiasi organizacijomis jųiokslų
visam,jpfcwrelhiL-V»Ei- ,
k*4toojo
ejupo- naams’ l k^|^ tr6gko Dievę aprašyti
lyg žinodami, kad jiems teks. dirbti atsako- draugijomis, mokyklomis ir sąmoningai? ka
kite.u ir mokykite Visas tou-Pra užginta. 1 ėvas mekeno nė į-vįeną Švenčiabsiojc Trejybėje,
mingus Bažnyčios ir tautos darbus, uoliai talikais veikėjais, uoliai dalyvaujančiais ka
prie jų jungėsi, siekė ir pasiekė aukštųjų talikiškoj ir tautiškoj akcijoj. Tokios Chica tas, krikštydami juos vardan sutvertas, nė pagimdytas. Sū Ta intencija daug jis meldėsi

^totų jūros pakraščiais. Ir jfl-

ros pakrantėje Sv. Augustinas
Pas^ebėjo kūdikį, kurs smilčių
irlii
z\L/y| lubnivrti.
duobelę
iškasęs raZszl*
sėdi «ir OĮS
su rie
šuto kevalu pila vandenį į
duobelę, lr Šv. Augustinas už
klausė: “Mielas vaikeli!
kų
čia norį daryti, kad taip rū
pestingai su riešuto kevalu iš
jūros į tų duobelę vandenį
pilstai?” O kūdikis atsakė:
“Noriu tų neišsemiamų jūrų
į tų mažų duobelę perpilti”.
Šv. Augustinas, juokdamasis,
.
.
* tai Uf®a ®
ryti
tau
nepasiseks!
T^dl aU
sa 1
kis jam atsakė: “Greičiau aš
tų gilių ir neišmatuojamų jū
rų į mažų duobelę perpilsiu,
negu tu (žmogišku savo pro
tu) Dievų Švenčiausioje Tre
jybėje vienų suprasi ir apra
šysi”. Ir kūdikis išnyko. Ta
da Šv. Augustinas suprato ir
pažifro, kad Viešpats jį' per
savo angelų persergėjo, kad
veltui nesivargintų, nes joks
Tėvo
ir
Sūnaus,'
ir
Šventosios
nus
paties
Tėvo.nė
pailarytas,
ir
pasninkavo.
Vienų
kartų,
gos
lietavių
kolonijų
puošia
ligoninė,
lietuvių
mirtinas
žmogus, kol miršta
mokslų. Rengiant tautai prie įsteigimo nepril
!S-'
mame kųne gyvena čia, žemė
klausomdų valstybės, Marijonus jau matome vienuolijų ir kitos religinės, kultūrinės ir
ar
dos
darbų
ir
bendradarbiaujame
visuose
kikodami
sau
jokio
asmeniško
atlyginimo,
je, Dievo Esybės nė suprasti,
dirbant ir kovojant dėl bendro tautos tikslo. ekonominės įstaigos. Susipratę katalikai kas
asmeninės
garbėj,to
katalikiškoji
visuo'
tuose
įeliginiuo.^e,
tautiniuose
ir
kultūriniuonė aprašyti nesugebės.
Dalis jų veikia Lietuvoje, kita dalis čia, A- kart geriau susiorganizuoja ir vieningiau vei
se
darbuose,
šiandien
drauge
su
jais
džiau

menė
jų
darbų
giliai
įvertina
ir
nuoširdžiai
kia. Prie tos didelės pažangos, kurių esame
merikoje. A
Šv. Gregorijus iš Turonijos
Lietuvai iškovojus nepriklausomybę, Ma- padarę, begalo daug prisidėjo per dvidešimts remia tai per Marijonų Kolegijos Rėmėjų giamės, minėdami Marijonų Kongregacijos
aprašo kitokį stebuklingų at
rijonai steigia Lietuvoje mokyklas, leidžia vienerius metus dirbę Tėvai Marijonai (jų ^)r a ugi jų, tai kitokiu būdu. Ir kuo didesnės atnaujinimo 25^ metų sukaktį. Mums malonu
sitikimų. Viename mieste, kai
laikraščius ir knygas, padeda organizuoti vai- net 27) ir šiaip jau vienuoliai, kurie visų paramos iš visuomenės jie susilauks, tuo gau- yra bendradarbiauti su tokia organizrfcija,
kuriai niekas daugiau šiame gyvenime ne Švenčiausios Trejybės šventė
stybinį universitetų, kuriame profesoriauja: savo gyvenimų yra pašventę tik maldai i ir singesni bus jų darbų vaisiai.
Amerikos lietuviai, turėdami savo tarpe rūpi kaip ti/ Dievo £arbė ir žmonių gerovė. je žmonės susirinko į bažny
vysk. P. Būčys, M. I. C., kun. J. Totoraitis, sunkiam darbui Vieni jų laiko misijas, kiti
M, I. C- kun. Ig. Cesadtis. Dabar, vienuolijai veda 3unkų, bet kilnų mūBų jaunuomenės šių garbingųjų vienuolijų su visomis jos ve- ! Dėl to, šiuos žodžius rašantis, visos “Drau čių išklausytų šv. mI3Ių, tai
išaugus, jų yaidmuo Lietuvos religiniame, švietimo ir auklėjimo darbų lietuviškoje ko- damomis įstaigomis ir pasišventusiais vie go” redakcijos ir visų pasaulininkų darbi Sumos laike ant didžiojo alto
tautiniame ir kultūriniame gyvenime dar la- Į legijoje, treti dirbo nedėkingų ir finhnsiškai nuoliais, drųsiai žiūri Į aavo ateitį šiame kra ninkų, dirbančių ar tai spaustuvėje, ar tai riaus pasirodė lyg iš dangaus
administracijoj, vardu nuoširdžiai sveikina
biau yra padidėjęs.
neapsimokantį, bet labai mums reikalingų šte.
krintanti trys stebėtino skaisLietuvoje pripažinta, kad Amerikos lie- | spaudos darbų, ketvirti darbuojasi parapijoMes, pasaulininkai katalikai, kurie drau- -Marijonų Kongregacijų sidabrinio jubiliejaus
(Tęssinys 4 pusl.)
tuviai daug kuo piūsidėjo prie visų tautės se. Visi dirba daug, sunkiai ir nuolat, neies-jge su tėvais Marijonais dirbame sunkų spau- proga!
-=z
I I
raer
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pulkais iž visų miesto kraštų traukdavo “baltaisiais kunigais”. Netrukus teko ir beklebonaudamas susirgo ir dabar vėl su
lę pus “kaltukus” Marijonus. Ne vienam
neįsigilinusiam į tikėjimo tiekas atrodė, me j bažnyčių. Ir ka.s nuostabiau dar, kad arčiau su jais sueiti į pažintį, būtent nuo grįžo j Marijampolę; prjsiglaudęs jau pne
kad kiti kunigai ne taip gerai gali išklau tosios pamaldos būdavo laikomos lenkų 1907 metų pavasario, jau esant man ku- /dabartinių Marijonų, norėtų užbaigti su
syti išpažinties, ne taip galingai duoti kalba, nes tuomet visį beveik miestelėnai , nigu, teko visiškai apsigyventi Marijam- | vo gyvenimo dienas). Čia buvo vikaru
Metai po ųtf»tų bėga į amžinatvės pra
išrišimų, ne taip maldingai atlaikyti šv. lenkiškai kalbėdavo. Moksleiviai, kaimie polėje Tėvų Marijonų vienuolyne. Vienuo- taip pat žymus mūs rašytojas ir {Kieta —
rajų, tarsi sraunaus upelio vandenėlis į
Mišias, negu kad “baltieji” kunigai. To čių vaikai, tos kalbos nė kiek nesupras- liu aš tuomet dar nebuvau, nes tuomet a. a. kun. Motiejus Gustaitis. Kiek vėliau
plačiąsias jūras, čia dabartis — ja gėrėbaltokai*’’ Marijonais
nežinančiam liažnyčioje ne kartų daryda davome, o ta<čiau taip atsidėję klausyda rusų valdžia buvo jau vienuolynus panai- . čionai kartu su
jiesi, džiaugiesi, neturi kada nei į ateitį
vosi nesuprantama, k<xlėl tos klausyklos, vomės partiokslėlių, tarsi geriausiai supra kinus ir naujų vienuolių priimdinėti ne- parapijos darbų dirbo dabartinis Telšių
pažvelgti, ugi žiū — jau praeitis! Ir dar
kur sėdėdavo baltieji tėveliai, būdavo ap sdami. Ir negalima sakyti, kad tie pamok lėkio. Aš bVvau vyskupo atsiųstas į Mari- I vyskupas — Justinas Staugaitis. Po kun.
kokia tolima praeitis — vos vienas ant
stotos iš visų pusių nuo put ankstyvo ry slai nebūtų darę mums geros įtakos. Prie jumpolę kaip vikaras į pagalbų seneliams Į J. Staugaičio teko čia dirbti man, kun.
ra- t'sugeba si tų i5 jos atsiminti!
to, o kur šiaip kunigas atsisėsdavo — ei šingai, .jausdavomės po pamokslo sugrau Marijonams, kurių buvo iš viso telikę tik V. Draugeliui ir kun. A. Uogintui. Mums
Argi s<‘rti tie laikai, rodos, kai mes
trys: Generolas — Tėvas V. Senkūs, jo trims parėjo sunkiausia pareiga, būtent:
dinti ir pažadinti būti geresniais,
lėn kur kas būdavo retesnės T
' im <Avoinis akimis regėjome senuosius
Man itin {attikdavo paties kalbėtojo padėjėjas — Tėvas Motiejus Gylys ir Tė užmerkti akis visiems trims paskutiniams
Ir iš tiesų. Mažas dar būdamas, ne |
T< is • Marijonus, kuriuos žmonės papra
daugiau per 10 metų amžiaus teturėda asmuo. Juo dažniausiai būdavo patsai Ma vas Andrius Jurevičius. Visi trys buvo “baltukams” Marijonams ir būti liūdistu i “baliukais” vadindavo. Kaip šian
mas, pirmų kartų aš išvydau “baltuosius rijonų vyresnysis — Tėvas Vincentas šen- gerokai pagyvenę. Tėvas Jurevičius turė ninkais, kaip Rusų žiauraus caro mari
A‘ r
* -A
.•
die
latftu juos eilėmis bestovinčius^ ųpkunigus”. Ir iš pirmo i»matymo kaž ko kus, arba “■Senkelis” kaip jį vadindavo jo apie 84 metus, M. Gylys — 75 metus, namoji senelė Marijonų Vienuolija, kuri
Hnk Didįjį Altorių, iš kur jnalonia šypkia jėga mane traukte traukė prie jų. Ir žmonės iš didelės jam pagarbos ir meilės. o jauniausias iš jų Tėvas Šimkus 70 me savo pradžia siekia net 1973 metus, tarsi
eemi e tos sveikina skaisti Šv. Dievo Mo
f ne mane tik vienų tokie ėmė put ra ilk Imas Besakant jam patuokalų, jo veidas be ga tų. Tokio amžinus seneliai, žinoma, pats anasai {>asukiškas Phenikso paukštis, pa
tino:- figūrų. Matau, ristos, senatvės šar
— Iieveik visus, kas juos pamatydavo. Tai lo darydavosi saldus : ir šventos. Jo bal vieni negalėjo aprūpinti milžiniškos Ma- kilo iš jielenų gyva<, stiprios dvasios pil
ma ' rui aialengtas jų galvas, jų rauks
gali patvirtinti kad ir šitoki fuktai:
sas toks skambus ir širtaloTins, kad, tarsi rijampolfs parapijos, kurioje buvo skai nu ir savo Atuaujiutojo — šventos atmi
lėles veidus, sidiukusins - suklikusius i»<‘ .
Visiems yrn ž.inoituh, kaip greit ma geriausios muzikos In'ituhi bekluusųs. Kaip toma apie 12,000 parapijonų. Seneliams nties urkivyskupo Jurgio Mutulevičiaus
ėiu- Koki mu imuiii jų uvlsvui balti abi
žiems vaikams bet kas nusibosta, o ypač ; muzika, kad ir be žodžių, veikia žmogaus būtinai reikėjo pagalbos. Kadangi jaunų vadovaujama, sparčiai leidosi pirmyn, notai, perjuosti tokios |tul ufurfvos plučiopunuilHos. Jokiu būdu tariau negalima
sielų ir nustato jų ar linksmai ar liūdnai, vienuolių nebuvo, tai reikėjo juoa {išva rėdamu paskubomis papildyti kus buvo
iihio>> >rašai Nesakytum, kad ne baltų
per tiek merdėjimo metų užleista ir netai pasakyti apie “baltųjų” Marijonų pa mintis ar išblaško, ar vėl jas sukaupia duoti pasauliniais kunigais.
rožių ar lelijų vainikas Dieve Motinėlei
• „
maldas. Rudavo ateis gegužės ar spalhj — taip pamokslininku balsas veikė ma
Iš pasaulinių kunigų vienas iš pir nuvoikta.
|W, k-N.
".. i ienta»...
mėnesiai, kuriais Tėvai Marijonai itld iš ne, kad žodžių reikšmes ir nesuprasda mutinių į Marijampolę jmteko kun. S. CėTegyvnoj, todėl, naujai atgimusieji
I >uūg kus tyčiomis iš aplinkinių pn kilmingas laikydavo pamaldas, mūs — vau. 'Mano dvasia krypdavo į tų pusę, j sna, dabartinis Sasnavos klebonas, ir kun. Te\ni Marijonai žengdami per savo sida
važiuodavo savo dvasios reikalų vaikų nors nieks nežadindavo, juo labiau kurių pamokslininkas norėjo kreipti... ’
Kaz. Matulaitis, huvusis Anglijos Tx>n- brinio jubiliejaus slenkstį!
ne kur kitur, tik į Marijampo nevarydavo į jas, o tačiau kuone kasdien j
Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.
imi
Tai pirmoji buvo mano pažintis su dono lietuvių klebonas. (Kun. Matulaitis
.■.itĮRM
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MARIJONŲ KONGREGACIJA
'Istoriniu bruožas
Vienų dienų ateina pas jį kun. Jurgis
Marijonų .Kongregacijos įsteigėjas yra Matulevičius ir daro jairt pasiūlymų, kad rei
kun. Stanislovas Papčinskis, miręs 1997 m. kia pradėt visos Vienuolijos atnaujinimų.
Jis bivo įstojęs į Dijotų vienuolijų, liet pa Kadangi rusų valdžia neleidžia atidaryti nau
skui, &v. Tėvui pritariant, jis iš jos pasiliuo- jokyno viešai, reikį tai padaryt slaptai, bet
savo ir įsteigė naujų kongregacijų, vardu už tai reikį išgaut iš Rymo kaiknriuos pakei
Nekalto' Ptnsidėjimo ftvenčiausios Panelės'. timus. Reikį pirmiausia atsižadėt balto aba
Naujos kongregacijos tikslas buvo; pla to, nes, jį nešiojant, negalima būtų pasislėpt
tinti Nekalto Prasidėjimo garbę, melstis už nuo budrių valdžios akių. Reiksią pašvęst ir
mirusius ir skleisti tikėjimo mokslų, ypatin iškilmingus įžadus, nes veikiant slaptai, jų
gai tarp prastų ir apleistų žmonių. Begulės ne būtų galima. Reikį, pagaliau, išgaut leidi
kuria rėmėsi, buvo taip vadinama: “Dešim mas tvarkyti naujokyną naujose sąlygose.
ties ftvcnčiausioR Panelės Dorybių.” Tos do Tuos gi visus leidimus galįs išgauti iš Rymo
rybės yra: meilė, protingumas, nusižemini tik pats'kun. Senkus, kadangi jis buvo teisė
mas, tikėjimas, dievotumas, klusnumus, ne tai išrinktasis visos Vienuolijos generalis
II
turtas, kantrybė, gailestingumas, užuojauta. viršininkas.
Kun. Senkus atnaujinimo sumanumui
Jeskevičius, vienas
Vienuoliai turėjo ypatingu budu tas dorybes
mąstyti, į jas įsigilinti ir sulig jomis tvarky pritarė; parašė Ryman prašymą leisti pada pirmųjų liet. kolegijos auklė
ryti reikalaujamus pakeitimus, kad galėtų at tinių.
ti savo gyvenimą ir visus kitus darbus.
Gražioji Marianapolio kolegija, Thompson, Conn., kuriai vadovauja Tėvai Marijonai
Vienuolija gavo greitu laiku kelių popie naujinti bemirštančią vienuoliją.
SVKIKINU!
Rymas užgyrė sumanymą, užtvirtino pažių patvirtinimų, būtent Inocento XII, Ino
cento XIII, o popiežius Pius VI suteikė daug1 keitimus ir kun. J. Matulevičių paskyrė atgi- Į Tėvų Marijonų Kongregaciprivilegijų ir leido dardi iškilmingus įžadus. jančios vienuolijos vyriausiu Vadovu. Da- jpS atsigaivinimo sidabrinio
r
Vienuoliai nešiojo baltą abitų su plaštakos bar iškilo novici jutui vietos klausimas. Rei- jubiliejaus
proga, nuoširdžiai
kėjo surasti tokių, kur būtų galima pasislėp
platumo balta juosta, bet be škaplieriaus.
sveikinu
kongregacijos
atgai
Šv. Jonas Krizostomas savo raštuose da dale, Illinois, spėjo išleisti keliolika jaunuo- .į
Pats įsteigėjas Stanislovas Papčinskis ti nuo rusų valdžios akių, nes valdžia sužino
vintojus Lietuvoje, o labiau
žnai sako, kad patsai sunkiansis darbas, ku lių, kurie buvo anksčiau jau kitur mokęsi, į paliko giliaus dievotumo ir šventumo atmin jus, išardys visų darbų.
ris tenka 'kunigui dirbti, yra jaunuolių auk aukštesnes mokyklas — seminarijas ir uni tį. Ryme yra užvesta jo beatifikacijos byla,
Nebuvo geresnės vietos kaip Petėrburgo siai įsteigėjus čia, Amerikoje.
lėjimas. Sodininkui nėra lengva jaunų mede versitetus. Metams bėgant, t’.e jaunuoliai šia kuri dėliai politinių sumišimų Lietuvoje ir akademija, į kurių profesoriaut buvo pakvie Dievo dangiškoje linksmybėje
lį išauginti į stiprų, tiesų, akį žavintį medį; ndie jau gražiai darbuojasi Kristaus vynyce Lenkijoje 18-ojo šimtmečio pabaigoje yra stas kun. Matulevičius, todėl ten ir nuvažiavo teilsis sielos tų, kurie yra am
lasai darbas reikalauja daug dėmesio ir triū — parapijose ir mokyklose. Kai kurie jų dar laikinai nutraukta ir iki šiol neatnaujinta. pirmieji naujokai: kun. P. Būčys, dabartinis žinybėje, ir telaimina Aukš
Kiek teko sužinot iš beatifikacijos teismo ar- Vyskupas ir kup. J. Totoraitis.
čiausias visus Marijonus ____
ir jįj.
so. Juo sunkiau yra tai padaryti su jaunuo eina aukštuosius mokslus, kad tinkamiau pri kyvų, sustota toje vietoje, kurioje statomas
Padidėjus kandidatu skaičiui, reikėjo ie-L
.
" ,.
~
<Urbamu» D,oliu, kurį veikia ne vien aplinka, bet taipgi siruoštų, pasispeeializuotų savo būsimoje mo klausimas apie dorybių karžygiškunią. Per Skot kitos vietos, bet kurt Valdžios sekė aky i
ir įgimti palinkimai, aistros, ydos. Auklėto kslo srityje.
žiūrėti teismo buvo visi jo laiškai ir raštai liai kiekvieni} kunigo žingsnį, todėl pirvojin- ■vo r Tėvynės taip svavjjllfc
ir rasta viskas tvarkoje, yra tat vilties, kad ga buvo telktis keliems kunigams vienoje darbus čia ant žemės, ypač Ajas tur i ųpsišarvuoti kantrybe, ištverme ir
Kad aukštesnėj! lietuviškoji mokykla bu laikams pagerėjus Marijonai atnaujins savo vietoje, neatkreipus j save valdžios akį. Pri-. menkoj. Ilgiausių metų ir vipasiaukojimu. Kiekvienoje tautoje Katalikų vo Amerikoje reikalinga, parodo tai, jog
Bažnyčioje tasai auklėjimo darluis tenka vie jaunuolių skaičius žymiai didėja. Neužteko įsteigėjo beatifikacijos bylų ir prisidės prie sėjo keltis į užsienį. Taip buvo ir padaryta, šokios Dievo palaimos. ' įi
jo iškėlimo ant altoriaus.
Pasirinkta laisva ir svetinga ftveiearijos že-,
Kun H J. Vaičūnas
nuoliams. .
mė,
o
joje,
Friburgo
mieste,
buvo
nukeltas
į
____________
turimų patalpų visų norinčių priimti. Čia ir
Nors buvo laikai, kada Marijonų Kon
Amerikos lietuvių gyvenime jaunuomenės kilo klausimas naujų kolegijos namų. Kadan
naujokynas
iš
Peterburgo
akademijos.
Kun.'
-p™*p a or
gregacija buvo plačiai žinoma, siekė net Por
auklėjimo darbas teko Tėvams Marijonams, j gi mokinių diduma ir stambiausios aukos tugalijos, b<įt devynioliktojo šimtmečio pa J. Matulevičius buvo tuomet akademijos inTKIJJYBES FAx>L.Ar’ll»
(Tęsinys iš 2 pusk)
Nuo pat pradžios savo įsikūrimo Amerikoje | buvo iš Rytinių valstybių, tai vadovai ir baigoje ir dvidešimtojo pradžioje labai su spektorium, prisėjo apleist tą vietą ir keltis I
į
Friburgą.
Neapsėjo
be
didelių
sunkenybių,
tumo
lašai
ir
tarp
savęs
My

