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Keletas hniozu is “Draugo” praeities

nami organizuotis, šviestis, remti mokytojoms prirengti
kilti ir dirbti savo tautos rei vienuolynus, steigti kolegijas.
kalams. <1910 m. n r. 48 kun. Jis nuolat stovi to juėdjimo
priešakyje. Bara tuos, kas ne
m
“DRAUGO NUOPELNAI MŪSŲ
J. Misius rašo; “Lietuva at
bunda... Kas gyvas griebiasi dirba, peikia tautinius ištižė
TAUTAI
darbo kurio tiek daug, o dar lius, padeda dirbantiems, dar
bininkų tik maža saujalė... bininkams kovoti dėl geresnio
domu yra vartyti pirmuosius
Lietuvos šviesuoliai, jos krū duonos kąsnio.
“Draugo” lapus. Pirmieji
Padeda Lietuvai
timis išpenėti, jų apleidžia
Vieno pirmųjų metų “Dr- laikraščio žingsniai, tiesa, var
suvargusių'ir suka šiltų gūštų
go” komplekto viršelyje įkli gingi ir su dideliais sunku
Kad “Draugas” visu fron
Rusijos
miestuose;
stiprūs,
juota, rodos, a. a. kun. A. mais, bet drąsūs ir reikšmin
tu dirbo tautinį darbų, tų liū"ąžuolai,
Lietuvos
vyrai
ir
Kaupo ranka rašytas rašte gi, mums duoda daug akstino
i dija eilė gražiausių, turinin
mergelės
virtinėmis
traukia
iš
lis. Kadangi tas raštelis yra jų pradėtus darbus varyti pir
giausių straipsnių. Jo redaktėvynės
ir
apsigyvena
Ameri

I toriai, būdami dideli patrijoistoriškos vertės, dėl to su juo myn.
kos
ir
net
Afrikos
miestuose...
supažindinsiu malonius skai
tai, žinojo, kad geras laikraš
~...v
Leidėjai 1909 m. liepos 12 j
Lietuvos miestai knibžda ki ti?, užėmęs vado vietų, negali
tytojus:
d., Nr. 1, pasisakė, kad jų
tataučiais, o mes būriais, ti pasitenkinti vien tais daly
T jt
“Geg. 5 d. 1909 m. Ne’v “noru yra padaryti “Drau
kri Lietuvos sūnai, skrenda kais, kuriuos tik apilnk save
Yorke Amerikos lietuviai ku gų” tikru ir įtekmingu vado
me į kitas šalis”... Jie ska mato, bet turi apimti visų
nigai laikė savo visuotinį su vu Amerikos lietuviams kata
niai Lietuvoje minta, gražiai tautos ir visuomenės gyveni
važiavimų, kuriame nutarė su likams jų viešuose reikaluo
rėdosi... o mes — Amerikos mų. “Draugas” taip ir daro.
daryti Am. Liet. Kat. Kunigų se”, duoda garbės žodį, kad
surūkusiose
dirbtuvėse duo
« I* «t » MI
a
1911 m. Nr. 1 “Draugas’’
Sųjungų ir leisti savaitraš jų leidžiamas lakiraštis rū
nos ieškome... Lietuvos žeme drąsiai šaukia:
4*
<
tį, vardu “Katalikų Dran pinsis organizacijomis, švieti
lė, mūsų bočių prakaitu ir
“Lietuva atgema. To nega
gas”. Tas naujas laikraštis mu, mokyklomis, emigracija,
krauju apšlakstyta... pereina į li užginti didžiausi mūsų prie
pasirodė liepos 12 d. 1909 m., medžiagine gerove, blaivybe,
kitataučių raknas... o mes ge šai. Mūsų vardų amžiais iš
Bendras Kauno vaizdas žiemų žiūrint nuo Vytauto kalno. (VDV’ photo)
bet vardu: “Draugas”, kata politika ir kitais svarbiais re
ležį vartome, arba knisamės dildytų, metas jau iš naujo
tuviškas
parapijas,
statyti
gina,
jos
veikimų
garsina
ir
likiškas (paskiau katalikų) liginiais ir tautiniais daly rodęs “Draugas” tuoj išsi
požeminiuose urvuose...”
priminti pasauliui, metas pra
laikraštis”. Redaktorium iš kais. Redaktorius kun.A. Kau skyrė nuo kitų savo drųsa, sa mokyklas, organizuotis, griež i plečia.
Kiek daug teisybės čia pa- tinti visų tautų ausis prie mū
pat pradžių buvo kun. A. pas pažada, kad: “redakcija vo aiškiu nusistatymu religi tai ir energingai kovoti dėl
Tokioje garbingoje vadovo j sakyta! Ir tų teisybę apie sų tautos vardo, seniai jau
remti visos i pozicijoje “Draugas” išsilai- skaudžių Lietuvos žmonių bū užmiršto...
Kaupas. Pradžioje laikraštis mėgins visomis savo spėkomis jos ir tautybės žvilgsniais. Tš lietuvių teisių,
Pirmiausia mes
buvo statomas slavokų spaus padaryti savaitraštį tikru, iš karto jis užima vadovo vietų, tautos aktualiuosius reikalus. Į kė per ištisus savo gyvavimo tį labai dažnai “Draugas” turime pasistengti išaiškinti,
tuvėje “Bratstvo”. Nemokan tikimu katalikų draugu.”
nes jis neina ten, kur sriovė Tuo jis ir skiriasi nuo visų i trisdešimts metų. Jis pasiliko i primindavo savo skaityto kad mes esame skirtingi nuo
kitų laikraščių. Jis leidžiamas ištikimas pirmųjų leidėjų kil jams. Jis taip darė, kad su- lenkų ir rusų tautų... Čia ne
ti lietuviškai darbininkai pa
Pirmojo redaktoriaus žo neša, nedaro kompromisų, kų
ne dėl biznio, bet tikybinei ir niems šūkiams.
darydavo daug klaidų.”
j kelti pasipiktinimų
lietuvių užtenka pavienių, atskirų ydžiai nebuvo tušti. Iš pačių reikia giria, kas smerktino —
tautinei
sąmonei kelti ir pa
smerkia,
kam
reikia
pagelbos
tautos persekiojimais, kad au patų veikimo, aiškinimo, kas
Šis dokumentas pasako, kad pirmųjų meti} “Draugas” pa
laikyti, organizuoti ir šviesti,
—
padeda.
Jau
pirmųjų
metų
ginti tautiečių pasiryžimų ko yra Lietuva, lietuviai, — čia
I
drauge su susiorganizaviiųu sidarė lietuvių katalikų drau
dėl to, pigios vertės sensaci
numeriuose
matome,
kad
‘
DrAnt kiek sėkmingai “Dran voti su prispaudėjais ir kad reikalingas nuoseklus, organi
Amerikos lietuvių kunigų, gu pilna to žodžio prasme. gas’ ne tik paprastas žinias joms “Drauge” nebuvo ir
gas” kovojo su socialistais; tie “stiprūs kai ąžuolai Lie zuotas darbas”.
atsirado ir “Draugas”. Jis Jis vyriškai ir tikrai drau paduoda, bet jis savo rimtai ligšiol nėra vietos. Tat ir ne
Kad tas darbas eitų^
vioskiais bedieviais, “baisio tuvos vyrai ir mergelės”, ap
giškai gina lietuvius katali
pasako ir tų, kad laikraščio
tenka stebėtis, jei “Draugas” joj dr. J. Šliupo pasekėjais, sigyvenę ^Amerikoje, nežūtų gas” pritaria J. Gabrio iškel
straipsniais
stengiasi
statyti
kus nuo visokių užsipuldinė
* pradžia nebuvo lengva, netu jimų, gina jų teises, drąsiai Amerikos lietuvių gyvenimų jau pirmais savo gyvavimo kuris drąsiai pranašavo jš- savo tautai, bet jaustus sko tai minčiai išleisti knygų arint savos spaustuvės ir lietu veda kovų su religijos ir tau ant stiprių, nesugriaunamų metais kviečiamas LRKSA. griovimų altorių, iškorimų ku lingi Lietuvai, jai dirbtų, dėl pie Lietuvą prancūzų kalboje,
pagrindų. Jis rūpinasi šio blaiviniknų organizacijos, Fe nigų varpinėse, ant tiek sėk jos ateities kovotų. Kad toji apipilti kitataučių laikraščius
vių spaustuvės darbininkų.
tos priešais, sumaniai vado
krašto lietuvių ateitimi ne deracijos ir visos eilės drau mingai kėlė Lietuvos išeivių kova ir darbas būtų sėkmin straipsniais,
žinelėmis apie
vauja Amerikos lietuvių kata
vien žodžiasi, bet konkrečiu gijų organų. Jis iš “jaunų 1 Amerikoje tautinę sąmonę. gesnis, ‘Drangas’ ragina Lie Lietuvą, steigti informacijų
Pirmieji metai
likų visuomenei.
darbu. Dėl to “Draugas” or dienų” susiyvena su organi Darbas buvo sunkus. Dėl to tuvos išeivius susiorganizuoti, biurus, lietuvių vardu daly
Mums jaunesniems spaudos
Ir prieš 1909 m. jau ėjo lie ganizuoja, stato, ir kitiems zuotąja lietuvių visuomene, nerasi to “Draugo” numerio, šviestis, savo vaikų tautiniam vauti tarptautiniuose kon
darbininkams ir veikėjams į tuvių laikraščių. Tačiau pasi- padeda. Jis ragina steigti lie jai vadovauja, jos interesus kuriame lietuviai nebūt ragi auklėjimui statyti mokyklas, gresuose.
Istoriškas

dokumentas

-t . . . .

Tautinės

sąmonės

kėlėjas

“Dr*

Marijonu Vienuolijos Antraeilis Tikslas
ISOS katalikų Bažnyčios vienuolijos tu
ri vienų ir tų patį pirmaeilį tikslą, bū
tent tobulėjimų arba šventėjimų tų as
menų, kurie joms priklauso. Tas šventėjimas
yra ugdomas trimis Kristaus patarimais: ne
turto, .skaistybės ir klusnybės, kuriuos visi
vienuoliai pasižada pildyti po nuodėme, ir
tuo jie skiriasi nuo visų kitų bažnytinių or
ganizacijų ir draugijų.
Šalia savo pirmaeilio tikslo kiekviena vie
nuolija turi dar ir antraeilį, būtent gerų ir
gailestingų darbų ugdymų Bažnyčioje. Kai
žemiškuose reikaluose naudingiems darbams
sėkmingai dirbti yra kuriamos draugijos,
taip dangiškuose — vienuolijos. Kas nori
pav. turėti pagalbas nelaimėje, tas prisira
šo prie pašalpinių draugijų; kas moksle, ra
šosi prie mokslinių, kas politikoje, tas prie
politinių ir t.t.
Panašiai atsitinka ir su darbais, kurie ve
da į išganymų. Jų yra tiek daug, kad jokia
vienuolija negali jų visų apimti, todėl vie
nuolijos yra juos pasidalinusios: vienos už
siima malda ir atgailas darbais; kitos Smo
gių švietimu ir auklėjimu, ligonių slauginipin, vargšų ir našlaičių globojimu, misijų
skelbimu įvairiuose kraštuose, žodžiu kiek
vienas geras darbas gali turėti savo vienuo
lijų, kuri bus jam pasišventusi. Viduramžyje
buvo1 susikūrusios net kariškos vienuolijos
su tikslu saugoti šventas vietas Šventoje Že
mėje ir ginti maldininkus, ten nukeliavusius,
nuo muzulmonų puldinėjimo. Taip atsirado
Sr Kryžeiviai, kurie pragarsėjo istorijoje
Lietuvos puldinėjimais po tikėjimo platini
mo priedanga.
Tie vienuolijų antraeiliai darbai suteikia
kiekvienai vienuoli,, i tam tikrų išvaizdų,
pagal kurių viena vienuolija skiriasi nuo
kitos.
Antraeiliai vienuolijų tikslai yra labai sva
rbūs ir žinotini tiems, kurie rengiasi stoti
į kurių nors vienuolijų. Neužtenka turėti no

V

ro pasišvęsti Dievui ir eiti prie tobulybės,
reikia pirmiau perkratyti savo įgimtus ga
bumus ir polinkius ir paklausti savęs, ar
pajėgsi dirbti tuos darbus, kuriuos yra už
sibrėžusi vienuolija, į kurių manai stoti. Kas
pav. yra gyvo, veiklaus ir judraus tempera
mento, kas veržiasi prie visuomeniško veiki
mo, tas neturėtų stoti į tokių vienuolijų, ku
ri yra pasišventusi vien kontempliacijai ir
atgailai, o visuomeniško veikimo visai netu
ri, nes neišturės. Ir atvirkščiai, kas jaučia
patraukimų prie nuošalumo, tylos, maldos
ir atgailos, tas neturėtų sau rinktis vienuo
lijos su visuomenišku veikimu, nes tas vei
kimas jį vargins ir kliudys maldų. Kas mėg
sta mokslų, tegul sau renka vienuolijas su
mokslu; kas ligonius — su ligoniais; kas
labdarybę — su labdarybe, kitaip sakant
kiekvienas tegul renkasi tokių vienuolijų,
kuri atatinka jo įgimtus polinkius.
Kokie yra Marijonų Vienuolijos antraei
liai tikslai? Pirmiausia mokslas. Marijonų
įsteigėjas buvo garbingas Dievo tarnas Sta
nislovas Papčinskis. Jis buvo įstojęs į Pijo
rų vienuoliją, kurioje išbuvo keliolika me
tų. Pijorų vėl įsteigėjas buvo šv. Juozapas
Kaliasankcijus. Jis, kaip ir šv. Jonas Don
Bosco, matydamas daugelį vaikelių, besival
kiojančių po gatves, kuriems gręsė pagedimo
ir prapulties pavojus, pradėjo juos rankio
ti, mokyti tikėjimo ir kitų reikalingų gyve
nimui dalykų. Pagaliaft įsteigė vienuolijų,
kurios tikslas buvo mokyti prastų žmonių
ir apleistus vaikus. Savo vienuolijų jis pa
vadino: seholarum piarum congregatio —
dievotų mokyklų draugija, todėl ir pradėjo
juos žmonės vadinti pijorais arba dievotininkais, nes lotynų kalbos žodis pius ir reiš
kia visiškai atsidavusį arba dievotų.
Laikui bėgant toji vienuolija išsiplatino
daugelyje kraštų ir pristeigė daug ir gražių
mokyklų. Bet Lenkijoje, kur, kaip žinome,
viešpatavo baudžiava, į mokyklas priiminė

