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tijoj, Rusijoj. Meksikoj, Ispanijoj ir kai ku ir dalelio vlarbo. Ir jei tik dirbsime, metai, j°« mokykloj.-, kurių vedė Nohr t.ant-„ VJlĮdvTue. Jis
vi--'U'!>’ kau utsEndlluu' tų tuKdų būti asunpinfos į|
riuose kuriose knistuose turėsime ganu liūd visiems bus laimingesni, malonesni ir nau- tre Bume de Niuuur
ilingestii
Dievui,
tautai,
žmonėms
ir,
žinoma,
;
Vėliau
jis
niokiaa&i
Boston
riii<
.
,
iF
,;,i,.
n
iA
Wvw<ivž.li..
. inet ^mrip.a .s kai Irių kam- keturiofi į dietMjįi augiausia, j
nų vaizdą. šio krašto ikuonių nuotaikų gu
njis •. ?i^idenlo F/*)sevel!u
a.
Jv . ..........
.
: pvj.
I’U- beveik
W»O4K kaip
KUip vetihdis.
VVH*>IU9. Dan
JL/OII
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Por.tr. Kennedy- ir jos sese i t, m bu'.ei oru; n Anglijai, mums t rininųj su š:urkšė| pieskir"
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šventės Ir KataHkiškoji Spauda
tapp
. ti- yra perlipas irjuuųlatin^ 'o taipgi tninįj
gumo dėsniais. Kol tautų ir valstybių prieša
Gyvename tokius laikus, kad j»risei«a j
proto
nųpdu>
pviob^l
įsidėbimas. Stndijalnio vale- ’^ios
kyje stovės žmonės be donos, žmonės nesi ginti tikėjimas viešai, nes jis viešai yru puo-Į
pnilvidame $v Ka-i Viena.- žmogus imt lašiI.'1'1" ūdos mokykloje ir kukc, vai t
** kaUk?h>jg.sjjreiško>, Uad <
rūpinu žmonių gerove, bet šeškų sau asme lamas. Didis skaiėius priešų, priklausanciųl
pfe
niškos garbės žmonės prisigėrę pugonizz.ni> prie visokių priuštikvbinių “izjnų", prūde-> ledus, taipgi ir Naujus Me-iškų spaudų pniiado tikijim.y. ku,ns mažina keluriiikn, «-••>«
dvasios, žmonės, neklausų Kristau.-} Karaliaus ikmt nuo /.mūriai iiusėstaėiitsių bezboinikų' tu.-. Tai laiku#, kuomet dau-J\iu atėjo vedybų luika.s tai in. niekn.l nelimly uiti il'.-c- m» ir dlrtauo Ijenmio «t-|
balso, tol jMi-aulyjv hebes taikos, tol eis iv- ir baigiant fašistais ir visokio plauko lois- guma “Draugo’’ ir “Iauvo ’ ji-ai kunigui jynreiškė, kad n,-., kn> ponlio, alba IU-Sm.-u
gniėhĮlt, prašahnPgšjos jiersekiejimai.
vamajums, susijungė į vienų bendrafruntinį. skaitytojų atnaujinu p, .•num
sulinkus imti šliūbų luižii)ri-i- 'i.i.-i„u jus .lobuu vr. daug ii-'“’
**”
sograi
Dėl t->. kum rupi taiku, ka.n rupi žmo legijonų, kurs ntkaklini puola Dievą. Baž ratas. Vjbmėsz kad vi.-i ‘Drau je, itt neisiąs išpažinti.'. Ku
žinių jį į tranųo/uikų.
nių dvusine ir iinalžiagdiė gentvė, turi visa nyčių, dva.'iškiuų ir viską, kas surišta nu ti igo" ir “Laivo" skaitytojai ne nigas <'.i ė leira.it s, kodėl n:
Aki. Ratim, .Ikfelia, palvusd“lvk
.av/j jėga dėtis prie to kilnaus sąjūdžio — kybiniu Iki dvasiniu žmogau., gyvenimu. Da vien iitiuuijias jrf-enupH*r«tH.-. i risako eitu- dųMtžintiėe. -biun .
roma- viens didžiuli# prieitikybinis vajau.
viuti pdivliju ia, iuo I.B .-makykl->a v»UcO 9ft
viskų atnaujinti Kristuje.
bet ta proga ir naujų -kaity vei’v.-, griedai piiešino.-i ir
“
Palaužkite
dorovę,
ištvirkinkite
juo?
per
švenUi'is Tėvas nekurtų yru nurodę# tie
dailius toli
lai. *-a“»» ir P--=*>‘ -f“es,<
įi dailtus
tojų gaus kuialikiškiems In k tp>k. Tndn kunigas jaunavedį KO, ir
yia kreipiama ūko galimu
kiui,lingu.- kelius, kurie vvin prie taik-is. Npamb-g teatrus, ir nulio, o tuomet tikėji
nusivedė j bažnyčią, pri- Pa esančius arba proniertiant jau nori apimti jantestatytų dn
mą'
afpiil.savaime,
kaipo
bereikalingas
dai!a
s
ciUlnfc
bet supagoiiėję tautų vadai j tai dėmesio uekalioms minupniu.
klos“. -- lokius nurodymu-, duoda masone-, Kalėdų ir N\Ujų Metų lui- neles Avė. altoriaus. Atsklaukreip'. nes jiems nerupi taika
h kų. Nekurie vėsai yra įspėt
riju
-uv„
aseului.is
tikvjiiio
ardytojam,.
1
,;ali' į..-, gera progit b.( ]»v melstis. Jai'Mii\7*dy.- net iDaug
anklet|vg#
diiH».
I.nip
greitėtainduųp. kili
To* paėmė Įuieža&tVs \vda paaulj ir
kur... briauna,; j ulsakingaa vienonieninM oore „ctikf,tai WlM51i. 6io. kėtjii yu-igraudiuo h |rrašč tai išgręžiojiitis, piešima#, ka i
,;wlvp
nm
prie medžiaginių n< gerovių. Juk ir aiškinti
vietiLir
užimu
pozicijas
prie
valstvbių
vai.
..
.
kunigo
išklausyti
išpažinti,
...
rolių
vnrstymK
ir
panašus,
y:
vr?4
t»;ky
nereikia, kas veiki darbininkus į streikus, j
,,
.
iii
i
: šventę# rmusi sj musų jauuykartai# tdebimes vienu dalvku: ko, ,
.
.
Kunigas klaupė, kodėl įvyko !rn Intai blo^# jaunų vaikų
pu
gj^uiil draugu"
riauši-s, delko milijonai darbininkų darbo r<>. Mes
,
•
.
■ ' . •*
ųtę. kada ypatingai uralon ų
dėl
komunistui
ir
iasistui,
uup
viens
kitam
...
....
!
neturi.
w
y
i.-pū.Uių esame tarėjų. Tų m# lokia
. atmina. Jauna- jautriom# akitis.
.
nepršete.Lngi,
vartojatas
pačia#
katalikams
lomų
ir
gilių
įspūdžių
priud''
Galų
gale
vių
mokyklos
veik^
papiMn
wdari
mi^Ui
Godūs kapitalistui tik savo reikalus žiū
persekioti
priemones,
tarsi
.io#
plaukti/
iš
nima# Kai kum būna tikm^nllnuejunu# v
Im-1 k„ akv*,u J būfi
-J
ri. tik .-nu tintus kiauna Jiems ie-rūpi dur
t<»
outiešaltiniu
f
R.-t
čia.
m-k
o
stebėtina
ia ...t .»>li . U . i *»•*.■ . . » i įlipi j t * i ii r* t IT- » ti! i-iA • —
stnj-bet
M kokios mąyuio
nujynio ydotarė
štai
Ir \ n-im iiie ir kit'mius direktyvų duoda uui- dvh.-,sJras perver ums.
ydų- tur<
Bile Ilk jie sotus.
*
dalykų krūvoiia,
puvyzdžiui
via
žinomas
•
!
U1
l
r
al.'.t.ku
n
be
.
,
.t
—
— I
Ii
’
k
.'om-riju.
KiAiiimi-tai
ir
fašistai
gali
sau
peš