Į Tėvus 'Marijonus buvo visų visuomenės va- I nukreipė savo akis ten, kur jie branginami menkėjo. Ypatingąjį smūgį jai uždavė Rusų
valdžia, kuri įtarinėjo Marijonus, kad jie nes ir akademija nenorėjo lengvai paleist su- gūs, neatskiriami. Kunigas,
dų žiūrėta kaip į busimuosius lietuviškos ka- I
ir pageidaujami. Buvo nutarta pirkti nauja
darbininko; gabūs žmonės, išmin- varjn Petras, kurs laikė šv.
lalikiškos jaunuomenės auklėtojus. Matyt, vieta kolegijai Rytuose. Tinkamos vietos ieš šiokiu ar tokiu būdu yra dalyvavę lenkmety manaus
tingi
tvarkytojai
visur yra reikalingi, dalų miĮ..
jnw
#])t tfi.
je ir šelpę sukilėlius. To įtarinėjimo pasek
kad ir Tėvai Marijonai tai jautė, nes viena
I
z-v
LntTA
mitrol/ifAn
trioAn
čmn
Irruio
ir
-nai.
buvo nugalėtos visos sunkenybės ir nau
r *
kota keletą metų.
mės buvo tokios, kad buvo uždarytas naujo gale
jokynas atidarytas 1911 m. birželio mėnesy- nos’ 0 t,c vi«i trys lašai susi
auklėjimas yra jų vienuolijos pagrindinis dėkynas, nevalia buvo nieko daugiau priimt į
Iš visų turimų pasiūlymų tinkamiausia
,
i bėjo i vienų ir persimainė į
snys, antra —- nesant kitų vienuolių, kurie
vienuolynų, tik senesniesiems buvo leista už ję Friburge Šveicarijoje.
Pabaigę naujokavimą kunigai ir parvarę stebėtinai grajų žemčiūgų. Vėgalėtų šį darbų dirbti, savaime tasai auklėji pasirodė esanti Thompson, Conn. Buvo reika baigt gyveninių vienuolijoje, kad po jų mir
vienuoliškus
įžadus, turėjo grįžt kiekvienas į liau, ftv. Tėvo paliepimu, tas
lingas
gauti
vietinio
vyskupo
sutikimas.
ties išnyktų ir visa vienuolija.
mas ataleko Tėvams Marijonams.
savo dijecezijų ir užimti vyskupo skiriamą žemčiūgas buvo įdėtas i aokdarbingas Tėvij Marijonų vadovas Ame Kreipėsi į jį Tėvai Marijonai ir vietiniai lie
Kadangb'daugiausia Marijonų birwji«J rfetį kaip lt pasauliniai kunigai, nes nėga-: slįį kr,įių. žmon5s klWe,'Mi
rikoje a. a. kun. Feliksas Kudirka savo giliu tuviai kunigai. Vyskupas J. Nilan, D. D. ne silikę Lietuvoje, nuo kurių ir Mariampolės Įima buvo atidarvti jokio vienuolvno ir gy- . .
... .
.. ..
protu visa aiškiai apskaitliuodavo, prisiruoš- greitai sutiko pradėti savo vyskupijoje toki miestas yra gavęs savo vardų, galioja, tatj vont bendra gyvenimu, nnužritraukiant vai- ,la"" .
nors
žiurėjo į tų žemčiūgų
davo, kad jau kartų pradėjus nereiktų dar didelį darbų, reikalaujantį daug lėšų ir žmo suprast, kaip skaudžiai turėjo paliest visų džios persekiojimų ir išvaikymo.
vienuolijų
toks
rusų
valdžias
parėdymas.
Čia prisėjo vėl pasidairvt po pasaulį, be- kryžiuje, bet negalėjo matyti
bas mesti. Kaip kiekvienas darbas, taip ir nių. Kun. Jonui J. Jakaičiui, dabartiniam tęPrieita
pagaliau
prie
to,
kad
iš
visos
vienuo- <7-0.------ --......
ne atsiras kraštas, kuriame būtų galima dir- stebėtinai gražų žemčiūgų. Vėauklėjimas reikalauja jėgų — žmonių. Ne vui provincijolui, pasisekė vyskupų įtikinti,
lijos
pasiliko
vos
vienas
vienuolis,
kun.
Šenjr gyvent bendrai, kaip>, kad vienuoliškoR Tačiau, tie kurie buvo laisvi
skubėdamas kun. F. Kudirka ruošėsi prie to ‘kad Tėvai Marijonai ras pakankamai lėšų ir kus, Mariampolėje, su kurio mirtimi būtų iš- regulos reikalauja. Toks kraštas ir buvo su- nuo mirtinosios nuodėmės, žiū
darbo, nupirkdamas ūkį, kuris turėjo būti žmonių šiam dideliam darbui, juo labiau^ kad sekusi visa vienuolija. Turėdamas gilų die- ■ rastas, — tėti Amerikos Jungtinės Valstybės,
visos vienuolijos atspara ir patalpa, ir ku jie dirbo jau didelį darbų ypatingai spaudo votumą prie Švenčiausios Panelės, jis nuola- kuriose yra skaitlinga lietuvių išeivija, dar rėjo į skaisčiai šviečiantį Be
’r negalėjo atsig^ME!
tąi meldėsi, ir prašė kad ji neleistų išsibaig Iki daug, bet darbininkų maža. Vieni tat M®lis buvo numatomas bflsimojo auklėjimo dar je ir labai sėkmingai.
*' •
’ *- -f Vyskupas
' 4 . ' — J. Niląp,
-p • • p į D.
—.
1). sutiko ir gegužės 19 d. 1931 metais nauji ti įstaigai ir kokiu nors būdu ją atgaivintų. rijonai iš Friburgo skrido į Lietuvų, kiti į
jo gražumo, patirdami vibo centru.
Jo
maldos
neprapuolė,
vienuolija
sulaukė
at

