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J. Valstybes pasirengusios įsikišti į Kubos vidaus reikalus
CH1CAGOJEI FORD^„S™*1 “J ,2“kBET

DANCIGO VOKIEČIAI TAUTININKAI
VIRTG FAŠISTAIS

J

KODO NEPASIRAŠO

BIG BAY, Mieli., rūgs. §.— įčiau kodą pasirašyti jis nemaFordo namiškiai neoficialiai1 no. Sako, tuo pasirašymu jis
praneša, kad Fordas visomis į galėtų pakenkti
mažiesiems
išgalėmis
remia
NRA
ir
pasiautomobilių
dalių
gaminto' Chicagos apygardos uosto
VOKIEČIŲ KONCENTRACIJOS
komitetas daro planus vietos rengęs vyriausybei gelbėti pra jams. Esą, jam labai gaila tų
monės atstatymo reikale. Ta-! žmonių.
STOVYKLOSE VYKSTA
uostų nayigacijai pagerinti,
ŽIAURYBĖS
Sag perkasų praplatinti ir kt. j
ClZtrJ vasarai nori palikti
Tam projektui numatoma a-!
DANCIGO TAUTININKAI
KUBOJE NUMATOMOS
pasaulinę parodą
pie 50 milijonų dol. išlaidų,
VIRSTA FAŠISTAIS
NAUJOS SUIRUTES
ką norima gauti iš krašto vv
Paduotas sumanymas, kad tai vasaros metu sutrauktų ne
HAVANA, rūgs. 8. — Salo DANCIGAS, rūgs. 7. — Čia
riausybės.
Chicagos pasaulinę parodą pa mažą vizitorių skaičių ir iš to
je numatomos naujos suirutės. veikusi vokiečių tautininkų
likti dar ir kitai vasarai, o jei miestui būtų pelno,
Kariuomenei vadovaujantis (nacionalistų) partija likvida
ATSIŠAUKIMAS J AUTO būtų naudinga, tai paskiau ir į Kiti tačiau atkerta, kad toks
seržantas Batistą susikivirči vosi. Įsijungia nasionalsociaMOBILININKUS
visados.
'sumanymas negalimas vykdyjo su juatos vyriausybės na listų partijon.
Šį sumanymą remia ir mies- ti. Juk gal ir kitiems mies
X
riais. Pagaliau ima į reikalus
Chicagos
viešųjų
mokyklų
to majoras Kelly.
tams yra reikalingos tos rū■ Šį kilnojamąjį žiūroną įsitaisė S. M. Stdodv iš Whitter,
kištis ‘ir komunistai. Gali įvyk
VOKIEČIŲ SMOGIKŲ
viršininkas paskelbė atsišauki Majoras sako, kad parodos Sies parodos. Chicagoj gi paCtl. Lėšavo apie 7,000 dal.
ti kraujo praliejimas.
mą į automobilininkus, kad jie srityje paežerių paliktos įvai- likta paroda kenktų tiems mie
ŽIAURYBĖS
NE TIEK DAUG ŽMONIŲ vengtų greitai važinėti
KARDINOLAS GAVO
mo rios pramogų vietos kas me- stams.
J. VALSTYBĖS PASIREN
kyklų
apylinkėse,
kur
skersai
LONDONAS, rūgs. 8. — Iš
GRĄSINIMŲ
ŽUVO
GUSIOS
gatvių daug vaikų vaikščioja.
sivadavusieji iš Vokietijos kon
NAUJAS LĖKTUVAS
DIDELIS GAISRAS
ARDMORE, Pa., rūgs. 8.—
centracijos stovyklų ir paspru
BROWNSVILLE, Tex., rug
GUSTONYS,. Panevėžio ap-1 Šiomis dienomis Klaipėdon
AVASHINGTON, rūgs. 8. — kę į užsienius pasakoja apie Jo Emin. kardinolas Dougher- sėjo 7. — Naujausiomis žinio
IŠ NEW YORKO GRĄ
s.kričio. — Prie pat Gustoniųi^ Anglijos atgabentas sumonValdančioji Kubos salų junta baisias tose stovyklose vykdo ty, Philadelphijos arkivysku mis, nuo uragano nukentėju- Į
ŽINAMAS gelež. stoties ūkin. Farkuškevi tuotas ir išbandytas naujas
(radikalų komisija) praneša, mas žiaurybes. Žiaurybėmis pas, gavo grasinantį laiškų.
siuose plotuose žuvo ne dau-1
lėktuvas, kurį yra užsisakęs
kad saloje'yra ramu ir vi ■daugiausia užsiima Hitlerio Reikalaujama 50,000 dol. Ki
Traukiamas teisman su ki čius nuo savo žemės sklypo,
Lietuvos aero klubas. Lėktu
giau kaip 22 asm. Sužeistųjų
sur palaikoma tvarka.
nais 23 vyrais Chicagoj e adv. kurį buvo išnaumota • miško
smogikai. Savo aukas jie pla taip gi grasinama namus bom
skaičius siekia iki 1,500.
j Aaron Sapiro iš New Yorko pirkliams medžius versti ir vas iš Klaipėdos Kaunan bus
Nežiūrint tp, J. Valstybės ka lazdomis, kad dažnai net ba sugriauti.
pakrauti į vagonus, valė ten atgabentas traukiniu. V ardų
—
yra pasirengusios tuojau veik nugarkauliai
valstybės grąžinamas. Tai už
sutriuškinami.
Policija spėja, kad lUT klJ-"'
pritašytas skiedras ir degino lėktuvui suteiks
aero klubo
KALTINAMAS INŽINIE
ti, jei būtų pavojaus ameri Tai dėl to, kad tos aukos ne kio nepilnapročio darbas. Jis
rakieteriavimo sankalhą.
valdybos
išrinktoji
lėktuvo
jas. Rugp. 5 dienų kilus smar
RIUS
kiečiams, arba jų vedamiems pritaria Hitlerio žygiams ir ieškomas. Dėl visako kardinolo'
kiam vasaros vakarų yėjui, krikštymo komisija. Lėktuvo
reikalams.
nacionalsocialistų tvarkai.
NUŠAUTAS ŽUDIKAS
Į namai saugojami.
degančių skiedrų ugnį perne pagaminimas ir atgabenimas
BINGHAMTON, N. Y., rug
Į Kubos pakraščius pasiųs
iš Lietuvos aero klubui kaštavo
ta visa eilė karo laivų ir inaIndependence bulvare nušau šė į • pašalinį plotą
21 JAUNAS ATLETAS
VIENUOLĖS GALI MOKY sėjo 7. — Už įvykusią ant ge
ležinkelio katastrofą, kurioj tas bėgantis nuo policijos ne žiemos suvežtus storus ąžuo apie 30,0001 litų. Be to, jau yrynų. Taip pat parengti ir lėk
PRIGĖRĖ
TOJAUTI VIEŠOSIOSE
14 asmenų žuvo, kaltinamas žinomas žudikas, apie 25 m. lus, kurių tarpe buvo ir gi viso ra baigiamas statyti privačiu
tuvai.
MOKYKLOSE
Erie geležinkelio pieno trau amž. Jo sėbras suspėjo įs kių skiedrų iš pernykščių m. būdu pulk. lt. Gustaičio kons
Šiandien
Havaną pasieks į
TOKIJO, rūgs. 7. — Pietų
*
studen
Užsidegus ąžuolams, buvo iš trukcijos, padedant
ten pasiųstas J. V. karo lai Korėjos pakraščiuose nuo tai
DENVER, Colo., (per paš kinio garvežio inžinierius. Jis prukti.
šaukti Panevėžio miesto ugnia tams teknikams, vienvietis
vyno sekretorius Swanson.
fūno (viesulo) žuvo daugiau tą). — Colorado valstybės vy ignoravo visus kelio ženklus
gesiai ir trys garvežiai; buvo sportinis lėktuvas, bene Anbo
!
kaip 50 asmenų. Žuvusiųjų tar riausiasis prokuroras P. P. ir taisykles.
NEPAPRASTA ŠILUMA
apginta nuo ugnies stotis ir septintasis. Tuo būdu jau šį
MIRTIES BAUSME
pe yra 21 jaunas atletas, ku Prosper paskelbė, kad
Šios
rudenį Lietuvos aero klubas
NUBAUSTI
Užvakar Chicagų ištiko ne kiti trobesiai. Bet visgi spėjo
DU BALIONAI DINGO
rių valtis jūroje apvirto.
valstybės įstatymai nedrau
turės tris nuosavius lėktuvus,
paprasta šiluma — apie 95 sudegti du trečdaliai ąžuolų,
džia katalikų vienuolėms se
'SOFIA, Bulgarija, rūgs. 7. BANKININKUI IR KALĖJI serims mokytojauti viešosiose
AVABHINGTON, rūgs. 8.- laipsnių. Tokia šiluma rugsė virš 100 metr. ąžuolinių mal- ^uriy vieną naudos mokinti
Militarinis teismas Staru ZaJ. V. vyriausybė kreipės į Ka jo 6 d. užregistruota tik 1922 kų, ir ten pat gyvenančio Paso mokiniams lakūnams,
ME YRA GERAI
mokyklose.'
ko gyvenamas namas su smulgora keturis komunistus dau
nados vyriausybę, kad ji pagel m.
kių prekių krautuve, daržine ir MIRĖ ŽYMUS ANGLIJOS
giau nubaudė mirties bausme
COLUMBUS, Q., rūgs. 7.— MIRĖ BUVĘS UNIVERSI bėtų surasti dingusius du ba
VALSTYBĖS VYRAS
tvartais.
už jų propagandų kariuomenė Dėl Cosmopolitan banko griu
lionus su keturiais žmonėmis.
10 AREŠTUOTA
TETO PREZIDENTAS
Tie balionai su kitais balio
----------Į Miško medžiaga buvo priv.
je.
vimo bankininkas C. A. DorCHRISTON BANK, Ang
Iš New Orleans parvežta į j pirklių. Nei sudegę namai, nei
ger teismo nubaustas kalėti.
MILVVAUKEE, AVis., rūgs. nais pakilo į lenktynes iš Glen
lija, rūgs. 7. — Mirė vicegraBOIKOTAS PRIEŠ
medžiaga — ąžuolai
Praneša, kad jam ir kalėjime 6. — Šv. Jono ligoninėje, Cle- view, III. pereitą pirmadienį. Chicagą du broliai P; ir A. miško
fas Grey iš Follodon, 71 m.
VOKIEČIUS
Manzoni, kaltinami žmogžu (rąstai) nebuvo apdrausti.
yra gerai. Kalėjime būdamas velande, mirė buvęs Marąueamž., buvusis Anglijos užsie
dystėje. Geležinkelio stoty Nuostoliai dar neapskaičiuoti,
jis naudojasi laisve, gali kur : tte universiteto prezidentas
“MIEGAMOJI” LIGA
nių reik. sekretorius ir amba
STOKHOLMAS, rūgs. 7. — nori važinėti kalėjimo virši kun. J. McCabbe, S. J., 75 m.
juos kaip didvyrius ėmė svei bet esą virš 200,000 litų. Gais
sadorius J. Valstybėms.
Švedų darl.Sninkų unijų fede ninko automobiliu.
KENOSHA, Wi8., rūgs. 8. kinti jų šalininkų būrys. 10 ro kaltininkais laiko ūkin. Ear
i amž. •
racijos vadovybė paskelbė at
tuškevičių ir Gustonių geležin
Čia pasireiškė “miegamoji” Ii sveikintojų tuoj suimta.
19 MOROSŲ NUKAUTA
sišaukimą į visuomenę, ka 1 BAŽNYČIA YRA DARBI tuolių žygius iškelia aikštėn, ga. Nuo jos mirė Mrs. P. Ankelio stoties viršininką p. ZenMANILA, Filifinų salos,
Vokietijos gaminiai Švedijoj
čiką ir eigulį p. Laimikį. Da
NINKŲ REIKALŲ
APIPLĖŠĖ 6 ALUDES
smerkia ir reikalauja, kad derson, 2.9 m. amž., trijų vai
būtų boikotuojami.
bar policija veda kvotą, ka3 rūgs. 7. — Jolo saloje valsty
ČEMPIJONĖ
darbininkų prigimtosios ir die kų motina.
Švedų darbininkų federaci
Penki ginkluoti plėšikai va liepė deginti skiedras, kodėl binė policija nukovė 19 moroviškosios teisės nebūtų var
joje, kaip žinoma, vyrauja so BOSTON, Mass., rūgs. 7. —
RABINAI PRIEŠ HITLERĮ kar žiemių miesto daly apip Zenčikas nedraudė deginimų sų sukilėlių.,’
žomos.
šis
Bažnyčios
veiki

cialistai.
Katalikų Tiesos gildijos vice
ir kit. Gaisras įvyko dienos
lėšė net 6 aludes.
mas,
galima
sakyt,
visados
UGI SPALIŲ MĖN. 1 D.
prezidentas W. E.
Kerrish
metu. *
NEW YORK, rūgs. 7. — J.
duoda teigiamus rezultatus.
per radiją kalbėdamas pareiš
SVAJOJA PASAULI
Pranešta, kad
Navy pier
Valstybių ir Kanados ortodok
GRIŽO PROKURORAS
Bažnyčia atkakliai darbinin sinių žydų rabinai suvažiavi
UŽVALDYTI
kė, kad Katalikų Bažnyčia yatidaryta ligi
NUBAUDĖ KOMUNISTUS Chicagoj bus
Iš Airijos grįžo Cooko aps Klaipėdos krašto komendan spalių upėn. 1 d.
•
TOKIJO, rūgs. 8. — Japo ra darbininkų čempijonė, nes kus gina nuo klastingo komu me nusprendė, kad tuojau vyk
nai su tekančiosios saulės vė ji darbininkus saugoja nuo nistų ir bolševikų mokinimo. dyti boikotą įvairiausiems (Vo krities valstybinis prokuroras tas už veikimą komunistų nau
dai J. Jurgutį, P. Bružą, W.
Chicagos centre vakar ge
liava pradeda vis tvirčiau įsi kapitalistų dominavimo ir gi Bažnyčia pareiškia, kad kiek kietijos daiktams — prekėms. T. J. Courtney.
Baltiną ir St. Žeimį, visus iš sinant gaisrą 29 ugniagesiai
galėti Azijos rytuose. Šią vė na nuo bedieviškojo socializ vienas žmogus, tai yra, ir dar
bininkas, turi teisę? įsigyti, ar MIŠKŲ GAISRAI ANGLIJOJ
McGURN NUBAUSTAS Mosėdžio, pasodino 3 mėn. į sužeista.
liavą nešdami japonai kas mo.
Bajorų kalėjimą, o V. Baltiną
kart žengia pirmyn. Jie svajo Organizuoti turtuoliai kiek ba paveldėti nekilnojamus tur
Svarbus ČAponės agentas —1 mėn. Bausmę atlikus, pir
LONDONAS,
rūgs. 7. —
ja palaipsniui užvaldyti visą viena proga naudojasi, kad tus. Tad ir skelbiama, kad ka
ORO STOVIS
pasaulį. Nors tos rūšies svajo darbininkus pavergti savo ge talikai negali būt socialistais, Dėl didelių kaitrų kai kuriose smurtininkas McGurn teismo mieji keturi bus ištremti į ki
nės dažnai pasidaro bergž rovei, taip kad jie galėtų ko arba komunistais, nes šie gai Anglijos dalyse siaučia miš nubaustas 6 mėnesius kalėti. tas apskritis ir visą karo bū CniCAOO IR APTI.IKKftS
— Iš dalies debesuota; madžios, bet 60,(XX),(P japonų sa mažiausia naudotis savo darbo valai nepripažįsta savasčių kuose gaisrai. Kovai prieš gai McGurno tikroji pavardė yra ties laiką laikomi policijos
ža temperatūros atmaina.
Gebhardi. Apeliuojama.
J priežiūroje.
vaisiais. Bažnyčia šiuos tur teisės. O ši teisė neginčijama. grūs pašaukta kariuomenė.
vimi pasitiki.
CHICAGOS UOSTUI
GERINTI