davo tik ponų ir bajorų vaikus, o baudžiau
ninkų nepriiminėdavo. Tam papročiui pasi
davė ir Pijorai ir jie pradėjo priiminėti tik
ponų ir bajorų vaikus, atsitraukdami tuo
būdu nuo pirminės savo įsteigėjo Juozapo
Kolasankcijaus minties. Tai matydamas Sta
nislovas Papčinskis, pasiryžo kurti naujų
vienuolijų, kurioje toji mintis būtų išlaiky
ta. Gavęs iš bažnytinės vyresnybės leidimų
tokiam sumanymui įvykdyti, įkūrė Marijonų
Vienuolijų. Marijonai tat yra tikri šv. Juo
zapo Kaliasankcijaus minties, paveldėtojai
ir reiškėjai Dievo tarnui Stanislovui Papčinskiui tarpininkaujant, o toji mintis yra,
kad būtų steigiamos mokyklos neturtingiems
ir apleistiems vaikams.
Ark. Matulevičius Marijonų Vienuolijos at
naujintojas buvo mękslo žmogus, todėl jam
negalėjo nepatikti Marijonų antraeilis tikslas
rūpintis mokslu ir jį platinti ypatingai tarp
prastų ir apleistų žmonių, todėl ir jis šį tiks
lų įrašė į naujas Marijonų regulas. Dažnai
tekdavo girdėti iŠ jo lūpų posakį, kad kapi
talas įdėtas į žmogų atneša geriausius nuo
šimčius. Tai reiškia, kad išlaidos, padary
tos žmogui išlavinti, pilniausiai sugrįžta jo
gerų darbų pavidale.
Kad kas galėtų kitus mokyti, turi patsai
būti mokytas, nes negali bemokslis bemoks
lį mokyti, todėl Marijonai rūpinasi ypatingu
būdu lavinti savo auklėtinius, siunčia juos
į universitetus, kad įsigytų aukšto mokslo
laipsnius, o paskui jau tik stotų į darbų.
Mokslas yra platinamas ne tik per mokyk
las, bet ir per spaudų, todėl Marijonai už
laiko spaustuves, rūpinasi leisti knygas ir
laikraščius, kad ten, kur nepasiekia gyvas
žodis, pasiektų spausdintas.
Šalia mokyklų leista yra Marijonams or
ganizuoti įvairias draugijas kaip suaugu
sioms, taip ir jaunuomenei, kurti katalikiškus
ratelius mokslo ir doros tikslais; vyskupams
pakvietus apimti parapijas ir jas adminis
truoti, vesti rekolekcijas ir misijas, o reika
lui atsiradus vykti net į svetimus ir neka
talikiškus kraštus Dievo žodžio skelbti.
Bet Marijonai turi ir tai, ko Pijorai ne

turėjo, būtent skelbti ir platinti žmonių tar
pe Nekaltąjį P-lės Švenčiausios Prasidėjimų,
todėl ir liko pavadinti Kunigi} Marijonų
Kongregacija po vardu Nekaltai Pradėto
sios Palaimintos Marijos Panos. Buvo tai
didelė tais laikais naujanybė, nes Nekalto
Prasidėjimo dogmos buvo paskelbtos tik vi
duryje devynioliktojo šimtmečio, reiškia du
šimtu metų prieš dogmo paskelbimų Mari
jonams teko garbė pasipuošti tos paslapties
vardu. Tiesa, daug jau buvo vienuolijų ir
šiaip kongregacijų, kurios buvo pažymėtos
Marijos vardu, bet po vardu Nekalto Pra
sidėjimo nebuvo dar nei vienos, Marijonai
buvo pirmieji.
Antras dalykas, kuris skyrė Marijonus nuo
Pijorų, tai ypatingos maldos už mirusius.
Septynioliktame šimtmety buvo labai daug
karų, kuriuose žuvo labai didelis žmonių
skaičius. Vienoje Vokietijoje karas tęsėsi per
tris dešimtis metų ir jame žuvo du trečdaliu
visų gyventojų, reiškia iš trijų gyventojų li
ko tik vienas, o du žuvo. Panašiai buvo ir
kituose kraštuose. Dievo tarnas Stanislovas
Papčinskis jautė gyvų reikalų melstis už mi
rusius, todėl šalia kitų pareigų į naujai stei
giamos vienuolijos regulas įrašė ir tų, kad
jos nariai melstųsi ypatingu būdu už miru
sius. Tų pareigų pildydami, Marijonai daug
meldžiasi už mirusius, bet ypatingai lapkri
čio mėnesy, kuriame visos maldos tam tiks
lui yra pašvęstos. Su ypatingomis iškilmė
mis praleidžia Vėlinių dienų ir visų oktavų.
Be to nariai yra raginami padaryti karžy
giškų aktą, atiduodant įnirusiems visus savo
nuopelnus, kuriuos pas Dievų apturi savo
gerais darbais.
Marijonų atnaujintojas a. a. Ark. Matule
vičius, turėdamas didelį pamaldumų prie Vie
špaties Jėzaus Širdies ir Švenčiausiojo Sa
kramento, pridėjo prie aukščiau minėtų pa
maldumų dar ir tuos su pareiga platinti
tarp žmonių dažnos šv. Komunijos paprotį.
Kas tat turi patraukimų prie čia išvardin
tų Marijonų antraeilių tikslų, gali stoti į
Marijonus, o bus sutiktas su nuoširdumu.
Kun. J. Vaitkevičius, M. I. C.

Kuomet socialistų ir laisva
manių
laikraščiai
griežtai
priešinosi tokio biuro įsteigi
mui, ‘ ‘ Draugas ’ ’ ragino savo
skaitytojus ne tik žodžiais
remti, bet ir aukoti biuro įsteigimui ir išlaikymui, nes
kiekvienam patrijotui turi rū
pėti, kad būtų įsteigtas koks
norint būdas supažindinti pla
tų pasaulį su lietuvių tauta”
(“Dr.” 12 nr. 1911 m.).
Kada >1911 m. kun. J. Tu
mas‘buvo
priverstas pasi
traukti iš “Vilties” redakci
jos, kuriai jis labai buvo rei
kalingas, ir turėjo apleisti pa
tį Vilnių, tada “Draugas” ne
tik griežtai
protestavo, bet
pasižadėjo remti ir kun. Tu
mo ir kitų Lietuvos rašytojų
ir veikėjų darbus. Ir tai nebu
vo tušti žodžiai.
1911 m. vasarų, atvykus į
Ameriką Lietuvos
švietimo
draugijos
“Saulės” atstovams— Tumui ir Olšauskui,
“Draugas” remia ne tik jų
misijų, bet padeda rinkti au
kas. Savo 1911 m. 36-tame unmeryje, tarp ko kito sako:
“Prakilnus yra kun. J. Tumo
ir kun. Alšausko atvažiavimo
į Ameriką tikslas — kuodaugiausiai surinkti aukų švieti
mo reikalams arba geriau pa
sakius “Saulės”
draugijai
Kaune”. Tų atstovų misija
svarbi, nes “Saulės” daug
jau yra nuveikusi: įsteigė ne2
(Tęsinys

pusi.)

fiU'Sti' d

DRAUGAS

“DRAUGO” NUOPELNAI MŪSŲ
TAUTAI

Į gija išaugina visą eilę sąmoningų tautos darbininkų, mo
kytojų. Jos įsteigtos mokyk
los labai daug prisidėjo prie
tautinio sustiprėjimo Lietuvo
(Tęsinys iš 1 pusi.)
je. “Saulės” draugijos nuo
mažai mokyklų, mokyklėlių, pelnai yra dideli. “Draugas”
“Saulės” kursai jau daug pa gali didžiuotis, kad jis parėgamino dorų mokytojų, kurie mė jos darbus. Juk “Saulės”
platino su didžiausiu pasise namai buvo pastatyti vien už
kimu Lietuvoje apšvietimą”. amerikiečių pinigus. Jie ir
Socialistai ir laisvamaniai šiandien puošia Kaunu ir pri
kliudė šiam kilniam darbui, glaudžia amerikiečių Seserų
kuomet “Draugas” ragino: Kaziinieriečių vedamų gimna
“aukokite tiemsiems reika zijų.
lams, kiek kas galime”.
Tų pačių metų “Draugo“
Remdamas “Saulę”, “Dr- 37 n r. pranešama, kad: “Iš
gas” rėmė patį svarbiausių Tilžės atvažiavo p. Jonas VaLietuvos reikalų. Toji drau- nagaitis — rinkti aukas Prū-

KAS KARTAIS ATSITINKA JAPONIJOJ
12, 1905, Japonijoj, ties mie
LAPKRIČIO
stu Nagoka, nedideliame dvarely gimė

mergaitė. Ji buvo taip graži, kad nu
džiugę tėvai jų pavadino Kikuko, tai reiškia
Baltoji Krizantema.
fcrizantema Japonijoj yra gražiausia gėlė,
visi myli. Krizantema yra Japonijoj tau
tinė gėlė, panašiai, kaip rūta Lietuvoj.
Mylima tėvelių, broliukų ir seselių Baltoji
Krizantema — Kikuko augo ir stiprėjo. Bu
vo linksma ir laiminga, kaip paukštelis. Pa
augusi; lankė ‘mokyklų. Baigusi pradinę ir
vidurinę mokyklas artimiausiame mieste, iš
vyko aukštųjų mokslų eiti į Niigata, kur Į
randasi katalikų ir kur randasi Apaštališ- j
koji Prefektūra.
Niigata mieste ji ėjo slaugės mokslus uni
versiteto ligoninėj. Sėkmingai baigė savo
šakų ir liko darbuotis toje pat ligoninėj. Po
keletos metų dėl jos uolumo ir prisirengi
mo ji buvo paskirta perdėtine džiovininkų
departmento. Dėl jos uolaus atsidavimo pa
reigoms ir dėl jos
ji buvo mylima
buvo populeri tarpe
slaugių.
Kadangi tame mieste buvo Apaštališkoji
Prefektūra, tai jai pasitaikė susipažinti su
Katalikų Bažnyčia. Kadangi ji buvo išauklė
ta budistų tikėjime, tai iš pradžios nepalinko gilintis į krikščioniškų mokslų, kurs
yra kitoks, negu jos mylimų tėvelių tiky
binis mokslas. Bet pasirodė, kad sėkla bu
vo pataikius į gerų dirvų. Baltoji Krizan
tema jautė palinkimų plačiau susipažinti su
Katalikų Ba^nyčios mokslu. 1928 metais ji
neatsilaikė vidujiniam balsui ir pradėjo stu
dijuoti katalikų tikybos mokslų. Tais pat
metais Sekminių dienų Kristaus Karaliaus
bažnyčioj ji tapo pakrikštyta.
Nuo savo krikšto dienos Kikuko užsidegė
apaštališku uolumu. Turėdaima aukštų moks
lą, plačią pažintį, žavumų, įtaką, ji tų visų
sunaudojo Kristaus Evangelijai platinti. Kas
dien klausė šv. Mišių ir kasdien priiminėjo
šv. Komunijų. Kad apaštalavimo darbų at
likti ir savo pareigų neapleisti, ji turėjo
anksti kelti ir vėlai gulti. Ne kas rytas li
goninės vartai buvo atdari, kai jai reikėda
vo išeiti bažnyčion. Tada ji turėdavo iššokti
pro ligoninės langų.
Jų vargino ne vien profesijos ir naujosios
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religijos pareigos. Reikėjo pergyventi šei
myniškų nesandarų, kai ji pakeitė tėvų ti
kybų. Užsitraukė nemalonę ir visų savo gi
minių, pažįstamų. Bet visų tai ji kantriai
pergyveno ir po senovei liko su visais man
dagi, linksma ir pagatava reikale pasitar
nauti.
Jau po dviejų metų Baltoji Krizantema
sumanė tapti vienuole. Tas žingsnis buvo
surištas su naujais šeimyniškais nemalonu
mais. Ji žinojo, kad gimdytojams ir visiems
namiškiams tas dar daugiau širdgėlos su
kels. Kai ji savo tėveliam^ apreiškė apie sa
vo pasiryžimų, tai jie nei klausyti apie tai
nenorėjo ir bandė atkalbinti. Bet kur Dievo
valia ir tėvų valia susikerta, tai Dievo valia turi imti viršų. Ji pasiryžo stoti Sventosios Dvasios Tarnaičių vienuolijon. Tos vienuolės užsiima misijonieriškais darbais.
Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. šventė
je, 1932 m. Kikuko priėmė vienuoliškų mė
lynų abitų, pasiskirdama Rožės vardų. 1933
metais ji buvo išsiųsta darbuotis pietų Japonijon. Darbavosi su sau paprastu uolumu.
Kaipo slaugė ji lankė miesto sanatorijų, kur

Prasidėjus Pasauliniam Ka-1 mente mes privalome visi vZ- Visuotians seimas kviečiama.'
rui, “Draugas” pirmutinis miršti partyviškuosius gin- į Cbicagų rugsėjo 21 ir 22 d
kelia klausimų, kas bus su Į ęus. Visi turim sulyg savo (A.L.R.K. Federacijos kmiLietuva, kuri jau buvo prade-, Paskutinių pajėgų rūpintis, i- grasas — rūgs. 23, 21 ir 2

jusi atsipeikėti, organizuotis, dant Lietuva galėtų kuo dau- dd.). Seimo tikslas: šelpimas
giausiai laimėti šitam visati- nuo karo nukentėjusių, tartis
kilti. Paskelbęs apie karo
nam Europos sumišime”. Pla- dėl Lietuvos ateities, atskyli
prasidėjimų. “Draugas” 1914
čiai rašoma apie A.L.R.K. Fe- mas Suvalkų gub. nuo Lenkim. 32 nr. spėja, kad: “karė deracijos kongresų, kuris tu- jos, Lietuvos autonomijos
daug mus galės pamokyti ir rėš galutinai sutvarkyti Tau- klausimas. Sis visuotinas Anaujus kelius mūsų tautai tos Fondų, “tų nuolatinį šal- menkos Lietuvių Seimas pri
nurodyti.” Jis sako: “mes tini, iš kurio visi svarbioj1 ėmė rezoliucijų, kuria reikanorėtume: Lietuvos autono- Tautos reikalai bus šelpiami lauja Lietuvai kuoplačiausios
luijo. su seimu Vilniuje”. 33 ir
kultQrtt> KarW’ K***1*8 •"‘onomijoii. Tų svarbų nubus keliama” (“Dr.” 35 nr., tarimų plačiai paskelbia spi
numeryje jau kelia sumanymų
1914 m.).
doje. Seimas įsteigia Tautos
šaukti “Visuotinų Seimų Die“Draugo” 38 nr. jau ran- Fondų, kuris šelpia nuo karo
tuvių jAmerikoje”, nes “ Taip daine keliolikos lietuvių vei- nukentėjusius, ištremtuosius
svarbiame istoriškame mo- j kėjų atsišaukimų į visuomenę, ir finansuoja tautos kovas dėl
------------------- --------------------------------------- ------------------ — įiepriklausvmvbės.
l’o šio
Kikuko pagoniškame krašte, savo pagonų
Bet kas šitais mokslo ir išradimų vaisiais; reikšmingojo seimo, “Bran
tautiečių tarpe gyveno šventu krikščionišku naudojasi? Ar jie pakėlė apskritai visos „as»> sušunka “Tad kas gy
gyvenimu. Iš pradžios ramiai prisirengė prie žmonijos gerbūvį? Taip nėra. Šioje šalyje
savo misijos, o paskui pilnai pasiaukojo turime dešimt milijonų bedarbių. O apskri vas — į darbų!! Sukluskime
Dievo garbei ir sielų išganymui. Jei atsiran tai imant Amerikoj apie 42 nuoš. gyventojų gelbėti savo tautą!”
da tokių didvyriškų asmenų pagoniškoj Ja neturi įeigų tiek, kad galėtų žmoniškai pra “Draugas”, kurį redegavo
ponijoj, tai neišvengiamai ateis laikas, kada gyventi. Reiškia veik pusė Amerikos žmo veiklusis kun. F. Kemėšis, išten užtekančioji saulė nušvies ne budistų, nių nėra žmoniškai aprūpinti maistu, drabu- j juilino visuomenę sušaukti vi
šintoistų ir kitokius pagoniškus maldana- žlu, avalu ir kitomis gyvenimo reikmenomis. suotinų, politiškų seimų, įmius, o katalikiškas bažnyčias su spindinčiais
Tuo pat laika Amerikos ūkininkai ir vy- steigti Tautos Fondų, sudarykryžiais.
riausybė susirūpinę, kas daryti su pervir- ti Amerikos Lietuvių Tarybų
šium ūkiškų gėrybių. Mat šių metų derlius ir visus nutarimus vykinti į
buvo gausus. Gerai užderėjo kviečiai, kor- gyvenimų. Tiems tautos rei
nai, medvilnė. Mėsinių gyvulių taipgi priau kalams jis daugiausia vietos
Žiūronai, kuriais tyrinėjami dangaus kū ginta. Visoms šioms gėrybėms rinkos prie pavedė. Jei ne mūsų “Drau
nai, vadinasi teleskopu. Didžiausių pasauly dabartinių aplinkybių nėra. Bet jei minėtų gas”, kažin ar būt buvęs
je teleskopų neseniai pagamino California 42 nuoš. Amerikos gyventojų perkamasis pa
Tautos Fondas, kuris šimtus
Institute <of Technology. Pro tų “akį” ga jėgumas pakiltų tiek, kad jie galėtų pradėti
lima matyti 640,000 sykių toliau, negu su žmoniSKai gyventi, tai su ūkiškų gėrybių tūkstančių dolerių surinko įvairiems tautos reikalams, ar
plika akim. Astronomai spėja, kad su šio perteklium jokios bėdos nebūtų.
taryba, kuri
naujo teleskopo pagalba būsiu gulima suTai va, šalę minėto didžiulio teleskopo, būt atsiradus
įasti apie 100,000,000 naujų iki šiol nežino kuriuo tyrinrjamos dangiškos erdvės ir dan tikrai pasekmingai vadovavo
mų pasaulių, naujų saulinių sistemų kaip giški kūnai, reikia kito teleskopo, pro kurį tautos darbams: siuntė dele
būtų matoma artimesnieji žemiški žmonių gacijas į Europų, klabino Va
mūsiškė!