Lenkiją, o trečioji .grupė pačiam kun. Matu- šokių Dievo malonių ir palairūmai kolegijai buvo nupirkti Thompson,
Augant vienuolijai, augo ir jėgos — at
gaivinimo.
levičiui vadovaujant atvyko j Chicagų. Buvo mų.
Conn.
sirado daugiau žmonių, žmonių tinkamų imti
tai laikai prieš pat karų.
.
Taip pat ir mes, jei trokšKaip tik tuo metu į Amerikų atvyko Tė
kalbant apie Amerikos Lietuvių Kolegi
auklėjimą į savo rankas. Taip tai 1925 me
Kuomet Didysis Karas išgriovė Rusijos
Svenfiąu8ios Trejybė*
vų Marijonų tėvas generolas Jo Ekscelencija
galybę
r'bę
ir
Lietuva
paliuosavus
is
jos
vergijos kūrybos darbų, reikia pastebėti, kad pat
tais prasidėjo Tėvų Marijonų jaunuomenės
Vyskupas P. Būčys, kuris, apžiūrėjęs naują
jos, Marijonai ir Lietuvoje galėjo sueit į Pas^aP^i suprasti
ne
sai didžiausis josios buvimo nuopelnas yra
auklėjimo darbuotė. Vienuolijoje jau nuo 1924
savastį ir visas galimybes, pradėtųjį darbų
krūvų ir pradėt organizuotų darbų. J. M.. prilyginimus, kaip dabar, bet
tos Kolegijos Rėmėjų ir jos Garbingi) Priemetų būta šeši jaunuoliai. Metus vėliau jų
Seinų Vyskupas A. Karosas atidavė jiems vitame būsiančiojo gyvenimo
palaimino. Kolegija iš Marian Hills buvo per
telių, kurie nesigailėjo cento, klodami šimti senų jų rodybų Mariampolę, iš kurios jie ii skaistume ir gražume, tai t«*
skaičius pasiekė 14. Tai buvo auklėjimo dar
kelta į Thompson, Conn. Tos pačios vasaros
nes ir net išgalintieji 'tūkstantin^R, kad tik pradėjo spinduliuot į* Lietuvą ir Latviją.
bo pradžia. Kada 1926 metais į Amerikų at
irime nusivalyti nuo mirtinųjų
pabaigoj rugsėjo 8 d. — ŠvenČ. Panelės Ma
tai tasai kilnusis darbas pasiektų tinkamo
vyko Arkivyskupas Matulevičius su kun. pro
Dabar
Marijonų
yra šiose vietose Lie- nuodjmi fc. mv(( sjel»
rijos Užgimimo šventėje — Jo Ekscelencija
..
,
r. L5"
laipsnio. Ir tie gerieji kolegijos prieteliai nuo tuvoje: 1) Mariampoleje; 2) Kaune; 3) Žefesorium vėliau Vyskupu Būčių, jiedu pa
Vyskupas P. Būčys pašventė naujosios kole
maičių
Kalvarijoje;
4)Panevežy;
5)
Ukmer
rytl
nekalt
^
skaisčių.
Del t|>
latos eina išvien petys į petį metai iš metų
matė gražių darbuotės užuomazgų.
gėje.
ir ftv. Raštas žymk* “ Palaunigijos rūmus ir tolymesniR Amerikos Lietuvių
savo palankumo, savo parama ir savo centu,
Tėvams Marijonams tarp daugelio jųjų Kolegijos darbas pradėjo eiti dar sparčiau.
Latvijoje: 1) Yillani; 2) Rezekne.
I ntl nesuteptos širdie, nes jiė
dirbdami bendrų Amerikos lietuvių jaunuo
Lenkijoje: 1) Bie’any; 2) Varšuvoje; matys Dievų” (Mat. V, 8). O
uždavinių* ir darbuotės klausimų, iškilo ir Marianapolis, ftvenč. Panelės Marijos garbei
lių auklėjimo darbų.
3)
Pragoję;
4) Skorzece; 5) Rasnoje.
Dievo regėjimas, Dievo pašla
naujojo darbo klausimas — jaunuomenės auk pašvęstas, pajuto Josios ypatingos globos ve
Švenčiant 25 metų Tėvų Marijonų vie.
Italijoje:
Romoje
—
Oeneralinis
namas.
______
lėjimas — Amerikos lietuvių high scheol ir damas ir laiminamas.
ičių pažinimas, yra palaiminAmerikoje: 1) Chicagoje; 2) Marian f'7* L"........ ’ J
nuolijos atgijimo sukaktį, reikia pasveikinti
kolegijos klausimas. Kun. Prof. Būčys tarė:
Pati kolegija, padidinusi savo mokytojų
Hills;
3) Thompsone, Conn.; 4) Wa9hingto- "»« *lan’'ans K5™Hoh did
visus tuos Garbingus Prietelius - Rėmėjus,
“Viešpats Dievas pradėjo gražų darbų, da personalų, aukščiau pakilo moksle. Pagamin
žiausios laimės džiaugsmas ir
kurie savo nuoširdumu ir pasiaukojimu pa ne, D. C.
bar mums tenka padarytoji antroji pusė — tos platesnės galimybės, sutvarkant didelį
Yra vilties, kad Dievui padedant ir ge linksmybė.
dėjo Tėvams Marijonams tuos sunkius dar
nuskirti žmones tani darbui dirbti”. Arkivys knygynų ir įkuriant nerdažų prigimties moks
Tr kaip gi žmonės gali būti
riem žmonėm pritariant, Marijonai stiprės
bus dirbti ir mūsų tautų vesti į šviesesnę
ir kas kart geriau sugebės dirbti tuos dar- laimingi, jei daugelis iš jų nekupas Matulevičius pažymėjo, kad tarp visų lų laboratorijų. Ir viena ir kita nuolatos ple
geresnę ateitį.
bus, kuriuos jiems Dievo Apvaizda pavedė, i atlieka Velykinės išpažinti
darbų, kuriuos Tėvams Marijonams čia, A- čiama ir gerinama. Mokinių skaičius žymiai
Kun. Jonas Navickas, M. I. C.
Kun. J. Vaitkevičius, M. I. C.
pareigų, kurių išpildymo lai
merikoje, tenka dirbti — spauda, misijos, pa I>adidėjo. Pasireiškė ir jųjų darbuotė visuo
kas baigiasi su šeštadieniu
storacija, organizuotė — patsai svarbiausia menėje. Susikūrė didžiulė Studentų Organi
prieš ftvenčiausios Trejybės
yra auklėjimas arba pasigaminimas naujų zacija, kurioje plačiau sis vaidmuo teko Ma
šventę!... Taigi, dabar, kaip
jėgų, kurios turės tų pradėtųjį darbų toliau rianapolio kolegijos studentams. Nemaža jų
tik ir yra atitinkamas laikas
varyti. Patvirtindamas ;Uvo žodžius jisai ka bandymų pasireiškė spaudoje, sporte, orga
atsikelti iš mirtinųjų nuodė
rtu su tuometiniu tėvu provincijolu kun. Ku nizuotėje.
mių ir pradėti naujų, dorų
dirka nuvyko pas Jo Eminencijų Jurgį Kar
1933 metais kolegija tiek sustiprėjo, kad
skaistų gyvenimų, kurį auk odinolų Mundelein ir, jp'm sutinkant, jojo ve jau buvo galima ji įkotporuoti Connecticut
'
s
tume Švenčiausiai Trejybeu
damoje arkivyskupijoje įsteigė Amerikos Lie valstybės legislatūroje ir išgauti valstybines
•b
IIKuri pirm amžių žmogų suj
tuvių Kolegijų. Arkivyski pas Matulevičius teises Amerikos Lietuvių aukštesnei mokyk
tvėrė į Savo paveikslų ir
šiam darbui paskyrė kunigų direktorių ir pa lai. Kolegijai augant ir stiprėjant, jinai įsinašumų (Gim.*1, 26). Todft,
vedė jam jojo pradėtųjį darbų sh Dievo pa gys ir daugiau privilegijų, teikiančių plačias
neveltui, ir mūsų širdys nenu*
galimybes mūsų Amerikos lietuvių jaunuo
laima toliau varyti.
Toji kolegija augo ir stiprėjo. Per savo liams viešame kultūros, ekonomijos ir poli Tėvų Marijonų Kapitula susirinkusi Liepos nėn., 1933 Ryme, atstovaujanti visas Marijonų , in,Kta! Nurims ir pa^^3^
penkis gyvavimo metus Marian Hills, Hins- tikos gyvenime.
provincijas, kuri išrinko naujų generolų ir naujus provincijolus.
Tavyje, Viešpatie!

Marijonai -Jaunuomenes Auklėtojai
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Grieš dvi orkestrus ir Lietuva, Geriau nupirkti naujų kuybenas. Bus šimtai įvairių do-~ų įr dėvėti senų švarkų,
į vanų. Per visų dienų Birut?s
Austin Phelps.
<la ržas ū» nuo dainų, muzikos
liytoj radijo klausytojam
šokių ir įvairių linksmybių
bus smagi radijo programa
Kaip senieji, taip ir jauni isyra speclalls pranu&lmutt, ku-rla
Progresą Furniture Cq. krau ,.u, r ua h, u Lis iivinii'šti I.ikIi-iL,, įi Mat
^***** įdomus kickv i, uani vyrui, kurta
“viduramij” tr jaučiu rdkatuvės iš stoties VVtiriS, ll va gai negales užmiršti nutiriKo,
radijo pikniko. Todėl ir
tlk,'w «u‘vtoanč»-o toniKO. Kud nuteikti galimumų tOketanlandų ryto. Bus padainuota
Oiame,
kurie
dė)
kokios norą prtežuavisi ten būsime rytoj.
tie» atidėlioju uaalaakytl
___ ___
daug gražių dainų, pagrota
Fiknikien.ua
muziko:*, pasakyta įdomių
Nusa-fone
lbų bei pranešimų. Nepamirš
Paprasti žmonės mušto kaip „__ ,__ .
kite uisistatyti savo radijo ir . ..
, . ..
.
y
tiesiog nuo dltttri'butorlų, ftį GydytoItUKų praleisti: proto Žmogus i jaus preskripclja dabar parduodama
pusiklausyti.
H- , ,
,
I visose vaistlnyčlose. Vienon Doleris
fteš'iiilicu*.

4'

į pi ijij

Atgimimo Sukaktis

RADIO

•"r”—pTai buv y tie liūdni laikai,
Kada valdžia žiaurioji caro,
Neleiudatna Lietuvai gero,
Mūs tautu -smaugė mirtinai.

VYRAI

Tikyba mūsų ir kalba
Daugiausiai rusų darbų, kliudė, —
Jie viskų ardė, viskų žudė,
Knd tik išnyktų Lietuva.
Ir vienuolius jie užtrųškino,
Naujokų ncbeleisdiuni,
Kad senesnieji mirdami,
Daugian nesteigtų vienuolynų.

bando JJ sunaudoti.
,. .

J.

VISA KELIONĖ JUROMIS

Ryt Jos. F. Budriko korpo
racija, kuri užlaiko radijo ir
rakandų krautuvę adresu 3417 Į
S. Halsted st., duos puikių ra
dijo programų
iš
stoties
VVCFL nuo 1 iki 1:30 v. po
piet. Bus gražių dainų ir mu
zikos. Kadangi ryt Budriko
radijo metinis piknikas Biru
tės darže, tai kurie anksčiau
nuvažiuos į daržų, ten galės
pasiklausyti programos
per
garsiakalbius. Kaip praeity,
taip ir šiemet Budriko radijo
piknikas bus nepaprastai įvai
rus su gražiausia programa,
radijo artistais, kontestantais,
daininibkais ir muzikantais.

0
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DIDELĖ

JŪSŲ

LAFavette

ypatiškai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr.
laivu “FREDERIK VIII“
ii New Yorko Birželio 30 d.
Dvi informacijų kreipkitės pas vietinį agentų arba į
•DRAUGAS“
2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, Illinois

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130

N.

La Šalie

St.

(rlBTUVIAI

K.

DR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS to CHIRURGAM

GYDYTOJAS fr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Nuoširdžiai dėkojame
vi
siems pa rei ausinius šį kilnų
t Prie Archer Avė eetoll Kartais
užmanymų. Seselės Lietuvoje ▼alandos: nuo 1 Al t vpl. sekai
Beredomis lr nedMtornle pagal
| Šį vakarų, Lietuvių Audito-Į
vigų
gera.
mUrtl
SBJ rimi
f mf
\7irze»ti
Iltį im/al! ’
.
rijoj
Liet.
Vyčių 4 i Dainos
1 darių intencija,
I1 M
choro vaktti« - šokiai -choro
darbuotės sezonui baigti. Taip
r .
pat bus pagerbtas ir choro ve
dėjas' muz.
Sauris. Be to,
'-TTcorner Sacrarnento
tų vakarų vienas laimingųjų
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
gaus naujų midget radijo, ku jų 15-tam Seimui įvykus,
lį aukojo Peoples Furniture džiaugiamės jo gražiomis prCo. Vakaro rengimo komisija, „ekm8mil.' ir «i5kiame giHos
deda pastangų, kad ataitankn-1 (16kos žodžius gerb kun A"
šioji būtų vis* kuo patenkinti. I
kl,„ B Urhai> kun
Šokiams grieš “Buddy Moore'
Vaitukaičiui, A. Nausėdie
VAITUSH,
and his ten cavaliers” orkes nei, pirm., visoms Rėmėjoms
LIETUVIS
trą. Įžanga 35c. su drabužių ir Rėmėjams, Draugijų Atsto Optomctrld’lly AAių Specialistas .
Palengvins akly įtempimą, kuris
pasidėjiinu.
vams ir Atstovėms ir visiems •8tli_?rleia,8,Unl* Salvos skaudėjimo,
BAIGTI

43rd

Weat

Vai.: •—4 to T—9 vėl vakaap

Str.

Kazfciie
KazRuuero

Sv.

Seserys

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS

PADĖKA

4204

ARCHER

AVĖ.

Visi choro rėmėjai kviečia
mi atsilankyti.
R.

ŽĮ

VAKARĄ

ČIŲ

Komisija

ALUMNIE

ŠOKIAI

DR.

svaigimo aklų aptemimo, nervuotu°L.
akl4. Na-ratl. atitaiso
dalyvavusiems Seime. Jų dide “
trumparegystę ir toliregystę. Priren
teisingai akinius. Visuose atsiti
lis pasišventimas kilniems ti gia
kimuose egzaminavimas daromas su
parodančia mažiausias klai
kslams suteikė mums ne tik elektra,
das. Specialė atyda atkreipiama
J
moralinės pagalbos, bet ir (H- j SSia
nlK’
nuo 10 Iki 12. Akinfų kai
dcFės medžiaginės paramos sa Nedėlioj
bos per pusę pigiaus, kaip buvo pirDaugely atsitikimų akys atlve aukomis, kurios vėliaus bus miaus.
taisomos be akinių. Kainos pigiau

ši vakarų, 8:30 vai. Šv. Kaa. i ^^,0,.
J Akademijos Alumeiečių meti
nis šokių vakaras (May Time
Brangieji mūsų IVieteliai,
Dance) salėje, 6455 S. West Jūsų ir Jūsų mylimųjų neuž
em Avė.
į mirsime mūsų maldose. KasKoniiaijos narėa: Ona Sl«k-Idic" l,r“’'sime Visagalio lai-

nnaitė, Ona Urigonytė, fecilia iminli Jus' Mal<l<>s P*Kalba stcKniatautaitė ir Emilija Kli- .
atrandi Jus.
daite jau turi viskų paruošasios, kad aluinnietėa, jų druugai ir pažįstamieji turėtų lin
ksmų laikų prie žavėjančioi
muzikos. Įžanga 40c.
Visi kviečiami paremti uka
0FI8A8
a AsUaad A»t
detHijų ir maloniai praleisti
9 luboe
laikų alumaiečių “May Time”
CHICAGO. ILL.
šokių vakare.
KaaMja
OriSMI YALAMDOBe
Sv.