į

SI
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turime stengtis, Dievui padedant, tuos reika
lūs atlikti.
llelna kasdien, flakyrus sekmadieniu*
PRKNUMERATO8 KAINA: Metami — $4.00, Pa
gal metų — $3.60; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
Reikia mums žmonių, tai stenkimės mes
mėnesiui — 7 6c. Europoj* — Metam* $7.00; Pusei msRED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
4ų — $4 00. Kopija .Otc.
juos sau išsiauklėti, išsilavinti. Nuo to, man
Bendradarbiam* ir korespondentams raAtų negrųsų dlennūty dr. Rankos veda Sveikatos Skyrių. Jie
(Musų korespondento).
Bna, Jei neprašoma tai padalyti ir neprivlunCiama tam rodos, ypatingai reiktų pradėti mums visus
telkia
profoljuualltie
patarimus
skaitytojams
ir
mie

ttksllll |M&t0 ftmrtlflij
lai atsakluėj* | klausimas sveikatos dalyku esc. Vls4
Doleris vių varo mums nau
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai. visuomenės Kristuje atnaujinimo darbus. O
kasdien.
kviečiami
naudotis
Sveikatos
Skyrių.
Taisyklės
yra'
mnia instaurare ir Chrislo (Viskų atnaujinti
jos baimės, mat vis krenta ir
Skalbimų kalno* prisiunčiamos pareikalavus.
Uos:
Kristuje). Žmogaus protas yra versmė viso
kreata. Žmonės, nesitikėdami,
t) Klausiniu* Kalbas siųsti “Draugo” redakcijai,
kių
minčių,
kurios
paskui
patekusios
į
minias
kad
Dėdės Šamo pinigas tiek
“DRAUGAS”
arte tiesk* Dr. Kačkul. 3OA1 W. 43rd SL, Uiicau».
pasklista į platųjį pasaulį, ima žmoniją val
žemai kristų, tebelaiko dole
UTHUANIAN DAILY FRIEND
2) Siundant klausimus, visada reikia paduoti sa
dyti. Žmogaus valia yra toji jėga, kuri arba
rius ir neneša į bankus keik
Publlsbed Daily. Ezcept Sunday.
vo
vardų,
pavardę
Ir
adresų,
aes
daktaras
nori
MBUB8CRIPT1ON8: One Tear — $0.00; 8bt Moatks teikdama ir vienydama
aplink save kitus notl bu kuo reikalų turi. Pavardė neima skelbiama.
ti litais. Tat, vis dar tikisi do
—. $».»0; Three Meatks — $2.00: One Moatk
Tte
■ūrepa — One Tear — $7.00: Blz Montks — $4.00: žmones, juos stumia į priekį arba ir atgal,
DR.AM. RACKUS leri kada nors pakilsiant ir pri
S) Jei kausimo Ir atsakymo negalima butų dė
.tto.
Advartlslng tn "DRAUGAS” brlnga best reaulta
W. 43rd te eisiant senybinę kainų. Čia ajuos- vesdama, keldama, arba ir žemyn pa ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta latšk*. 3061 Chlcago
Advartlslng rate* an appllcatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė, Chicago stūmėdama, gali laimę arba nelaimę žmoni UI tat visad* reik pridėti palto lenkeli ui 3 centus. Tel. Lafayetto 8037 merikiečiai šviesuoliai, nusiimi
jai suteikti. '
SKRYBĖLĖ IR SVEIKATA kusi ir galvoje pleiskanų bei nų šituo klausimu^ turėtų pa
rašyti straipsnių Lietuvos kai
Žmogaus širdis pilna visokių ugnies jaus
šašų rėčiau rasis. '•
DIENOS KLAUSIMAI
mų gali būti jėga, kitus sušildanti, uždegam* Tinkama’skrybelė.žmogui y- Randasi šposininkų, mėgs mui skiriamiems laikraščiams :
tančių paimti kito žmogaus (‘Šaltiniui,’ ‘M. Laikraščiui’,
ti, sukaitanti, kaip garas ir elektra, prie ge ra naudinga ir reikalinga.
Leo Saek, naujas j. Ą. VaU
PJŪTIS DIDBLS, DARBININKŲ MARA
ro darbo patraukianti ir pastumianti, arba Skrybėlės užduotis vasaros skrybėlę ir sau ant galvos uį .“Darbininkui,” “Ūkininkui”
ir kt.). Taip pat neprošalį ši-JsLybių pasiuntinys Costa Bivėl — kenksmingas gaivalas, viskų sunaiki metu yra teikti galvai pavė- simauti. Tai yra nesanitarišb
*
(Medžiaga paimta iš greit pasirodančios kny nus, skaldąs. Taigi svarbu žmogų gerai, tin sį ir "apsaugoti akis nuo skai-’ka. Inteligentas iš tokių špo tuo klausimu pasiskaityti ir in
gos: ' Arkivyskupas Jurgis Matulevičius'’)
kainai Kristaus dvasioje išauklėti, jo protų tiriu saulės spindulių. Žiemų sų gali tik pasipiktinti. Ypa teligentams jiems skiriamuose! ruoštoe vasarvietės duotų
1910. X. 25. Šio pasaulio sūnūs yra gu tikra pilna tiesa apšviesti, jo valių per Die- skrybėlė privalo apsaugoti ga tingai nepatartina plinkančio laikraščiuose “Ryte” ir kit. daug gražaus pelno.
dresni už šviesos sūnus savo siekiniuose bei vo įsakymus, Evangelijos patartis, prieder- lvų nuo speigo.. Ypač skrybe- žmogaus skrybėlę sau užsi Mat šisai klausimas visiems įdarbų praktikoje. Kaip dažnai atsitinka, kad mes, pašaukimų, įkvėpimų, aplinkybes ir t.f lė yra būtinai reikalinga žie- mauti, nes, kartais, galima domus: ar kada nors pakils
“Šaltinis” nusivilko spal
Kristaus Bažnyčios priešai prašoksta mus sa sutvirtinus jo širdį karšta Dievo ir artimo mos metu tiems, kurių plaukai saVe užsikrėsti kokia nors plau doleris, ar taip sinukęs ir pa- vuotuosius viršelius, skyrusius
vo darbštumu, uolumu, drąsa bei narsumu. meile uždegti. Mūsų Kongregacija tad ypa- yrą trumpučiai arbakurie v- kų susna, ar kitokia odos li dliks. Šis klausimas, sakau, į- j jį iš visų kitų Lietuvoje einan
ga, yra pavojaus net užsikrė domus visiems tiek inteligen čių laikraščių, ir užtat padidiO mums gi Kristus juk yra pasakęs: Būkite tingu būdu turėtų rūpintis, kad išlavinus ir ra praplikę.
tiek kaimiečiams, mat
.......... ,. w.
gudrūs, kaip žalčiai, ir neklastingi, kaip ka prirengus reikalingų Bažnyčiai žmonių. Iš Jei skrybėlė, arba kepurė, sti plikės mikrobais. O kas tams,
,.
...
.
» , ; no “ šaltinėli . Mat šito parei
,
,
.
.
rveliai. Tad to akivaizdoje, kų turėtume da vienos pusės gerai reikėtų atsižiūrėti į Baž- yra perniaža, tai sveikatai pa- taip norėtų praplikimo? Kas šie pastarieji turi nemaža do- 1 kalavo
daugumas skaitytojų.
ryti? Ar neturime eiti tenai, kur būtų galima nyčios reikalus kiekvienoje tautoje, reikėtų daro žalos. Ankšta skrybėlė kreips dėmesį į skrybėlės saNors kai kam ir gaila anų
kodaugiausia Dievui laimėti, daugiausia sie tuos reikalus atlikti, pradėjus nuo svarbiau- ^užspaudžia kraujo gysleles ap- nitariškumų, tas išvengs daug
spalvuotų viršelių, mat jie
lų išganyti t. y. ten, kur daugiausia bedie sių ir būtiniausių, stengtis gerai suprasti irjink galvą ir kraujas negali nemalonumo.
z»
M’ūsų bažnytkaimiai dar ne “Šaltinį” labai puošė, bet jau
vybės, ištvirkimo, indiferentizmo, nuo Baž permanyti. O antra vertus, reikėtų rūpintis laisvai po pakaušį cirkuliuoD-ro Račkaus atsakymai
turi gydytojų, mat šiems vis tokis daugumo skaitytojų no
surasti tam tinkamus žmones, juos gerai iŠ- ti. Tada plaukų šaknelės, ne
nyčios nutolimo?
Klausimas: Didžiai gerb. i' norisi apsigyventi Kaune, ar ras, tai jau tebūna jų valia.
išmokyti,
prirengti,
kad
galėtų
gerai
gaudamos
.užtektinai
maisto,
Ar neturėtume stengtis visur įlįsti, įsi lavinti,
v
4
brangus daktare. Nuoširdžiai kuriame kitame didesniame Užtat šiaip “ŠŠaltinis” pagrobrauti, kur tik galima kų nors Kristui ir Jo ir sėkmingai veikti. Pirmiausia, žinoma, vi- nusilpsta, netenka gyvybės,
prašau atsakyti per dienraštį mieste. Todėl mūsų kaimie žėjo; kiekvienas n-ris vis ki
Bažnyčiai laimėti. Jei vienas( kelias užkirs sada reikia rūpintis žmogaus išvidiniu išto- Daug žmonių perankstyvai pra
“Draugų” į šiuos klausimus, čiams, prireikus gydytojo, ten tokia spalva išspausdintas.
tas, kodėl kito nepaieškoti ? Jei vienos durys bulinimu, kad jis būtų žmogus pagal Dievo plinka todėl, kad ankštas skry
už kų tariu nuoširdžiai ačiū. ka važinėti už kelių dešimčių Pirmiau tik “Šaltinėlis” tebū
uždarytos, kitas sau suraskinie, jei vienas širdį. Kad galėtų ir kitiems būti dvasinio1 teles dėvi.
davo kitokia spalva vis spaus
Taipgi, reikia neužmiršti, Kaip žmogus jaučias susir kilometrų. Mūsų inteligentija
langas užkaltas, kitų šviesai įleisti daryki, atgimimo ir gyvenimu šaltinis.
dinamas,
tačiau spalvuotuo
kaimo bijo, lyg ugnies, ir vis
Paskui reikėtų stengtis tobulinti ir ki-'kad ankšta skrybėlė dažnai v- gęs miegamąja liga; kokie žemes. Regėdami savo nerangumų, kaipgi turė
stengiasi apsigyventi kur nors sius n-rius gaudavo -tik atski
tume -gėda rausti mes, kurie gavę vadiname tuose reikalinguose dalykuose: ar tai mokslo,'™ P™*“*™. tralvos skaudė- ūkiai pasirodo, kiip turi lt
»*‘•J"*’
kam'“3 rai “Š-lio” prenumeratoriai,
Kristaus sekėjais, Jo Bažnyčios tarnais, Jo ar darbo, ar visuomeninio veikimo srityje,; j“0' TuH gydytojai yra nuo- gonis užsilaikyti ir ar miega“Šaltinio” gi prenumerato
kad būtų nors vienoje kokioje gyvenimo 5a-;n'onės”uo ank5tos skr>- “»* HSa >'™ limpantiitUn 5aV° ldoma“’Jkaralystės
platintojais
v
—
Jo
kareivija...
riai “Šaltinai” tegaudavo tik
•
•
**
Su pagarba K. V.
ak^a '''l1-'-™Ar neturėtume užsidegę Kristų skelbti koje Bažnyčiai ir visuomenei naudingas, kad
juodais dažais atspausdintų.
plačiose masėse^ ypač didmiesčiuose, jaunuo ir įgimtomis dovanomis ir gabumais, darbu' Žmogus skrybėlę nusipirkęs, Atsakymas K. V. — 1) Kai /Vasaros metu kaimas sulau- Dabar gi ir “Šaltinio” preaumenėje, universitetuose, — juk iš ten turėtų ir triūsu galėtų Dievui tarnauti ir žmonėms negali arba nenori jų dažnai žmogus suserga miegamąja lilkia daug vasarotojų iš inteli- įmeratoriai “Šaltinėlį” g
gauna
plisti ne bedievybė, bet krikščionybės spin naudingu būti; kad ir tais ištobulintais įgi-išvalyti. Skrybėlė, nuolat ant'ga (epidemic encephalitis), >gentų ibei valdininkų tarpi. Spalvuotų. Todėl “Šalti
Šaltinio”
duliai, — organizacijose darbininkų, kurie nitais įrankiais: išsilavinimu, mokslu ir ga- galvos maunama, su laiku pri .tai p'radžioje jam galvų skau- ---*
’
•
.
<■_
.. net ir
Mat kriaio metai šiems pasta- viršelių jau nebeKūdi
daugiausia esti visokių riaušininkų bei anar bumais ne žemiau ui netikinčius arba ir ti skrenta ir ten prisirenka įvai Ida, karščiuojasi, vemia, po to liesiems padiktavo nebevažinė tie, kurie labiausiai prieštara
chistų aukos.
kinčius, kurie nėra Dievui ypatingai pasiau rių mikrobų. Pastebėjau, kad konvulsijos pradeda tampyti, ti į užsienio kurortus, bet pa vo tokių reformų. Mat dabar
Tikrų krikščionį, veikiantį Dievo garbei, koję, būtų, bet, kiek galint, dar ir prašoktų, didžiuma lietuvių nuėję kur paskui jaučiasi mieguistas ir sinaudoti savo krašto saulutės visi patenkinti, gaudami “Šal
jei kas išvaro pro vienas duris, jis grįžta pro kad ir tais įrankiais galėtų sękiųingai naudo nors į svečius, nemoka net sa-1 kai pradeda miegoti, tai mie-j spindnliais. Mūsų šalyjč v ra tinio” priedu didesnį spalvuo
tis, kad kitus prie Dievo ir Bažnyčios pa vo skrybėlės deramai pasidė ga ir miega iki numiršta.
kitas. Nes jis pasiaukojęs.
daug dailių ir didelių ežerų, tų “Šaltinėlį.”
2) Kaip ligonis turi užsi apaugusių miškais. Juk tai ge
1910. RI. 17. Iš visų pusių girdisi nusi trauktų. Čia reikia iš vyresniųjų pusės dide ti. Čia turiu omenyje ne tiek
skundimų, kad mums trūksta tinkamų žmo lės išminties ir kantrumo, kad, matydami etiketos formalumus, kiek hi laikyti susirgęs taja liga, tai ri ausi kurortai. Tik reikia tas
KNYGOS
nių. Darbo begalės, o žmonių maža arba visiš plačias dirvas visur tuščias, visur daugybę gienos dėsnius. Dedant skry čia ne vieta aiškinti. Gydyto pakrantes nupilti smėliu, mat
J. E. Vyskupas Petras Būčys
reik nenžvožti, bet jas prižiūrįs ligonį duos apie'
kai nėra. Tai tiesa. Bet kas čia kaltas, ar ne darbo, darbininkų gi trūkumų, nesiųstų pirma bėlę,
dabar jos tebėra žvirgiduotos.
mes patys? Geriausias apvaizdusis Dievas, laiko neišlavintų ir nepakankamai prirengtų padėti aukštelninkų idant skry tai visas reikalingas instruk Čia visuomenė turėtų atkreip Katalikų Tikyba I to
mas ...»,...................
.85c.
kada reikia ir kada Jis nori, suranda sau žmonių į darbų, kad mokėtų pakęsti ir pa j bele galėtų tinkamai Hsivė- cijas.
<
ti dėmesį: priruošti tas vietas
Jėzus
Kristus
II
to