silpnas kūnas negalėjo ilgai pakelti tokio
darbo.
Pavasarį 1934 m. ji pajuto, kad jos kūno
jėgos jų apleidžia. Noroms nenoTorns reikė
jo apleisti kovos laukų. Pasidavė vienuoli
jos ligoninėn ir buvo kuo rūpestingiausia
slaugo jama. Jos didžiausias troškimas buvo
atgauti sveikatų ir vėl stoti sielų ganymo
darban. Bet viltis vis mažėjo.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE AKIS

erdves. Jei būtume San Francisco mieste ir
minėtų teleskopų pasuktume į rytus linkui
New Yorko, tai pro tų “akį” lengvai ga
lėtume įžiūrėti New Yorko namų numerius,
paskaitytume gatvių vardus, krautuvių iška
bas, automobilių numerius.

bų, o tuo tarpu šio krašto miestų gatvės
šiukšlėtos, dulkinos, duobėtos ir jas valo
tik vėjas ir lietus?
Taigi reikia naujo teleskopo, arba bent
akinių, kad minėtas priežastis pamatyti ir

Nuo to laiko iki 1916 metų
“Draugas” ėjo tik savaitraščiu, tačiau jis atstojo jau
pradėjusiu eiti dd d’enraščiu — “Naujienas” ir “Ka-

po to reikia geros valios, kad negerumus pa- taljk „ nfs

x
, .
Nėra abejonės, kad teleskopo išradimas ir taisyti.
Teisybė
yra
žmonių,
kurie
tvirtina
turį
aru
P
e
J°
au
os
jei
-a
ai.
minėto milžiniško teleskopo pastatymas yra
^isyoe yra žmonių, Kurie iv.runa uuį a- j - aiSkus progreso ženklas. Nėra abejonės, kad
P™ kan"as
blogybių primes- ■Mjam . upejo t k
uhz ,.„s
kurle sak« lurl geros Yal“W, kad tuos ir kova prieš tikėjimų, antrųBalandžio mėnesį užstojo taip vadinamas tyrinėjimas kūnų dangiškose .r.lvė..
erdvėse yra la
blogumus
pašalinti. Pasak jų, tik užsidėk jam — išimtinai biznis,
taifūno oras. O toks oras nepakeliamas ypač bai didelis daiktas.
raudonus akinius ir viskų aiškiai pamatysi;
“Draugas” dienraščiu
ligoniams. Sesuo Rožė labai ir daug ken
Ne
visi
mokslo
vyrai
yra
atsidavę
dangišžinosi,
kas
reikia
daryti
ir
turėsi
noro
tų
.• i..
tėjo, bet visada palaikė linksmų nuotaikų.
kų
kūnų
tyrinėjimams.
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Jie
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savo
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Jos kentėjimai palengvėjo, kai jos tėvai pa
žemę
ir
čia
suseka
daugybes
gamtos
paslapparodė,
kų
jie
gali.
Naujos
santvarkos
įvetahk
V
visuomenes
reikalai,
(li

sirodė apsipratę su jos tikėjimo permaina
ir kai giliai įvertino jos atsidavimą savo čių. Daugelio gamtos paslapčių ir gamtos j ditnas ten kainavo daug milijonų žmonių dėjo tautos darbai, žmonės
pašaukimui. Bet jos sveikata vis nėjo geryn. įstatymų susekimas prisidėjo prie techniškų gyvybių, o ją įvedus dabar tos santvarkos kasdien norėjo gauti žinių iš
Prisiartino Didžioji Savaitė. Kikuko gavo išradimų prie palengvinimo žmogaus darbo, palaikymui atseina irgi daug žmonių gyvy- baisiojo karo ir iš Lietuvos,
paskutinį patepihią, o Didžiajame Šeštadienį, prie padidinimo žemės derlingumo. Geležin bių O žmonių gerbūvis ne tik nepagerintus, kurj buvo ,abai sm,ar
dar gi pablogintas.
baland. 27 d. su žodžiais “Jėzus, Marija” keliai, telegrafai, telefonai, automobiliai, gar o m
°
•
i • • ,r , ,
Atsirado gvvas reikalas turolaigi reikia čia kitokių akinių. Mokslo vypersiskyrė su šiuo pasauliu.
laiviai, orlaiviai, radio be galo palengvino ir
rai dabar privalo ne tiek koncentruoti savo ti religinės ir tautinės minpagreitino susižinojimą ir susisiekimą.
Graži buvo Kikuko gyva. Graži ji buvo
jėgas į naujų gamtos paslapčių susekimą, ^es dienraštį. Dėl to 1916 m
Kas bandys užginčyti, kad visi minėti vi naujų išradimų technikoj padarymą, kiek
ir mirusi. Minių minios žmonių grūdosi jos
(Tęsinys 7 pusi.)
pamatyti, o pamatę negalėjo atsitraukti. Jos satos tyrinėjimai, gamtos įstatymų suseki žiūrėti, kaip čia pagerinti santvarkų, kad ---- --------------------laidotuvės buvo ne gedulo eisena, o džiaugs mai ir to viso pritaikymas prie praktiško visi žmonės turėtų darbus, gautų žmoniškas
mo paradas.
i gyvenimo nėra aiškūs progreso ženklai?
algas ir galėtų žmoniškai gyventi.
-------------------- i---------- ------
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“Draugui”, sulaukusiam
30-ties metų gyvavimo su

kakties, linkiu dur ilgai,
ilgai gyvuoti ir išsiplatin

ti taip, kad jis rastųsi

*1*

sų lietuvių reikalams... irjanmšo: “kiekvienas, kuris turi
reikia velyti pasisekimo.”
savo krūtinėj tėvynės meilės,
Lietuvių Mokslo Draugiją, kiek galėdamas renis gerbiaveikusi Vilniuje, dr. Jonui mųjų svečių darbus”. DrauBasanavičiui
vadovaujant, ge su kun. Gustaičiu buvo at
nuolat buvo “Draugo” re vykęs ir J. Gabrys.
miama. Atvažiavus į Amerikų
lr taip “Draugas” nuo pat
dr. J. Basanavičiui ir M. Ysavo pirmo numerio ligi
čiui rinkti aukas Lietuvių
Pasaulinio Karo, prasidėjusio
Mokslo Draugijai ir bendrai
1914 m. vasai-ų, be jokių re
Lietuvos rytų kraštui Šviesti
zervų rėmė visus gyvuosius
ir lietuvinti, katalikų savait
tautos reikalus, nepamiršda
raštis karštai ragina parem
mas nė vietos, Amerikos lieti jų misijų, nes ji svarbi.
tuvių visuomenės reikalų.
“Draugas” paremia ir kun.
“Draugas” ėjo su visu tautos
M. Gustaičio darbų, kuris 19gyvenimu tais keliais, kuris
14 m. atvyko į Amerikų “Ži
burio” gimnazijai aukų pa jų vedė prie nepriklausomy
rinkti. Tų metų Nr. 29-me ra- bės.

c<

kiekvienoj lietuviškoj šei

mynoj. Tad geriausios klo
ties, jo leidėjams, redak
toriams ir platintojams.
KUN. J. J. gAULINSKAS

Sv. "Mykolo parap.

SIDE

“Draugo” 30-ties mė
ty gyvavimo sukak
ties proga linkiu ge
riausios kloties “Drgo” leidėjams, redak
toriams, bendradar
biams koresponden
tams ir generaliniam1
agentui bei skelbimų

ir žinių rinkėjui dzū
keliui broliui Vladui,
metų!

With The
COMPLIMENTS
and
BEST WISHES
of

JOHN E. EGAN
ALDERMAN lJth WARD

Visiems ilgiausių

klebonas.

5908 S. Kedzie Ave.
Grovehill 0090

Geriausios
džiai

nuošir

“Draugo”

jo

30-ties metų gyvavimo jubi
liejaus

ADV. JONAS BAGD2IUNASBORDEN

linkiu

kloties

proga.

Lai dar ilgus

metus jis gyvuoja ir lai dar

daug,

daug nuveikia

Bažny

čios ir Tautos labui.

Juozas Mickeliunas
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TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS KUNIGŲ PIRMOJI LAIDA
KUNIGAS

JUOZAPAS

DAMBRAUSKAS.

ALOYZAS

M.

I-

C.

KUNIGAS

MYKOLAS TOMAS

JODKA,

M.

I.

KUNIGAS

PETRAS
M. I.

C.

BARAUSKAS,

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS,
Valsčius pats save likviduoja

KUNIGAS

C.

PETRAS

CINIKAS,

POVILAS

BALNINKAI, -- Ukmergės

MIC.

apskr. Lietuvos valsčiai ir jų

Kunigas Juo
zus Dambraus
kas, M. T. C.,
sūnus Juozo ii

Emilijos gimęs
la į ik l ičio 15 d
1913 motais Eliznbetli, New
Jersev. Išėjęs
parapijinę Kv.
Polio ir Povi
lo
mokyklą
Juozukas mok
slus tęsti išvy
ko pas Tėvus
.Marijonus, Hiiisdale, III. čia
bosim.'ikinant.
išsivystė ir su
stiprėjo Juozo
karstas noras tapti kunigu. Laikui bėgant,
Juozas nutarė tapti ir vienuoliu. Todėl jau

192!) motais stoja Tėvų Marijonų naujokyuan ir sekančiais metais padarė pirmuosius
vienuoliškus Įžadus. Tolimesnėms studijoms
išvyko Marianapolio Kolegijon, Thompson,
Ponu. Iš ten persikėlė Tėvų Marijonų (1934
metais atidarytoji) seminarijon, llinsdale, III.
kur baigė teologijos mokslus ir šiais metais
Įšventintas į kunigus.
Kunigui Juozui visą laiką gerai sekėsi
mokslas. Tik savo tikslą atsiekti dviem tar
pais sutrukdė ir sudrumstė jojo gyvenime
du skaudūs įvykiai: viena neilgai po kito,
pasimirė jo tėveliai. Tai, žinoma, jaunam
Juozui buvo skaudžio.-; valandos, tačiau tai
nepakirto jo kilnaus pasiryžimo; didesniu
uolumu ir stropumu žengė pasirinktan tikslan. Tėvų meilę ir vietą Juozui dapildė jo
mylimi broliai ir sesutė ir brangūs užjaučią
prieteliai, kurių jis nemažai ir turi. Nuo
širdžiu globėju metų bėgyje pasirodė kunigo
Juozo tėviškės klebonas kunigas Jonas Si
monaitis.
Kunigas Juozas palankaus, mandagaus bū
do; mokėjęs su visais susidraugauti. Neblo
gai jis valdo ir plunksną; nemažai parašęs
“Laivui", “Draugui”, “Darbininkui”, “Stu
(lentų Žodžiui” ir kitur. Aktyviai dalyva
vęs bendrame gyveniure;' užėmęs svarbias
vietas draugijose, daug kuo prisidėjęs vis
daugiau paįvairinti, pagerinti ir palinksmin
ti studentų kasdienį gyvenimą.
Aišku, kunigo Juozo laime dalinasi jo
brangūs broliai ir mylimoji sesutė, giminės,
prieteliai, pažįstami. Džiaugiąsi ir Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapija, Blizabeth, N.
-I., susilaukusi pirmojo savo kunigo. Ku
nigas Juozas Dambrauskas, M. I; C., Šv.
Petro ir Povilo parapijoje, Elizabetbe, lai
kys savo primicijas sausio 29 d., 1939.
KUNIGAS ANTANAS ANUFRAS

IGNOTAS,

Kunigas My
kolas
Tomas
.Jodka,
M. I
C., sūnus N i ko
A. Je:
demo ir Elenos
Jodkų,
ginu'
gruodžio 8 d..
1913
metais
Laivrence, Mas
saehusetts. Ki
lz) jis iš pavy
zdingos katali
kų šeimos. Gi
liai tikinti ir
dievobaimingi
tėvai išauginę
ir gražiai išau
klėjo
va
ir leido j kata
likiškas moky
klas. Mikui teko pradinę mokyklą išeiti vo
kiečių parapijoje, kadangi jo tėviškėje tada
nebuvo lietuviii parapijinės mokyklos. Ta
čiau, nežiūrint to, jis iš pat jaunų dienų per
siėmė ir paveldėjo savo brangių tėvelių lie
tuviškąją dvasią. Nujausdamas palinkimą į
kunigų luomą, tam tikslui tęsti mokslus
išvyko pas Tėvus Marijonus, llinsdale, III.
ir įstojo aukštesnėn mokyklon, kurią Mari
jonai buvo ką’ tik prieš kelis metus atidarę.
Jaunuolis čia besimokydamas pergyveno ne
mažai vienuoliškos dvasios ir pats po kurio
laiko pasiryžo pasirinkti vienuolišką gyve
nimą. 1929 m. stoja Tėvų Marijonų naujokynan; 1930 m. sudeda pirmus vienuoliškus
apžadus. 1931 m. Tėvai Marijonai perkelia
savo aukštesnę mokyklą į Thompson, Conn.,
kur sykiu su kitais besimokinančiais išvyk
sta ir jis. Thompsone Mykolas pereina ko
legijos ir filosofijos kurso dalį. 1934 grįžta
llinsdale, Illinois, kur tais metais atidaro
Marijonai savą kunigų seminariją, kur iki
šiol Mykolas tęsė savo teologišką mokslą,
ir galutinai pasiekė savo tikslą — kunigys
te su pagyrimais.
Kunigui Mykolui Dievulis gabumų nepa
šykštėjo; o ir tais gabumais kuo geriausia
ir pasinaudojo. Jam visad gerai sekėsi moks
las, ypač kalbos. Jis laikui liėgant prisirin
kęs naudingi) žinių iždą, taip, kad visad
galima pas jį sužinoti svarbesnių reikalin
gų žinių ar informacijų. Daug pasidarbavęs
ir draugijose, ypač daug energijos pašventęs
Misijų reikalams. Kunigo Mykolo specialy
bė — knygų ir sąskaitų vedimas. Čia jis
yra išvystys, savo iniciatyva, savotišką sis
temą. Visuose savo užsiėmimuose reiškiasi
dailutėlis švarumas, tvarka ir sąžiningumas.
Iš įvairios srities dažnai rašė laikraščiams.
Minėtos ir kitos kunigo Mykolo ypatybės
bei gabumai užtikrina jam pasisekimo kur
tik teks darbuotis. To jam meldžia jo my
limi tėveliai, broliai, giminės, pažįstami.

Kunigas

ras

Pet

Edvardas

(Barauskas, M.
I. C., sūnus Antano ir Mari
jonos Baraus
kų, kilęs iš Šv.
Trejybės para
pijos, Newark,
New
Jersev.
Baigęs pradinę
mokyklą, Pet
ras stojo į ga
rsią Seton Hali
įstaigą (Ne\varke), kurioj jis.
perėjo aukštes
nę
mokyklą
(high scbool)
ir kolegiją. Ją
baigė 1932 metais, gaudamas
laureato laipsnį.