Mūsų

krautuvėje

iždirbysčių

rasite

k.

a.

Šaldytuvus

NORGE,

visų

APEX

ir

žinomų

kt.

Kazimiero

Office Phone

Res. and Office

PROspcct 1038

2X>» bo. Lcaviu Ht.
CANAL 0709

DR, J. J, KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

DR. CHARLES SEGAL

ir

Pradedant

<?» S

aukščiau

LENGVOS

IŠMOKĖJIMO

SĄi-YGOl

OAVO DOVANĄ

'oosevelt Furniture Co.
INCOKFORATED
4įpodi Mini City Furniture Co.)
M

P.

J0VARAUSLKA8

IR

J.

>.

BERTULIS

Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone:
----------

;

-

'

SEELEY

8760

«į—.-........

Nite >9 Iki 19 vai ryte. auo 9 M b
vai pe pietų lr nae Y Iki »;94 vai

|uv 11 IU U

ftv. Kazimiero Aksdeiuikėų
pasiuvo gražių kaktrų ir iš į«
rduo tų irž jų kay gelių pelaų
Į pa-skyrb *r. Kazimiero Seserų
statybos fondui
lAetmroje. Ta k a b pra teko ri
kliai lAiurinuvič.iūtoi (4448 8Fkrmitoge Avė., Chieaac, Ilk)
| turėjusiai knygutę 13E ir nu
uierį

37.

HUSnr MN

OFISO VALANDOS:
Nuo I Iki 4 lr nuo 4 Iki > vak.
Nedėllomta pagal sutartį
OCla» teteA BOUIevard 7«!7

Cermak

Rd.

tll

ttk; M u i-> įsi rakau

47th

Streef

Uąl,: i iki t popiet r Ikt • vak
NedėUoja pagal eutartl

Office Td. KEPnMlc 7096
Res. Td. GltOvdilll 0017
7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

2433 W. »IAHQCETTE ROAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
NedėlfoJ susitarus

Td. CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS
2201

W.

Road

Cermak

Nuo 1 iki 8 vakare

Tel. BOdevaed 7042

Seredoj pagal sutartį

OR. C. L VEZEL’IS
DHNTIBTA*

4645

So.

Ashland

Td. CANai 6122

Avė.

aru 47tb Street
wa4.: nuo • lkt • vakare
■eredoj pagal autartl

DR, S, BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Cermak

W.

2201

TeL OANai 0957
Rea.

PROaped •«»

DR. P. L ZALATORIS

Rčad

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
Scrcdomjs lr Nedėliotais pagal sutartį

REZIDENCIJA
6631

AKT
Ofleo Tel

IMI KULT H HALSTED bTUJUOI
AB

AI:

S.

California

Avė.

Mou Ho- Artealaw nva
Valandoe: ll ryto Ikt 4 popiet

VIOtory O8M
TaL

OHso: Td. LAFayette 1017
Kcs.: Td. HEMIork 62S6

8 lkf l:M vakare

8181

DRBad

DR. A. A. ROTH

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J, RUSSELL

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Husas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Valkų M

4142

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515

visų chroniškų Ilgų.

Of.

ir

VVEST

Res.

Tel.

V a

1

ST.

69th

HEMiock

6141

Ofizaa 3102 So. Halsted St
Kampas lįst Rtreet

popiet;

a

n

nuo

d

o

6.8

s

SO.

ASHLAND

AVĖ.

Td. VAILJm OMI
ltes.1 Td. Pldtaa MM
Vulandos:
Nuo 11-12 v- ryto; 2-J Ir 7-1 v. v.
NeddditaUUa buv iv Up 12

ARCHER

AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak.
llesidctKdJoe Ofisas: Mat W. 6#Ut SL
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vuK.
Serodomle Ir Nedaliomis pagal sutarti

)

vakaraU

Valandoe: I—4 popiet, 7—9 vai ve k
Medėltonnls Ir Iventadlentala 11—1«

4631

Telefonas REFutoic 7H8H

_r -

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE

DR, SUSANA A. SLAKIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ROOM

W.

OYDYTOJAS tr CHIRUROAS

DR. MAURICE KAHN

7850 Bo. Halsted Street

2643

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Roa. Tel. Hydu l’ark 339S

UYPYTOJA8 to CHIRUBJ4A8

DU A. J. JAVOIŠ
Offioe:

(Kumpos Leavitt St,)

Naiuų Td. l’ItOspoct 1930

Office Tel. Wentworth C33O

M. A. R. McCRAOlE

'
DENTI8TAS
1-444 SO. 4»th OT.. CICERO. ELI
Utar.. Ketv \f Pėtn. 1»—9 vai
9147 80. HALSTKD 8T- CBICAG*
PaaetL. OeredL IT tabat t—• vai

DR. J. J. SIMONAITIS

4C45 So. Ashland Avė.

2-4

|

.. ........................ i

P

0R.P.AMAS

AKIS

ir prirenka akinius
a t sakom Inga i
Vat: nuo 19—3 v. p,p.
Nedėtoje pagal sutartį
22nd

Chicago

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

DR, KARL NURKAT

W.

St.,

DR. STRIKOL’IS

Phone CANai ftiaa

2201

63rd

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

Phoąe Bo«gyvar»t 7Mt

GYDO

W.

2403

kaip pirmiau.
471a SOLYH ASHLAND AVĖ.

Seserys

ĮVAIEOB

Kaincs

OPT.

DAKTARAI

ntenoin* Tet LAFayette 57M
Nakttanla Tel OANai O4O9

Td. CANai HOI

Elektrikinį Šaldytuvą

F.

III.

Chicago,

Res 2136 W 24th 81

J.

APLANKYKITE MUS!

—

Daktarų Diaugijot Nariai

Amerika*

OR, F. C. WINSKUNAS

«OR7

KLAIPĖDĄ

EKSKURSIJA

VASARINĖ

Td. LAFayetta 78AP

T»4.

TAUTINĘ

(per Copcttltagą)
IŠPLAUKIMAI IS NEW YORKO
S. FREDERIK VIII .. Gegužės 26
S. UNITED STATES .. Birželio 16
S. FREDERIK VUI .. Birželio 30
S. “UNITED STATES ’ .. liepos 21
S. FREDERIK VIII .. Rugpiūčio 11

Tl AKT ARAI;

('PrtnviAJ

8051

L
V——

moto*

FRD

VAKARAS

Šv. Kazimiero Seserys.

(ui mėnesio treatmentą — būkite sai vuul gaukite butelį Šiandien — garan-

X—SPINDULIAI

SEZONUI

ateity.

RADIJO

JR

Į

Jie kovų, žinoma, laimės,
Nes jiems priduoda ištvermės
Tas, kas labiausiai reikalinga —
Marijos meilė stebuklinga.

' Sveikinau; ėid. gerb. Tėvus Marijonus sulaukusius
Sidabrinio Jubiliejaus ir linkime didžiausio pasisekimo

ATYDA!

HKNI

GRAMAS

Jau metai dvidešimts penkį
Kai dirba Kristaus vynuogyne: —
Jaunų jėgų prisigaminę,
Jie stoja mūsų priešaky.
Čia reikia tiesų pasakyt:
Sunki našta ant jų užkrauta:
Tikybų gint, gaivinti tautų
Ir lietuvybę palaikyt
Dūryje skęstančio jaunimo,
Tarp visatinio apsnūdimo.

METU

.

oL/lapeiinauer.
SUDRIKI

RYTOJ

Bet geras Dievas bėrė sėklų
Kelių didvyrių širdyse,
Pašalino nevilties šmėklų
P* dos nelaimės nasruose.
Nauji atgijo Marijonai
Sieloms ganyt, pasauliui šviest,
lr rusų apvilti tironai
Jau negalėjo jų paliest.

ILGIAUSIU

—

ka

KAS

vJO EKSCELENCIJA VYSK. PETRAS PR. BCČYS. M. I. C..
Buvęs antruoju Marijonų Generolu

!

MOTORU lll VAIKŲ
SPBCIALIHTft

LIGŲ

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po pietų. 7 Iki I vak.

Tel. VIKglula tHkta
Ofiso vai.: 2—4 tr 8—8 p. m.
<
N ed eitomis pagal sutartį

Td. Ofiso IMHJLevanl 5012
Bep. VICtory 28-4P

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai.
756

t ua Serpdutae

__

-ll

nuo 1-3; nuo 9:80-9:26
W-

35U»

8Uwt

/.<< 03

fteštadieųis.

i*'"'

D BA

tr o a

s

S
=r=

»«=
PEOPLES

RAMIS

RADIJO

ŽAVI

TAU6IUS

IR

PROG

KITA

KLAU3Y

TOJUS

ltina pasakojo, kad jau apie
du metui, kaip kų ne kas ant*
radienis jie klauso programų,
nes, girdi, jos yra meliodingoa,3
malonios ir žingeidžios; daly! vau.įa gerai išsilavinę dainini

Praėjusio antradienio vaka
nkai. Tiesa, tų vakarų daina
re biznio reikalu užėjau pas
vo ubu Saboniai, Saurienė,
sąyo pažįstamus kitataučius
Sauris ir Peoples Parlor duepp. 11. Miltonus, kurie gyvena
, tas. Gražu, kad Peoples Ra
Marąuette Parke. įėjęs radau
kandų Kompanijų atkreipia ir
abu Miltonus ir jų dukrelę,
svetimtaučių dėmesį.
J. M.
studentę Chicagos universite
to, besiklausant lietuviškos ra
“DRAUGAS”
dijo programos. Tikrai stebė
aftMMS
jaus matydamas, kaip kitatau Kataftkiškasl
čiai mėgsta lietuvių dainas ir Lietuviškas 1
Patriotiškas!
kalbų. Po programo ponia Mi
11' .. 1 T““^'
Gerb. kun. Vincentas Kulikauskas, M.I.C.,
vįenas pirmųjų Tėvų Marijonų apsigyvenu
sių Amerikoje ir1 pasižymėjęs kaipo iškalbin
gas misijouierius, rašytojas ir laikraštininkas.

Gerk kun. Janus J. Jakaitis, M.I.C., da
bartinis Amerikos Marijonų Provincijolas,
“Laivo” redaktorius ir žymus visuomenės
veikėjas. Jis daug yra prisidėjęs prie įstei
gimo kolegijos Thompson, Conn.
™ "■■ ■