laukti,
kol
darbininkai
subręs,
prisiruoš.
Dardinti.
Prie
kiekvienos
progos,
tinkamus žmones, juos pašaukia į darbų ir
3) Miegamoji -liga yra lim vasarotojams. Įdėtas darbas
mas $2.00 (su kietais ap
duoda jiems savo malonių: apšvietimo, įkvė bo niekad nepritruks: .dar visur platūs lau labai sveika yra leisti saulės panti.
greityi laiku apsimokės. I^abai taisais $2.50)
laukuose kiek spinduliams skrybėlės vidų
pimo, meilės, tikėjimo, šventumo galių. Bet kai dirvonuoja, o ir dirbamuose
s
gaila, kad, mes nematom savo Šventoji Dvasia III to
paprastai Viešpats valdo vienus žmones per dar kūkalių ir piktžolių... Ir pinigų prireikus gerai iškaitinti. Saulės spin
krašto ir savo apylinkės gro-! mas ....'....................... $L25
garsuoctes
kitus; vienus su pagalba kitų veda į išgany dar netaip sunku surasti; Dievas rūpinasi duliai užmuša visokius mik
žybių ir nepajėgiam atkreipti
DRAUGAS PUB. CO ,
mų. Paprastai Dievas duoda mums tik supra savo tikrais tarnais, kad tik gerų tinkamų robus. Tuomet skrybėlė bus
į jas kitų dėmėsio. Tinkamai į2334 So. Oakley Avė.
timų ko Bažnyčiai reikia, o jau mes patys žmonių būtų.
(Daugiau bus)
sanitariškesnė, nebus suŠvin/

“DRAUGAS”

'A. L. R. K. Federacija dabar skaito
turinti 55 skyrius įvairiose Amerikon lie
tuvių kolonijose, prie kurių priklauso 150
lokalinių draugijų su apie 15,000 narių.
Tai sudaro Federacijų iš apie 700 atski
A. L. R. K. FEDERACIJOS SEKRETO
rų draugijų ir kuopų ir iš apie 40,Q0O na
KIAUS RAPORTAS XXIII
rių. Vadinasi, Federacija turi apie 40,000
KONGRESUI
organizuotų žmonių.
Šiais veikimo metais gana daug ap
(Tęsinys)
mirusių Federacijos skyrių atsigaivino.
Įsisteigė
6 nauji: būtent: Archer Heights
Federacijos Narių Stovis ir Skyriai
«
A. L R. K. Federacijos nariais skai (Chieago),; iš v. Kazimiero parap., Pittsburgh, Pa.; Great Neck, N. Y., Bridgetome šias. centralines organizacijas:
ville, PR.; Sheboygan, Wis., ir Du Bois,
Ll Jt- K- Sųsivienymas Amerikoje.
Pa., šv. Vincento parap., PittHburgh, Pa.
Moterų Sąjunga.
Stambus Federacijos šiais metais lai
Liet. R. K. flarbininkų Sąjunga.
mėjimas yra, tai prisidėjimas didelio ir
Lietuvos Vyčiai.
svarbaus lietuvių centro Pittsburghe prie
x Liet. Kat. Studentų Organizacija,
bendro lietuvių katalikų veikimo Federa
rietuvių R. K. Tjabdarių Sąjunga.
cijoje.
šiame reikale daug pasidarbavo
6v. Kazimierų Akad. itėnr. Draugija.
gerb. kun. M. Kazėnas ir kiti kunigai. Ne
Liet. Kolegijos Rėm. I>raugijn.
Šr. Pranciškaus Seserų Rėm. Dr-gija mažai prisidėjo ir “ Pittsburgh’o Lietuvių
Žinios1’, kurios kampininkauja dienrašty
Vargonininkų Sąjunga.
šios organizaciją suridaro iš api° je “ l>rauge.”
• Kitas stambus laimėjimas yra — Phi550 kuopų i- iš apie 25,000 narių.

AMERIKOS LIET. R.K. FEDERACIJOS
23 KOMGRESO PROTOKOLAS

Sveikata - Brangus Turtas

ladelphijos krikščionių draugijų sųryšys
įėjo į Federaciją ir pasivadino Federaci
jos apskričiu Philadelphijoj. Tuo būdu da
bar turime penkis veiklius Federacijos
apskričius.
PREZIDENTO ATSAKYMAS I ‘SVEIKINIMĄ
My dear Dr. Rakauskas:
The Preablent deeply appreckates your m**sage of grcettng and asks me to expres* hls
hearty thanka for the asaurance of loyalty, eoopcrati'on and a'-.tlve aupport In the Recovery ProgTatnj
Very slnccrely yours,
Sn-plicn Early
Aseistint Secretary to the Presldent
Dr. A. ftakauekuR, Chairinan,
Amtu-lcan Llthunnlnn Roman Cathollc Fedcratlon,
Chlcags, IDtnota
Kandklatel | Valdyte
Apskričiai fr nkyrisM prlahmlA sckretorijalrl
Atiloti Jų nouilnuotus kandidatus J naująją centro
valdybų:
Kun. Igt Albavičlus. Chlcago, III.
Ona Alelitinlrn^, C h teatro, 111.

Kun. J. AIckRtunaa.

lireoklyn. N. T.

Kun. J. Amhotaa. Hartford, Conn.
Dr P. Atkočiūnas. Chlcago, III.
A. Burevldtui, Chfcairo, III.
Kun. J. Ralkunan. Brooklyn. N. Y.
J. Rulevinius, Hot-.)ratc»4, Pa.
Kun. Pijus ččsna, Mnhanoy City, Pa.
Adv. K. CegniillR, Chkrsyo, Iii.
Pr. Galinis. Ho. Boston, Muse.
Kun. J. J. Jakaitis. M. I. C, Thompson. Conn,
Kun. Pr j u raii. iavrrsnea, Mase.
Kun. Pr. Julkaltls, Cambrldfe, Mase.

I .LIETUVOS GYVENIMAS

Kun. J. Karalius, Shenandoah, Ta. ,
Kun. M. J. Kaaėnas. I’tttsburgh, Pa.
A. Kneižya So. Boston. Mas*.
Kun. J. Kripaa, Waterbury. Conn.
I’ral. M. L. Krute*. Chlcajro. III.
Kazimieras Kruginskae. Brooklyn, N. Y.
Kun. J. Mačlullonle. C h teatro, III.
Adv. F. B. Mastauska*. Chlca*o, III.
J. Mačiulis, Brooklyn, N. Y.
V. Matelis, Baltlmore, Md.
A. Mažeika, Brooklyn. N. Y.
Kun. dr. Mtndell*. Baltimore, Md.
J. Mi'ckellunas, Chlcago, III.
Kun. dr. J. Navickas, Thompson, Conn.
Kun. J. Mielus, Ellsworth, Pa.
Al. Onattls, Homeatead, Pa.
Kun. A. Petraiti*. Woree«tsr. Mas*.
Apt V. Petrauskas, Cicero. Ui.
Dr. A. Itakauskaa. Chtcago, Ilk
J. M. Kazėnas, Plttsburgk. Pa. '
IK- Sakalas, Chtcaro, III.
8. SakaKenė, Chlcaro, Ilk
Leonardas Simuti*. Chlcago, III.
P. ftaltlmferns, Chteago, Itl.
K otri na Sriublenė, Cicero, III. •
8. Subattcnė, Brooklyn, N. Y.
Kun. Pr. Rtrakatiskae, Lovren, Maso.
Kimi. J. Svagfdya. Brockton, Mas*.
J. B. Tamkevlčlua, Plttsburgb, Pa.
Kun. M. l’Thonaa, Du Boie. Pa.
Kun. K. Vrbonavlčlu*, Bo. Boston. Mas*.
Kun. H. J. Valčuna*. Cicero, Iii.
A. Valandų*, Clcsrs, m.
Kun. K. Vasy* Worce*ter. Mas*.
K. Vllnilkls, Brooklyn. N. Y.
Kun. Pr. Vlrinauska*. Ho. Boston. Mas*.
A. žvirbli* Ckkcago, III.

M. Zujus, Vilke* Barrs, Pa.

Iid-M Stovis

Hu*piik4o ntėn. 1*32 in. ipajcmos
Dievo Apv. pas. ChtcagoJ F te ak- duoklės $11.00
Battimore, Md. Fcd. Skyrius
2.00
Viso ......................... ................................
$T14.00
Lapkr. mėti.
, .,
’
• •
1 ,
Bostono Keti. ek. spalių 9 d. aukos Vil
niaus reik. .......................................... '... 12.00
Bostono Fed. sk. Katalikų • Upiversltetul ., 12.00
Fed. 19 *k. Brlgrbton Park, Chlcago .... lt.50
Lietuvos bonų kuponai
........................ «T- 50
Viso ........................................... .................. 270.00

Sati-to mėn.
Fed. 10 sk. Norurood, Mas*, dusklėk .... lt.00
Vino ..................................................... ..
10.00

VOsarln mėn.
Fed. 10 sk. Nortrood, Mase. Vilniaus nagi. 10.00
Fed. 10 ek. No>rwood. Mas*, List. Kat. Unlv. 10100
flv. J ursi'o pa r. dr-Joa PriUa. Pa. ............ rs.oo
Fed. 3 sk. Boston, Mas*. Vilniau* natlalC. 7.50
Fed. 3 sk. Boston, Mas*.. Liet Kat. Unlv. 7.50
Darh. 8ųj. kuopa, Fed. 20 sk. Brldffoport, C. 1.00
Mot. 8ųJ. kp. Fed. 20 sk. Brtdgeport, Conn. 1.00
flv. Juozapo Tlrol. Fed. 20 sk. Brldgepetrt, C. 1.00
Viso ..........................................................
51.00
Kovo mėti.
Federacijoa 22 sk. Chlėago, III.......................... 6.00
A.L.K.K. Moterų. Mų-ae* mokestis ui
1931 Ir 1933 m ................................... \ 20.00
Fed. 7 sk. Chlcago ,,............................................ t.00
Mar. Rėm. Kol. 41 sk. Archer Hgta, Chlcago 1.00
L. Vyčių 34 kp. Ff*d. 19 ak. Chi'cayo ..
1 00
Iv. Panelės Nekalt. P rta. dr-Jo* Fed. 19 sk. 1.00
Viso ... i....... t
..........................
32.00

(Bus daugiau)

’ Penktadienis, rugsėjo 8, 1933
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Detroito Lietuviu
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■

inios

Juozą Russell su Elena Luko- vvzdinga mergaitė. Priklausė
sevičiūte.
Sodalicijai ir parapijos choVestuvių pokvlis įvyko pa/™' N»vaiiavus į tiram! Raj. _x---j..;
jaunosios tėvelius.
!i_.
pids
s,ai«a -------susirg0' —
P° dvie
-