tų
būti
pat«i|tos
ūkimų
paIr aišku
dai Liniukui tol nesulauks
n.is platesnį anties plotų,
Loiiba.
2ina’O Žodžiai.
geji^nio rytojaus, gardesnio damos kušino, ti.-. lai jų antagonizmo* Lik laikini# daly atsitikima#.
kaip protas gli suimti iv
-kol nebus jgy\audinius soeiatmib trisingu- ke:. Jų 'kiitmguiiidi iMj-laapsniui mažėja Jau
ginime pervaryki protą
dui-ar juos jaugia viena, pagrindinė idėja — ūkininką pažoniipti, tai iniusteiėtmi tun.au. ru#t:s sk,Ibio. Pu-įrodo, kad iiri L. Lietuvos
nitui.
diRlatorv.-tė. Pirmiau > buvo skirtingai — griebdavo žodžio — •nutžil n# l.vgini nmžikn ' ir daugiui •> Virierikos lietuvi laikraščiu jau šiltnamio eig?’’ į
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„kili enciklikų “Kerum Novarum” ir j»opiežinus 1‘ijHiis Al -- “Vuinlrugesimo Anno“, nelik- pa-nulyje nei i'naudojamųjų nei
iio

viitaliki.-kiji Akcitu
itpiišy .i i i.i.i h-ia- šiai - laikai.- ka ;\.i \
iiii-i .Hilo u iii,'.-. Iie(‘iyi;u
!.-* t ui i ifn t• ■ I ••<
iflms 1,-ikia dubti iHguiil1 m liktu nė \ .viu» Iu-! u y i<,
■
.41 -v tų pru* I" nf •• n
ui guli i /.avi 'O'. Neturi likt!