————————

■
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■

ll

I

■

——■

Trumpa Amerikos Marijono Istorija
Tas namukas bus atmintinas tų laikų
Marijonams: tai buvo jų “čvščius.” Senas,
kiek į šonų pakrypęs, apšildomas senoviškais
angliniais, vidury didžiojo kambario pastaty
tais pečiais. Žiemų hudavo nepakenčiamai
šalta. Kartais “bcismante” uuo šalčio sus
tingdavo gazas ir reikėdavo jų pirma atsišildyti, kad išsivirus pusryčiams kavos.
Vasarų būdavo karšta, nes namukas bu
gui.”
vo
suspaustas
iš abiejų pusių. Jame tilpo vi
Nei vienas nei antras dalykas neįvyko
si
Marijonai
įr
parapijos ofisas, kadąngi kle
taip, kaip kun. A. Staniukynas norėjo. Mari
jonai sutiko padėti seserims dvasiškais da bonija buvo pavesta gyventi seserims moky
lykais, bet atsisakė save aukoti visiškai tos tojoms. ,
Koplytėlė, kurioje laikomoji Mišios ir
kongregacijos reikalams, kaip tašu buvo pa
vienuoliai
kalbėdavo visas savo maldas, buvo
siaukojęs kunigas A. Staniukynųs. Arkivy
skupo Matulevičiaus kiti buvo planai; jie da kokių 8 pėdų ilgio ir 6 pločio. Nebuvo joje
nei klaupkų aei sėdynių. Visi ten, supuolę
bar laipsniškai yra vykdomi.
“Draugo” vedimų ir redagavimų, kų la ant kelių, garbino Dievų ir dėkojo už viskų,
bai norėjo įteikti Marijonams kun. A. Staniu- kų gera turėjo.
Dievas lųimino. Darbai sekėsi. Parapi
kyęas, tpip$at atsisakė imti, nes tuomet Ma
ja pradėjo atsigriebei ir'Parpi i. ^arhpijibŠių
rijonai jėgos dar buvo latįai menkos.
Šv. Mykolo parapija, North Side, Chica tarpe atsirado gražus skaičius žymių visuo
go, 111. pasidarė pirmasis Amerikos Marijo menės darbdniakų, kurie dar šiandien nesi
nų židinys. Priėmę nuo Chicagos arkivysku liauja dirbę.
Nuo 19k6 metų rudenio kun. F. Kudirka,
po Ųuigley vadovavimų tai parapijai, pirmie
ji Marijonai kun. F/Kudirka ir kun. J. Ka kaipo Marijonų vyresnysis ir Šv. Mykolo pa
zakas pradėjo visų eilę darbų: aprūpino pa rap. klebonas, pasiliko būti arčiau prie savo
rapijų, vedė naujokynų, įsikūrė spaustuvėlę, įstaigų, o misijas vesti pasiuntė kun. V. Ku
ir ėmė leisti mėnraštį “Tikybų ir Dorų,” ku likauskų. šis ir dirbo tų darbų heveik be per
rios įpėdinis yra dabartinis “Laivas.” Be tų j traukos per trejus ištisus metus, išskyrus
darbų, atspėdami, dar gelbėjo šv. Kazimiero vasaros tris mėnesius. Rodos, kad J. A. Val
Seserims, plačiai sakė pamokslus, kaip kur stybėse neliko lietuviškos parapijos, kurioje
net misijas ėmė duoti parapijose. Buvo dar kuris nors Marijonas vienuolis nebūtų davęs
misijas.
bo iki kaklui... .
1916 metais atkeliavo Amerikon kunigas '
Pirmasis Marijonų vienuolinis namas bu
vo mažutė (tuomet dar nebuvo padidinta, Pranciškus Būčys, dabartinis vyskupas Pet
kaip ji dabar yra) šv. Mykolo par. kleboni ras Būčys. Darbininkų skaičius padidėjo.
ja. Kandidatų į vienuolius greitai susirado. Bet štai užgriūva ir daugiau darbų. Kun. Pr.
Vietos pritrūko. Reikėjo samdytis vietds ki Serafinas stojo į Marijonų Kongregacijų, o
au juomi kartu tenka nesti ir Aušros Vartų
tur ir ten tąpo iškeltas naujokynas.
Marijonams Amerikoje darbo dirva vis Šv. Panelės parapijų.
Negana to. A.a. Miluaukes arkivyskupas
didėjo. Dviejų darbininkų toje dirvoje buvo
maža. Reikėjo ieškoti jų daugiau. Buvo tuo Messmer pakvietė Marijonus gelbėti Sheboymet Šveicarijos Fryburge baigęs naujokavi- gane lietuvių parapijų, likusių be lietuvio
mų kun. Vincas Kulikauskas. Jam tai ir teko klebono.
keliauti Amerikon į pagalbų pirmiau čia at- I
Marijonai įšblaškyti, Kun. V. Kulikau
skas keliauja Sheboygan. Ten pradeda dar
vykusiems Marijonams.
Kovo pradžioje 1913 m. jis jau svečiavo bų ir varo jį gan sėkmingai, kol jo iš ten ne
si pas savo dėdę, gerb. kun. J. Lietuvninkų, pašaukė keliauti misijų laikyti. Gi Sheboy
Baltimore, Md. Apie kovo vidurį jau buvo gan atvyksta klebonauti kun. prof. Pr. Bū
Chicagoje ir čia tuojąus buvo įtrauktas į čys. Aušros /Vartų par. lieka klebonu kun.
F. Kudirka, o Šv. Mykolo — kun. Pr. Meš
visų darbų sukurį.
kauskas,
buvęs Athol, Mass. klebonas, įstojęs
Dabar Marijonai pradėjo plačiau varyti
misijų darbų parapijose. Kun. Kudirka be į Marijonų vienuolijų. Darbo iki ausų.
veik visus 1915 m. ir 1916 metų pavasarį va
Marijonai persitvarko. Ūkusieji spiečia
žinėjo iš parapijos į parapijų su misijomis si krūvon. Namukų prip North Avė parduo
ir rekolekcijomis.
da. Perka kitų visai prieš Šv. Mykolo par.
Kitu du vienuoliu Chicagoje dirbo įvai nuosavybę prie Wabansia gatvės. Vėliau tų
rius darbus, prie kurių jiems tapo prisektas namų perleidžia parapijai, f jį pereina gy
“Katalikų Spaudos Draugijos” vedimas.
venti seserys mokytojos, o klebonas grįžta
Reikėjo mikliai suktis, kad tų viskų at klebonijon. Naujokynas perkeliamas į Au
likus.
šros Vartų parapijos klebonijų.
Pasidarė naujų sunkumų su gyvenamais
Bet svetima pastogė nešildo. Svetima
namais. Kadangi Šv. Mykolo parapijos mo me name nejsikursi vienuolinį gyve nimų, taip,
kyklai vadovauti buvo pakviestos Šv. Kazi kaip Bažnyčios įstatymai reikalauja.
miero Seserys, reikėjo joms tinkamo namo
1/ai m ė. Pasiūlymas Marijonams pirkti
gyventi. Buvo pasamdytas gani toli nuo mo namas, kuriame dabar yra įkurta “Draugo”
kyklos. Didelis neparankumas.
spaustuvė. Jie jį nuperka. J jį perkeliamas
Marijonai vienuoliai vieni gyveno klebo Marijonų Kongregacijos Naujokynas įr vi
nijoj, kiti kitur samdytame name. Taip pat sas gyvenimas.
nepatogumas.
Dabar Marijonams teko jau truputį leng
Tuomet Marijonai už savo sutaupinfus viau atsikviepti. Įsigytas namas turi daug
centus ir užsitraukę skolos perka senų medi vieoe, daug kaml»arių ir nražų ir didelių. Yra
nį namukų prie North Avė lygiai prieš Har- jame ir kur gyventi ir išsitiesti. Tupi jis
shtudd gatve, kuri prieš tų namukų buvo per daug patogumų, ytin po North Avė namuko.

Arkivyskupui Jurgui Matulevičiui vadovaujant, 1913 m. atvyko Amerikon pirmieji
Marijonai: kun. Teleksas Kudirka ir kun. Ju
liūs Kazakas.
Kun. Antanas Mtaniukynas. kuris labiau
sia tų atvykimų sugundė, pageidavo Marijo
nus panaudoti vien 6v. Kazimiero Seserų
vienuolijos tikslams ir laikraščiui “Drau

kirsta.

1

IŠSKIRTINA PROGA
Męs si irkime dldžiau>iu> bargenus ALsUmtuosc Automobiliuose, Ui
Chhago yra dar kada mačirtj-t.

N LPKAPLISKITL SIOS DIDLI.P.S PROGOS

J. E. Artdvysp. Pran. Karevičius, M.I.C.

Daug nuveikęs Lietuvos nepriklausomybei
įstojo į Marijonų Vienuolijų. Darbuojasi Mari
jampolės vienuolyne.

\

(Daugiau bus)

Pribusime Jūsų seną kąru Į mainus, ir dmos-uu- MM) 12 Iki IS
užsimokėti balausą.
Kiekvienas šių automobilių mūsų ga ra lituojamas raštu W dienų. Taip
gi duodame dykai- išmėginti 7 dienoms.

MUK vėliausias 1S31 De Luxe RED 1932 Sedun. laibai mažai iš
Sedan. Labai mažai vartotas. Ori važinėtas. Negalima at- $
ginalia išbaigimas taip kate nau skirti nuo naujo Tiktai
jas; tobulas, tykus motoras, gau DODGE 1931 Sedan. Kaip ir ne
jas kainavo *1700, mūsų ž
vartotas. Tobulas išbaigimas, mokaina tiktai f..............
toras ir tajerai. 90 dienų gtųranNASH De Luxe Sedan. Visais at
raštų.
žvilgiais kaip naujas. Labai mažai Tiktai ......................................
tevažinėtas. Su 8 drati'niais ratais, DE SOTO De Luxe
1931 metų
gerais guminiais lankais. Turi įna Sedan. Garantuotas kaip nąujau.
šų 00 dienų rąžytų ga- S
Puikus karas. 6 dratlmai ratai, *
ranciją. Tiktai
kuone nauji tajerai, netrūkstantleFRANKLIN 1031 Sedan. Labai ma ji stiklai. Gražus išbaigimas. Kai
žai vartotas. Tobulas išbaigimas ir navo suvirš $3900. Mū *
tajerai. Naujas kainavo suvirš *2, • sų kaina tiktai
sšN afc
MOO, mūsų kaina
1>
pT CADILLAC 1931 De Lux© Sedan.
Puikiausias karas, kokį galima pir
AVBL’RN
1931
Sedan. Tobulam kti už bile kokią sumų. Turite pa
stovy. 6 Oraliniais ratais,*<T* -g fF matyti, kad jvertinti. Mūsų kaina
tajerai kaip nauji- Tiktai
I
nustebins jus
CHRYSLER De Luxe 1931 Sedan, Tiktai ..................................
tobulas kaip kad būtų kų tik iš STUHEBAKER 1931 metų Sedan.
dirbtuvės. Tarnaus dar daugelį me • išvažinėtas tik kelte šimtus my
tų. Kainavo suvirš
$
lių. Negalima atskirti JS
*1300. Mūsų kaina tiktai
nuo nąujo. Tiktai
i___________
HCDSGN 1932 Sedan. Tobulam
stovyj, taip kaip naujas,
tiktai ..............................................................

g?

C*
O<O

*330

ESSEX 1932 Sedan. Kaip tik naujaa Tiktai .........

_

GRAHAM De Luxe 1931 Sedan. Tobulas visais atžvilgiais,
tiktai . ...................... ....... z........ ............................................

$ .f Ch E*
■ ** **

Ir daugeli* kitų. Nepraleiskite ski didelio Išpardavimo. Dabar yra lai
kas pirkti sau karą.
Duosime liberališką nuolaidų už Jūsų senų karų, ir nuo 12 UU 18

mėnesių laiko 'uis-imokėtl balansą.
Atdara kasibenų ir Nedėliomis iki 9 vai. vak.

SOUARE DEAL AO-FINANCE CO.
2529-35 NORTH CRAVVFORD AVĖ.
Kun. Dr. Jonas Navickas, M.I.C.

Talentingas jaunuolių auklėtojas, rašytojas,
Mariaaapolio Kolegijos rektorius.

Ar Važiuoji į Lietuvą Į
.5

Jr

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS
Sutaupo pinigu# ant maisto. Nereikia Heilo pirkti.
Budriko krautuvė parduoda visas žinomas su 5 metų
garancijų ledaunes. WEST1NGHOUSE, LEONARD,
NORGE, GIBSON, APEX. Kainos

j

$99.00

•

ir aukščiau.

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

-

'

GEGUŽĖS MEN. 26 D. Scandinavįan-Amerikos linijos laivu “FRE

DERIK VIII”.
BIRŽELIO 1 6 O., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON‘ GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į

Elektrikinės skalbyklos yra reikalingos kiekvienos
šeimynos namuose.

Mokant tik $1.00 į savaitę, skalliį/kla pati per save
išsimoka. MAYTAG,
THOR,
VYESTING HOUSE,
APMX. Pilnas pasirinkimas. Kainos po

$49.00
, lt aukščiau

Jos. F. So.Budrik,
tei
Halsted St.
3417-21

S

: TH. BouL 4705
Nuolatiniai Budriko raibo prigramai:
NEDftLIOMIS: WCFL, 970 k., nmi l iki I ;3O pui
KETVERGAIS: \VHFC, 1420 k., nuo 7:30 iki I
vai. vak.

_____

n T? A tr O A s

«

Ao»trt4ien»fu ro»u«'*K 2T». 1ffR4

Draugijos ir parapijonai delį išpardavimų, prie kurie matyti tų rakandų. Tikrai nu- reikalų svarstyti, k. a. prisi“Draugo” metinis piknikas Prie sūrių — Vilčauskas, Šerengimas prie kapinių dienos,
įvyks liepos 1 <1. Rimtės dar- metulskis. Prie saldainių — ruošiusi važiuoti į Marijonų vedėjai rengėsi per keletu, mė- sipirksite.
rinkliavos ir labdarybės pik
že. Vėl tikėsimės gausaus vi- Lisauskas, Kardelis, Gailina, stdabrinio jubiliejaus bankie nėšių, kad pagaminus naujų /
niko, kuris įvyks tų pačių die
suomenės atsilankymo ir sir- Povilauskis. Prie straikerio — lų sekmadienį, gegužės. 27 d., ir gražių seklyčioms setų bei
nų, Vytauto darže, taip i«it
dingos biznierių paramos. Už A. Fabijonas. Prie “seven le Dievo Apvaizdos parapijos sa- pripirkps naujausių, reikalin
labdarių išvažiavimas į nuodai “Draugas” kaip visuome- ven” K. Raila su pagelbinin- lėn. Be pavienių, rengias vy- gų namams reikmenų. PeopNauju tvarkymu, Edvvard savų ūkį įvyks birželio 10 d.
Pavasarinis “Draugo pik-jnei, taip ir biznieriams atsi- kais. Prie orlaivio — Pr. Mb kti daug draugijų atstovų su lės krautuvės yra didžiausios
visoj pietų vakarinėje miesto Jlines Farm Land Company, ir kiti svarbūs reikalai.
nikas Vytauto darže pavyko mokės daugeriopais būdais. I Iškauskas, St. Raubiškis. Prie dovanomis.
dalyje.
. dalis Edward Hines Lumbei
Valdyba
daug maž taip, kaip jo rengi Prieš tų metinį piknikų birže-1 “monkių” Mickevičius ir ki
Jau
gqžo
namo
iš
Sv.
KryPrie nesuskaitomo pasirin- į Company of Chicago, parduokomisija tikėjosi. Jei ne lio 24 d. Rūtos darže West[ti. Taipgi visiems patiko možiaus
ligoninės
žinomų
veikėki
Jao
visokiausių baldų, setų, ^a f5,000 akrus žemės šiauri
perankstybos kaitros, tai vis Sidėj įvyks pikniko darbinin-i terų Šakar Makar choras iš ■Jn i’nnnlin cnnnlio T^AnorJno .
—
! valst.
1
J_1
jų Čepulių sūnelis Leonardas kaurų, pečių, Peoples krautu nėję im
Wisconsin
dalyj•
kas būt geriau dėjęsis, bet ki kų kontestininkų ir “Draugo”| Roselando; gražiai padainavo
ir kasdien eina geryn.
Valdinininkai praneša, kati
vės taipgi užlaiko didžiausį
tais metais gegujės mėnesio rėmėjų biznierių suvažiavi įvairių dainelių.
t pasirinkimų ’refridžiratorių, visai neseks marketo kainų,
Pikniko Komisija.
išvažiavimai nepilnai pasisek mas. Pikniko komisija rūpin
Geg. 17 d. įvyko bunco pa- ra(jįj0> drabužių plovyklių, nes planuojama parduoti dide-Į
davo dėl per vėsaus oro. Tai sis ir darbuosis, kad tas ‘Drau
rty Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 1
valytojų, bei prosijamų j liais ar mažais piečiais, kuo- '
gi įvykusio pavasarini* pikni go’ mėtinis piknikas būtų di
sk.
Visas
pelnas
paskirtas
pa

greicjausiai.
masinvp
,•
ko pasekmėmis yra pateįikin- džiausia Chieagos lietuvių šios
rapijos
naudai.
Komisijoj
da