į puotą nusivežė dar tris lie- jai žvilga. Vaikučių įsirašė rybę išauginti skaitlingą kuo
tuves 0. Šatulaitienę, O. Kra- net iš tolimos apylinkės. Ge pą,* darbuotis tautai ir Bažmblienę ir M. AukSėiūnieny rieji tėvai supranta katalikiš- nyčiai. šiame susirinkime dajr SUpažįntiįno su žymiomis.Dc kos mokyklos svarbą, o ypačjlyvavo skaitlingas būrys ne šv. Petro parapijos pasku
LIETUVIŲ VALIA VA
LaimingA gyvenimo jaunai,« °Per8cij» “'irė. Parap. eho troito katalikių veikėjomis.
savos lietuviškos. Vietos dar: rių ir visi su pasišventimu ža- tinis šįmet piknikas bus rūgs.
PARODOJE
ras labai apgailestauja nete- Puotoje dalyvavo virš pen yra. Klėbonas trokšta, kad visi dėjo darbuotis kuopos ir pa- 10 d., Beechnut grove. Pikni
porelei.
ke bus ypatingų pamarginiki šimtai moterų, daug dva fev. Antano parapijos vaikai rapijos naudai.
kęs mylimos narės.
Rūgs. 1 d. “State Fair
mų. Iš East Side, Šv. Jurgio
siškuos ir svečių vyrų.
lankytų savąją mokyklą. Se
Tylutė
Grounds” prasidėjo tautinė Į Csorienei, uolaus par. dar
•Veiklus Šv. Antano darbuo-! P“™™08’ atyyks baleto šokiparoda.
Mrs. E. Skal kasmet savo serys Pranciškietės, mokyto
buotojo žmonai, padaryta geSURPRAIS JURĖNŲ
mylimos organizacijos naudai jos, rodos, tikros vaikučių mo tojas Chas Samsonas perkėlė kab®8’ kurie šią savaitę dalyPirmą vakarą buvo labai j- rklės operacija. Operaciją seREZIDENCIJOJ
domu matyti virš 150 vėliavų kmingai padarė d-ras Siurbis.
rengia po tokią puotą ir yra tinos. Ir jos nori, kad kuo savo paveikslų studiją į nau- vavo Michigan State Fair. Pa
paaukojus dideles sumas gry-' dangiaus*a vaikučių lankytų j, viet» adr.. 3252 Michigan; same labaiį <»kingi Šv. Jurir jų tarpe plevėsuojančią Lie Ligonė 'sveiksta.
Šioje party dalyvavo 71 mo j nais pinigais.
mokykių.
'
• Avė. Studija moderniškiau j- g,° parapijai uz norų patartuvos vėliavą, nešančią ketu
i .
rengta. Vieta didesnė. Visie- ”*“*■ Sv- Petro Parapijai. Šorių lietuvaičių tautiškuose ko Rūgs. 17 d. Birutės darže teris. Pramogėlę surengė są- l • Mrs. E. SkaV yra nepaprakiams grieš dešimts muzika
stiumuose. Kiekviena tauta D. K. S. R. dr-ja rengia ne jungietf, Gudynienė ir Vai- s(ai malonaus bado Priejua Klier. Bolis Ivanauskas, pra ms patartina atsilankyti. Pa
ntų. Sulig to, kiek išleista tisavo kalba sakė pasveikini- paprastai įdomų pikniką. Ja /•iūnienė. Pp. Jurėnai labai ma prie In-s|Ji maloniai p,kalM. leidęs atostogas pas tėvelius 'tarnavimas greitas. Darbas v«
kietų, išrodo, kad piknikas
pasivaik5a,ti ir ir kelias dienas dar pasilsėjęs į ijausi08 mados.
mi^JLietuvių kalboje sveikino me dalyvaus ir Šv. Petro par. loniat viešnias priėmė ir vaibus sėkmingas. Komitetas nu
o į. Į Brandi, Mieli., ūkėj pas. M.
Pasveikinimai bu- Kalbės kun. Masevičius ir kle šino. (T. Jurėnas yra savini-u^^
statė visą tvarką, tik laukia
nkas valgomųjų daiktų krau-'
ko gražumas, Įvairiausio-iL,utva,‘>’ rags' 5 d' ,svy*° 1
per radijo.
bonas «kun. J. čižauskas.
Rūgs. ,24 d. įvyks Šv. 4n sekmadienio. Visus parapijo. prisodintas.
• j- *
n
kolegiją, Tliomtuvės). Kitos moterys aukojo mis gėlėmis
G ra- Marianapolio
‘
M. Čižauskienė, kaipo ko Komisija stengiasi, kad pi namų darbo valgių-pyragų. |iOs
peon, Conn. Sykiu išvažiavo tano parapijos piknikas Bee- nus ir svečius gražiai pavai
me(]žiai>
piaunanla
žoW>
misijos narė, lietuvių grupės knikas būtų kuo sėkmingiau
ir moksleivis Saplys, kuris jau clinuj grove. Pelnas eis lėšo šins. Visi širdingai kviečiami
Per vakarienę E. Stepanau-1 gražiausios gėlės, daržuose vai
tvarką vedė. Apie lietuvių pro sias.
antri metai ten mokinasi. A- ms padengti už bažnyčios iš į Šv. Petro parapijos pikniką.
skieriė pranešė vakaro tikslą.' šiai, vynuogių kerai bei pubgramą plačiau bus aprašyta
bu siekia vieno tikslo ir yra dažymą. Šeimininkai S. Sto;
Sakė,
norime
vienu
šūviu
nulikos
įvairumas
darė
didžiauKarščiams praėjus, parapi
pulionis ir M. Bendoraitis da Vladas Jurgelaitis, gerai ži
sekančiam “Draugo” numery
vilties, kad atsieks.
šauti
penkis
paukščius.
Mat,
!
šio
Įspūdžio
ir
nesijutome
kaip
jos choras pradės daugiau vei
rbuojasi, kad piknikas pavyk- nomas parapijonas ir komite
je.
kti. Muz. J. Čižauskas žada tai buvo M. Jurėnienės girr.i- popietis praėjo; turėjome skuRūgs. 2 d.' Šv. Antano baž-i1” P™5“ paširdžius Detrol- to narys, sutiko didelę ųelaimo
dienos
party
ir
sykiu
pa-Į
bėri
namo,
nes
buvome
apie
chorą
išmokinti
daug
gražių
nyėioje kleb. kun. I. F. Borei-Įta be*uvlu8/lame Ęlkn‘ke da" [ mę: sunkiai sužeistas. Buvo
PRASIDĖJO MOKSLAS
gerbimas sąjungiečių po sei-Į 35 mylias nuo Detroito,
dalykų,
kurių
pats
yra
prira

PARAPIJOS MO
šis surišo moterystės ryšiu A. lyvauti. Visus atsilankiusius (išvykęs su savo šeima atlan
mo. M. Jūrėnienei moterys do j Kaip malonu, kad tokios tu
šęs.
žada su džiaugsmu sutikti ir kyti pažįstamą ūkininką. Die
•/
KYKLOJE
<
1
x
ix
r
i
Povilaitį
su
O.
Bartkiute
ir
* .
_ __ , ..
Mėgstantieji dainos meną, vanojo elektnkim sidabrini rtuoles moterys yra uolios ka-* Chas. Bundzą
su J. \ alaite. pavaišinti. Naminius išvažia na linksmai praleidęs, rengė
Nėra nieko brangesnio kaip kviečiami atsilankyti kas pe kavos perkolotorių. Be vieti- i talikės.
Jaunavedžiai yra gerų tėvų i vimus atidėkite kitoms die- si namo. Vaikai įsimanė cnių vakarėly dalyvavo ir sve- J
vaikai; darbuojasi su lietuj"0”8' Visi dalyvaukite para- buolių. Tėvas įlipo į medį kad
katalikiškoji lietuviška mokv- nktadienį, 8 vai. vak. mokyk
čių
iš
kitų
miestų:
Jurėnų
gi-į
,
Ona
Zigmantienė
su
dukreviais. Chas Bundza K Šv. Ju- P1-'08 P,knike'
kla. Tat, tėvų pareiga leisti los svetainėn.
pakrėtus. Šaka lūžo ir jis kri
minės
Baker
su
žmona
iš
Po-:
k*
atostogas
leidžia
prie
Lake
savo vaikelius į parapijinę mo
to. Šonkauliai pataikė į -išsi
.rgio parap., J. Valaitė iš Šv.
Šį sekmadienį Šv. Vardo dr- ntiąc, Mich., Milda Dorcan-; Orion, Mich.
kyklą. Užaugę jie bus tėvams
kišusią šaknį. Pasėkoj sulaužė
Antano parap. ir vytė. A. Po
dėkingi. Mokykla prasidėjo ja ir visi vyrai eis ’ įn cor- taitė iš New York, N. Y., Peto- Ona Šatulaitienė šiomis die vilaitis irgi priklauso Vyčia
šonkaulį ir nulaužtas medžio
škienė su dukterim Elena, Mi- nomis vieši Chicagoj.
pore” prie Šv. Komunijos.
trečiadienį, rūgs. 6 d.
ms; daug pasidarbavęs, chori(Tęsinys 4 pusi.)
Svečiai Detroite
••
____
Šv. Vardo dr-ja turės mė tchelienės svečiai iš Pittston,
stas-tenoras.
Per abejas mi
Muz. Šoris iš Buffalo, N.
Atostogoms išvyko pp. Au- nesinį susirinkimą tuoj po pi Pa., P. Mazurkevičienė ir A.
šias solo giedojo E. Russell
Vanvo’nienė taip pat turėjo Y., grįždamas namon iš Pa
,
kšeiūnai į Saginaw, Mich., pas rmųjų Mišių šv.
saulinės Parodos, kelioms die ir J. Vasiliauskas, vargonais
(garbės
dalyvauti.
Taip
pat
da

gimines ir pažįstamus. M.
noms buvo sustojęs pas muz. pritarė muz. J. A. Blažys.
li
vavo
biznierkos
E.
Stepą
K.
Grebliauskas
ir
K.
ZėAukščiflnienė yra viena pavy
• r - •.
Pavasario Balsai, Maironio, 120 pusi. ............... \... $0.75
Čižauskus.
zdingųjų- moterų šioj koloni lieniakas atidarė lietuvių už nauskienė, M. Stankienė, I. Ga
Rūgs.
5
d.
įvyko
L. Vyčių Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė
Taip pat grįždamas iš Pa
joj. Yra parapijos choro na eigą ant Cordoni gatvės, kur dynienė, Kiubirienė, Marozie102 kp. susirinkimas. Įsirašė
K. Binkis, 230 pusi.
........... ~.................. - • • - $1.00
nė, Grinienė, Dzalniakienė. Vi saulinės Parodos buvo susto
rė ir veikli draugijų darbuo galima gauti alučio.
. Įmaujas narys. Nutarta rengti Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L.
jęs paS muz. Čižauskus gerai
sos linksmai laiką praleido.
toja; dažnai matome ją pro
Gira, 190 pusi......... •• •,•'....................................... '•* $0-50
savybės išvažiavimą rūgs. 17
Naujoj
Anglijoj
žinomas
muz.
D.
2.
Rudens
Aidai, Adomo Jakšto, 100 pusi. .. ...................... $0.60
Šį. sekmadienį East Side’iegramose, lošime. ESna D. K.
d. Komisija suras tinkamą vic
-C.
Ratbiere.
Kapsų
Aguona
S. H- draugijos raštininkės pa čiai žada dalyvauti Šv. Pet
tą^-Kviečia visus vyčius rūgs. Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. Šlapelis, 88
pusi................................. . . . ........................................ $0.45
IŠ
KAT.
MOT.
VEIKIMO
reigas, nuolatinė “Draugo 99 ro parapijos piknike, Beech
10 d. tuojau po sumos susi Padangėse, J. Sakalo ir DasaiČio, 128 pusi.................... $0.30
nut grove.
korespondentė ir rėmėja.
rinkti į mokyklą; čia praneš Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi........................... $0.30
Rugpiflčio 30 d. Bloomfield
• Paviešėjusi, tikimos, dar
vietą ir visą išvažiavimo tva Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi...................... .. $0.25
Balevičių šeimyna išvyko j Bills, turtuolės Mrs. Edward
daugiau darbuosis Bažnyčios
Meilė, M. Gustaičio, 24 puri. ........................................... $0.15
rką.
PRASIDĖJO MOKSLO
Aureolė, Oratorija. Mi Gustaičio, 24 pusi....................... $0.10
DuBois paviešėti pas Balevi- Skal puošnioje rezidencijoje Įir tautos naudai
Nutarta rėdyti “grybų” pi Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi......................... . $0.10
vyko Tjeaguc of Catholic WoMETAS'
čiėnės tėvelius.
GALIMĘ GAUTI “ DRAUGO ’ ’ KNYGYNE.
kniką.
men kortų lošimo ir šokių bą
P-lė A. Juodsnukaitė par.
i
Ateikite patys, arba/* pasiųskite pinigus laišku.
li Os. Taip pat bnvo ir skani
Rūgs. 6 d. prasidėjo mokslo Naujų narių vajaus komisi-'
choro narė, kelioms dienoms Jurgiui Bundzai padaryta ovakarienė.
pietas. Šv. Aptano parap. mo jon įėjo: V. Bendoraitis, J. ’
išvyko į Cleveland paviešėti peracija; guli Grace ligoninėj.
Šiai didžiulei katalikiškai o- kykla naujai išdažyta, gražiai Narauskas ir A. Majauskas. J
Pavojingai serga.
ir praleisti “Labor Day”.
rganazacijai priklauso ir A. L. atrado.
Sesutės mokytojos Jie atlankys visus parapijoms,
a. a. Monika Gujus, R. K. Mot. Są-gos cento pirm. džiaugiasi, kad ^magiau bus kad, visus .jaunuolius įrašius
2334 South Oakley Avenue.,
Rūgs. 2 d. kun. J. čižaus
” CHICAGO, ILLINOIS
kas moterystės ryšiu surišo 17 m, A. a. Monika buvo pa- M. Čižauskienė, kuri vykdama ir mokinti, knomet viskas nau L. Vyčių IAB kp. Vyčiai pasi-
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IŠ ŠV.PETRO PARAPIJOS

GiRSINKINTES
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EILIŲ MĖGĖJAMS

WEST SIDE

“DRAUGAS” PUB. CO.,

PRAEITIES PABIROS
Rašo Kun. A. Petrauskas,’M I, C.