Meno

Baka-

1933 metais, Tėvai Marijonai, įvertindami
Petro gabumus, jį pakvietė mokytojauti jų
vedamoj Marianapolio Kolegijoj, Thompson,
Conn. Dar ir šiandie studentai prisimena sa
vo buvusio mokytojo įdomias bei turtingas
pamokas ir malonius įspūdžius, kurių nema
žai Petras ten paliko. Marianapolvje bemokytojaudamas, Petras persiėmė Tėvų M ari
jom) dvasia ir pats pasiryžo stoti jų eilėsna
ir išvien dirbti jų kilnius užsimotus darbus.
1934 metais Hinsdale, III. stoja naujokynan,
1935 'm. sudeda pirmu,s vienuoliškus apža
dus. Tų metų rudenį stoja Marijonų Semi
narijon, Hinsdale, III. ir po keturių metų
uolaus darbo, stoja į kunigų eiles.

Kunigą Petrą, jo studentavimo dienų drau
gai bei pažįstami jį atmena už jo malonų,
gaivų būdą. Kunigui Petrui visad pasisek
davo visur įnešti gyvo, sveiko juoko, links
mos nuotaikos. Visuose jo užsiėmimuose pa
sireikšdavo graži tvarka, švara; taip, kad
greit buvo galima įgyti juo pasitikėjimas.
Gerai nusimanydamas tvarkos reikale ir tu
rėdamas gerą estetinį skonį, Petras buvo daž
nai skiriamas prie papuošimo darbų, ypač
bažnytinių apeigų, iškilmių ir t.t. Galima
drąsiai nuspėti, jog kunigui Petrui Dievo
suteiktos ypatybės ir gabumai laiduos jam
gausi) pasisekimą Kristaus vvnyne.

Kunigo Petro įsišventinimo proga labai
džiaugiasi jo tėveliai, savo senatve;^, bro
liai, seserys, giminės, prieteliai. Džiaugiasi
Nevvarko lietuvių katalikų parapija, kad Tė
vų Marijonų kongregacija .savo kunigų narių
skaičiuje susilaukusį priskaityti kito Kris
taus tarno.
Kunigas Petras Barauskas, MIC savo pri
micijas laikys 1939 m. sausio 29 dieną, Švč.
Trejybės lietuvių bažnyčioje. Nevvark, Nevv

Kunigas Pet
ras Povilas Ci
nikas, M. I. C.
sūnus Jono ir
Antaninos Ci
nikų,
gimė
1912 m. sausu
6 d.,
J Uinois.
iš pa
katalikiškos še
mos. Patys tė
vai. būdami die
vobaimingi, ste
ngėsi ir vaikus
panašiai auklė
ti. Pradinę mo
kyklą jaunair
Petrukui tekc
išeiti airių pa
rapijoje, kadangi tais laikais Šv. Juozapo
lietuvių parapija neturėjusi savos parapiji
nės mokyklos. Jausdamas iš 'mažens patrau
kimą į kunigystės luomą, todėl baigęs pra
dinę mokyklą, mokslus tęsė toliau. Aukštes
nius mokslus užbaigė 1932 m. Čikagos arki
vyskupijos ruošiamojoje Quigley seminarilinį gyvenimą, todėl įstojo į Tėvų Marijonų
vienuoliją. Atlikęs vieno meto naujokyną,
1933 m. sudėjo pirmuosius vienuoliškus įža
dus. Tolimesnes studijas tęsė Marianapolio
Kolegijoje (Thompson, Conn.) ir Tėvų Ma
rijonų Seminarijoje, Hinsdale, Illinois.

našaujant) Ne
kruvinąją Mišių Auką.
Kunigas Antanas pradinį mokslą yra išė
jęs parapijinėj mokykloje gimtiniame mies
te. Ten pat ir Higli Scbool mokslus. Po to
pradėjo-galvoti j kur pakreipti savo gyve
nimo žingsnius. Jautė savo širdyje kvietimą
į kunigus. Tad, atsisveikinęs su tėveliais ir
brangiaisiais draugais, Antanas įstojo į Tė
vų Marijonų vedamą Marian Hills Kolegi
ją. Mokslas Antanui sekės gerai. Filosofijos
mokslą, vienus metus kunigas Ignotas yra
ėjęs garsioje seminarijoje, Seminaire de Pbilosopbie, Montrealyje, Kanadoje.
Vieniems metams, reikalo verčiami, vyres
nieji pertraukė Antanui mokslą ir paskyrė
jį į Marianapolio Kolegijos mokytojų perso
nalą, dėstė seną, sunkią graikų kalbą ir taip
gi Šiandieninę prrjieūzų kalbą.
1935 metų rudenį, kunigas Ignotas įstojo

beveik

nustatyti

prieš 20 metų. Įstatymas lei

džia silpniems valsčiams
viduotis

kaimyninių
net

lik

prie

prisijungti

ir

Valdžia

valsčių.

vals

mažesnius

ragino

čius susijungti, liet mažai at
sirado

norinčių

likviduotis.

Nors Balninkų valsčius

nėra

mažas, nes turi apie 6000 gy

ventojų, tačiau jis likviduoja

si. Valsčiaus taryba, apsvars
čiusi vispusiškai tą klausimą,

vienu lialsu nutarė

Balninkų
Žel

tarp

valsčių išskirstyti

vos, Žemaitkiemio. Kurklių ir

Nutarimas

valsčių.

Aluntos

toks padarytas tikslu gyvenĮ tojams palegvinti valsčiaus iš

laikymo išlaidas.

Elektra ir kaime
A ilkaviskio

ST0LAUK1S,

joje. Laikui bėgant Petras pamėgo vienuo- apskr. — Lietuvos
j dar retai

kaimuose^

elektra,

pasitaiko

nes elektra brangi ir brangus

jos įvedimas iš didesnių mie
stų. Tačiau

pasitaiko

nių žmonių, kurie

suma

padeda e-

Kunigas Petras, nusistatęs tikslą, griež lektrai ieiti i kaimą. Stolautai jo visą laiką siekė; karštai pamylės bn-|kio kaimp
gyvena sumanus
vo knygas, įvairiais klausimais yra apsčiai'žmogus, Jonas Šukys, kuris
apsiskaitęs. Pasirodęs ir nemenkas literatas. turi cikorijos ir kavos apdir
Kunigas Petras yra nuoširdžios, atviros bimo fabrikėlį, gana gerai ir
asmenybės, visada pasiruošęs kitiems padėti.
pelningai veikiantį. Dabar J.
Pasirodęs sav,o sumanymais įvairiuose keb
Šukys ant Širvintos upės stajlumuose,
mu UVK.V
patiekęs reikale
*
gražių p,praktiškų
•
?
pasiūlymų. Neabejojame, jog jo teigiami pri-|t° elektros stotelę, kuri ap
v b v iv

iv ivwiv

valumai

-vieš visus Stolaukio

ir ypatybės daug kuo padės kun.

ūkinin

Petrui sėkmingai darbuotis bet kurioj sri kus ir Karalkrėslio pieninę.

tyje jis nebūtų pastatytas.
Kunigo Petro įsišventinimo proga džiau
giami ,įo tėvelis (motina mirusi 1922 m.), bro

Naujas Nemuno uostas
JURBARKAS, Raseinių ap

lis, sesutė, giminės ir prieteliai. Nemaža gar

skr. — Nemunas dabar teturi

bė ir So. Chicago Šv. Juozapo parapijai, nes

du žymesnius uostus, — Kau-

kunigas Petras yra vienuolis-kunigas iš tos

ne ir Smaleninkuose, kur gar

parapijos.

laiviai ir baidokai gali atsire-

KUNIGAS JONAS KAMANDULIS, MIC.

montuoti ir stovėti žiemos me
tu. Nemuno laivininkystei be

Kunigas Jo
nas Kamandnlis gimė gegu
žės 16 d., 1912
m., Stougliton,

Mass.

siplečiant, šių uostų jau nepa

kanta. Tarp Jurbarko ir Sma

lininkų dar rusai buvo pasta
tę Kalnėnų žiemos uosti),

,

Vėliau,.

,

bet

kunigo
Jono jJUO nePat°gu naudotis, nes jis
tėvaf persikėlė' >ra toliau nuo miesto. Dabar

Jersey.

iš šio mieste- tvarkomas Nemunas Jurbarlio ir apsigyve- ko rajone, ir susidaro sąlygos

MIC.

'Gimė birželio
1.3 dieną, 1911
metais, AVaterburv, Conn. Jo
tėveliai, Izido
rius ir Elena
neseniai minė
ję keturiasde
šimties
metų
sutuoktuvių ju
biliejų, abu dar
gyvi ir nuošir
džiai džiaugia
si taip didele
laime, pamaty
ti savo sūnii
Antaną, stovi
ntį prie Dievo
Altoriaus ir at

rilms buvo

no

Montello, £įa įrengti žiemos uostą. Nu-

Mass.
Baigė
čia pradinę mo
kyklą. Nuo pat
jaunų savo me
tų
jau linko

matoma upės srovę pasukti į
Kidulių

pusę

ir dabartinėje

Nemuno vagoje pastatyti uo
Įstą, kuriame galėtų laivai ir

Dievo tarnvs- baidokai žiemoti ir atsiremonton, eidamas mi- tuoti.

nistranto parei- j
gas

bažnyčioje.
Misijos yra apsčių

parapijos

i
ir ypatingų malonių i

______
Sparčiai auga miestelis
JKAZLŲ-RuDA,

laikotarpis. Kaip tik kunigo Jono pašauki- įP°lės apskr.

Tėvų Marijonų koplyčia, Hinsdale, Illinois
į Marijonų Seminariją, llinsdale, Illinois, i
baigti teologijos mokslus. Antanui mokslas
ir čia, kaip visur kitur, sekėsi gerai ir be
didelio vargo. Ir taip po ilgo darbo ir rū- į
pestingo ruešimosi, Antanas kartu su kitais
penkiais laimingais savo draugais vienuo
liais, šių metų sausio 22 dieną, J. E. Vys
kupo Wm. D. O’Brien, D. D. yra įšventina
mas į kunigus. Savo pirmas iškilmingas Mi
šias atnašaus savo gimtinėje, Waterbury,
Conn., sausio 29 dieną, Šv. Juozapo para
pijoje.
Kunigas Antanas Ignotas yra vertingas
ir daug žadantis žmogus. Jis yra draugiš
kas, malonus ir geros širdies.
Kita graži ir žymi kunigo Antano Ignoto
ypatybė yra mokslo meilė. Dvi vasaras jis
yra praleidęs mokslo suole: vieną — De
Paul Universitete, Chicago, III., o antrą —
Marųuette Universitete, Milwa-ukęe, AVi.s. Be

to dar jis turi didelį pamėgimą skaityti
knyga*. Jis skaityti tikrai mėgsta. Tačiau,
šalia kitų veikalų skaitymo, pats kunigas
Antanas pajėgia gražiai savo 'mintis pa
reikšti; jis ne vien gėrisi kitų raštais, bet
ir pats ima plunksną ir rašo savo kūrinė
lius. Pastabesni gal atsiminsime nekartą ma
tę jo gražių veikalų ne tik mūsų lietuviško
je peri jodinėje spaudoje, bet net ir angliš
koje. Nuolat lavindamasis, ateityje kunigas
Antanas tikrai taps mums dar brangesniu
asmeniu.

“Kas gi aš esu Vie
špatie, kad mane at
vedei iki šiai vie-

Marijam-

Pro Kazlų-Rfi-

mas misijų metu realizavosi. Nujautęs pa- dą eina geležinkelio linijos
šaukimo malonę jis paliko pasaulį ir jo jungiančios Kauną su kybardžiaugsmus ir išvyko rugsėjo 1927 m. į Tė- tais (Vokietijos siena) ir Kau
vų Marijonų vienuolynų Hinsdale, III. <5'«
BU Marija,npolę - Alytun,,
baigė aukštesnės mokyklos skyrius. Tėvams
Būdamas geležinkelių mazga
Marijonams
įsteigus kolegiją Thompson,
Conn., jis išvyko ten baigti savo kolegijos ’r turėdamas vasarvietės pri
moksią. 1932 m. liepos 16 d., sudėjo savo Jvalumų, Kazlų-Rūdos miesteamžinus įžadus. Tėvams Marijonams 1934 į lis sparčiai auga. Prieš 20 me
ni. įsteigus kunigams ruošti aukštesnę semi-j tų čia tebuvo keli šimtai gy-'

nariją, Marian Hills Seminary, Hinsdale, III., y^ntojų, o dabar jų jau yra
kun. Jonas grįžo į senas žinomas ir mylimas
apie 3000. Iš valdiško miško
aplinkas. Atsidėjusiai per keturis metus pa
sidavė teologiškam Bažnyčios mokslui,
ir sudaryta 400 sklypų naujoms
štai jiasi rengęs .savo kilnų pašaukimą galu- statyboms.
Kadangi aplink

tinai realizuoti.

Tėvelyje Kamandulyje atsispindi maloni ir
patraukli asmenybė. .lame glūdi neišsamus
energijos šaltinis. Iš prigimties linksmos nuo
taikios ir galįs prisitaikinti prie reikiamų
aplinkybių. Linkęs prie misijonieriško dar
bo ir ketinąs ateity jį gyvai realizuoti.
Savo primicijas turės savo tėviškėje, šv.
Roko lietuvių bažnyčioje, kur klebonauja,
kun. Jonas Svagždys, sausio 29 d., Geriau
sio pasisekimo ir Dievo (palaimos.

N

4

Kazlų-Rūdą yra dideli miškų
plotai, tai

statyba

vykdoma,

daugiausia medinė.
— Nepriklausomybės pamin
klinė Prisikėlimo bažnyčia bū

sianti baigta ir įrengta tiktai
1943 metais. Statybai dar rei

ksią išleisti apie pusantro mi
lijono litų.

i
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MATAS IR KOTRINA SRIUBAI

arba žiemių Amerikų, tuomet ir .Japonija daug kų gero jie-

JNTYS PYPKĘ RŪKANT

į: s

.

j

-Savo gyvenimo

* • ’’
»-»

,

’L

-r.

— V ,

metus ėsu praleidęs tarpe į- taip paaiškino:

ja

vairių tautų. Esu sutikęs į-

vergais, jį tik nori

•••

'nas ‘sako darytL Ta,S1> Jai>°-

— O, — jis tarė, -— aš esu
r

OR. A. G. RAKAUSKAS

—
■ '
•
šjatausim ir .įokio kito sveti- šiandien visi Japonijos gyvenilgiausius gu užkariaus Kinijų. .Jis man mo krašto nebijosim. Japoni- tojai 'mano, jog Amerikos gy

jam atsakiau.
,

Kas link

u Kinija, tuomet Azijoje vie- niekados jų neatakuos. Net ir

— .Japonija neUiano ir nie
vairiausių žmonių: mokytų ir
kados nemanys Kinijų užka
nemokytų, paprastų darbinin
riauti, nors tas ir yra gali
kų ir pasiturinčių biznierių.
ma. Ko Japonija nori, ko ji
Keletas dienų atgal, teko su
siekia ir kariauja, tai visai
sieiti su jaunu japonu. Jis
kitas dalykas. .Japonija nori
pasirodė gimęs ir augęs šioje
būti Kinijai broliška tauta,
šalyje, o jo tėvai atvykę iš
visados palaikyti tarp savęs
Japonijos. Jis man daug kų
.
•
broliškus santykius ir tik bro
papasakojo is rusų - japonu ,.v
siškai Kinijų su .Japonija su
karo 1905 metais. Įdomu bu
vienyti.
Tad, kodėl Japoni
vo tas viskas girdėti, nes jo
ja kariauja, jeigu ji nori būti
tėvai visa tai buvo matę savo
tokia prieteliška! “Japonija
akimis. Gaila, kad negaliu vi
,
•
inori .sutriuškinti dabartinį Ki
to to suminėti, gal kitų kartų. Į ..
.
l
r
,
•
,
nijos
diktatorių
Clien Kai
Jau buvau nuo jo einųs, ka- i
...
, ...
i
••
, ,;ga i.„ i Sbek ir jo valdžių. Nes dabarda jis mane pasisaukė ir pa- 1
d
tinis- Kinijos diktatorius yra
klausė, ar aš jį galėčiau kitų
Rusijos raudonosios valdžios
sykį sutikti ir pasiteiravo, ko-,.
kios aš esu tautos. Lietuvi d >takoj’ ir ,la''° tai- k,» Slal‘-

L

daug kų girdėjęs apie Lietu
vų. .Man rodos', kad tai viena

iš trijų Pabaltijos valstybių,

kurios beveik vieno didumo.

nija nori išvyti iš Kinijos kto

Per

niuniznių.
įi,.