Čionai, vaisinguose slėniuo
vasaros pramoga. Su visuo
Sprendžiant iš.vedėjų patyti visi “Draugo’’ draugai.
Pric
gerb.
kan.
F.
Kemėšio
rbavos
E.
Gedvilienė,
E.
Ogi

i rimo šioje prekybos šakoj, ir se tarpe Cliippewa ir FlanŠia proga primename, kad menės paramų^ to ir atsieksi pagerbtuvių rengiamo vakaro, ntienė ir J. Gedyilas.
1 išplėsto biznio, didelio įdėto beau upių, randasi visokios že
mūsų biznieriai parodė “Drau me.
kuris įvyks birželio 3 d. Markapitalo-ir išlavintos darbini mės, k. t.: ūkiams, ežerų it
• •
•
gui” senoviškų palankumų.
quette Park parap. salėj į tai-j
nkų organizacijos, kiekvienam upių, dalis gerų miškų, geros
Kad galėtų “Draugo” skaity
kų sųjungietėms prisideda Fe
lankančiam šias krautuves už vietos medžioti ir žvejoti. Ši
tojai tuos biznierius labiau re
deracijos
Chicagos apskritis ir
Pikniko darbininkai visi
tikrinta geresnės prekės, geras žemė parsiduoda nuo $1.50 už
mti, tai juos čia įvardinsimo.
Chicagos
Vyčiai.
gražiai pasidarbavo. Ciceros
patarnavimas ir žemos kainos. akrų ir aukščiau. Randasi a- j
M. Narvid, 2424 W. 69tli st.
Kan. F. Kemėšis yra visie----------Teko patirti, kad paminėjimui pie 400 mylių į šiaurę nuo Chi »
Wozbut, 3546 Emerald vyrai, vadovaujami J. Gry ms daug dirbęs ir tam darbui
Šiomis
dienomis
sueina
18
bausko ir J. Stankevičiaus, tu
šių sukaktuvių Peoples krau- cagos. Visas pardavimas bus
daug
širdies
įdėjęs.
Tat,
prometų,
kaip
pirmutinė
šios
77.
* *'777
atliekamas kompanijos ofiso j
. ...
,
, ,
. .
ituves siūlo specialiai mažas
Aleksa, 3339 So. Morgan rėjo smarkiai iš šulinio pum gai ppasitaikius,
Auginu žydinčias ir kvepiadera
bendrai
sies,
ir,
gal
būt,
vienintelė,
Winter, Wis<*onsin. (Skalb.)
puoti
ir
trokštančių
minių
pa

įeinanuausius
iš

.
.
...
.
,
..
.
T
.
.
’
„
..
kainas
bei
pnei
j'nčias gėles dėl namų ir darže
st. •?
visiems tikaniai pagerbti bu- menkos Lietuvių Korporacija
, ...
ri, ,
girdyti.
mokėjimus.
Todėl
patartina
vi
lių, ir dėl kapų, taipgi apsodi
New Proeess Bakery, 3401
vusį veikėjų.
tapo suorganizuota ir sekminsiems
lietuviams,
kam
reikia!
Seimininkės iš Rožių žemės
Pranešimai
nu kapus sulig jūsų noro, už
So. Morgan St.
Vakaro- bilietai yra pasklei- gai gyvuoja.
ką
nors
namams,
dabar
užeit,
skanaus
valgio
pagamino;
pa
prieinamą kainų. Užprašau viLukas, 3339 Lituanica av.
sti po Mot. Sųjungos, FedernPark. — uanu,
Labd gUf. gerjj lietuvius atsilankyti
Šių
sukaktuvių
proga
Peopį
Peoples
krautuves.
Pastebėsidarbavo
šios:
Paliulienė,
Ju

F. Urbelis, 1800 W. 46 St.
cijos ii "Vyčių narius. ^ajP£i ies Rakandų Išdirbystės Ko- kitę Peoples krautuvių skel- Sųjungos 23 kuopos susirinki
S. Petrauskas, 2616 W. 69 cienė, Jasinskienė, ,Šii(lauskie- galima
eralima gauti ir “Draugo” re- ____ .... ,
... ......
mpanijos krautuvės tęsia di- bimų “Drauge” ir ateikite pa- mas įvyks gegužės 27 d., pa
nė, Žukauskienė, Jončienė, Mi
St.
dakcijoj.
rap. svetainėje, tuojau po su
Kavaliauskas, 841 W. 33 kolaitienė, Ant. Paliulis buvo
Vietinė M. Sų-gos 67 kuopa n
mos. Visi labdarybės nariai ir Vienas blokas į rytus nuo
kasierius.
St.jT.
pirm. Žagūnienės, rašt. Micke- r
darbuotojai kviečiami atsilan- Į
Šv. Kazimiero kapinių
Prie stalų syečiams patarVaitkevičius iš Roselando.
liūnienės ir gabios darbuotokyti. Turime daug svarbių1
18-TAS METINIS
F. Smilgis, 4248 So. Arte-;navo žios Paaelės: Cutraitė,-.jos Jonaitienės priekv su savų
Dambrauskaitė, Pocaitė, Juk-, . , .. ,
’. ».
sian avė.
*tonaite, Mikolaite,
wi i -4- aCepulionm•
•- :ir k,t’J ku°Pli *JWUngiečių paK. Vertelka, 4558 So. VVasligalba ruošiasi tinkamai priey
KVIEČIAME ATIDA B NMlkankyklta
*k«n»
tė ir Šidlauskaitės.
tenaw avė.
matu
RnuiųrA).
surengimo vakarienės.
RYTI ČEKIŲ
Kauto OAttuio arha MAAlunrlu I
Prie aiskrimo pasižymėjo
M. Vertelka, 4404 S. Tabnan
Muzikalčn programon irgi į" — raumano auklmu: naa airau |
SĄSKAITAS^
Anelė Sasnauskaitė, Elz. Gar- eina mūsų įžymiausios meno
■ d Al,mat naikina kūno rrrrh.
Balandas turi Imli
tr dafnal ant patalo paruMo
1
• A. Cukrus, 732 W. 22nd st. bašauskaitė, O. Miklušaitė, Li pajėgos. Na, o kas svarbiau
h':?’3^ųįnc mažiau $100.
j
CAPBirn PCM1MTTHP ma I
Pankauskis, 2021 Canal- sauskienė, Sudeikienė.
PARANKI WliRAr(,IŠKAS B atla lanrval praAaltna vlrSmt
sia, kad tame vakare gal dau■ nAta itaaa: muma Standi* dau
port avė.
VįįiSpTVllVrAS
™
Hot dog sų ir loneiaus gįausįa teks išgirsti gerb. sve
rrh* Brnonlu atundta oadAka 1
Siūloma gražiausios prekės namams
•onaa naavatke Ką'na »•<• pa» |
Aleknienė,
Pocienė,
ZalatoricKaminskas, 4537 So.
1 t
•'oaSta (At ib-hS d4*^l* $T'«»
čio kan. F. Kemėšio ir io. ben-.
i
HALSTED
EXGHAHGE|
Wood st.
-»Į»nė, Stumbrienė ir Alekniūtė. drakeleivių Vitkaus ir BabicKATCr1 auralala rrdrtta* ka*
|h ATION ALSB AN
P. Belskis, 4544 So. Wood ~ Prie tikietų. Gilinkingi buvo ,<o gra«ių kalfcų
ua (• vantų
šie: Š. Valančius, 3417 S. Ha,-į
nepamirškime birželio
Halsted St. ir J9th PI.
J. Kinčinas, 4441 So. J Te sted St7{tikieto No. Io07), A. 3 (į užrezervuoti šiame•pagerNarys FEDERAL
nore 7St.
«S6« 80 HAK8TEI'
Bartki s, 2342 W. 22 PI. (tik. |jįnie sau vietas.
INSI RANCE KORPORACIJOS
'Otraar
III
'k.T
P. Bagdonas, 4531 So. Pau No. 813), Vytautas Eičas, 6734
Spaudos atstovi
■
■
■ ■ a ■
lina St.
S. Mūplevvood Avė. (tikinto
N. ^Abaravičius,
4600 So. No. 310), A. Miliauskas, 1425
S. 49th Avė. (tik. No. 2350),
Bridgeport
J. Dobrovalskis, 2325 So. B. Monkienė, 2548 W. 71 St.
Sunkiai buvo susirgusi ži
<75.00 puikūs console, 7-8
1 <ley Avė.
(tik. No. 2140), Paulius Bal
Hardvvare & Paint Corp.
;70.00, 3-jų dalių Miegamų
nomų
biznierių
pp.
Kirtčinų
tūbų
radios,
P. Mankei, 2230 W. Cermak čiūnas, 1841 S. Halsted St.
Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir
Kambarių setai
dukrelė
Cecilija.
Dabar
jau
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
1'
$22,50
(tik. No. 2499), J. Kinčinas,
sveiksta.
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
V. Ivanauskas, 2252 West 4441 S. Honore St. (tik. No.
$10.00 45 svarų, baltos
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 5(1)
ii00.00 Mohair ar Frieze
iak Road.
1444), Ona Paurazas, 2942 W.
vatos matrasai
Šv. Pranciškaus Vienuolyno
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
Seklyčiom setai
Fabijonas 2148 S. Hoynel39 St. (tik. No. 1467), M. Ja- Rėmėjų 3 sk. bunco ir card
SPAR Vamish, gąliona3........................ .
$4.95
$54.50
Duonkepių pasidžiaugimui snauskienė, 22S9 W. Cermak party įvyks gegužės 26 d., 7
$12.00 Garantuoti SimALIVINĖS maliavos galionas ..................... 98c
lOO.OO 3-jų dalių modern.
galime pasakyti, kad jų pro Rd., R. V itkauskas, 4o56 So. Val. vak. Kalvaičių name, 4441
mons lovom Springsai
ir aukščiau.
iliegamų
Kambarių
setai
duktai labai žinomi žmonių Francisco Avė. (tik. No. 1872) So. Wood St. Visi nuoširdžiai
$5.95
lHFTIP- Plkmlčn
’ariii in
__ i-.*!__ *
*1__ 1__ _
$54.50
tarpe.
Pikniko restanrante bu Prie vvartų
ir fibinfn*
tikietų: Pet- 1kviečiami
atsilankyti.
Visas 1
$25.00 5-kių dalių
vo galima girdėti šnekant a- ras Grybus, J. Sluogsnaitis, V. pelnas eis Šv. Pranciškaus se;30.00 gražūs, naujos ma
Breakfast setai
dos, 9-12 Kaurai
lietuvių duonkepių gabu Totulis, J. Raibutis, T. Aleliu- sėlių naudai. Vakaro komisi$12.95
mus savo amate. Vieni sako, nns, Radzevičius. Prie “Rūtų”, ja; j. Razbadauskaitė, B. O
$16.05.
kad to, kiti — kad to duona darželio J. Bubnis, L. Jusevi-1 gintaitė, M. Sudeikienė,
$28.00 gražūs nauji
E.
:68.00 7-nių dalių Valgyk
čius.
Bowling
alley
—
S.
Ro'
Gedvilienė,
B.
Kalvaitė
atsila

Lounging krėslai
yra geriausia. Dar galima pri
lų setai
dėti, kad Narvido, New Pro- kus su pagelbininkąis. Prie nlęusius maloniai priims ir pa$14.75
STOMACH
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—
• s, Kavaliausko duona greit šaudymo — A. Vaicekauskas, vaišins. Lauksime svečių ir iš
atnešk dalį likusio pauderio, gausi
jo ir kad daugelis pasige- pagelbėjo J. Stnmbris, Ribic- kitų kolonijų.
Uleer Powder
pinigus atgal.
Nauji Refrigeratoriai
$65.00 naujos garantuo
farozo ir Gotauto duonos.Įkas, Vyšniauskas. Prie lazdetos Drabužių Plovyklės
Toliau
kaddių — K. Šerpetis, Zalatorius.
primename,
*89.00
Veikėjas B. Ogintas sveiksMICHAEL MESSAR
$32.50
ir aukščiau

PIRMAS PIKNIKAS BUVO
GERAS, BET ANTRAS
BUS GERESNIS

LIKVIDUOJAMA

AKRŲ

75,000

WISC0N3INE

VIENINTĖLIS

LIETUVIS

mo

KVIETKŲ

AUGINTOJAS

EINA TALKON

X.

AČIŪ

Y.

Z.

VISIEMS

PEOPLES

RAKANDŲ

DIRBYSTĖS

MINI

18

Iš

KOMPONUA

METŲ

SUKAKTĮ

A.

avė.

J.

A-

,

,

.

.

j

J.

iw&.

Marąuette

A.

SELEMONAVIČIA,

B.

3840

West

Phone

lllth

Street

Cedarcrest

0855

J.

Į

!«■■■■■■■■■■■■
iReumatizmassmgėliii

I

avė.

V,

PEOPLES KRAUTUVĖSE

J.

J.

MAŽIAUSIOS

KAINOS

Knrra- “SAT/nlrrM «TW

|

MIESTE

St.

Justin Kulis

Fairfield

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

Avė.

$■$

ir

0

5

aukščiau.

3Ž14

SO.

Tel.

HALSTED ST.

Victory

7261

pie

SOLUS

Tai

yra

tas

SKILVIO

LIETUVIO

KITI

Amerikos
DIDELĖS EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ

*

Ii

Lengvi

išmokėjimai

pritaikomi visiem pagal norų ir

TEL.

GRIPSHOLM“

Geduiės28

įduiėj
Liepos 3,im.

(KLAIPĖDĄ
»M

CoTHtMBUKC

Kiti

tl'RKMntP.

VICTORY

738<L7048

RI MfAKOh

(ARK*. tR Fl FKTPir

COMPANI Y <

M AN UPACT U R1NG

4179-83 Archer Avė.

2536-40 W. 63rd St.

Tel. Lafayette 3171

Tel. Hemlock 8400

CHICAGO,

AvrdtSkl munkStlntm»l Ir »-l,-ktm»
rrrMtiii«ntAt rtroklŲ <1sr<< rriimprlaino 'tum, (tlttlayino Saldi,
.r taip toliau* •<> •Irktrlnlal. prlrtalaal* Vfolsllnlal RaulAa Rpln
1ul,’l truatmental
MlP«ra„pAa, Silltarlnrn «no. duoda dld.lHuiUn Sru.im 'irkiil.
dlp. kuom, srallma UkdurlbAtl nuo vlaoklu lirų
Kambariai dėl per<ulA„mo.
Moterų akyrlua atdara* ITtamlnk*,* nuo 8 Ik, lt rai naktine

1657 W. 45th Street

ILL.

Kampa* Ho.

J

Z

Chicago, III.