(Žiūrėk “Draugo” 42 flnm.)
Ant slenksčio į naujų gyvenimo sritį
žengiant

Pagalios, vargais negalais suardęs rusų valdininkų statomas man pinkles, ga
vau žinią, jog esu karo ministerijos pat
virtintas eiti kariuomenės kapeliono pa
reigoms. Iš prigimties, tiesą pasakius, a5
mažiausio neturiu palinkimo prie kariško
gyvenimb. Nežinau tačiau, kodėl dvasiš
koji vyriausybe, kada ieškojo kapeliono
rusų — japonų karui, mane nužiūrėjo,
taip ir dabar. Manęs net nepasiklausė,
ar aš apsiirnsiu juo būti, ar ne — stačiui
paskyrė ir gana.
Kad ir neturėjau ypatingo pašauki
mo į kariškąjį gyvenimą, tačiau dabar
gavęs patvirtinimą, nuoširdžiai nusidžiau
giau. Ne tiek dėl to džiaugiausi, kad kapelionu tapau, kiek dėl to, kad pasisekė

išeiti nugalėtoju iš nelygios kovos su įsivyravusiais msų valdininkais — biurokratais.
Būti nišų armijos kapelionu, tai ne
buvo labai malonus dalykas, ypač čionai
Lietuvoje ir Lenkuose. Mat, mūsų visuo
menė buvo griežtai nusistačiusi prieš ru
pų valdžią, kaip užgrobikę ir neteisėtai
mus valdančią. Kiekvienas bent kiek arti
mesnis su nusų valdžia sugyvenimas, vi
suomenės akiai buvo dyglus krislas, ku
rio negalėjo pakęsti. Juo labiau, jei ka
talikas užimdavo tokią kariuomenėje vie
tą, į Ųirių bet ko rusai neįsileisdavo. Va
dinas, jef rusai įsileido, reiškia, esi jiems
palankus, jų žmogus. Todėl neturėdavo vi
suomenėje didelio palankumo nei karinin
kai — katalikai, nei kapelionai. Net pa
prastu kareiviu tarnavusi*, jei grįžęs na
mo, nepeikd&vo rusų tvarkos, tai būda
vo laikomas rusų parsidavėliu ir nepati
kimu žmogumi...
,
Kiek visuomenė būdavo priešinga ru
sų kariuomenės kapelionams, aš pats pa
tyriau ant savo kailio. Vieną vasarą pafi vykęs į lietuyą pasisvečiuoti, patekau j
| didesnį kunigų lietuvių būrelį, susirinku-

sį atiduoti paskutinio patarnavimo vic- , na, kad pasitarčiau apie kareivių pamal- f pildžiau savo didžiausią pareigą — tarnam iš mihisįųjų kolegų. Baigus laido-J das, o antrų — iš mandagumo, kad susi- | nauti vargšams kareiviams, patekusiems
jimo ceremonijas^ prieina pyie manęs viė- pažinčiau ■su vietos kunigais., Taigi i/ Čia į visai ne į katalikišką atmosferą, reikalinnas seąelis kunigas, mano geras kitados užeinu į kleboniją pasirodyti klebonui ir giems ypatingo suraminimo ir pagalboj,
prietelis, imą mane už rankos ir, paeivė- užmegzti su juo artimesnę pažintį. Klębo-, kad visai nuo tikėjimo neatitoltų. Kad
dėjęs kiek į šalį, pakuždomis klausia ma nas X. — pralotas, jau apysenis žmogus. negerovės kokios ypatiškos ieškodamas
ne: — “Kaip patekai į rusų armiją!”
Datfg nuo rusų valdžios kentėjęs. JJgą apsiėmiau tarnauti rusų* kariuomenėje,
Aš jam atsakau, kad labai tiesiu kelip, laiką turėjęs buvo iškentėti uždarytas į bet klusnumą reikšdamas savo teisėtai
vyskupas paskyrė, ir tiek. — “Argi tai vienuolyną už krikštus ir šliflbus unijo Bažnyčios valdžiai, skyrusiai mane toms
su vyskupo žinia!” — nustebęs kartoja tams, t. y. mainams verčiamiems rusų pareigoms... Norėdamas atvesti senelį i
savo klausimą. — Kaip kitaip! — per valdžios būti pravoslavais, o kurie jokiu tikrąjį kelią it duoti jam suprasti daly
kertu jį. — “Jei šitaip, tai gerai. Aš, būdu jais' būti nenorėdavo ir veržte verž kų būklę, pradėjau jam plačiau aiškinti,
mat, maniau...” — Ir nedabaigė sakinio. davosi' į katalikų bažnyčią. Sužinojęs pra pasakoti, kokioje apverktinoje padėtyje
Supratau, ką jis norėjo man pasakyti. lotas mane buvus neseniai Marijampolės yra mūsų pačių broliai, kurie prievarta
Jam rodėsi, ka4 be vyskupo žinios, per vikaru,* nudžiugo tarsi geležėlę radęs. Pa yra suvaryti prūsų armijos eiles, o mes
paparkas įsisiūliau rusų valdžiai. Taip sirodo, kad jis buvo kalinamas .kaip tik kokiais politiškais sumetimais vadįloda
manyti, be abejo, buvo pagrindo, nes 'lia Marijampolės marijonų vienuolyne. \Jis mi es jų išsižadame ir paliekame laisvai
sitaikydavo ir tokių. Dabar tik sužinojęs i gerai pažinojo marijonų generolą kun. V. “maskoliui” juos sugrumuliuoti. Kad bū
mano prietelis, jog aš legaliai vyskupo I Senkų ir kitus dar tuomet gyvus besan- ti kariuomenės kapelionu ne tik nėra nu
esu pasiųstas tą vietą užimti, nusimini Čius. Pasisodinęs mane į aukštą krėslą', sikalstamas prieš visuomenę prastžengino ir jo veidas nušvitd...
pavaišino kuo turėdamas ir iš atviros maš^ bet yra tai samariečio darbas, kuris
Kitą kartą vėl eidamas kapeliono pa širdies ėmė man kalbėti. — Na kodėl, paliestuosius nelaimėje brolius priglau
reigas buvau Zamoscio mieste, Liublino tamsta, toks jaunas būdamas, o pasive- džia if neduoda jiems dvasiškai tarp sve
gubernijoje. Mano buvo tokia jau takti dei “maskoliams!” Argi negalėjai kur timų numirti. Pagailos įtikinau jį,
ka, kad kiekviename mieste, kAr tik at-, garbingesnės vietos susirasti! — Ilgai tu- Pradėjo kitokiomis akimis į mane Žiūrėti
vvkdavau aplankyti kariuomenės, būti rėjau aiškintis seneliai, jog eidamas kanai aplankydavau ir vietos kunigus. Vie- pelionauti ne maskoliui parsidaviau, bet.
(Daugiau boa)

kad
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į moterystės luomų eina Si- — jūrų ir visų vandenynų
dievų valios apreiškėjas. 64) ( J tai Dekartas atkirto:. '
molius Kavaliauskas ir Jose- dievas.
Veliuona — amžinybės kapų, — Ar tai, Tamsta, manai,
pliine Vengutė, taip pat Al-Į 5) Austėja — bičių dievai34) Mėsėdžinė — dievaičio Ka'deivė. 65) Verpėjas — viena kad visokios žemiškos gėrybės
guto 8 dienų šventė. 35) Metė-!septynių deivių. GG) Viliai-!yra sutvertos tik kvailiams!
frėdąs Trstenis ir Darata Gal tė, bitininkų globėja.
i vinc
ja — žmogaus laimei metanti tis — namų ir ūkio dievas. 67) 1-------------- —
G) Aušlųvis — sveikatos, li
(Tęsinys iš 3 pusi.)
verpalus
ant mestuvų. 36) Mi Vitolis - karžygis, toli vai- ;PATINKITE “DRAUGĄ”
gonių ir gydytojų dievas.
gabalus įlindo netoli "širdies.
Ida — meilės dievaitė. 37) Na kęs Lietuvos priešus. 68) Vi i
'
Padėtis buvo labui blogu. Bet i Neseniai teko niun būti Dc- • 7). Bentis — kelių ir kelei
i ,
....
.. ..
troit, Mieli, 1pas savo
gimines’,
mėjas — svetingumo dievai zuitas — n,1
slibinas, unižinvbės
Vyrai — Atyda!
*
dabar yru vilties pasveikti. .Jis
...» vių dievaitis.
tis. 38) Nijola — pragaro ka- Įminu, Anapiliu dabotojas,
A ,, .
i
•
•
1
a
paeia
proga, užėnau ir i Hv.
Štai v ra specialia pranešimos. kuris
yra narvu Sv. Petro draugijos, j
1
1 . ’
•'
1 x
8) Blukų vakaras — dievo
_________ .
I bua Įdomus kiekvienam vyrui, kuris
(Petro parapijos bažnyčių. Steralienė, Pikulio pati. 39) Nui pasiekė ••viduramži” Ir jaučia reika-.
kalėdų šventė, gero dievo 0Kartu ims
o-nrmiii* nransi'iyn
įlNJKO
ungujnąKad
tam
gaivinančio
TO.
,w
,.
T
v.
...
bėtina
man
buvo kaip stropiai
kirptųjų
— iš septynių deivių. IVillių
pus
garsųjį
pi
ancuzų
suttikro
eikti galimumą
tukstaKarolis Juskevieius, sergąs
“
11
kapirmo atgimimas, kuris pl40) Gkapirmas
_
— aukščiau- filozofųir mokslininkų Deljąr "MUMatidėnoj*’užakyti"0"’ pHe’
ilgų laikų, iš Receiving ligo kuri. V. Masevičius darbuoja- ktųjį šalčio dievaitį pergalė
sias dievas. 41) Pėsčius — lie tų (Descartes, 1596—1650 m.)
ninės išvežtas į Klcise ligo- si savo parapijos labui. Pasi jęs, pavarė, saulėgryžiui sto
kalbėjimas
su
juo
man
gilų
įtuvių dievas. 42) Pefgrubę, buvo balius. Ant stalų buvo i
rdnę. Jam rodos biskį geriau.
jus. Blukų vakarų, arba |tū. įspūdį darė. Ypatingas jo r‘ū-,..
_
.
._
ĮGrubytė — pavasario dievas, pristatyta daugybė skanių va!Protas dabar daug geresnis,
i 1 .
. . .
, •
icias;, senovės lietuviai švente
tiesiog nuo distributorių. Sj Oydytopestingumas šelpti kiekvienų ... .... .
.
43) Perkūnas — griausmo die gių ir vynų.
IjaUH preukrlpcija dabar parduodama
bet vis dar labai nusilpęs. Iš r
°
r
linksmindamiesi prie apkrautų
visose valstinyčiose. Vienas Doleris
ir klausiantiems .teikti patari
vas. 44) Pikulis - pragari) . Ta|.p pakviK)tųjų svpCių bu. Į už
mėnesio tre&tmentą — bukite sa
rodo, kad jo liga trauksis il
skobnių (stalių) visokiais'vi
vimi gaukite butelį Šiandien — ga
amus.
\
A. J.
dievus.
45)
Pilvu
lobių
i,
I
kunigaiksti8 DuraS) kuris> rantuotas.
gų laikų. Nors jani ten daug
riais javais, džiaugdamiesi iš
,
. .
maisto dievaite.
dievaitė. 4b)
4G) Puotiuin
Puotiuin- Į
buvo ,laug 'nusipeluf,
geriau ir gerai prižiūrimas,
šilumos ir viso gero dievo at A. B. Cammerer, naujai pa .
..
o
». .
...
T .
. įkas — dievo Ragučio kum (tėvynei, bet ypatingu manda “DABAR
bet jo žmonai labai sunku at
gimimo.
i 1 skirtas J. A. Valstybių naci»
_ gas, pašvenčius puotos ganiu gumu nepasižymėjo.
lankyt, nes pusėtinai toli nuo
JAUČIUOSI
jonulių
parkų
direktorium.
Fe
._. ,/
..
b
9) Brėkšta — nakties tam ,
,............
... mvnus. 4i)) Praamžius
— prapra
I
įaainžius
i
—
Nežinojau,
—
tarė
kuniDetroito. Bet ji to nepaiso. Sv.
PILNA
sybės, miego ir sapnų dievai detalėj valdžioj jis pradėjo amžinas dievas. 48) Prarimė
gaikštis atsisėdęs prie stalo,
ašaromis džiaugiasi, kad vy
darbų
kaipo
knygvedys,
iždo
tė.,
GYVUM
- amžinos ugnies dievas. 49)kad fUosofai taip
, nu.
rui geriau. Turi vilties, kad
departamente.
Imant
Lydia E.
10) Būdė — proto, išmin
Pušaitis - prasčiokų apgynė lsi„la„() gl,ruose va|gi’osc ir
atsiras geros širdies žmonių, J)ar prieš krikščionybės įnpounc^^
Vegetable Compo
vedimų į mūsų kraštų, lietudievaitė,
22) Kaunys — meilės die jas. oi) Ragana -— medžių ka geruliuose!
kurie jų ten laiks nuo laiko
Taip šimtai moterų sako. JLs stlpviai turėjo nemaža diegų iri
Budintoja
neapkęs vaitis, Mildos sūnus.
ralienė, 52) Ragutis — gir
1 riua nervas... duodu gere-nį a (M-t inuveš.
I tų... geriau miegi... atleidžia gaivos
jų tarnautojų. Štai kiek jų
Linginių, miegalių ii ta-KMiKiejimą, nugaros skaudėjimų...
23) Keršius — Perkūno ke tuoklių dievaitis. 53) Romu*
I
sunkiosios dienos pakenčiamos.
nisybės.
va — Kryvų Kryvaičio gyve
Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
Julija Slavinskienė po ope- buvo žinoma
ršto pasiuntinys.
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
į 12) Graičinas — požeminis1
teli šiandien.
nimo vieta. 54) Riogla — tin
»
racijos kasdien eina geryn.
1) Aitvaras
paleistdvys- dievas
24) Kirnis — vyšnių dievai
ginių
dievaitė.
55)
Sergėtoja
'Pasitarkit su Dr. Ross, dykai \
Jau ir pavaikščioja. Neužilgo tės dievaitis; iš doros kelio
13) Gadintoja — visų sep tis. 25) Kovas — karo die — viena septynių deivių. 56»
apie savo ligų ar silpnumų.
vėl ^girdėsim jos balsų bažny- vedęs vyrus ir moteris; die tynių dievų žmogaus gyveni vaitis. 26) Kryvų-Kryvaitis
Sotvaras — šviesos dievas. 58)
Vėliausi ir geriausią
Gydomos Nauju Būdu
tiniam chore, kur ji vraIVaitis, nešiojęs turtus. ;• * me audžiančių, kuri viskų ga — aukščiausias senovės lietu
gydymui išgydymui t
Svolgonas
—
jungtuvių
cere