-

....

.

baltosios rases išnaudojo Ki...

,

nijų darydamos Sll ja visokį
......

,

nenori

paversti

kiniečių ventojai

yra jų geri

paversti liai ir jie tokie visados pasi-

man paaiškino, kad

2415 W. Marąuette Rd.

priete-

juos savo draugais’’. Bet to-1 liks.

liau jis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao valandoa:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

lai tiek sį kartų. Kitų sykį

’

bizny, ir visados apgaudamos
Kinija. Kitaip sakant, jos jų

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitari us

kada Japonija baig> savo da kada susieisim, dauginus apie
rbų Kinij/ije, tuomet kreips kų kita pasikalbėsim.
Tel. CANaI 5969
dėmesio į Rusijos Sibirą, kur

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. WALTER J. PHILLIPS

tų. Tenai randasi gaujos ne

OR. P. ATKOČIŪNAS

2155 VVest Cermak Road

mokytų ir necivilizuotų rusų

DANTISTAS

yra platūs ir turtingi laukai
ir galima būtų paversti j tur

AKIŲ GYDYTOJAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1446 So. 49th Couri, Cicero
Vntradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

OR. VAITUSH. OPT.

TeL CAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTUK

LT

Ofiso Tel. CANaI 2345

DR. F. G. WlNSKDNAS

SPECIALISTAS
OPTOMKriilCAL.I.Y AKIU
LIETUVIS

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suvirš 20 metų praktikavimo
Mano Garantavimas
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Palengvins aklų Jtemplmų, kas ea.. priežastimi galvos skaudėjimo
Trečiadieniais pagal sutartį
Į ivaljjtnio. akių aptemimo, nervuotuRes. Tel. CANaI 0402
>io, skaudamų akių karšt}, atitaiso
trumparegystę lr toliregystę Prlren
gia teisingai akinius. Visuose atsltl
Šimuose egzaminavimas daromas so
elektra, parodančia mažiausias klal- Ofiso Tel. Canal 6122
!a» Specialė atyda atkreipiama t
iiokyklos vaikus. Kreivos akys ati lies. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1868.
aiesomos

2158 W. Cerinak Road

metų

daugelį
.v

daktarai

doktrinų mes norime turėti ir .Jungtinių Valstybių, Japonija Telefonai HEMIoek 6286

Rašo Dūmas
Ah

Tokia uis galėtų suteikti.

kitą gintų.

viena

LIETUVIAI

2305 So. Leavitt Street

4309 W. Fullerton SL
OFISO VALANDOS:

1—4 po piet ir 6—8 vak.

OK. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRgima 1116
4070 Archer Ane.
Valandos: 1—3 ir 7->—8
Kasdien išskyrus Sered^
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
_______ Sekmadienį susitariąs_____

Turime garbės pasveikinti “Draugų’’ jo sukaktuvių pro- Jos yra Lietuva, Latvija ir apvogdavo. Todėl mes nori
;a ir palinkėti jam, jo visiems redaktoriams ir darbininkams Estija.
pirmlaa.
me išvyti baltus šeimininkus
Valandos nuo 1» Iki 8 vai. vak.
. ekmingiausia toliau darbuotis religiniuose, tautiškuose, lab
— Kų Hitleris dabar darys
NedClloJ pagal sutartj.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
iš
ten
ir
patys
.su
ja
biznį
va

daringuose ir kituose geruose darbuose.
Daugely atsilikimų akys atitaisosu Lietuva?
pagalios jis ryti. Paskui mes norime ki uos be akinių Kainos pigios kaip
DANTISTAS
OFISAS
manęs paklausė.
<712
SO.
ASHLAND
AVĖ.
2201
VVest
Cerrnak
Rd.
niečius apšviesti ir padaryti
4729 So. Ashland Avė.
Turėjau prisipažinti,
kad
VALANDOS:
2-tros lubos
juos tokiais pat civilizuotais,
LIETUVIAI ADVOKATAI 9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
CHICAGO, ILL
nežinau. Vienok, sakau,
ti.
kaip kad ir europiečiai, arba
6 iki b vakare
Telefonas MIDway 2880
kiuos, kad Lietuvą paliks ra kad kaip ir mes esam. Kai ki Telephone YARds 1001
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
OFISO VALANDŲ?:
pagal sutartį.
mybėj, gi kas liečia Klaipėdų, niečiai paliks civilizuoti, tuo
Nuo 10, iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki t
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
tai, aš manau, jis jų norės
LIETUVIS ADVOKATAS
met mes su jais susivienysim
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
kontroliuoti.
Čia paklausiau
4631 So. Ashland Avenue
ir būsim kaip viena tauta
jo, kų jis įmano apie Hitlerį.' Azijos tauta>J kaip kaJ 7
Res. 6515 S. Roekvvell Street GYDYTOJAS IR CHIivURGAS
Telephone REPuhiic 9723
— Well, — jis sako, — esu,
„
I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street
’ 'merikoniskos tautos. Nors josi
daug girdėjęs nuo savo žmo
TELEFONAI:
4631 So. Ashland Avė.
kalba skirtingomis kalbomis/
Ofiso WENtworth 1612
nių ir skaitęs mūs kalboje įTel. YARda 0994
Res. — YARds 3955
LIETUVIAI ADVOKATAI
ir skirtingo tikėjimo, vienok
vairius laikraščius. Aš manau,
Rez.
Tel. PLAza 2400
OFISO
VALANDOS:
6322 So. VVestern Avenue 2 iki 4 popiet
kad Hitleris yra pašėlęs Vo- -i°s 'ia su-dv ieniję, turi savo
7 ikį 9 vakare
VALANDOS:
VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
kietijos valdytojas, kurįs nori sutartį, kaip Monroe Tloktripagal sutartį.
Panedėlį, Utarninko ir Ketverg.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien*
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
ir kitas šalis valdyti, kaip na, ir tokiu būdu nebijo kitų
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki I! ’ '
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIA]
kati prieš šimtų metų Najio- kraštų. Jeigu kuri nors valSubatoj nuo 12 iki 6 v. v
Tel. Prospect 1012
leonas. Bet, aš manau, ir jis stybė bandytų užpulti pietų
ei YARda 5921
P»es 6958 So. Talman Avė.
Uez Tol. Repnblic 504/
Res.
Tel.
GROvehiU
0617
es.: RENwood 5107
savo gyvenimų baigs, kaip ir
Ofiice Tel HEMIoek 4848

DR. GEORGE I. BLOŽIS

STANDARD FEDERAL SAVING &
LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

DR. CHARLES SEGAL

JOSEPH J. GRISH

DR. P. J. BEINAR

DH. MAURICE KAHN

KAL & ZARETSKY

MARQUETTE

Napoleonas.

PARK

DR. J. J. SIMONAITIS

Paskui jis man pasakė, kad Į
Hitleris nėra

normalus,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

kad

Sveikinu Dienraštį • Draugų’’ jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

jis niekados negalės vesti žmo

4192 ARCHER AVENUE
(NORTH KAST CORNER ARCHER AND SACRAMENTO A VENTE)

United States Government priežiūroje ir
kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
05,000.00.

Turtas virš 02,700,000.00. Reserve,
atsargos fondas virš 0220,000.00.

Išmokėjom 4% už padėtus pinigus.
Duodam paskolas ant 1-my Morgičiy, nuo
1 iki 20 metų lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

1446 So. 49th CL

Užlaikau deimantų, laikrodžių ir

lus ir negali turėti norniališ-

kų minčių, jis negali ir savo

Subatomia nuo 7—B vakare
Ketv. ir Nedelionua euaitaraa

kitokių brangmenų.

šalį normališkai valdyti.

Office honra:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundaya by ajtpointinent

Laikrodžių taisymas, tai mano spe
Kai aš jam atsakiau, kad

pirmų sykį apie tai

cialybė.

girdžiu,

jis iš to net nusistebėjo.

5 yra gerokai prasilavinęs, tad

paklausiau, kų jis mano apie

DR. STRIKŪL’IS

A. PETKUS

Man pasirodė, kad japonas

2456 W. 69th St.

PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

Chicago, Illinois

dabartinį Japonijos su Kinija
karų ir kų Japonija veiks, jei-

Jr

OFISO VALANDOS:
: Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
I
Nedėliomis pagal sutarti
Office Tai. YARda 4787
Narni) TaL PROepect 1930

Tel OANal 6122.

Sveikinu Dienraštį ‘ Draugų” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

*1

$ *

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAOO
4192 Archer Avė.

Vai. 2—4 ii 7—9 yak.

nos. O kadangi nėra norma

SEFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS
GALIMA PASIRENDUOTI
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 5 vak. Rere.loni nuo 9 Iki 12 d.,
Subatom nuo 9 ryto ik*. K vai. vakaro

2423 W. Marųuette Road

Phone Lafayette 0461

JUSTIN MACKIEWICH Pret
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

C. B. Chamberlain, vairini
Ne viskas auksas, kas žiba.
Kiekvieno pirštai į save nkas lėktuvo, kuris skrieda
mas užsidegė ir nukrito neto
Nespaudęs norago, neval- linkę.
gysi pyrago.
1 Tūkstantis kelių veda prie li Milės City, Mont. Žuvo jis
Beriami žirniai į sienų ne paklydimo, prie tiesos — tik ir kiti trys asmenys. (Acme
telegkotoj,
limpa.
tai vienas.

JOE VILIMAS

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

CONTRACTOR & BUILDER

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubUe 7868

Chicago, III.

Tel. HEMIoek 2323
------------------------------------------------ ------------------------------------------------................. ............-------------------------------------------------

756 VVest 35th Street

.TaL OALumet 6974
OFISO VALANDOS
9 vai. ryto iki 8 v. vakare, iiakiriaat
aekmadieaioa ir trečiadieama

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL VIRginia 0036
Reaidencijos TeL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAB XB OHOLUIMAS

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 2—4 ir 8—8 P. M.
Recideneija
8939 So. Claremont Avė.
Valandoa: 9—10 A M.
Nedėliomis pagal autartį

Tel CANaI 0257
Res. TeL PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

DR. J. J. KOWAR

DR. G. VEZEL’IS

(K0W ARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

2403 W. 63rd St., Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniais
Pagaal Sutartj.

Sveikinu Dienraštį “Draugų” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

Tel LAFajette 8018

DR. C. J. SVENCISKAS

J. KODIS UŽEIGA

DANTISTAS

2622 West 69th St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Office Plione
Rea and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 8 vaL vakaro
PROapect 1028
2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706 TeL YARda 2246

Home Repairs — Real Estate

6800 S. Maplewood Avė.

DR. A. J. BERTASH

Chicago, Illinois

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

Tel. Prcspect 6629

£

10 vai. ryto iki B vai. vakaaro
lokw»dū»iaia U Tra4ia4i«iiaie

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal antartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DantiatM

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayetto 8660
Antradieaiaia, Ketvirtadieniai! ir
Penktodi aniaia

4631 South Ashland Al.
TeL YARda 0994
BŪaaadifliuau, Trečiadtontoto

b

1

01 1<

Šeštadienis

draugas

pasakyti, kuris choras geriau-j Į Amerikų turėti vykti toks mesti ar katalikiškumų, ar kisias bei stipriausias ir kuris choras, kuris yra sukurtas tokį specifinį atspalvį. Toks
Klaipėdos giedotojų draugi-į turi tinkamiausių šiai gastro- vien dainos menui kelti ir ne-choras jau negalėtų būti vijos choras, kuris taip pat dai- Ki dainų repertuarų. Spaudo- turi jokio srovinio antspalvio. sielius amerikiečiams lietunos mene yra pasiekęs aukšto je aptinkama siūlymų chorų Būtų negeistina, kad ameri- viams vienodai retas ir mylilygio. Be abejo, yra Lietuvo- parinkti konkurso būdu. Šitas kiečiai turėtų pagrindo Lietu-mus svečias. Be to, svarbu
je ir daugiau chorų, kurie gal būdas gal būt visai geras, vos dainos reprezentantui, per yra, kad choro dalyviai savo
neblogiau reprezentuotų lietu- jeigu norima tiktai įvertinti daugelį metų pirmų kartų už-asmeniniais savumais sugebėviškų dainų negu čia paminė- choro meninį pajėgumų Bet jūryje pasirodžiusiame pri- tų išeivijoje atstovauti Lietutieji chorpi. Taigi nelengva šito nepakanka.

KURIS LIETUVOS CHORAS VYKS Į AMERIKĄ?

KAUNAS (.Y D V.) — Pernai Lietuvoje viešėjo ainerikiečių lietuvių “ Pirmyn” cho
ras ir Vilniečių “Varpo”choras. Šie mieli svečiai Lietuvoje buvo labai gražiai priimti,
paliko čia gražų įspūdį ir atminimų. Tenka manyti, kad
apsilankiusieji brangūs sve
CICERO, ILLINOIS
čiai, dainos meno mėgėjai ir
kėlėjai, liko patenkinti savo
viešėjimu
nepriklausomoje
Lietuvoje.
Lietuvos ir užsienių lietu
vių dainininkų, sportininkų,
menininkų ir šiaip jaunimo
Įvertindami dienraščio nuveiktus
vienų pas kitus pasisvečiavi
mas bei savo sugebėjimais pa
lietuvybei darbus, sveikiname dien
sirodymas turi visokeriopos
raštį “Draugę” su 30 metų jubilie
reikšmės ir yra remtinas. De
ja, tolimos ir brangios kelio
jum, linkėdami laimingiausio pasi
nės neleidžia šitokias ekskur
sijas labai išplėsti. Todėl sva r
sekimo ateityje.
,u bent jas gerai organizuoti,
paruošti programas, kad būtų
geriausiai pasiektas užsibrėž
ZARASIŠKIŲ KLUBAS
tas tikslas.
Dabar Lietuvoje yra iškel
James Tarulis,
tas klausimas apie pasiunti
mų šiemet j Jungtines Ameri
Pirmininkas
kos Valstybes vieno tikrai ge
ro choro, kuris papildytų ir
paįvairintų lietuvių dienos
Nevv Yorko parodoje progra
mų ii- duotų eilę koncertų lie
tuvių kolonijose. Rodos, kad Jr
šitas sumanymas rado prita
rimų atitinkamose valdžios įs
taigose, ir jam įgyvendinti esanti patikrinta vyriausybės:
parama. Tačiau iškilo klausi-1
mas, jau sukėlęs ir spaudoje
diskusijų, kurį būtent chorų
siųsti į užjūrius reprezentuo
ti Lietuvos dainos menų ir
jauninu}. Kalbama buvo apie
6559 So. Campbell Avenue
universiteto chorų. Netrukus
Tel. Prospect 9153
pareiškė pageidavimų vykti į
Amerikų Šaulių Sujungus ir
jaunalietuvių chorai. Jauna
lietuvius esu pakvietęs ameri
MARQETTE PARK
kiečių “Pirmyn” choras, ku
rį pernai Lietuvoje jaunalie Jr -ttuviai daugiausia globojo. Bet
šitų pakvietimų galima
tinti tiktai kaip amerikiečių
dėkingumo ir
mandagumo
R. IR E. ANDRELIUNAI
ženklų. Girdėti, kad norėtų va
žiuoti pas amerikiečius ir
6324 So. Westem Avenue
Sveikinu

Dienraštį

“Draugų''

Jubiliejaus

jo

30

CICERO, ILLINOIS

Dienraštį

ver

$
r -

Tei.