▼ RRATMBNTAt

4

BoJTOM, 10 STATI JT1.-NEV VORU, 21 STATE STB.- CHICAOO, IW MO.MKHK.AN AVI
—. Broliurfelė apie akikurtlja* Tamrtai bur ruteikta veltui ant pareikalavimo.—•

VAISTINE

A. F. CZESNA’S BATHS

S.S. Drottningholm, geguž. 18
M. L. Kungnholm, birželio
S. S. Dr'ttningholm biri. 12
M. L. Gripsholm, Liepos 3

SVVEDISH AMERICAN LINE

SUGEDIMO

Saugiausios, ekonomiškiausios ir parankiausios krautu
vės pastoviai pirkliauti visiems Lietuviams yra

IŠPLAUKIMAI

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės j vietinius agentus arba i

VIDURIŲ

išgalę

Rengiamos Liet. Laiv. Agentų
Sąjungos Ameuikoje
Modemiškuoju, baltu Motorlaiviu

—

vais

nuo

3201 S. Halsted Street

VISOKIE REFRIGERATORIAI

Parsiduoda mažiausiomis kainomis.

N EV YORKO

geriausias—vienatinis

Pan,Ina Ht.

Tri. Boiilrrard 4M1

MISIJOS Visy ŠV. PAR.

SVEČIAI Iš LIETUVOS
NETRUKUS ATVYKS
Į CHICAGĄ
NUSTATĖ

BŲ

MUNIJA IR DIRMAVONG

ZAS JUBIUEJ AUS
PROGRAMOJ

Visų Šventų bažnyčioj atsibūna Šv. Misijos, kurios pra
sidėjo gegužės 21 dienų. Ry.ai« vai. šv. Mišios ir pamok
olas bendrai visiems vyrams
ir moterims; vakarais iki sek
madienio vakaro vien tik mer
ginoms ir moterims, išskyrus
šeštadienio vakurų, kuomet
bus bendrai dėl moterų ir vy
rų, idant davus visiems pro
gos atlikti Velykinę^
Pirmadieni, geg. 28 dienų
prasidės vyrams misijos, ku
rios baigsis sekmadienį, birž.
3 dienų. Birželio 3 d. moterų
ir merginų midijos užsibaigs
trečių valandų popiet; vyrų
— 7:30 vakare.
Velykinės laikas baigiasi
geg. 27 dienų, Visi_ kar
štai raginami iki tos dienos
atlikti Velykinę išpažintį.

APSKRI

FIDERACIJOS

TYS

TAIP-GI PIRMOJI ŠV. KO

Tie tėvai, kurių valkeliai eis CMIIIf IMIMIf AC UIDTIIH. U&aavičius, baigęs mokslus
— Komunijos,
IZ..—
prie pirmos
irgi OEUIIIFIINAAo f IH I Uli Europoje ir koncertavęs Euro-» pos valstybių sostinėse.
priims šv. Komunijų savo vai-1
kelių intencija. Visi altoriai
AUKOS ALTASS
bus išpuošti gyvomis gėlėmis.
1

PRAKAL

MARŠRUTĄ

dienų 7:30 vakare
Jo Eksc. Vyskupas O’Brien
suteiks Sutvirtinimo Sakra
mentų. Generalė praktika at
sibus ateinantį sekmadienį,
geg. 27 d., 3:00 vah jxipi«t.
Viųi, kurie dirmavosis ir dirmavonės pėdžiai privalo pa
skirtoj valandoje atsilankyti.
Geg.

y

Šiomis dienomis laukiama
atvykstunt į Chicago aveęių iš i
Lietuvos — kan. F. Kemėšio,
prof. Vitkaus ir p. Babicko.
Jie čia bus gegužės mėn. 29 ar
30 tkl. A. L. tt. K. Federaci
jos Chicagos apskritys nusta
tė tokį prakalbų mariutų.:
vakare,

Ketvirtadienio

ratą.

žės

rapijos

d.

31

Sv.

1

d.,

pa

bire

parapijos

III.

vakare,

Seitadienio

d.,

vakare,

Antano

Sv.

Cicero,

salėj,

Jurgio

Virtų

Aušros

birželio

parapijos

,

'salėj.
Sekmadienį,

vai.

Vytauto

vaizdoe

vai.

ta

M'

salėj.

Penktadienio

lio

gegu

parap.

piknike;

Ap

7:30

puo

Panelės

Gimimo

parap.

Pirmadienio

vakare,

birže

salėj.

lio

d.

4

šv.

Mykolo

parapijos

Antradienio

vakare,

birž&lio

Ketvirtadienio

5

Šv.

d.,

Panelės

Nekalto

želio

sidėjimo

salėj,

parap.

7

d.,

Visų

šventų

ŠIS - TAS IŠ MŪSŲ
PADANGĖS

parap.

Roselande,

kur

renkasi

Park.
lietuviai

Trečiadienio

vakare,

d.,

šv.

Kryžiaus

ir

iš

Wost

Pullmano

iš

So.

Chicagos.

Gegužės1
20 d., parap. svetainėje įvyko
gerb. kun. \Ą. Linkaus pager
bimo vakarėlis su labai gia-(
žia programa, ^^prięžųstįes,. |
I kad toj dienoj buvo ’dienrašč.
Draugo” piknikas ir Ak.
Rėmėjų dr-jos seimas, o dar
labai buvo nepakenčiamai
šil•>
tas oras, tai ir publikos
lankė neperdauginusiai. Bot
i vis-gi suėjo būrelis svečių ir
artimiausių gerb. kun.
nkaus draugų.
Wcst

salėj,

Town

of

Lake.

Federacijos

Apskr.

valdyba

SPAR TO N

Refrigeratorių

Pullman.

PROGRESS
SPARTON

Reffigerato-

riai turi ateinančių metų
gražiausių išvaizdų, nau
jausius pagerinimus, eko
nomiškų operavimų ir il
giausių garancijų.
Mūsų krautuvėj SPAFtTON refrigeratorių pasi
rinkimas dar už senų mažų
kainų nuo

SO

$

irj aukščiau

Bet sekantį pirmadienį, 28-ta gegužės SPARTON
refrigeratorių kainos bus pakeltos. Todėl užsisakykite
SPARTON šiandienų iš Progresu Fumiture krautuvės
ir taupinkite pinigus.

Gražias kalbas pasakė A.
Mulišauskas ir L. Konstant.
Ant galo kalbėjo gerb. kleb.
kun. A. Linkus; dėkojo vi
siems už atmintį ir programos
dalyviams.

3222-26So. HalstedSt.
Tel. Victory 4226
J.

Kaledinekas,

šunim

vedėjus

l*a*lklatiN) kiti- niAmj gmitruM l.letuvtųm pitąinuiio, rytoj,
11-(4 vai. prieš piet Iš station W.O.K.8., l.MM» kiloeydoi

Geg. 27 d., parapijos darže
ir svetainėje, Akademijos Rė
mėjų 7 skyrius rengiu senelių
naudai
nikėlį) su laitai juokinga it
gražia programa. Programų iš

luUčltoj,

J

pildys

-

mokyklos

hurum

visų

(pik-

skyrių ’

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys

telefuitai:

Rez

PENSAOOLA PO11
UE1.MONT 3485
Office: HIILS1DF 3NS>
Vtnceni Rmelli -ecr

♦Itrct Kn-etll tirt*.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

venetian monument CO., INC.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

išdirbėjai aukštesnės rfiSlo Paminklu
Ir Grabiuunlu

J. F.EUDEIKIS

paminki
Chicagoj

------- o------Suvirš KO metų prityrimo

------- 0-------

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

Pirkite tiesiai tš dtrbtuvšn lr
taupykite pinlgus
-oties atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuviu.

527 N. WESTERN AVE.

J.J.BAGDONAS

arti Grand Ave.

Telefonas SEEiey 6103
Chicago, Illinois

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.
Telefonas YARdtf 1138

LACHAVVICH
IR SONOS
LIETUVIAI

GRABORIAI

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Patarnauju laidotuvės* k nepigiausia
Reikale meldžiu tfbrtšauktl. o mano

darbu būsite užganėdfnti

Turiu

automobilius

reikalams.

visokiems

prieinama

Kaina

Tel. CANai 2515 arba 2618
2314

W

23rd

PL,

Ohicago

3319 Lituanica Avenue
S.

49th

Ct

Oicero.

Dl.

PASAUKITE:

TeL CICKRO 5*37

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS
<4RABORIVfl IR RAUAMVOTOJAa
Patarnavimas goras ir nebrangu*

718 W

W

Koplyčia dykai
1410

SO.

49th

Cicero,

Phone

ORABORIUB

-“■.laidoja ui IIt.88 lr aukftėia*
Moderniška

REPubiic 3100

GRABORIUS
COURT

18th Bt

y*
J.C.F. RADŽIUS
in<
U3TOT1V

koplyčia

dyka)

TaL CAMal 4114

<Atb m

LJ.ZOLP

2506 VVest 63rd Street

Illinois

Cicero

2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS
J307 Lituanica Ave.

VVEST

ifitf

hthh*

Tel. BOflevard
rel

18

(HGKRO 3*4

SYREVVICZE
ORABOIUCV
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas al *!(.••
fom.TOlA DYKAI

tftft

UOZAPAS EUDEIKLie

3k

-IB-

Tel. Boulevard 4139

TĖVAS

tkiHOAITffl IR GATTKmrrri

i€4i

Tyriu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side,
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.

III.

Chicago,

1439

ris.

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI
Pritaikomi pagal išgalę kiekvienam.

ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas REPubiic 3100.

Vienatį blokai j rytus one
didžiuliu vartų

.i-----------------------------------------------------------

Li

Po užkandžio prasidėjo pro
grama, kuriai vadovavo trustisas Leonas Konstant. Pir
miausiai parapijos choras, ve
damas varg. S. Railos, padai
navo tris daineles ir įteikė
klebonui dovanėfę. Po to pa
rap. mokyklos vaikučiai, se
selių Kazimieriečių gražiai iš
lavinti, išpildė programos da
lį ir įteikė klebonui dovanėlę
nuo parapijonų. J. Andruškaitė jaidainavo porų gražių dai
nelių; pianu lydėjo S. Andru
skaitė. Plačiai visų žinoma dai
nininkė M. Janušauskienė pui
kiai dainavo ir įuvo privers
ta duugiuu dainuoti; pianu ly
dėjo B. Janušauskas. Ant ga
lo K. Sabonis ir A. Giapas da
rė daug malonumo savo nepa
prastai gražiu dainavimu; jie
ms pianu lydėjo muzikus Sau

TURĖSITE PATOGUMĄ VISAM GYVENIMUI

Mirė gegužės 23 d. 1934 m.
8 50 vai vakaro, aulaukęa 44
metų amžiaus. Kilo iš Raseinių
upakr., Skaudvilės parap., Kal
niškių kaimo. Amerikoje išgy
veno 2 7 metus.
Paliko dldeliatne nullfldlme
moterj Oną. dvi dukteris Anna
ir Stella; tris sūnūs: Zenoną,
Aleksą lr Feliksą; tris brolius;
Ai taną, Jor.ą
fr Kazimierą;
brolienę, tris švogerius: Kulnį,
Arbavičių tr Jušką; ir du pus
brolius Giučlus.
Kūnas pašarvotas 4 320 So.
Fairfield Ave. Tel. Kafaye’.te
5062. laidotuvės jvyks pirma
dienį, gegužės 2 8 d., iš namų
8:30 vai. bus atlydėtas i Ne
kalto Prasidėjimo P. fiv. Ma
rijos parapijos bažnyčią, ku
rtoj jvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. _ Po pamaldų
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-tnus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
Sūnai

... pačiai- iKtiriH-jai-

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

STANISLOVAS
NORBUTAS

‘

atsi

KRAUTUVĖS

PAMINKLŲ DIRBU AI

Veskite palinkiu reikalus ti

—

A.

ROSELLI BROTHERS, INC ‘8

«>

Rep.

parapijos

ižd.

Mūsų šeimyna -pe.-laliru.ija h

vaikučiai. Visus kviečiame
skaitlingai dalyvauji. Įžanga
35c. Vaikams 10c.

/

birželio

ir
6

bir

Brigh

salėj,
ton

vakare,

Pra

ALTASS

Ie darbe per šešta- karta*

—

Sabonis

Mackiewich,

spretanata* iškaitau- tr Išdirbi
u- vteofctŲ rflSIu paminklas
**

Geg. 27 dienų, 9 vai. ryte,
/isų Šventų mokyklos vaike
zai eis iškilmingai prie Šv.
Komunijos. Mišias celebruos
pats klebonas kun. J. Raškau
skas; pamokslų sakys misijo
Plačiai žinomas dainininkas
baritonas nierius Tėvas J. Bružikas,
S.J.; choras giedos tam tikslui
dalvvaus TT, .Marijonų jubiliejinės vakarienės programoj.
parinktas giesmes.
Kastas

salėj.

Tėvų Marijonų sidabrinio! Priimtu nuo Him. Kazimic*
jubiliejaus bankieto progra-, ro Bičkausko ALTASS $40.00
mpj, tarpe kitų Chicagos lie- pelnas nuo Federacijos 42 sky
tuvių meno jėgų,’ dalyvaus ii riaus vakaro, Indiana Harbor,
neseniai atvykęs iš Bostono Indiana.
smuikininkas - virtuozas žy* J*

Kun. J. Paškauskas.

d,, 5

3

Dievo

pagtrbimui

rengiama

Šv.

birželio

parke,

29

T«L I.At-'nyettc iii73

L Liulevlčius
GralMirius
Ir
Ita MtmiiotoJaH

Patarnauju ChlrMgoje lr apylinkėje.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai
<003

Archer

Ave.

V

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

LAIDOTUVtBR......... PARAUKITE.....

REPubiic8340
5340 So. Kedzie Avenue
(N.turtroe eąrytių tu firma ttio pačiu vardu)

V

JURGIO PAR. PAVASARINIS PIKNIKAS

Av. Jurgio parapija yra motina visų Chicagos parapijų. Taigi kviečia netik dabartinius para
pijomis, bet ir buvusius.

SEKMADIENĮ, GEGUŽES (MAY) 27 D., 1934 M.
VYTAUTO

Gera muzika. Valgius iš namų nereikia vežtis j mūsų piknikų, nes bus pakunkamai geri ir pi
gūs valgiai; Įvairių gėrimų. Atvažiuokite. Pamatysite'ko dar niekados nematėte.’