įvairių kraujo ligų.
solistė. Linkini Julijai greiti
....
....
, .
vių kunigas. US) Lingusonis
reumatizmo, inkatių,,
Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
1 2) Alkis -r- paskutinis se-įdina.
monijų
kunigas.
59)
Sneibra'
pustės, urmarių
11pasveikti.
priversto poilsio. Gydantis galėsi
—
šermenų
kunigas.
29)
Laivišų
užkrečiamųjų1 dirbti po senovei, nebent jau dabar
uostos Lietuvos milžinas, la-1 14) Giltinė — mirties die
tis — ūkio medžioklės, paukš- i
ligų. Taipgi speciali
kėgelda — žinios, garbės ii
gydymai
sugrąžini-' priverstas gulėti. Tam vaistas yra
bai stiprus.
raitė.
čių
dievas.
60)
Tylušonis
—
i
m ui energijos ir stl-< Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
Didysis ^choras, kurio vietų
15) Ganyklius - piemens girdėjimo dievaitė. 30) Laima
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais
prumo be laiko nu
šermenų kunigas. 61) Užpari !
asmeninta
ir lytfniaD tų. ei negelbėB aptlekininkas grąžins
užėmė vaikučių choras per va 3) Anapielius — status uo
laimės
deivė,
nėščių
mote

silpniems vyrams.
dievas.
nė -1— rubežiaus deivė. 62) Vai- j Sergantys žmonės yra kviečiami pinigus.
sarų, pradės giedoti rūgs. 10 los kalnas rytuose, ant kurio
rų
globėja.
31)
Lasdona
—
goateiti dėl sveikatai naudingų in- *
i- Lgyvenus amžinas dievas. Ten, 1G) G raitas — Perkūno ke jų, šlaitų deivė. 32) Mėšlų fio ^gantas — linų dievaitis. 63) ' formacijų,
d. Choro pamokos prasidės
kurios bus suteiktos,
’ dykai be jokių pareigų.
Radway*s Pilis
penktadienio vakare, nigs. S jpasak senovės lietuvių, mirų ršto dvasia.
aukų - kunigas,
Dr. Itoss kainos yra žemos ir*
17) Griežtis — girių dievai- ba “ dievaitė ,šųšlavų, mėšlųĮ Vaidelutis
FOR CONSTIPATION
visiems prieinamos. Oalima susi-,
d. Visi nariai-ės susirinkite.'siu lietuvių vėlės rado palai'tarti
dėl
lengvų
išmokėjimų,
kad
tis.
,kiekvi'enam nesveikam žmogui duo<
Nauji, norintieji dalyvauti cho mintų gyveninių. Kuri vėlė ne
ti progos išsigydyti ir tapti sveiku.
18) Gulbė
žmogaus šau
re, taip pat kviečiami ateiti buvo apsunkinta nuodėmėmis,
igotoja, angelas.
penktadienio vakarų ir pasi-lkngvai užeidavo ant kalno,
19) Ilgė — gedėjimo dienai
1 ZTIKI.ŪAS SPECIALISTAS
kalbėti su vargonininku C. jbet vėlę nusidėjusių Dievui.
atminti, giminių užlaikoma.
35 South Dearborn Street
1.
Suprantamoj
kalboj
išdėstytas
svarbiausias
Lietuvos
iri
Smaliu.
1
dabojęs kalnų slibinas VižūMonroe Str., Chicago, Iii.
20) Kabyras — požemių die
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau ' kampas
Imkite elevatorių iki penkto uukš-'
C. Sinalis yra varg. Sv, Pe-ipas nugramzdydavo į praga-'^
simus;
(to. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų,
ir 508 dėl moterų. Valandos; 10 a.
tro parapijoj jau per suvirs
21) Kabelis — naminis die 2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos ' m. iki* 5 p. m. Nedėliotais 10 a.
m. iki 12 vai. Panedėliais, Seredo-,
dešimts metų. Per visų laikų 4) Atriunipas (Patrimpas) vas.
mis Ir Sub&toinis nuo 10 a. m. iki
klausimus;
8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa
savo pareigas sėkmingai at
čiame name.
3.
Žinių
skyrius
iš
visų
lietuvių
kolonijų
Amerikoje;
likinėjo. 'Parapija gali pasiti-^Į
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
keti, kad ir -šiemet choro rei-1
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
kalai bus gražiai vedami.

DETROITO LIETUVIŲ
ŽINIOS

Nuga-fone

ŽILOSIOS PRAEITIES LIE
TUVIŠKI DIEVAIČIAI

ioA

AR NESVEIKAS?

VARICOSE VEINS

K4 “DRAUGAS” JUMS DUUDA: |

6. Kasdien rinktinos beletristikos, ar poezijos skyrių;

Adelė Blanskienė su trimis
sūnais iš Šv. Antano parapi
jos, Cicero, Ilk, buvo atsilan
kius pas savo dėdę, Vincų Sa-.Į
baliauskų ant Cliamberlain'
St. Sabaliauskai savo mylinius ,
svečius ne tik pavaišino, bet 1
*ir aprodė ypatingas Detroito j
vietas. Blanskienei Detroitas t
patikęs, bet, sako, Cicero gc- riau, nes daug linksmiau tarp f
savųjų. Gyrė savo parapijų ir ,
žmones.

ILugs. 2 d. Šv. Petro bažny
čioj buvo šliūbas A. Ziinnickūtės ir J. Vers. Kadangi Al Į
berta ilgų laikų buvo choris
te, choras grrfz.iai guviojo per
mišias; N. Juozuniūtė giedojo
solo.
-r
/ T •.
. . z<
• *
Vestuvės buvo gražios. Prie
jaunavedžių salios buvo arti
mieji gimines: broliai, seserys
ir k. Petras Zimnickas, jauno
sios tėvas, savo dukrelę atve
dė iki altoriaus ir jos rknka
padavė būsimam vyrui. Jauna
sis. per Mišias priėmė pirmų
jų šv. Komunijų. ,Visas pulkas
t ui p pat ėjo prie šv. Komu
nijos. Bažnyčia buvo pilnutė
lė žmonių.
'' .
Vestuvių balius buvo pgs
jaunosios tėvus. Dalyvavo dan
gelis giminių iš abiejų pusių.
Jaunavedžiai, po trumpo pa
sivažinėjimo, apsigyvens savo*
namuose ant Chamberlain St.

7. Jdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
KLEMENCAS KALAINIS

Minė rugsėjo 5 d., 1933 m., 1:45 vai. popiet, sulau
kęs. pusės amžiaus. Kilo iš Biržų apskričio, Vaškų parap., Titkonių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Domicėlę, dvi
dukteris, Paulinų ir Ele/ių, brolį Povilų, du švogeriu
Antanų Statkų ir Juozapų Oksų, svogerkas Gnu Stat
kienę ir Gnu Gksienę; Lietuvoje brolį Jonų ir dvi se
seris ir gimiries.
.Kūnas pašarvotas 4126 So. Rockuell Str. Namų te
lefonas: Lalayette JL624. Laidotuvės įvyks ^štadienį,
• rugsėjo 9 d-. Iš namų 9.30 vai. bus atlydėtas į Nekal
to Prasidėjimo Sv. K M. parapijos bažnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.
x ,
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drangus-ges
ir pažystamus-inas dalyvauti šiose laidotuvėse.

8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

Yr*

didelis

lfurine valo,
be pavojaus.
Knyga “Eye
Beauty” ant

tarta*

kvaišina gaivina
Jus Ją pamėgslte
Care* arba “Bye
paretkalavlasa.

11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai-Į
ty tojams;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.

Th© only PACKAGED
AMERICAN CHEESE

* UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. (
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2 .00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

pasteurlzed

“DRAUGAS" PUB. CO.

LadriotUvėms patarnauja graborius J. Liuleyicins.
Telefonas Lafayette 3572.

2334 S. OAKLEY AVENtJE,
',» " r
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NATŪRAI
PLAVOR

Švelnesnis valgyti; geras kepimui
— Sis naujas Kraft American
Cheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime. ,

Chicago, Illinois

ttpos
VAbfcS

6RAJUOS AKY*

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;,

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Broliai, Seserys, 8vo
gėriai, •fivogerkos ir Giminės.

s|OU vtOJKS GOV K’I
'Ht-V*-r lOfctlttteD **DO*.'.Sį SM*>5 OF
ANt NOU SfcMT MC 1U. D6Z.
. ROLUHG ViNS t’. S

DR. B. M. ROSS

s
CHICAGOJE
B h a tr e t

Penktadienis, rugsėjo 8, 1033

jungę j klubus, sąjungas, kurti. Dėl to daugelis jų, neturė- f
Svečias nesitikėjęs, kad Chituri progos pasikeisti pašto darni žinių, taip sakant mokeagoj būtų tokių svetingų žino
ženklais, apsisaugoti nuo ne- alo, kaip reikia elgtis su rennių. Gėrėjosi Chicagos lietu
Filatelistais vadinami pašto (ikrų (padirbtų), prieinama kūmais pašto ženklais, kad jų
vių įstaigomis ir jaunimu, ku
ženklų, rinkėjai. Daugi1 lis ma- kaįna įgyti retenybių ir 1.1, nesugadinus ir nepadarius beris gražiai liethviškai kalba.
no, kad pašto ženklų rinkimas, Jie lęidžia laikraščius, žarna-vendais; neturėdami katalogo Į
Ant galo pakelta taurės .už
ttfi vaikiškas darbas. Bet kaip lus daro suvažiavimus, ren- nei nežinodami kokiu būdu at
svečių sveikatų ir tris syk su
tik atbulai. Pašto ženklų rin- gia jmšto ženklų parodas ir skirti vienus nuo kitų (popešukta valio!
Alma,
Rugp. 30 d. J. 'A. Milerių
k imas yra tam tikras menas, t.t. Nesenai Chicagoje filateli-ros vandens ženklais, perforanes “pašto ženkluose vaizduo stai per savo suvažiavimą iš Įvija bei spalvomis) kartais re- bute, 4015 So. Maplewood kve..
R HM K IT E KATAL1KISjama tautos menas, gražiau statė parodai pašto ženklų ko- tą ženklelį dykai atiduoda ki-Įi'^0 šauni puota svečiui kun.
sios krašto vietos, įžymiausi lekcijas, kurios apkainuota mi tiems, žinantiems tų paslaptį. k. Stoniui ir K. Sapkutei pa- KĄJ Ą‘SPAUDĄ
visuomenės veikėjai ir tautos Ii jonu dol.
Tiesa, prieš du metu buvo- gerbti.
• •*
4 LIETUVIAI DAKTARAI:
ornamentika,’’ sakę vienas fi įdomi sykį man buvo vieno įsitvėrus Am. Liet. FilatelisKun. S. Stonis buvo atvy
latelistas. Kolekcijoj tie ženk iilatelisto, universiteto prof.
Tvl. LAFayettc 3057
^r-ja Chicagoje, bet greit kęs į Chiųągą' į Kunigų Vie
lai lieka tautos meno plėtoji
nybėj
seimą,
taip
pat
pania
kalba, pasakyta per filatelis išnyko neparodžius jokio vei
mosi liūdymąs. Kitas lietuvis
tyti ir Pasaulinę Parodą. Kun.
tų bankietą Bismark viešbu kimo.
filatelistas, adv. J. Zabielskis,
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
ty. Tarp kitko, jis sakė, kad $iuo tat imu ■ iniciatyvos S. Stonis yra Patersono, N. J.,
X—SPINDULIAI
teisingai sako, kad “pašto že
jo banko dėžutėj nėra nei mo- steigimui Chicagoj lietuvių fi- lietuvių parapijos klebonas, v
nklai charekterizuoja tautos
3051 West 43rd Str.
rgičių, nei bonų nei kitokių, latelistų draugijos. Visi pas- jK Sapkutė atvykusi iš Lie
būdą, krašto ypatybes, sim
vertingų poperų, bet pašto že to ženklų rinkėjai kviečiami į tuvos į Pasaulinę Parodą. Ji (Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
boliną tautos didvyrius ir po
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
nklai ištisais lakštais. Visos dr-jos steigiamąjį susirinkimą ^yra Lietuvos universiteto stuSeredomis ir nedėliomis pagal
litikos veikėjus“. Toliau “fi
sutartį
ketvirtadienį,
rugsėjo
1
d.
ad-ldentė.
A.
Millerienė
svečiams
I
vertingosios jMjperos, sakė, ka
latelistas gali iš pašto ženklų
rtais, netenka savo vertės, (ką resu: 2322 W. 24 St., (tarpe yra teta. Vakare dalyvavo ar Pilone GROveliUl 0027
rinkinio matyti kurio nors kra
Valandos: 2-4; 7-9 1*. M.
parodė ir ši depresija), o paš Westem ir S. Oakley avė.), timieji giminės.
Trečiadieniais
ir sekniad. susitarus
.što istorijos atspindžius, sup
to ženklai "niekuomet, dargi 1 aukštis tiuo gatvės, 7 vai. - Po skanios vakarienės, ku
rasti jo ekonominę padėtį, jo
atbulai, išleisti kokiam nors,'a^ar0. Atvykdami prašomi rią A. Millerienė su dukrelė
ideologijų, prisiminti įžymės-1 įvykiui paminėti,, jie kasmet įsivežti ir savas, kdkias tu
mis, paruošė, neapsieita ir be Lk-tuvis Gydytojas ir Chirurgas
8809 SO. WESTEKN AVĖ.
nius istorijos ir mokslų srity
rite:
mažas
ar
dideles,
kolek

Chicago, III.
eina brangvn, vadinas, neša
kalbų. S. Kučinskaitė trumpai
įvykius.“ Daug vietos užimtų
cijas.
’
Iniciatorius
nuošimtį už įvestintus pini
^pakalbėjus, pakvietė J. Čepu BOUlevard 7589
tokiems įvykiams suminėti.
Rez. HEMIock 7891
gus.
lienę vakarui vadovauti. G ra
Filatelistų visuose pasaulio
Lietuvių filatelistų-mėgėjų, Skaitykite
p(atinldtf:i"‘
kraštuose yra apie 2,930,000. , , .
.......
1 7
S. Stautis, J. Milleris, J. Čt>
T
_*•
t
-i
vr
ikad
ir
pačioj
Chicagoj,
yra
Vien Jungtinėse Amerikos Va-1
.
• D E N T I S T A S
. , ,_
.
..
... . . nemaža. Jų tarpe vra turin- dienraštį “Draugę” ii puįis, F. Stautis, S. StautieIstybese prakaitoma iki 1,- „. .
4712 So. Ashland Avenue
«.
.
K. Petraitienė, A. Millet
xtarpe randame
i
brangias
000,000. Jų
ne •(*nl, ,lr ..Kana dideks
,
. remkite • sus tuos pro-1 r:enį. Ant gaio kalbėjo patys« Vai.: Nuo 1# ryto iki 8 vakaro
, ,. - ,
,
kolekenas, pa v. kun. Klons,
vien paprastų darbininkų, ba,
Būdvytis, dr. Raukus, koclian- fesionaius ir biznierius.
K s*«,knti i,aP“s“ku- Tel. Ofbo BGUIevnrd 5913—14
ltakalnierių, bet taip pat žy
Į jo įspūdžius iš Chicagos pa- , Re*. victory 2343
na ir šių žodžių rašėjas, tik
mių pramonininkų, politikų, įiki šiol jie buvo neorganizuo- kurie garsinasi jame.
Į rodos ir džiaugėsi chicagiečiu
vairios profesijos žmonių, mo
vaišingumu. Po to, sekė ilga ir
kslininkų ir k. Dabartinis J.
756 W. 35th Street
graži kalba kun. S. Stonio. Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo. 6:30-8:38
GRABORIAI:
A. V. prezidentas ltooseveltas,
generalinis postmasteris FarGRABORIAI:
Telefonas Y Aitris 1138
ley, daugelis senatorių, taip
LACHAVICH
pat filatelistai. Visi jie susi-

FILATELISTU DĖMESIŲ!