BRIDGEPORT

5875

Cicero

=^1

r#

Stanislovas ir Pranciška Laudanskiai

Sveikinu

Dienraštį

Jr
Dienraštį

Jubiliejaus

30

jo

“Draugų”

Barbora paluliai,

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
M

sav.

Jr
Sveikiname

“Draugų”

Dienraštį

jo

30

806 West 31st St.,

metų

Proga

Jubiliejaus

Tel. VICtory 1696

CHAS. SYREWICZE IR SŪNUS
GRAB0RIAI

CHICAGO, ILL.

Dienų ir Naktį Patarnavimas
Koplyčia Dykai

1344 So. 50th Avė.

metų

m

Tel. Cicero 294

Jr

“Draugų”

jo

30

Sveikinu

Dienraštį

30

jo

metų

r-Z

Proga

Jubiliejaus

DR. P. ATKOČIŪNAS

Jubiliejaus

Tel. Cicero 6756

1446 So. 49th Ct.
j?

Sveikinu

Dienraštį

metų

PARK

“Draugų”

jo

30

metų

Proga

Jubiliejaus

MEST JEWELRY AND MUSIC
ANTHONY

P.

LIAKAS,

Prop.

30

metų

Proga

Kviečiame naudotis mūsų ilgų metų
Ipatyrimu. Gausite patenkinantį patar
navimų ir tinkamų avalų, ypač jauni
mui — vaikinams ir merginoms smagių čeverykų šo
kiams.

Mano moderniškai įtaisytoje krautuvė
je rasite geriausios rūšies brangmenų:
laikrodžių, žiedų, muzikalių instru
mentų ir tt.
Visus kviečiu atsilankyti ir duoti
man progų jums patarnauti.

2049 W. 35th St.,

jo

Pranešam, kad užlaikom čeverykus vy
rams, moterims ir vaikams visokių
stailių. Ypač didelis pasirinkimas da
bar Kalėdų metu.

CICERO, ILLINOIS

BRIGHTON

“Draugų”

Dienraštį

Sveikiname

DANTISTAS
m

Proga

REPUBLIC

“Draugų”

UNIVERSAL SHOE STORE
Antanas

Zaleckis

ir

Joseph

Martinauskis,

savininkai

3337 South Halsted Street
J

Chicago

GENERAL

TELEFONAS LAEAYETTE 0332

=^1

4932

Dienraštį

“Draugų”

jo

30

RE-ELECT

metų

Proga

JAMES F. KOVARIK

i
Sveikiname

Dienraštį

“Draugų”

jo

30

metų
FIRE

Jubiliejaus

CHIEF

MARFAK

Alderman Fifteenth Ward
of Chicago

Proga

MARŲUETTE PARK REALTY CO.

TEXACO GASOLINE

Generaliai Kontraktoriai ir Namų Statytojai

m
£££

JONAS BALTUTIS

J
6909

S.

Rockvvell

Tel.

St.

Grovehill

Z'

J

Sveikiname

Dienraštį

“Draugų“

Jubiliejaus

jo

30

IR

0036

John G. Mezlaiskis, Pirmininkas

teityje.

Proga

J?

Jubiliejaus

Labai man malonu pasvei
kinti “Draugų” jo jubilie
jaus proga ir palinkėti jo lei
dėjams, redaktoriams ir pla
tintojams geriausių sėkmių a-

metų

MILDA AUTO SALES

Cicero, Illinois

2320 So. Cicero Avė.

Sveikiname

ž

30

Proga

5 & 10 TAVERN

petras ir

jo

metų

Krautuvė atdara kas vakaras iki 9:00 vai., Ned, iki 2:00 vai. p. p.

LU

“Draugų”

Jubiliejaus

Sveikiname

Krautuvėje randasi ir įvairių rankdarbių kurių kostumeriai galės įsigyti, arba palikti užsakymų padarymui
pagal reikalavimų.
TEL.

metų

LINKSMA UŽEIGA
1320 So. 49th Avė.
Cicero, Illinois

Nupigino kainas Laikrodžių, Deimantų,
Visokių Žiedų, Rašomųjų Plunksnų ir
visų kitų dalykų. Be to dar kiekvienam
kosturneriui duos po gražių dovanų. Taip
gi užlaiko muzikalių instrumentų.

of■

30

jo

Proga

A-

Proga

Jubiliejaus

«**«<

Draugų”

Jubiliejaus

MRS. B* PUŽAUSKAS

Sveikiname

‘

Dienraštį

Sveikiname

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS

vos jaunimų be jokių prie-Į
kaistų.
Choro kelionės reikšmė ne- — Iš užsienių buvo pasko
los pasiūlymų Šventosios uo
sibaigs vien jo koncertais.
merikiečių lietuvių dvasios sto statybai. Tačiau nuo paspakėlimui, jų supažindinimui, kolos atsisakoma, ir Lietuva
su senųja tėvyne daug svers, toliau plės ir statys tų uostų
choro dalyvių susitikimai bei savoi lėšomis ir pajėgomis,
pasikalbėjimai su savo užjū-, — Naujai nupirktas laivas
rių broliais.
“Panevėžys”, jūroje pritrūAtrodo, kad pagal šitokius kęs kuro, buvo nuplukdytas į
samprotavimus,
tinkamiau- A'inemuendes uostų. Netrukus
sias choras kelionei į Jungti- “Panevėžys” išplauks į Lini
nes Amerikos Valstybes bus pėdų.
Vytauto Didžiojo universiteto
---------------------choras.
PLATINKITE “DRAUGĄ”

IŠVEŽIDTOJAl
THE TENAS CO.

metų

Proga

ANTANAS IR KOTRYNA YANČIAI
m

Schlitz Alus — Visokie Gardūs Gėrimai
Kviečiame visus lankytis pas mus ir toliau,
kaip praeityje
3052

W.

63rd

St.

CHICAGO,

Tel.

Republic

2410

Elections Februarv 28th, 1939

ŠONAI

2625 W. 47th St.

Tel. LAEayette 0376

Jr
Sveikiname

Dienraštį

“Draugų”

Jubiliejaus

jo

30

metų

Proga

Vincas ir Ona Kubaičiai, Sūnūs Edvardas
ir Andrius, dukterys Frances ir Karalina,
SUNSET PARK
Telefonas

ĮLLINOUS

Lemont

LEMONT,

Simonas Piliackas

3

87—W—1

ILL.

o

DRAUGAS

Jįpsf ndipnis

teistas dešimčiai metų kalėti,
Nuo savo burnos nenutrau Įprotis piktesnis už prigim
o jie ištremti iš sovietų “ro kęs, kito nepamylėsi.
tį.
jaus” kaip negeistini svetim Obuolys nuo obels netoli
Išlėkė kaip sakalas, nutūpė
šaliai.
krinta.
kaip vabalas.

Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽIŠKIS)

SKYRIUS XVI
Saugus pavedimas

Sveikinu “Draugę” sulaukusį 30

juos užgaus. Bot klystame. Jie

užlaikyti

bus

kaip

nė jokia

metę gyvavimo sukakties. Jo lei

motina neužlaikė kūdikį ir ku

(Tęsinys)

rni ij dieną apturėsime

jnzis at

dėjams, redaktoriams ir visokiems

Jis niekad nedaro gyvenimą gal <pindanėiame grožyje.

mums lengvu, kaip mes kar-

bendradarbiams lirlkiu geriausio

užgaudami tsčius, nekaltus, ir gražins; mes

mylime,

pasisekimo tolimesnėje jų darbuo

juos, susilpnindami jų karak- žinome, kad .Jis tiktai u'žlai-

terį, mūsų

perdideliu

pagel- kys mūsiškius ir tie, kurie Jo

mes užmigsime;

bėjimu. Kristus visados įkvė- iki

nome,

pdina mus daryti geriausią.

Kokiais tik meilias žmogiš
kas

prietelvstes

mes

kad

nemano

.Jis

tėje prie katalikiškojo dienraščio.

mes ži-1
nu

t

traukti ryšius siekiančius tarp
Čia ir Ten. Jis nemano —■

galime

JONAS KRUŠAS,

nors dangus yra puikus — pa-!

sudaryti, ir ką tik šios gali

mums reikšti, tai tiktai

BEST WISHES, SUCCESS AND
LONG LIFE TO
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

“Mes esame gana tikri, kad

tais klaidingai darome tiems, Jis juos mums atiduos — skai

kuriuos

Sausio 21. 1929

keisti dvasių

mū

Šv. Kazimiero kapinių užveizda

ten įeinančių;

kad jie užmirštų akių, kurios

są gyvenimo pavedimu į Kri

iškeltos ir šlapios, lūpų, ku
staus rankas gali būti visiš
rios perdaug maldai tykios. |
kas saugumas šiame taip pik
Jis nepaims dvasių, kurias Jis
to pilname pasaulyje,
arba
davė ir nepadarys išaukštinmūsą gyvenimas
gali kada
tus taip naujais, kad jie bus, het išaukštintas, laukia
nors pasiekti savo geriausias
man ir tau prarasti. As tikiu, vietoje, kur susieisime,
galimybes.

toje našumo atsakančio
panašu
jei mui ir nepadėjo juos šalia kits

jie priims mus, tave ir mane,!,., , .
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įtiktai as busiu paskaitytas ve- kito — taip išdirbto į vieną

’

Mes taipgi galime, tat, pa ir bus taip linksmi mus sudaryti šį pati mūsų gyveni tikti, kad kuomet as labiau-1

nors atskirus, mistifikuotus ir

’’
nemanė nutraukti tarp jų tų
k«(l Dievas suteiks
mo pavedimą, kuomet priei šia nuliūsčiau, aš pradedu at-ĮAš
drebančių ryšių. Kuomet iš
name prie to, ką vadiname siminti apie to linksmumą ir malonią nuostabą ašaromis su- busime, aš esu tikras mes bū
mirimu. Tai yra tas, ką Jėzus tą dieną, kuomet jie visa mu-! teptomis, nulildintoms akims sime labai linksmi, kad tru

padarė: “Tėve, į tavo rankas ms pasakys apie kelią, kuriuoj jr |<a(j j0 dangus bus kuo putėliui buvome taip liūdni”.
kuomet jie į linksmiausias, kuo labiausia
aš atiduodu
savo dvasia”. jie išmoko eiti
Mums niekad, nereikia bijo

(Šv. Luko XXTTT, 46). Yra i dangaus kelius parodys. Ma-j,v.
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JOSEPH F. ROPA
A L D E R M A N

21st

W A R D
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........ džiaugsmu tau ir man pritve- tis pavesti mūsų mylimuosius
nrams sunku matvti
mūsų į no nustotieji, maniškiai
ir Į
.
;
į Kristaus rankas, kuomet jie
prietelius nnrstancius. Išrodo as, turėsime tiek daug drauge]
’
.
.
............ ___......................
~ nemus'apleidžia;
ir nuims

mums, kad jie pasiges mūsų neužilgo matyti. Aš tikiu, kadi5’8 kentėjome. Dievas niekad1

|<U0Tnet atsiskvJ

meilės ir kad mirtis kaip nors kaip tik pats meilus veidas, nepadarė dvasios dvasiai, pa-1 rįmo valanda ateis, iškvėpti
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savo dvasią į tas pačias stip

rias, švelnias amžinos meilės

ROOSEVELT FURNITURE CO.
Sveikina dienraštį “Draugę” sulaukusį 30-ties metu
gyvavimo jubiliejaus ir linki jam dar ilgai gyvuoti.

rankas.
(Seks skyrius XVTT)

METROPOLITAN
STATE BANK

NUSIVYLĖ SOVIETU
“ROJUMI”
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JONAS BERTULIS ir MIKAS JOVARAUSKAS
Savininkai

2310 W. Roosevelt Road
CHICAGO

Tel. SEEley 8760

BUDAPEŠTAS, Vengrija,
liepos 1.6. — Didelį įspūdį su
kėlė čia išleista vieno vengro
darbininko buvusio komunisto
parašyta knyga vardu “Bu
vusio Sovietij Darbininko Gy
venimas Per Penkioliką Metų
Sovietų Rojuje.” Žmogus ap
rašo savo skaudų nusivylimą
tuo “rojumi” Rusijoje.
Griuvus komunistų režimui
Vengrijoje 1919 metais tas
darbininkas bendrai su raudo
nųjų vengrų vadu Belą Kunu
ir kitais išsinešdino į bolševikų
“rojų” Rusijoje.
Pradžioje, rašo tas nusivy
lęs darbininkas,
bolševikai
juos visus ten vaišino ir įver
tino jų žygius. Tačiau po nekurio laiko tas bolševikų bro
liškumas ataušo ir pagaliau vi
siškai atšalo. Juos imta igno
ruoti. Neteko darbo. Bolševi
kai jų likimu nesirūpino, net
jiems sergant juos paneigė.
Kiek palaukus jie patyrė,
<F
kad Belą Kun suimtas ir nu-

2201 West Cermak Road
CHICAGO
§5

Sveikiname dienraštį “Draugę” jo 30 metų Jubiliejaus
proga ir linkime, kad dar daug, daug meti; gyvuotų.

Valdyba
JOHN B. BRENZA, President
STEVEN S. TYRAKOWSKI, Vice-President
JULIUS C. BRENZA, Cashier
Direktoriai
JOHN B. BRENZA
STEVEN S. TYRAKOWSKI
DR. SYLVESTER A. BRENZA
JULIUS C. BRENZA
WILLIAM S. BRENZA
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Compliments of

Congressman

ALDERMAN

A. J. SABATH

ARTHUR G. LINDELL

10 So. LaSalle Street

George A. Wilson (kairėj)
respublikonas, naujas Iowa
vai. gubernatorius. Dešinėj
buvęs gub. Nelson Kraschel,
demokratas. Jis pralaimėjo
pereituose rinkimuose. (Aeme
photo)

9th Ward
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“DRAUGO” NUO
PELNAI MŪSŲ
TAUTAI
(Tęsinys iš 2 pusi.)

kovo 3Į1 d. "Draugus” išeina
dienraščiu. Jo priešakyje at
sistoja tik kų iš Lietuvos at
vykęs “Vilčiai” aukų rinkti
kupinas energijos ir žemaitiš
ko užsispyrimo vyras kun. dr.
J. Maliauskas. Dabar jau kas
dien “Draugas” kelia lietu
vių tautinę sųmonę, kasdien
ragina dirbti Lietuvai, jų
Šelpti. Dienraščio redaktorius
neabejoja, kad “kam brangi
Lietuvos laisvė, kam brangi
lietuviškai katalikiškoji kultū
ra, tas beabejo rems dienraš
tį.”