DARŽE

Kviečia visus

Pradžia 1 valan dą po pietų

z

KOMITETAS

ir

KLEBONAS

♦

A. Cikoto, baigia paskutines
Pranešimai
. pag<*btuves ir Apskr. bendrų landų popiet M. Meldažio sa
misijas Amerikoje. Nežinome,
Komunijų. Taigi nepamirškite lėj. Visi nariai prašomi susi
kada jį ir vėl teks matyt ir
A. L. R. K. Moterų Sų-gos visos atvykti j Šv. Petro ir rinkti. Daug dalykų turime
’t"
svarstyti. Kurie pasilikę su
C’hicagos Apskritis dėl labai Povilo parapijų.
Ryt Tėvų Marijonų Sidabri tė). Programos tarpuose sve- pas>hlausyt tokių gilių min
;
čių
ir
reikšmingų
pamokslų.
Gegužės
27
d.,
visos
soda

nio — nuo- atsinaujinimo — čių kalbos.
svarbių priežasčių jierkėlė sa Moterų Piliečių Lygos susi-, mokesčiais, prašomi užsimoTaigi,
kas
tik
galite
atvykite
lietės
iš
visų
Cbieagos
lietu

vo susirinkimą iš North Side rinkimas įvyks gegužės 29 d.
Jubiliejaus paminėjimo diena.
Per vakarienę kiekvienas
3 vai. popiet Į misijų užbaigų. vių parapijų . suvažiuos
j
Aušį West Pullman. Sus-mas bus
« >•
Ryto 10:30 vai. Aušros Vu-' gaus paminklinę TT. Marijonų
House, 1331 W.
ros Vartų bažnyčių pirmai be- geg. 27 d., 2 vai. popiet, pa Pellowshtp
n
_T,
.
Resldence Phone
Busčnėšs Phone
rtų bažnyčioj iškilmingos pa- jubiliejaus knygų,
PI. 8 v. v. Visos narės prašo- ] Engicivond 5«4©
Engleuood 58»S
Rytoj, 9 vai. ryte, tnnaųba-'ndrai d’aainei Puotai' 8:30 v' rap. mok. kambary.
maldos, dalyvaujant aukštie- Tikietų Platintojų Dėmesiui
nk1
mos atsilankyti,
nes yra daug1
ita svarstymui Lv
ms Chicagos arkivyskupijos ( Visi, paėmę platinti jubilie- žavėtoje, Chicagos Apskričio, r’to 8U I»roeee.j» b“8 jlydfto» Kuopų atstovės visos pra svarbių reikalų
P° Nekalt0 Pra8idvasinės vyresnybės svečiams jiUpS vakarienės tikietus, pra- Nekalto Prasidėjimo Sodaliei-T •
4IODERN PHOTO
somos dalyvauti, nes turime gos labui.
STUD1O
jos
mergaitės'
eis
in
eorpore'
dėjimoSv.
Marijos
vėliava.
ir Chicagos lietuvių kunigams.
būtinai grųžinti — piniS.
Wodman,
rast.
J rengia
labai
svarbių
reikalų
svarsty

Mišios bus laikomos sodaliellnllywito<l šviesomis
prie
šv.
Komunijos.
Pamokslų
Sumų su asista laikys TT. Ma- grūs ar neparduotus tikietus
AUKŠTOS RUŠ'ES
ti, pav., apie kan. ^Kemėšio
čių intencija.» •
PAVEIKSLAI
joms
pasakys
d.
g.
kun.
A.
Ci

rijonų Generolas kun. A. Ci- vakarienės rengimo komisijai,
West Side. — Lietuvių Pi Nutraukiame dienų ar
vakare
Po Mišių svetainėj bus ben CICERO parsiduoda buvome lr liečių Darbininkų Pašelpinio
kotą. Pamokslų sakys d. g. girtia tiesiog “Draugo” ofisan koto, M. I. C.
grosernč sn namu ar be namo, ar
dri pusryčiai ir trumpa pro ba kas turite kokli| nuosavybę Lie klubo mėnesinis susirinkimas
pralotas M. L. Krušas. Per įįandie ne vėliau 8 vai. vaka- (
priimsiu J mainus. Kam rei
grama, kurių išpildys West tuvoje,
jfifiias giedos Ausros \ artų ro Negrąžintieji tikietai bus!
CHICAGO
kalinga toki vieta, meldžiu atva-1 Įvyks Seklll., geg. 27 d., 1 va
žiuoti. nesigailėsite.
,1
Side sodalietės.
parap. choras, ved. J. Brazai- skaitomi parduotais.
I
1308 So. 49th Avė.
! -------- --------- ------------------------------£į0
Aušros Vartų bažnyčioje ryCicero, III.
Ši puota visoms sodaiieijų
PAKVIETIMAS
v ,
„ . .
.
*
•
D*ev° Apvaizdos parap. sa-,|Oj ] 0:30 įvyks iškilmingos panarėms duoda progos susirin
c^Vakare 8 vai. Dievo Apvar- i p-,j bus paruošta vietų 700
PAIEŠKOJIMA8
• tu !,7l'”a S"’i"|uh||ie||j
i"t.T,'VI’ Marlj°nų!kti į bėrį, Kuaipažinti ir benŠirdingai kviečiu visus Chi
raleSkan Mykolg Miliuj, kuris pa
zdm, parapijom valėj jubiliejui SmonitJ. Tat viai
ėjo iš Turnagalės sodžiaus. Upytės cagos ir apielinkinių miestelių
širdžiai £įdat>rinį Jubiliejų. Jau 25 , . „ „ . •
m__ :•
Naujamiesčio parap., Panevė
Hmineti bankietas su piogra- kviečiami į vakarienę — pa- Lietai kai Tėvu Marijonu Ko drai pagarbinti Marijų, mūsų pllijos.
žio apskričio. Gyvrtno Chicagoj apie lietuvius, draugus is senus
20 metų atgal. Svarbus reikalas. Pra žįstamus atlankyti mane mano
t Metropolitan State Bank Name)
ma. Bankieto šeimininkas — m
j„eti
’
num
u reikšiningųii
įtuKKiiuugų.iĮ TT
11. Ma-'
ma | ngregacija
atgijo ir sėkmingai Užtarytojų
šau paties Mykolo arba jo draugų
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Visos sodalieijos yra pa man pranešti apie jj; ar gyvas ar biznio vietoje. Užlaikau dide-1 Panedėllo.
d. g. kleb. knn. 1. Albavičius, rijonų jubiliejų.
Seredos Ir Pėtnyčios
i darbuojasi Europoje, Ameri- kviestos. Matysime, kiek susi ml.ręR. ADEI.C UARAtSKMTC
vakarai’s 6 iki 9
!į pasirinkimų. Visokių degti- j
programos vedėjas — d. g.
Tcl<*r<ntus CANaI 1175
2315 S. Oakley Avė,
nių; visokių rūšių vyno ir
I koje ir Kinijoje.
rinks. Mat^sinie, kuri sodali
kleb. kun. A. Linkus. Progra
Chicago, III.
alaus. Pristatome aludėms.
Telefonas REPubllc ttfiOO
cija bus skaitllūgiausiai atsto- PARIH OSIM arba ISRENDUOSIM
moj dalyvauja artistai - dai
Dovanos visiems atsilanknI M
|
Jbp
*
vaujama: seninusioji Bridge- Tavern CiceroJ su visais jrenglmals. siems.
nininkai: J. Kudirka, A. Cia
<• j»- •
zs• ' ^Rs
vra reikalinga tam bizniui,
PAVASARIS
porto, didžiojo Ciceros, ar vei- | vieta išdirbta per daug?lj metų. Pa Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
Sabonis ir smuikinin,-----------„
........
laikas aitsivalyll ir ■naliavotl.
ai3 1 bankieta ,
-R»
matykite, nesigailėsite;
gera proga
,
n ,
...
.
.
, ...................
„su automobiliais
..
^iklioil west bltie, ar Dievo Ap- geram žmogui. Adresas: 1447 South jums mandagiai.
18 colių sieninė po£lera—
kas Zydanavieius; akompam- vartų bažnyčioje, misijų uzteikiama policijos
apsau.4
’
„ , ‘ t»tli Avė., c-em, Illinois,
lr aukščiau
colių sieninė popiera -f
iėmi atlikti
štai: J. Brazaitis, B. Paliliū-. baigimas bus 3 vai. popiet.
kurių apsiemš
atlikti nop> 1I vaizdos fiarap., rl own of Lake,_________________________
Reikale esant, atsiminkite 30
lr aukščiau.
I
naitė Lr S. McElroy (Kabony-Į Marijonų Generolas, d. g .kun. nas Žiora, vestsidietiz.
j North Šitie,-Mnniuette Park.
NEMATYTAS BARGENAS
Sieninę popierų npiplauotnm Dykai
žy-lelį.
4 vai. SPAli VAUNISH Geros rū
- .. ----- ..
..... .
i
2 flatų rrfūrlnls namas, po 5 kam

SO0ALICIJOS DVASINĖ
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SMabrinio luMiejaus Iškilmių Programa
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^rašau man atsakyti!
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PIETKTEWICK aml CO.
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M

rašo
ATSIVERTUS PRIE OLD

lai

ST.

fornišiuotas kambarys. Tinka
nevedusiam vyrui. Su valgiu,
ar be valgio.

Langams Seklus padarome sulig
užsakymų ............
tr aukščiau

STORE

HEIFERMAN’S PAINT
STORE
2547 West 63rd Street,
Td. HEMIock 0070
Mes pristatome

17S7 W. 47th Str.
*|

Avė.

Valpgl atdara nedčliomis Iki 5 vak.

GOLD]
PASIDABINKIT

OLD GOLD LENGVUMAS ANT GERJKLĖS PAEINA NUO ŠVELNESNIO TABAKO?”
W

■MM

■Bi

A

NAUJAS IŠRADIMAS

PERMANENT

V

KIEKVIENAI YPATAI YRA

E

MALONU TURĖTI GRAŽIUS
IR DAILU S PLAUKUS

Dabar, kol kainos dar temos Mldland’o
nauji pėrnianentat <lėl pavasario:
REALISTICS

$2.00

Maloni ple Rogers:—

Švelnus1 cigaretas ne būtinai lengvai veikia ant
gerklės. Kaip ir su Švelnu elgesiu ypata, gali būti
tušti, neįdomi ir net erzinanti.
“Glotnumas” yra ivelnumas su charakteriu. Glot
nus cigaretas, kaip ir glotnus vynas, turi viską . . .
patraukianti skonį, priimnumą ir tyrumą.
Old Gold tabakas ne tik yra Švelnus . . . jis turi
kombinaciją turtingo skonio ir lengvumo ant ger
klės, kurį Gamta išaugina tik puikiausiame karalai
tės lapelių Turkiškame ir namie auginiame tabake. Jis
niekuomet neužgauna gerklės arba sugadina skonį.
Širdingai,

4182

Ir

lengvus

jie

ant

yra

tyrus.

GERKLĖS

Todėl

ir

Old

vartojama Old

Gold

ARCHER

yra

iki

$6.00

AVENUE

TEL. BAPAYETTE 4B3»

Sis naujas naturallškas vaistas
netik sulaiko plaukų slinkimų, pra
šauna plelskenas, bet lr atgauna
plaukus, š) naudingų vaistą pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasedtmės šio
naujo vaisto yra .patvirtintos Ir ga
rantu ola mos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis $1.00.
Atsišaukite laišku;

MRS. PAULINA RIMKUS
15*1 SHIELD8 AVENUE
Clileggo Heights, III.

Kos atsineš 4| pnenrslnlmų gaus permanent tvnve
50e pigiau negu pnprastai.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
YORK

FRENCH LINE

l

TLE

LIETUVĄ

P.S.—Suglaudus viską į daiktą, Miss Rogers, faktai
yra sekami:
neauga kaip kad

aukščiau

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP

NEW

1STBGTA 17SO

Geresnio Tabako

ir

i

Kiti padabinimai: Shampoo —
finger wave—50c; Shampoo - finger \vave - arch - rinse — $1.00;
Manieure - 35c; Marcei - 50c; Sba
mpoo - marcel - manieure - $1.00.

P. LOR1LLARD COMPANY, INC.

Gold.

$

galionas

Savininkas Lietuvis
Užlalkom gerai giedančias KANARKAS. Reikale užprašom lie
tuvius atsilankyti.

I*-

[NESE4MIAI

HALSTED

B I R D

J. B.

ISSIRENDUOJA

Lituanica

SO.

. Tel.: YARds 08C1

2«O8 West 47tli Sl.
ISfayette 1OH8

3237

šies ............................... s -a -a q
galionas
4 vai/ENAMEL.............
kvorta
C5VrK-»
MAIŠYTO Gcroa rūšies

NATHAN KANTER

barius. Gražioj West Skle lietuvių
kolonijoj. Parsiduos pigiai už cash,
arba priims automobili nr kokj bixnj
j mainus.

kaip

8

DE

FRANCE’

Express

mažiau

tojas . . rv....

Patla rome visokiu* popierių* Ir dokumentu*. Klnnt'lam pinigu* |
L I E T II V A

NERVŲ.
PERKAM

INSURANCE,

už

SEA Craft Spar VarniSas. Galio.

Platesne* Informacijas teikiam Ir parduodam lai vak n te*.

taip

o

CLIMAX, Sieninės popieros valy

Laivas

dienos

“............ . ’U
Int Glona Enamel Maliava, taip
lengvai užsideda kaip ir maliava,
džiūsta ištengvo, kaip glose arba
enamel — kvaila.............

LIETUVI4-

NOTARY

Balta* Ensmetlk. Išdžiūsta I 4 va

HOBTCAGE BAHKERS
REAL fesTATE

V.US

PUBLIO

dabar tolia tu W»mer Bros. muzikaliame keilcale
• TWENTY yflLLION SWEETHEARTS”

Gincf$ Rogėm

BONUS

YANAS HAROWARE&
PAINT COMPANY

13 metu teMngal pamatuota* bizni*.
SUSIPAŽINKITE IR REMKITE LIETI Vf.

YiZOUM.

AMERIKOS CIGARETAI

2608

W.

47lh

STR.,

Tel.

LAFAYETTE

landas, kvorta..................

1083

3747 WE«T Mrd STREET
Tel. Prospect 1337'