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP.,
BRIGHTON PARA

Amerikos Liet. Duktarų Draugijos Nariai
Ofiso: Tel. CALumet 4039
Res.: Tel. HEMIock 6288

3147 So. Halsted St.
Valandos:

2314 W. 23rd PI., Chicago
MAGDALENA ZUBRIENĖ
(Po tėvais Vahrnultėl
Mirė Rugsėjo 5 d., 1923 m .
4:25 vai. popiet, sulaukus pusės
amžiaus. Kilo iš Suvalkų rėdybos, Kalvarijos apskr., Kro
kialaukio parap., Venbių kai
mo. Amerikoje išgyveno 26 m.
Paliko
dideliame nuliudime
tris dukteris- Ona. Gabriele, ir
Martha. du sunus: Antanų, Jo
nų, du broliu* Jurgį Ir Martynų
Valūnus; seserį Marijonų Vaičių
kienlenę, ftvogerį Kazimierų Vai
čiukienų. dvi pusseseres: Mar
garitą Gurdžienę lr Veronikų,
Bukauskienę, keturis anukus:
Eugene, John, Jai nes, Joan lr
gimines.

Kanas pašarvotas 4828 So.
Kostner Avė. Telefonas Lafayette 38S9.
Laidotuvės įvyks
Šeštadienį. Rugsėjo 9 d., iš na
mų 9 vai. bus atlydėta į St.
Richard*s pa ra pijęs bažnyč^,
kurioje įvyks gedulingos pama
ldos už velionės sielų. Po pa
maldų bue nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapinea
Nuoširdžiai kviečiame vi'sus
girntnea, draugua-ges Ir pažys
ta mite- rrms dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę;
Dukterys, Broliai,
Se-.no, ftvtogeris. Pusseserės Anukal ir filminės.
Laidotuvėms patarnauja graborlus J. F. Budeikls. Telefo
nas Yards 1741.'

J.* F. RADZIUS
Ine-

Tdm. CICERO 6927
Flione BOUlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet ųųžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me lilaldų užlaikymui

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
▼ BDRJAS

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 326.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
898 W. 18th St.
Tel. CANal 8174
Chicagoo. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cioero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIU8 IR BALSAM UOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus

GRABORIUS
Laidotuvėms pDuaa patarnavimas
galimas už

KOPLTCIA DYKAl
1344 R. fiOtb Aua^ Ciaam. Tli

ONA JAKŠTIENE
(Po tėvais Bartkaitė)
Mirė Rugsėjo 5 d., 1933 m.,
3:25 vai. popiet, sulaukus pusės
amžiaus. Kilo iš Suvalkų rėdybss, Serapinų kaimo. Ameri
koje Išgyveno 38 metus.
Paliko
dideliame nuliudime
dvi dukteris Onų Ir Antaniną,
sūnų Juozapų, žentų F. Ado
maitį, brolį Baltramiejų Bart
kų ir gimines.
Kūnas paAarvotas 4554 So.. |
Paulina St. LaiAotiivės įvyks
Aeštadienį, Rugsėjo 9 d., IŠ
namų 8 vai. liūs atlydėta į Sv.
Kryžiaus
parapijos' bažnyčia,
kurtoje įvyks gedulingos p«maIrios už velionės sle'.g^
Pe'
pamaldų bus nulydėta į
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vigus
gimines, d ra u gus-ges ir pažystainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
Ibikterys.
Siamu.

Rmlla,

nas Yards 1741.

a«
,

a.

Valandos:

9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakar*

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Utarn. ir Ketv. vak. pairtu sutartį
lies. 0450 b. JIA1’LEWOOD AVĖ.

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 ir 7—9 vai. vakaro

Bes. 2136 W. 24th St.
Tel. LAFajettc 5793

Tel. CANal 0403

DR. A. J. JAVOIŠ

Res. and Offi'ce
2359 So. Leavitt St.
CANAL 0706

Office l’hono
l’ROspeet 1028

DR, J. J. KOWARSKAS
I’HYSICIAN and 8URGEON

Vai.; 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. Califomia Avė.

i

2403 W. 63rd St., Chicago

DR. M. T. STfiiKOL’IS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2423 W. 51ARVI E.TE KOAD
! Vai.: 2-4 fr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte,
Nedėlloj susitarus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
L
OFISO VALANDOS:

Phonc CANal 8422

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

DR. S. BIEŽIS

Nedėliomis pagal sutartį
Ofi.x> te.ef. BOLlevard 7«20

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Ntunų tel. l’KGbpcct 1930

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3

Tel. BOLlevard 7012

DR. G. Z. VEZEL1S

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.

DENTISTAS

Telefonas HEPublle

4645 So. Ashland Avė.
| arti 47th Street
Vii.:
fAl.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

DR. P. Z. ZALA10RIS

DR. G. I. BLOŽIS

GYDYTOJAS Ar CHIRURGAS

.DENTISTAS

1821 SOUTH HALSTED STREET

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

Rezidencija 6600 So. Artodan Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

6 iki ^8:30 ^yakare

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

J. Liulevičius

1

Orahorlua
lr

BalsamuotoJas

lt

Patarnauja Chleagoje Ir apisllakšje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4099 Archer Avo.

Seredoj - pagal sutartu

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Tel. GROvehHl 1595

UR. A. L. YUŠKA

DR. T. DUNDULIS

Tel. VICtory 4088

Tel.

PAVLAVKIAIMDERTAKING GO:

Res.

Pfcone

Ea v.iewood o641 . .

INCORPORATED

2432 W. ji.Uiutr.liE ROAD

VIRglaia 0036

l V A I B Ū 8

OAKTABAI:

Office Phone
Ej, iwortt» 3000

DR. A. R. McGRADIE

Henry W. Becker

(Licenaed Embalmer)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7d5O So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

vai.:

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
M A N»D A G I A I
SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje

? pašaukite:

REPublic 3100

Seniausia ir Didžiausia

4729 S0. ASHLAND AVĖ.
•

Eudeikis
.JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų. Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—»:29 vai. vakare
Nedėliomis 10 Iki 12

GRABORIŲ ĮSTAIGA

4605-07 South Hermitage Avenue

2506 W. 63rd St.

Perkėlė aavo ofisų po numeri*

LIETUVIŲ

,

i

Telefonas MIDway 2880

Dr. JOHN F. RUZIC
2355 VVest 63rd Street
VaL: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarty
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Cktcaro.

111.

Phone: HEMIock 6700

/

Ofiso Tel. Victory 8899
Rez. Tel. DREzel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specijalistas odos ligų ir
veneciškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais lb- 12'

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y AR<ls (1994
Rez.: Tel. PI,Asą 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 (r 7-9 V. v.
Nedėldieniais nuo 10 Iki 12 dienų

i

Office;

PROspect 2011 BEVerly 0081
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.

Phone PROspect 1024

DR. C. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDO8:

1—4 ir T—9 vai. vakare
Nedėlioję

pagal

sutartį

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

-

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedeldiemais
tik susitarus

4142 ARCHER AVENUE

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

y

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis ui' aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame ui atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą joms visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

,1

Nuo 1 ik» 8 vakaxe

5340 S0. KEDZIE AVĖ.

3238 S. HALSTED ST.

7888

Tel. C.VNa. 0257
s.ta*. PROspeet 8859

Tel. CANal 6122

Čia pigesnės kainos,- nes daugiau prityrimo. Nežiūrint
kur gyvenate mūsų ypatiškas, ištikimas, patarnavimas
visuomet prieinamas už Naują Žemesnę Kainą. Kiekvie
nam pagrabui mūsų koplyčia su vargonais dykai. Nu
liūdimo valandoje nepamirškite mus pašaukti. Republic
8340, mūsų patarnavimu būsite patenkinti.

vak.

ir 7—8

Seredomis ir Nedėlievnis pagal sutartį

Tel. REriibilc 8340

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Of. Ir lies. GROvvhlJ 0817
8917 S. WA8MTEMAW AVĖ.

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

Tel. LAFayette 3572

Žentu Ir Giminė*.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikla Telefo

(Nar yauckas)
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2420 W. MAKŲltTTK HOAU

Tel. MORroe 3377

Tel. CICERO 294

SYREWICZE

DR. V. S. NARES

DR. F. G. WINSKDNAS

718 W. 18th St.

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOUlevard 5203—8413

Tel. UEM|oek 8151

Tel. l.AŽ’ayette 7050

STANLEY P. MAŽEIKA

1439 S. 49th Court, Cicero, DL

10—12 ryto

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį

DR. A. J. BERTASH

LIETUVIS GRABORIUS

DENTISTAS

1416 M). Itttli (T., CICERO, II,Lt
Utar., Ketv.'Ir l'ėtn. 10—9 vai.
3147 SO. HALSTED ST., IMKAUl
l’aned., Sered. ir Subat. 1—9 vai.

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. »
Rezidencijų* Ofisas: 2856 W. 89th St.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Patarnauju laidotnvese k nepigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. CANal 2515 arba 2619

DR. P. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. J. W. KADZEWICK

Graborius ir Balsamuotoja3
Turiu automubilius visokiem?
nukalama. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, TU.

t u I

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR, A. RAČIUS

IR SUNOS

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Specialistas U
Rusij oš

OTDO VISAS LIGAS VYRŲ
KAIP UtKlHENŠJŪSIOS
Ir HKIAGYDOMO8 J08 YRA
’' liri
Speclalllkal gydo llgae pilve, plaučių. Inkstų Ir pūslės, ulnuodlkmų krės
lo. odos. ilgas, žaizdas, reumatismų, galvos skausmus, ak l 'inbs nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. J-'gu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis jums g«I pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų tr išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 19 valandos ry:o Iki 1
valandai lr nuo t—> valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki i vai.
ijun Ul..sl _«lil. h,1
kaminui ^..acr Ava.
DU. (.RAaford 5570

1

..

Penktadienis, rugsėjo 8, 1933

p o u g ss

6
IIIIIIIIIIIIIUlIMIHMMIlUlllllllllllllllllllimill*

iiiiiiiiiuniiiiiiixiiiliiiiiiHHiiiimiiuiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiMiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuii«

ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILLINOIS

PASKUTINIS 1933 METU PIKNIKAS
DARŽE, RUGSĖJO - SEPT. 10 D., 1033 M.
TW0 ORCHESTRAS

3.2 BEER and OOOD BEER

Come a-smiling for tbat will be your admission ticket. AVinter will soon be here. Enjoy yourselt*
before nature covers motlier eartb with a blanket of snow. AVe assure you a wonderful time with your
friends Irom Cicero.
PASTOR and COMMlTfEE
..........................................

Neužilgo ateis žiemos laikas. Tatgi visus kviečia Klebonas ir Komitetai. Netiktai kviečiami parapijonai bet atsilankykite ir čikagiečiai. Visuomet turėjote “good-time” šv. Antano parapijos piknikuo
se, ir ant šio paskutinio — 1933 m. — bus jums užtikrinta — alučio — valgio — ir pasilinksmini
mo. Tatgi neapleiskite šių paskutinę progų’ pasilinksminti su Ciceriečiais.

I-

Kviečia visus,

KLEBONAS ir KOMITETAI S
iiiiiimiiiiimuiniiir.iiiiiiimiiiiJiiiiiimiiiiKiiiiiimmiiiiiimimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiimiimiinimiiiiiiiiiin

irbų. Žmonės vyko į piknikų spaudai ir jų remti: skaityda PELNE STIPENDIJĄ Į ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJĄ
Irokais ir automobiliais. • mi bei platindami.
VAKARUOSE
| Gerb. klebonas kun. A. Skry
Visi ciceriečiai,’ dalyvavę
pko širdingai dėkoja parapi “Draugo” piknike, uoliai ėjo Chicago, III. Aušros Vartų mokyklos —Eugenija Nausėdaitė
sų- labdarių 10 kp. irgi daly
„ Dievo Apveizdos mokyklos .*............... Stasė Virbalaitė
vavo. Piknikieriai Adomo Stu; Rugsėjo 8 d., po pamaldų ^os komitetui, draugijoms, yi- savo pareigas; šeimininkės reŠvenč. Panelės Gimimo mokyklos .... Lucilė Minelgaitė
igio didžiuliu troku važiavo ir įvyks ftv. Vardo draugijos su- siems šios kolonijos biznieria- Įstorane gražiai pasižymėjo.
Švenč. Panelės Nekalto Prasid. mokyklos .. E. Kulp^tė
Įtaip pat vežėsi savo muzikan-j8įrinkimas parap. knygyno ka-jIn* už prisidėjimų aukomis bei Ten darbavos: A. Vaišvilienė,
Šv. Jurgio mokyklos ........................ . ......... Ona Bružaitė
reikalingais
piknikui
dalykais;
P.
Mažonienė,
B.
Kučienė,
F.
šv. Kryžiaus mokyklos .......... Petronėlė Stanišauskaitė
Įtus. Girdėjau, labdariai pada-j mbaryje.
Šv. Mykolo mokyklos ..................... Antanina Valaitytė
••
—į
re gražaus pelno.
Tų patį vakarų įvyks ir b'e šeimininkėms, visiems pikni Mockaitienė, E. Paužienė, I).
Šv. Petro ir Povilo mokyklos ......... .. Adelė Ransaitė
ŠILUVOS ATLAIDAI
X Rugsėjo 4 d., tai yra “La deracijos 15 skyriaus susirin kui pasidarbavusiems ir visie Jakštienė, M. Mišeikienė, J.
Visų Šventųjų mokyklos ...;................... Julė Šatkiutė
ms atvykusiems su taip gau Dudienė, B. Jurgi laite, N. IŠ----------- ibor day” buvo manyta turėti
kimas.
Cicero, III. Šv. Antano mokyklos ......... Salome Sodeikaitė
Šiandie šv. Panelės Marijos AVest Pullman parke parapijos Kaip vienos, taip ir kitos j singa parama parapijos reika ganaitienė, O. Rakauskienė, M. Chicago Heights, III. šv. Kazimiero mokyklos O. Daugėlaitė
gimimo diena. Šv. P. M. Gi naudai būdų, bet, sumanymas, draugijos nariai prašomi skai lams. Lai gerasis Viešpats vi Laurinaitienė, O. Miliauskienė, Gaiy, Ind. Šv. Kazimiero mokvklos .... Juoz. Benzinaitė
E. Miliauskaitė- ir kitos. Prie Indiana Harbor. Ind. šv. Pranciškaus mokyklos — Liudvika
mimo bažnyčioj prasidėjo iš ne iš mūsų pusės atmestas. tlingai susirinkti. Bus svarsto- sus laimina.
G rimai laite, Ona Brezgytė
Taip
pat
ir
reporteris
džiauaiskrimo, metiniam piknike,
kilmingoji oktava arba Šiluvos A ietoj to, turėjome labai lin-,nia svarbūs reikalai. Atstovai
Rockford,
III. šv. Petro ir Povilo mokyklos — Z. Jusevičiutė
atlaidai. Per |3 dienas pamal ksmų šurum-burum parapijos darys pranešimus iš Federa giasi pikniko pasisekimu; rei Birutės darže, vadov. K. Sriubienei, uždirbta $129. Rudeni !Waukeffan’ I1L Sv- Baltramiejaus mokyklos St. Ambrozaitė
dos bus sekančiai: rytais šv. darže ir salėje. Žmonių suėjo cijos XXIII kongreso.
J. škia dėkingumo visielhs pikni
ke dirbusiems ir atsilankiu- Įniam piknike vadovavo M. Če
Mišios 5:30, 7 ir 9 vai. su įsta daug ir linksmai laikų pralei
RYTUOSE
Reporteris i sienė; dirbo: Andziulaitė, Natymu Šv. Sakramento. Vaka do. Parapijai padaryta pelno Rfugs. 7 d. Antanas ir Elz siems.
Pagerbe savo atstoves
!krošaitė’ Ad- Miltinaitė, St. Philadelphia, Pa. Šv. Andriejaus mokyklos... .Ona Budrytė
rais mišparai su įstatymu Šv. $33.60. t
bieta Garbašauskai minėjo sa
Šv. Kazimiero mokyklos ........ '..... Veronika Tamulytė
lUlinskaitė, J. Mikolainis, Ed. Baltimcire, Md. Šv. Alfonso mokyklos .... Elena Adomaitytė
Sakramento 7:30. Per šiuos at X Rugsėjo 10 d., parap. vo mylimos motinos keturių
laidus garsus misijonierius ry darže Šv. Veronikos dr-ja Ten mėnesių mirties sukaktį. A. a. ¥. Moterų Sąjungos 21 kuopn Misius; uždirbo $31.6Cįr^ Minersville, Pa. Šv. Pranciškaus mokyklos .... M. Pij u te
,
r, , v
šiemetiniame M. S. 16 seime,
J. Brazauskas su savo “že Mount Carinei, Pa. Šv. Kryžiaus mokyklos M. Prancekevičiutė
tais ir vakarais sakys pamoks- gia linksmų piknikėlį. Drau- Barbora
Garbašauskiene mirė1
lus.
'gija kviečia visus skaitlingai gegužės mėn. 7 d., tat rugsė kuris įvyko Shenandoab, Pa., maitukais” uždirbo $19.55. J. New Philadelphia, Pa. Saidž. širdies mokyklos.. Jz. žitkiulė
rugp. mėnesį, turėjo teisės sių Motekaitis su Sličkum prie Scranton, Pa. Šv. Juozapo mokyklos .... A. Ramanauskaitė
Visus kviečiu į šiuos atlai-1 dalyvauti.
jo 7 d. suėjo lygiai keturi mė
•**<ius ir pagarbinti stebuklais X Jau buvo rašyta, kad Š$. nesiai. Tų liūdnų sukakčių sti net 4 atstoves. Tas rodo, “Vilkų” taip pat gerai pelnė. Worcester, Mas s. šv.' Kazimiero mokyklos .. Ona Burdulytė
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
Šlovingųjų Šiluvos Panelę šve Petro ir Povilo parap. rudeni- prOga, Elzb. Garbašauskaitei ikad ku°pa darMtl ^.8aVp Sa‘ Jurgis Vilčiauskas su ‘Rūtos’
nis piknikas įvyksta rugsėjo1
žemiau parašytas eiles. ,manymus moka įvykinti. Tm- saldainiais ir gi gerų biznį
nčiausiųjų.
“
gi, grjzusioms iš seimo atsto^, darė. Dabar “Draugas” skel-'DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................. 40c,
Kun. A. P. Baltutis, .17 d., Garney‘s grove, prie 123
Kaziūnė
vėms, kuriomis buvo O. Na- ' bia, kad visos Šv. Antano pa 5,000 ALKANŲ VyRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
Klebonas jr Union avė. Parapija ir dr“t-------------vickaįtė, S. Bartkaitė, M. Pau- rapijoj draugijos rengia didegijos prie to visu smarkumu I
kaina .............................................. r» i............................. 15c.
NAŠLAITĖ
kštienė
ir
Stugienė,
kuopa
ru
jį
piknikų
rugsėjo
10
d.,
Vvrengiasi.
SIELOS TAKAI TOBULYBFN, parašė kun. D-ras K. Ma
X Rugsėjo 5 d. įvyko iškil Vai tu viena, sesutėlė, pasau gsėjo 2 surengė joms pagerbti ' tauto darže. Reporteris sužitulaitis, M. L C. gerais apt., 269 puslapių kaina $1.00
ly likai,
puotų, pinu. ir-naujos centro |nojo> kad AVest Side’s grah.
mingos laidotuvės a. a. Petro
Siunčianti
užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
Katelos. Bažnyčioje buvo lai Mirė tėvas, motinėlė, našlai iždininkės J. Čepulienės bute. {Uachavičius organizuoja savo
Pas pp. Čepulius svetingu vvrų tymų virvei traukti. Latė tapai.
DRAUGAS
P U B L I S H I N G
C O.
komos sykiu trejos šv. Mišios,
Chicago,
Illinois.
Kaip
tėvelis
tavo
mirė,
dar
mo,
vaišingumo
niekad
netrū

2334
So.
Oakley
Avenue
chaviČius “betina”, kad jo
o po pamaldų kūnas nuJydėksta,
tat
ir
šį
kartų
susirinjauna
buvai,
stipruoliai apgins čempijonata.
X Rugsėjo 3 d., prieš sumų, tas į Šv. Kazimiero kapus,
mūsų bažnyčioje įvyko iškil-j X Rugsėjo 24 d. mūsų bai Liejai gailias ašarėles: našiai- kus gražiam būreliui kuopos j Cicero biznierius Pr. Miliau v:ai leidžia savo vaikus j saPigiai dėl išnuomavimo na
te likai.
sąjungiečių, viešnioms iš kitų;skas kepa skanių duonų, kurią va s, parapijines mokyklas, ta
mingas šliūbas Onos Jašmon-, nyčiojf prasidės 40 valandų
mas,
arba parduosiu, ant
da nereiks nei mitingų. Vie
taitės su Juozu Drungila.;atlaidai. Iš anksto pranešama, Neliūsk jauna našlaitėlė, ne- kolonijų, malonu buvo viešė- valgo visi stiprūs vyrai.
South Side, tinkama geriauliek ašarėlių,
'ti pas simpatingų ir malonią
Rep. tos užteks.
Kleb. kun. A. Linkus pasakė,kad niekas niekur nepasižaĮsia dėl Tavem. Kreipkitės:
gražų pamokslų. Žmonių bu dėtų, bet visi dalyvautume at Užtekės skaisti saulutė ir dėl I šeimininkę Čepulienę.
NEPRAI.EISKITE PROGOS
našlaitėlių.
į Prie papuošto stalo ir ska- REDAKCIJOS ATSAKAI
J. P. EWALD,
vo pilnutėlė bažnyčia. Choras, laiduose ir pasinaudotų ypa
Ant pardavimo restaurantaa su aKaip
močiutė
tavo
mirė,
tu
nių
valgių
įpinta
ir
keletas
la
’
is
blrnlu.
Biznis
labai
geras
ir
se

840 W. 33rd Street
vedamas varg. S. Railos, gra tingomis Dięvo malonėmis.
niai išdirbtas, esu priverstas apleis
gražių
kalbų.
Be
pačios
pirmi

balsiai
raudojai,
ti.
Priežastį
patirsite
ant
vi'etos.
Yards 2700
žiai giedojo “Veni creator”
M. Z. Chicagos lietuviai ka
Rep
AtsiSauklte;
____
ninkės
Čepulienės
ir
kuopos
Liejai
gailias
ašarėles
ir
sun

5437
SO.
HAIXTED
STREET
ir kitas giesmes. Viskas buvo
talikai turi savas pradžios ir
seimo atstovių gražių kalbų, aukštesnes mokyklas, kurios
kiai vaitojai.
kuo gražiausiai.
TJETVV>\MS OF/R.A PROGA
Jau supilti du kapeliai,aug, kuriose dalintasi seimo įspfl- pilnai
Ant
rendos Storas ir 6 kambąri'ij j
X Rugsėjo 3 d. Labdarių nakredituotos miesto
Matas.
Storas tinka dėl bučernčs ir
liūdnos gėlelės,
1 džiais, kalbėjo dar ir kitos: Švietimo Bord’o. Be to, jose grocernės
kyje įvyko Labdaringosios Sn
arba kitokio biznio. Renda
Aplaistytos ašarėlėmmylimosĮ a ietinės sųjungietės Česnienč, mokinama tikėjimo dalykai, pagal sutarties. Flatą atiduosiu ui
-goe centro išvažiavimas. Mū. .
. ,
pusę kainos tam. kuris apsiimu prldukrelės.
* Vaznienė, viešnios “Moterų lietuvių kalba, TLietuvos
istori- j-iiurėtl namą V|.e(a graž, artl Doug.
Ir paminklas pastatytas, bal Dirvos” redaktorė S. Sakalie- ja ir t.t., ko nėra viešosiose las Parko. AtsiSauklte:
3241 SO. AI'KTIN A VE.
X Šiomis dienomis kleb.
tas angelėlis,
nė, dain. E. Rakauskienė ir mokyklose. Tegul visi lietuVanburen 0018
Visos anglių kompanijos pakėlė an
kun. Mačiulionis, “Draugo” Ber ant kapo liūdnas gėles ry jos giminaitė p-lė Narinkaitė
glių kainas, taip aukfttal, kad žmo
nėms sunku befplrktl,
o
lietuvių
ndmin. išvyko į Thompson,
iš Paterson, N. J.
tų, vakarėlį.
GRANE COAL KOMPANIJA vietojI
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
Conn. Sykiu išvyko į Maria- Atsimink savo tėvelį, mielų
Beje, J. Čepulienė kuopos
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
Iškilmingas
Atidarymas
napolio kolegijų Pr. Balčiūnas
gausit daug pigiau negu kur kftur
vardu visoms atstovėms įteikė
motinėlę,
Telefonas
ir A. Bambalas iš Brighton Pasimelsk už jųjįj sielas rytą, po gražių atminčiai dovanų.
REPVB1JC 8402
GRANDOPENING
Parko.
Visos atstovės reiškė pasi
Į
vakarėlį.
NAUJOS MODERNIŠKOS UŽEIGOS
X Ateinantį sekmadienį, m Nuramink savo širdelę, neliek ryžimo su didesne energija ir
gs. 10 d., “Rūtos” darže bus
pasišventimu dirbti kaip kuo
ašarėlių,
ADVOKATAS
rudeninis parap. piknikėlis. Rasi ir tu gerų draugų, gerų pos, taip ir visos Sųjungos la
2 E. 103rd PI. prie State St.
4941 So. Ashland Avė.
Tel. PIT.I.man 3..M)
kurį rengia bažnyčios ir mo
patarėjų.
Kariūnė bui, ypatingai auginti kuopą,
Ketverge vakarais nuo 7 ikf 9
Telefonas:
YARDS 3745
į t«OO S. W<mm1 St.
I.AFajeite «:t.S
kyklos remonto, išdažymo tal
kad padarius jų tokių skait
įvyksta
kininkai. Sakoma, piknikas
lingų, kokia buvo pradžioje
Seitadieni-Seot. 9, 8 v. vak.
bus nepaprastas. Visas pelnas
susiorganizavimo. Be abejo,
Geras alus, užkandžiai ir šokiai prie geros muzikos
eis bažnyčios vidaus išdažy
kuopos pirmininkės priekyje
ADVOKATAS
Visus drauerus ir kostumerius kviečia
105 W. Monroe St.. prie Clark
mui.
narių sumanymai bus len
A. BALDUKAS ir S. JURAAKA, Sav.
Telefonas STAte 7..0
X Mūsų bažnyčios jau pra
gvai įvykinami, nes Čepulie
Valandos * rvte iki 5 popiet
PIKNIKAS PAVYKO
2201 W. Cerraak Road
dėta plauti lubos ir sienos.
nes gabumai jau ne nuo šiau
Panedėllo, Snredos fr Pėtnyčioo
Kas turi laiko, kviečiamas j
die yra žinomi. Dieve jom:?
vakarais * Iki 9
Telefonas CANal 8122
Parapijos piknikas gražiai padėk.
talkų
Rūta
PERKAM
i Namai: 6459 S. Rockwell St.
INSURANCE
X Girdėt, mūsų biznieriai pavyko. Kad piknikas pavyks,
Utarnlnko, Ketvergo ir Riibatos
Vakarsle t Iki •
Lietuviškus
VOTARY
per savo agentus, užsakymų buvo daug vilties, nes iš ank- (
Telefonam RF.Pnb Ic 9(100
ATSILYGINA
BONUS
PUBLIC
išpildytojus daro rinkliavų pa sto matyta vieningas visų vei
Jack Westrope, jaunas pro- rap. piknikėliui. Gražus biz kimas. Atėius 27 d. ruimiūčio, Šv. Antano parapijos leid
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
?(sijonaiis lenktynių arklių jo nierių darbas.
kurioje minėtasis piknikas i- žiamas laikraštukas “Pranešė
IiAIVAKOaOIV A G ■ V T tJ R A
Kraustau Rakandua Planus Ir pri
statau Anglis ui pigiausias kalnas,
jikas. Iš visų jojikų, jis dau X Pirmadienį, rugsėjo 11 vvko. kain komitetai, tain ir jas” gražiai skelbė rudenini
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
palaukit IiAFayette 8MO
giausiai yra laimėjęs lenkty d. bus mėnesinis parapijos ko šios kolonijos draugijos pikni- ti Draugo” piknikų. Katalikai
msutonur pamatuotas biznis
J. OKSAS
nių.
9608 W.ST 47th BTR.
Tel. LAPayette 1083
miteto posėdis.
ke grupavosi prie visokių dn- privalo labiau prijaųsti mūsų,
2649 West 43rd St.

C H I C A G O J E

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

♦

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

BLUE EAGLE TAVERN

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

J. P. WAITCHES

JOHN B. BORDEN

OKSAS EXPRESS

\