Iš Lietuvos ateina vis bai
sesnės žinios, ištremtieji baluja, karas nesibaigia, vi
suomenė nusiminimo apimta,
bet “Draugas” vis drąsi
na, ramina: “Nors sunki li
kimo letena mus spaudžia,
nenuleiskime rankų! Pajuo
kime jas draugiškai vienas
kitam, su pilna vilties ir mei
lės širdimi, kaip milžinai sto
kime visi į darbų, o tuomet
susilauksime šviesesnės atei
ties.”
Lietuvos

laisvei

švintant

ta. Jos šviesų ir šilumą savo
pasiaukavimu "palaikykime.”
Taip rašo “Dr.” 19|18 m. 298
nr. Vadinas, ir pranašauja ir
akstiną. •
Susidaro Lietuvos vyriau
sybė, organizuoja kariuomenę
ir visų valstybinį
aparatų,
puola jų bolševikai, lenkai ir
bermontininkai. Iš visų pusių
susidaro pavojų jaunutei res
publikai. “Draugas” ir vėl
šaukia Amerikos lietuvių vi
suomenę dirbti visomis jėgo
mis, organizuotai, ir kloti Lie
tuvos gelbėjimui aukas. Tas
šauksmas nėra balsu tyruose.
Šimtai, tūkstančiai suaukojama. Šelpiamos Lietuvos dele
gacijos užsieniuose, plačiu
mastu varoma publikacija,
perkami kariuomenei ginklai,
drabužiai. Nieks šiandien ne
abejoja, kad amerikiečių nnopelnai kovoje dėl Lietuvos
nepriklausomybės yra dideli.
“Draugo” vaidmuo visuose
šiuose tautos darbuose yra la
bai svarbūs. Jei dar priskaitytume, kiek mūsų dienraštis
prisidėjo prie išgavimo Lie
tuvai Amerikos de facto ir de
jure pripažinimo, prie parė
mimo Lietuvos kultūrinių,
švietimo ir labdaringų įstaigų,
tai gautume dar geresnį vaiz
dų, kiek daug “Draugui” rū
pėjo mūsų tautos laisvė ir
jos gerovė.

A. Kaupas buvo vienas žy-1 kuriam daugiausia jėgų reikė i “Draugo” nuopelnai tautai taip pat buvo daug. Taip pat' darbais, pasišventimu, savo
minusias savo laikų publicis jo įdėti į dienraščio gyvybės yra dideli, nes jų redaktoriai gabių rašytojų ir veikėjų.
raštais praturtino mūsų vi
tas ir rašytojas. Kun. F. Ke išlaikymų, rašė gyvai ir nuo nesėdėjo užsidarę redakcijos
Pirmoje vietoje tenka pa suomenę, pakėlė religinę ir
mėšis (dabar kanauninkas ir širdžiai.
kabinetuose, l>et ėjo į visuo statyti Petrų Tumasonj, kuris tautinę išeivijos sųmonę, jų
Dotnuvos Žemės Okio profe
menę, jie ne tik raštu, bet ir yra vienas iš seniausių Ame vedė tokiais keliais, kuriais
sorius) buvo gabus organiza Vadinas, per 30 metus ’Dr- gyvu žodžiu kaliojo, ragino,
rikos lietuvių spaudos darbi eidama, ji galėjo labai daug
gas’ turėjo 12 redaktorių, o
torius, geras rašytojas ir kar
vadovavo. Visi ir buvusieji ir ninkų. Jis pradėjo dirbti prie prisidėti prie visų svarbiųjų
šiuos žodžius rašantis jau try
štas pabijotas. Pranas šivicesantieji redaktoriai buvo ir
kun. Varnagirio
leidžiamos tautos ir prie Lietuvos nepri
liktas. Nors yra sakoma, kad
kis (dabar Lietuvos Univer
yra apkrauti visuomeniniais “Žvaigždės 1900 metais. Il klausomybės iškovojimo.
jei dažnai redaktoriai maino
siteto profesorius) nors neil
darbais. Taigi, jie ne vien re gai dirbo prie “Kataliko”,
Ir po 3 metų darbo “Drau
si,
laikraščiui nėra sveika, ta
gai redegavo, bet vis dėlte
daktoriai bet ir vadai. Jie ne o prie “Draugo” dirba nuo gas” nemano silsėtis, bet tu
čiau “Draugas” nuo to nenu
daug ko naujo įnešė į laikraš
pasitenkino per laikraštį ir ,191d metų. Antras lynas Sa rėdamas nuveiktų darbų gra
kentėjo, nes visi redaktoriai
tį. Julius Kaupas (dabar Lie
gyvu žodžiu skleisti kilnias i- kalas, dirbus su mažomis žų rekordų, patyrimų, ir to
dirbo vienam tikslui — Dievo
tuvos banko direktorius) tu
dėjas, bet rašė knygas, kurias
pertraukomis nuo 1918m. Jis linus dirbs laikydamos tos pa
garbei ir savo tautos gero
rėjo neabejotinus publicisto
leido “Draugo” suorganizuo
taip pat yra senas plunks čios religinės ir tautinės kryp
vei. Žinoma, jie skyrėsi savo
gabumus ir daug kas gailisi, |
toji Spaudos Draugija. Kny
nos darbininkas. Tų darbų ties, nenusižengdamas tiems ibūdu, rašymo stylium, bet jų
kad jis metė laikraštininko j
gų išleista labai daug ir nau
pradėjęs Lietuvoje. Be to y- dealams, kurie buvo skelbia
nusistatymas tautinių darbų
profesijų. Kun. dr. ^A. Mali- ,
dingų.
ra veiklus mūsų organizaci mi jo skiltyse praeityje.
link buvo vienodas. Visi mok
auskas (Lietuvos Universite- 1
Leonardas Šimutis,
slo vyrai, gilūs patrijotai, ra
Būtų netikslu praleisti ne jose, ypač jaunimo tarpe vei
to profesorius) griežtai kovo-j
Dabartinis ‘Draugo’
šytojai ir visi šiandien užima paminėjus vyriausiųjų redak kėjas. Be jų “Draugo” re
jo su mūsų idėjos priešais,
dakcijoje yra dirbę: M. Z ujus,
redaktorius.
taip pat neglostė ir tautos garbingas vietas ar tai Bažny torių padėjėjus, paprastai va
J.
Karosas,
J.
Šilkas,
dr.
A.
dinamus redakcijos narius. Jų
priešų. Kun, prof. Pr. Būčys čios ar tautos gyvenime.
Meilė pritaria geram darRakauskas, Pr. Zdankus, kun.
(dabar vyskupas) sėkmingai
WEST SIDE
A. Litukus, kun, Kazakas, dr. bui, meilė pasišvenčia.
kovojo dėl Lietuvos nepri
A. Račkus ir P. Jurgėla.
klausomybės ir pasižymėjo
moksliškais straipsniais. Kun.
Nė vienas iš buvusių ar esa Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė.
mų redaktorių medžiaginių
dr. Ig. Česaitis (dabar Lietu
Pbone LAFAYETTE 6800
vos kariuomenės kapelionas)
turtų nesukrovė, medžiaginiai
Mylintiems — Vestmėms —
kai (kadai ir gerokai skurdžiai Gėles
daug gyvumo įnešė į dienraš
Mauklcuiuis — LtaldoUnėms —
Papuošimams
tį, suorganizuodamas gausin
turėjo pagyventi, tačiau savo
gų bendradarbių būrį. Dr. K.
Pakštas (Lietuvos Universite
to profesorius) neilgai tebuvo
2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, III.
redaktorium, tačiau savo lai
kotarpį pažymėjo rimtais,
Teiephone Canal 5233
moksliškais raštais. Kun. B.
Rumšą kompromisų su priešiais nedarė. Su jais vesdavo
karštas polemikas. Kun. K.
Mirų Sausio 18 dieną, 3939 metais, 1J..00
valandą
vakare, sulaukus 38 metą amžiaus.
Rėklaitis ir kun. dr. K. Ma
Gimus Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Trostulaitis (vienas gyvena Komo
kavos parapijoje Užvcrmenių kaime.
Amerikoje išgyveno dvidešimts penkis metus.
je, kitas Londone) dirbo ra
Paliko dideliame nuliūdime: Vyrą Juozapą,
miai, bet produktingai. A. a.
sūnų
Abdoną, dukterį Lorettą, du brolius: Vin
JUOZAS IR MARGARETA
centą ir Antaną Dargužius, seserį Apoloniją VazKun. Vincentas Kulikauskas,
Sveikinu

“Draugų”

Jubiliejaus

jo

30

metų

Proga

WEST SIDE EXPRESS
Moving,

1918 metais pradeda švisti
Lietuvai laisvė. “Draugas”
Redaktoriai
pirmas stoja už jAmerikos
Lietuvių Tarybos sumanymų
Nerasi kito lietuvių laik
sušaukti lietuvių visuotinų raščio Amerikoje, kuris būtų
seimų New Yorke ir svarsty buvęs taip turtingas redak
ti Lietuvos laisvės reikalus. toriais, kaip “Draugas”. Pir
Iš vien tik Chicagos suorga masis redaktorius «. a. kun.
nizuoja kelis šimtus draugijų
WEST SIDE
ir organizacijų atstovų. Sei
mas įvyksta 1918 m., kovo
%
Sveikinu Dienraštį “Draugų” jo 30 metų
mėn. Jame dalyvauja kelioli
Jubiliejaus Proga
ka šimtų atstovų, suvažiavu
sių iš visų Jungt. Amerikos
Valstybių. Priima labai reikš
mingas, Lietuvos laisvę lie
VLADAS
čiančias rezoliucijas, prie ku
PALIKEVIČIUS
rių įvykinimo dienraštis ‘Dv(Vadinamas Wilsonu)
gas” labiausia prisidėjo. Su
daromas tarybų pildomasis
Naujas Hoyne Avė Expresininkas, anglių ir kuro biz
komitetas, atidaromas Vašing
nierius. Reikale kreipkitės,
tone biuras, užlaikomi ten i
o mano
patarnavimu- visi
žmonės, taip kad darbas eina !
būsite
patenkinti.
plačia vaga ir mūsų dienraš- j
.tis to darbo svarbiausias :
2248 S. Hoyne Avė.
ramstis. Jis savo skaitytojų
Tel. Seely 7895
ir visų Amerikos lietuvių pra
šo būti duosniais tautos rei
kalams, nes, sako, atėjo svar
bus momentas, kuris Lietu
vos likimų nulems į vienų ar
itų pusę. 1918 m. vasario 16
Lietuvos Taryba paskelbia
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS
Nepriklausomybės Aktų. M li
pų dienraštis ne vien džiau
Su pradžia 1939 metų kviečiame
lietuvius taupyti pinigus SIMANO
giasi, bet visu balsu šaukia
DAUKANTO FEDERAL SAV
išeiviją sujungti visas savo
INOS
& LOAN ASSOCIATION
jėgas, kad tas aktas nepasi
of CHICAGO, kur kiekvieno as
liktų tik paprastu popieros
mens
taupiniai aj)drausti iki
šmotu, kad jis būtų įgyven
$5000.00 Federal Savings & Loan
dintas. Vieni šaukia “nė cen
Insurance Corporation, lVashingto Lietuvai”, kiti ginčijasi,
ton, D. C.
bet “Draugo” vedėjai, skai
tytojai ir jo vadovaujamoji
Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičių
katalikų visuomenė drųsiai
Nuo 5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais
ir nuoširdžiai dirba, šimtines
Atmokejimais
ir tūkstantines aukoja. ‘ftiupDEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į
telėkim, broliai ir sesers amerikiečiai gausia sauja ant
tautos aukūro.
Savo draup.simanOaukanto//
gains ir priešams parodykime, kad gyvybės ir laisvės
troškimo
mums nestoka ir
ANO LOAN ASSOCIATION
or CHICAGO
tuomi pačiu pareikalaukime
savo tautai nepriklausomy2202 W. Cermak Rd.
Tel. Canal 8887
bės... Tautos ir Dievo įstaty
J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
mai to nuo mūsų reikalauja...
Chicago, III.
Lietuvai laisvės aušra brėkšREIKALE
NAUJĄ

S.

T.

Pečiams

FABIONAS,

Alyva,

Anglys

ir

Malkos

ANTANINA

Savininkas

po

Sveikiname

“Draugų”

Dienraštį

Jubiliejaus

jo

30

nienę, švogerį Vincentą ir jų šeimyną, dėdę Jo
ną Dargužį, dėdienę Kotriną ir jų šeimyną, keturius pusbrolius:
Antaną ir Juozapą Dargužius ir jų šeimynas, Stanislovą ir Jo'
ną Dargužius, dėdę lgnucą Dargužį ir jo šeimyną — Amsterdam,
Xew York, ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas 2225 South Bell Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Sausio 23 d. Iš namų 9:00
valandą bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Broliai, Sesuo, Dėdės, Pus
broliai ir Gen int s.
Laidotuvių direktorius Lackavvicz ir Sūnai, tel. Canal 2515.

SŪNAl* JUOZAS IR VINCENTAS
Rūšies

Bučemė

ir

Grosernė

ATSIMINKITE

FederalSavings

2325 So. Oakley Avė.

Dargužiutė

tėvais

Proga

\ DOBROWALSKIAI

Aukštos

BRAZAITIENĖ

metų

EYPRESININKĄ

Mokame 4%

BEN.

Dienraštį

Tel. CANaI 1712

Užlaiko vien geriausios rūšies mėsos ir grosernė
dalykus. Pristatome į namus.

DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ

John F. Eudeikis

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

ŪMIAUSIA n DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (8TAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07

So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
_____________________________________ Tel.

LAFAYETTE

r\ V V" A T
JL/ I J\.
JL

0727____________________________________

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

KI P C PATARNAVIMAS
AmDULHIiUL dieną ir naktį
1 U

A

KOPLYČIOS VISOSE

DYKAI

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais,

D III

MIESTO DALYSE

1.1 Zelp

7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas

Į646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

Albert V.

Petkus ir Eudeikis

P. SALTIMIERAS

4704 S. Western Avenue

Tel. LAPayette 8024
3354 So. Halsted St.
Telefonas YARds 1419

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Avė.

Anthor B. Petk IIS

'■■a

ij

_

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS

DIENĄ

KOPLYČIA

2025 W. 51* St
Res. 4543

South

IR

NAKTĮ

DYKAI

TeL YARDS 1278
Paulina

Street

.

•

•

AA

6834 So. Western Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CTCero 2109

• 2314 West 23rd Place

Lactaicz ir Simai
1. Mulevičius
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillins

«.

UIUIIUHIUL II VUIIUI phone pULlman 1270

4348 So. California Avė.
Phone LAEayette 3572

3319 Lituanica Avenue
Pbone YARda 1138-1139
3307

Lituanica

Phone

YADds

Avė.

4908

1

nKirrm

Ptnpsia 91. Vlfl't

pasisekimą. Ateityje numato-pie 150 chorą su 3000 daini
Patarlės
CLASSIFIED
mu tokią vdkarą ruošti dau ninką ir keliasdešimt orkes
pardavimui — h omu ownIšalkusiam tik duona rūpi.
ba. Jis skatino šauliškos dai giau. Ruošiamasi išleisti trum trų. Programa šventei paruo
ERS’ IjOAN CORPORATION
Greit pagadinsi, bet negreit
N UOSAVYRĖS
nos kėlėjus dar plačiau eiti su pą šaulią chorą istoriją, kuri šta plati, įvairi, ir tikimasi ji
5941 Ęlizabeth St. Mūr. 2-fl. 5-6
pataisysi.
kamb. Steam Ht. — $6,500.00
dainos menu j plačiąją visuo nušvies visuomenei šaulią rei bus gerai įvykdyta.
6120 S Morgan St. Med. 4-fl. 5-5
Bepročio
nereik
su
žiburiu
4-4 kamb. H. W. lr Peč. 1 karo
menę. Nurodė, kad šauliams kšmingą darbą ir dainos me
gar. — $5,150.00
kimo mankštos ir karišką pra no kėlimo srityje. Jubiliejinė Skaitykit*’ Biznierių ieškoti.
6631 So. Morgan St. Mtlr. 3-fl.
Dovanotam'
arkliui
į
dantis
rad?
7—a$9boootoom Ht 2 karų Ka*
timą nepakanta: be meno, be je dainą šventėje dalyvaus a6610
S. Peoria St. Med. Rea. 9
Bargenus
nežiūri.
dainos šaulią veikla nebūtą
kamb. Naujas Furnace. 2 karų gar.
$6.760.00
Nuo vilko bėgo, mešką suti — 6445
pilna. Daina kelia dvasią, ža
So. Peoria St. Mūr. Ras. 7
BRIGHTON PARK
kamb. H. W. Ht. 1 karo gar. —
ko.
dina tėvynės meilę ir ryžtu
$6.000.00.
So. Sangamon St. Mūr. 2Neturėjęs vargo, nesuprasi fl. 5750
mą; daina Šaulią Sąjungą
6-6 kamb. 2 pečiai. 2 karų gar.
— $6,000.00.
laimės.
įtraukia į plačiąją visuomenę.
6509 So. Sangamon St. Med. Res.
Valdyba ir Direktoriai sveikina “Draugę” neiRanka
ranką mazgoja, kad 8 kamb. Furnace. 2 karų gar. —
Todėl Sąjungos vadovybė rė
$5.850.00.
6727 So. Sangamon St. Med. Res.
jo 30-ties metų gyvavimo sukakties proga ir abidvi būtą baltos.
mė ir toliau pagal išgales
7 kamb. Furnace. — $4,200.00.
7221 So. Aberdeen St. Mūr. Bunrems šauliu chorus, orkestrus,
galovv. 6 kamb. II. W. Ht. 1 karo
linki
geriausių
sėkmių
ateityje
gar. — 6,750.00.
vaidybos mėgėją ratelius, ir
5757 So. Throop St. Mūr. 2-fl.
5-6 kamb. 2 H. W. Hts. 2 karų gakit.
rad. — $6,850.00.

CLASSIFIED

LIETUVOS ŠAULIAI RUOŠIASI SAVO JUBILIEJUI

KAUNAS (,VDV.) — Lie
tuvos Šaulią Sąjunga 1939 nie
tą vasarą iškilmingai minės
savo dvidešimtmečio sukaktį,
kuriai jau dabar pradėta ruo
štis. Kaune jvyks didelis šau
lią suvažiavimas, kuriame da
lyvaus keliasdešimt tūkstan
čių šaulią. Čia bus iškilmingi
posėdžiai, paradai,
sporto
rungtynės ir šauliu chorą dai
ną šventė. Vietose šaulią da
liniai taip pat suruoš jubilie
jines iškilmes, pagal savo pa
jėgumą ir vietos sąlygas.
Tuo tarpu svarbiausia yra
suderinti šaulią chorus didžia
jai šventei. Tuo tikslu Kaune Į Šaulią chorvedžią suvažiavi
šiomis dienomis įvyko šaulią inas aptarė busimos jubilieji
chorų vadovą suvažiavimas, nės dainą šventės programą
kurieme dalyvavo virš 100 ir kitus šaulią chorą ugdymo
chorvedžią. Suvažiavimą ati reikalus. Šaulią Sąjunga bu
darė Sąjungos vadas pik. Pr. vo suruošusi provincijoje eilę
Saladžius sveikinamąja kal- meno vakarą, turėjusią grąžą
A-----------------------------------

Br. Motuzu Pasku
tines Filmos
Amerikoj

Sveikinu Dienraštį • ‘Draugą” jo 30 metą
Jubiliejaus Proga

«v ■ ■

VIEŠBUTIS

Nesikankyklte savęs skaus■ mals:
Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlun■ glu — raumenų sunkumu: nes
■ skaudėjimai naikina kūno gyvybę lr dažnai ant patalo pa■ guldo.
_
CAPSICO COMPOUND mos■ tis lengvai prašalina vlrSminė| tas Ilgas; mums šiandien daugybė žmonių siunčia padėkoI nes pasveikę. Kaina 50c. per
_ paštą 66c. arba dvi už $1.05.
■ Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA■ TOS” augalais gydytis, kaina
59 centų.

KAMBARIAI RENDON, DIENAI
AR SAVAITEI

Wa’ter Neffas, sav.

Chicago, Illinois

Tel. CANai 9585
Jr

JUSTIN MACKIEWICH
Direktorių Pirmininkas

=^i

Simo Daukanto Federal Savings
& Loan Association
Sveikina
“Draugę” jo 30 Metų Jubiliejaus proga

pigiai, gerai pastatytą 2 fletų mūrlnj namą su $7,000 nuostoliu. 6-6
kambariai, furnacu Ir pečiu apšildomas- Ožuolo grindys lr kiti mediniai
Papuošimai. Kainavo $11,500. Parai,
CAA
^uoda
J?’50?' J*
57'?3
‘
w “t
^te\SI™s, 7
2,7
«}r‘1
Street. Telefonas WEN«worth 184..,

■

■
■

JOITN M. McCLUN
Contrnct Sales Brokcr
217 Wcst. 83 "-d Street
TcL \VENtworth <845

■
■

8259 SO. HALSTED ST.
Chicago, HL

/i

Standard Federal Savings & Loan
Association of Cbicago

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pirmininkas
JOHN ZELIS, Vice Pirmininkas
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekretorius-Iždininkas
JOSEPH MISEVICH, Sekr.-Hd. Padėjėjas
ANTHONY LAPINSKAS, Legalis Patarėjas
WILLIAM DUOBA
MICHAEL KELLY
JOSEPH W. KILIKEVICE
PETER KRAUJ ALI S
ANTHONY VILKAS
JOSEPH VARKALA Auditorius

4192 Archer Ave.

Chicago, Illinois

Telefonas Lafayette 0461

i\

Arti

Jubiliejaus Proga

J?

PARK

Sveikinu Dienraštį
‘ Draugą’’ jo 30 metą
Jubiliejaus Proga

Pilone CALUMET 41U

JOHN A. KASS

Chicago,

III

PIRKITE DABAR! — SAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.

Atdara

Kandi en lr Vakarais
Sekmadieniais

Ii

EGO

18.99
NUT ...............................................
BIG LUMP ................................. te 09
MINE RUN ................................. $5 75
SCREENINGS ............................. $5.90

4216 Archer Avenue

Chicago, Illinois
JJ

4138 Archer Avenue
J

Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metą
Jubiliejaus Proga

Jr

tr /

Sveikiname Dienraštį “Draugą’’ jo 30 metą
Jubiliejams Proga

VIKTORAS IR
MORTA
NAURECKIAI

NIKODEMAS ABARAVIČIUS
ir sūnus Leonardas

UŽEIGA — geriausi gėrimai
ir skaniausias alus

Bučernė ir Grosernė

4359 So. Talman Ave.

k,

TeL Lafayette 3849

PERKAM
senus auksinius, sidabrinius
ir varinius Amerikoniškus
pinigus. Mokame gerą kai
ną pagal vertę.

SMITH & SON

$«.oe 2267 Clyboum Ave.
Chicago, Illinois

'

RIJįJ METU BIZNIO ATIDARYMU MINĖDAMAS^

Tel. Prospeet 0745-0746 .
Sveikinu Dienraštį “ Draugą” jo 30 metą
Jubiliejaus Proga

Wholesale Only

Tel. LAEayette 8617

2500 West 83r<1 Street
Antros Lubos. Tel. JPROspect 8025.
(Durys nuo Camp'bėll Ave.' pusės)
Valandos: nuo 9 iki -12 ‘ ryto ir nuo
6 iki 9 vakare. Sekmadieniais,
nuo 12 popiet Iki 6* vai. vak.

Tel. ARDmore 6975

Incorporated

Išvežiotojas BISMAitCK ir
KOENIG BRAU alaus. .

Tel. LAEayette 1340

Kainos Numažintos ANGLYS

DTILITY LHJUOR
DISTRIBUTORS

MIKE DZIMIDAS

Tel. LAFayette 0401

Ave.,

CHAS. U R N I C H
(Kazimieras Urnlkis)

(OMI'ANY. Im.

32.36 S. Halsted St.

Telefonas VICtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Užlaikau geriausios rūšies laikrodžius,
žiedus, muzikalius instrumentus ir visokią
brangmeną.

iJ

Normai

bi: \\< m

i

KI \I.IV

504 YVest 33rd Streel

Sveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metą

m

Building Management
JOHN P. i:\\ Al i)

BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Valgomųjų daiktų krautuvė (bučer
nė ir grosernė) parsiduoda pigiai.
Pilnai Įrengta. Priežastis pardavimo
—- liga. Atsišaukite; 1845 TVabansla

PERKĖLĖ VIETA
I
PAIEŠKO PUSBROLIO
Perkėliau savo Real Estate ir NoAŠ. Apolonija KaziliunaitS,
po taro Raštinę j naują vietą. Turiu iš
vyru Balčiūnienė,
paieškau savo recleverių rankų mažų ir didelių, už
pusbrolio Kazimiero Andrulevičiaus, morgičius forkluozuotų, namų. Visi
kuris paeina iš Deikiškių kaimo, geri pirkiniai ir parduodami pigiai.
Vabalnikų parapijos, Lietuvoje. A- Kiekvienas, kuris atsilieps Į ŠĮ pamerikoje gyveno Massachusetts vai- garsinimą lt Pirks namą. gaus Instyjoje.
Prašau pranešti man po surance (apdraudą) dykai, vieniems
num.: 8441 North Bell Avenue. Chi- metams. O tie. kurte apdraus savo
cago, III. Už žinią būsiu labai dė- namą, rakandus, automobilj ar kit-r
kinka.
jęą, arba atnaujins baigiančią ap--------------------- -------------------------------------- drauda per mūsų raštinę, tie gaus
T .
v.
iii.
. HUMOR (juokų) žurnalų vieniems
Jei maži paklydimai liuosai metams dykai — arba kokia kitą
, • •
i
i-,- •
t- -i
dovana. Mes padarom ir notarizuoPO Valandėlės į Cilde- jame visokius legaliSkus raštits. Pall.io
tarnaujame Real Estate sutarčių rel11US IsailgS.
baluose ir atliekame taipgi- kitus
patarnavimus teisingai ir su dideliu
atsargumu iš visų atžvilgių'.

LOANS & INSURANCE

Drobė Paklodėms ir Užval
kalams Naujos Mados Už
dangalai (Bedspreads), Vil
noniai Šveteriai, Pančiakos,
Pirštinės ir Kepurės.
Vilnoniai Apatiniai Mai
škiniai Vyrams ir Moterim-

RENDON KRAUTUVĖ
Arti Lietuviškos bažnyčios. Tinkama
siuvėjui. Biznis Išdirbtas per 25 metus. Jei norite, galite Imti ir kam
barius. Atsišaukite: 4438 So. Falrfield Avcmic. Tel. Wentworth 8948.

Avenue, Chicago. Illinois.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’ ’ i

Tel. Lafayette 0401

TAVERNAS

6530 So. Morgan St. Mūr. Res. 7
kamb. H. W. Ht. 2 karų med. gar.
.j
- , 5?k9
St ^K9Kn2no' 6-6
ka?l9T Pf-LU,nnV A^ $M0r Krau
6427 Asnland Ave. Mur. Krautuvė ir 3-fl. 4-6-4 kamb. Steam Ht.
1 karo med. gar. — $10,500.00.
6046 Sangamon St. Mūr. 2-fl. 6-6
kamb. Furnacu ir Pečiu Apš. —
g
Ada St. Mūr. 2-fl. 5-5 kam■
_ bariai. Furn. ir Peč. Apš. 2 karų
■ gar. — 4,500.00.
7310 Morgan St. Mūr. Bung. 6
■
kamb. Furnace. — $6.350.00,
5921 Ada Rt.
Med. 2-fl. tr 5
■
_ kamb. Ctge. 5-5 ir 5 kamb.
“ $4,950.00.

■ Justin Kulis ■

Helen Kuchinskas,
Leon Giniotis,
Dionizas Jhrtkewicz,
Bruno Shukis

Michael Jasnauskas,
Adam Bartus,
S. A. Szymkewicz,
Zenon Pocius,

VALDYBA IR DIREKTORIAI

4600 So. Fairfield Ave.

PARDAVIMUI

Pilnai Įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 330814 W
«Srd Street. Chlcego. Tlltnols.
SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI
Kur galite rasti tokių cottage kokybę už taip žemą, kainą? 7037 South
Ada Street. 6 kambarių medinis namėlis, furnace, ąžuolo grindys. Lo.
tas 33X125 pėdų. Tiktai $2250.00
Peržiūrėjimui šaukite: Sims of McChm, 217 West 63rd Street. Tele
fonas WENtworth 1845.

DIREKTORIAI:

2202 W. Cermak Road

BRIGHTON

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 5 kambarių bungalovz
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis porčius. 2 karų garadžius. Kaina $5.600
Bergenas. Atsišaukite 5032 So. Rockwell Street.

REUMATIZMAS
SAUSGĖLE
■

WEST SIDE

Jr

RENDON TAVERNAS
Pilnai Įrengtas, dirbtuvių aplelinkėJe. Prieinama kaina Telefonas;
Roekwell 1977.
'

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH
l
rr oa
i
SID ĖJĘ
oausio 21 a.,
<IoU vai.i vak.
Esame priversti parduoti visai mo
Šv. Mykolo Mokyklos Salėj, Htįo48 kw.ų Marrjuette' Rd. \fūr. 2- dernišką mūrinj bungalovz su $5,000
fl. 5-5 kamb. H. W. Ht. 2 karų nuostoliu. Miegojimo porCius su stik
1644 W. AVabansia Avenue.
lais Ir sietais. Visi sietai variniai
med. gar. — $8,750.00.
I1 7118 So. Peoria St. Mūr. 2-fl. 5-5 Garadžius.
Namas gerame stovyje.
Sausio
22 d 6-39 vai valy < kamb. IT. W. Ht. 2 karų mūr. gar. II Atla
Parduodame už $4,500. 7018 South
OU.US1U £.& u., o.oo vai. v a K. _ $g 900 00
Street. Galite matyti, susitartus
So. May St. Mūr. 4-fl. 4-4-I su Slms of McClttn. 217 West «3rd
šv. Pranciškaus Par. Salėj, 5-56242
kamb. Peč. Apš. — $5,100.00. Street. Telefonas WENtworth 1845.
West 74th St. Mūr. Bung. ————————————
3903 Fir St. (Indiana Har 5 1320
kamb. Furnace. 2 karų mūr. ga- SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI
bor)
rad. — $5,950.00.
_
I Liga verčia savininką parduoti labai

Jr

2435 So. Leavitt Street

RENDON KAMBARIS
švlesuR, apSihlomas kambarls, tin
kamas vaikinui.
Atsišaukite: Wm.
Butkus, 7040 Son t h Talman Avcnu'\ Chicago. Telefonas IIEMlock
4701.

1509 West 73rd PI. Mūr. Bung
6 kamb. Furnace. — $6,160.00.
6809 So. T,aflin St. Mūr. 2-fl. 5-5
kamb. H. W. Ht. 1-2 karų gar. —
$8.500.00.
5648 So. May St. Med. 2-fl. 6-6
kamb. Pečiu Apš. 1 karo gar. —
$3.750.00.
5712 So. Green St. Mūr. 2-fl.
Akmens Priešakis. 7-8 kamb. Steam
Rt. 2 karų med. gar. — $6,250.00.
i
5748 So. Peoria St. Mūr. 2-fl.
Akmens Priešakis. 7-7 kamb. H. W.

C*----.-.!-. oi

SIDE

WEST

TRIS LIETUVOJE
Vadaktų Parapijoje, Mazglų Kaime.
27 hektarai. Gera žemė lr narnai.
Mainysiu ant namo Town of Lake.
R. R. l‘l<tkicwicz, 2608 IVest 471h
Slrcct, ('lilcago.

5931-33 So. Ashland Ave.

-O-

|

Pan mua galima gauti tikrai Lie
tuviškų Importą Valstybinę De<tinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. lr M. Dzlmidas
,
Savininkai
<

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

750 W. 31st Street

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas
Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų
Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas
VIc Juknls, aav.

A. JL NORKUS, savininkas

2335 South Western Avenue

TeL Victory 9670

TELEFONAS CANAL 3764