ręllgi-ku- ir laud-kit-. darbu-, turtine turėti
stiprų e,-ntjų. ltfd* imtoj.- d'iL 'inu ryžtumu
nagu lig--,. 4 .--tipi inkiu.e savo ,irg<inr.:n,’iji;s-,
M J:,i J. LutuldiZ-L .1 Inuil l.ų y, jklą.

hiij JkfOiJt? Iiii i&Lu.s iiRu tlE.
tik unt pi/piuriu. Jį gy. Dabar Išuuijuj, rudo#, La© zovin> yjuar ii-į it jų lietinių 4auąiu<uų revikoijoa jau #eniui nėra uiufiuuiMį kai tut tarpu laikrnš- į
pakeitė vienus žmogų#, Taigi diktatūros at- nykęs,
žvilgiu komuniūUi ix fąšistai yra lapalingi
Piu? mus ta# žodi# variojamaj dauginu- ėių reduk, ijo# Lietuvoje ir d bar ienkiškuosalai kotų tik tie name-:
šmeižiami
ni ir niekinama'
į
likučiai lik viena mažmoži.-. Ko.paMikjti. kad papr.-i-ti kaitino .jimonos, viuli-u ta. izmu h:sIu<».*?>n. ypa» knd nusi. n< ponai. 16 ikja i# viso atmesti ymžiūįJo.- y i,-u\',,-n linu! ia ta.- į,ai' magnetas
tą. ! n i kaimo žmogų- yra žeineuniu sav , p.*i
• ;i- vi., iitapy kauta tikėjimo dėtimi už miešti,-tj. Kuoliu žmogų# vra
u- jų -u •■lėkim, punktai-. Čia jm gu* miestieėrni. rieatairvelgiant Į L-d kio
y ięiOHli.
kuri.- j i>-11 ,-ngę-. O žodi-, “ r urikas
ktiij#*
Ik;d.ili:;:i i, lobįii -vnrbu -upiiL'-ti t ik-ji• i ūkininko ar bendrai Ruimo ztnogaus pažemi
.uu piit-ų taktikų. Jie puola vieningai, lut 'dino žodi.-, griežtai atiuostiaas. Juo iui/.au
vieningai ttiriiue ir gintis
'nevartotinas, kati dar ir ne lietuviška#’.
----------------------R* kia ^įsakyti, kad ši# pralošta# v ra
P»*r>fp<riioei
u^4>irik;**9
; visai vietoj.

“ Ckiniukus įdėjo \ leno #i:vulkięcio bendrtniurhio toki rašinį.
“Iš lių-ų laikų ku! kuriose Lietuvos vie
h»M« v rP už-iUkę- žodi- “nmžikfte’ , kuris
datarlmiais laikam ne tik aptinku vartoti,
bet ir bmtrktinas.
t
.
ŽodLu “niužik“ bandaiavo# {nikai- Busijoj*' bavu vttdūmiria# ukininitaK. Bet u tau-

Lenky Prasimanymas
“Kurjei Purauiv ’ lapkričio IS d. nu

\. -įų i-oį,.ii- |.m '-.ini- vi-Uf- ,b.!vkn.-'
meryje rašo, eej, Lenkijos lajkraiėiaj. kaip
t< i knl'.i|il>i*ko- -j,.- ido-. i,.-įkalu- ap.-'-i-iina.
• Gūžėta PoM.r"', “III. Klirj. CovIa”, “Kilt.
.o-s katalikas, kn p >i-h j/usakęs X y-Kujuis
Porai i n > . “.Slouzi” ir kiti, kurie iki Lol
K-'tt* i»'iiI i’; - neifu in katalikiško,- 'pHid ,-,
nptinkie.įąj. keliaL-v ubddavę Lietuvos bukų
•jrturi lui#: - viiil liti -.etų .l'uc-zjy'-ion \ulku.
takrašėiiMiiduluuneirilridžiamL Gir*___ - »
i.. w - s
1. .t •
__ <
»
—
,
«. .
.
. .«
< - I •
t t l t»z..
h’K/ l.»lp
tninni’* 17/t
• 4tr- ri j Mr/io-ę >/r»* :n t oumi ! um_l Uttl ttffiCUOl
mimui“ *
tu*, utnni
nUtXB!iKiaU5 TXU<KTflQtta rv1
"i hito priešą, v i>ukui;- būdtu>» *1 putifi -avo ! km Vhitiadnvn mužikais, bet šis žodi# jsuiia-; šys (ju p Imtuvo# lenkų
Kukų ir !>>iikiji>r.

oauilą. jev pi-it -avo buk i tam n n ir knygių-j
uviokič# vintą, tikram toaų ūkiiuko
jknkAŪMani#. kad rojumdytm ju protų. Ir ku- j "kre4jwao“. Taun®. kada norima

vardui.
Kaip triko pabrti,rti, prostata “M. V.”, pabadavo dėtis yra
ki irta it, negu lenki. laik-

Yra
subrendę
■’^brendę rytii negali papm
štai panešti danginu kaip Se

Sju protiški darbą valanda t
j a-r «ii<«3į
ili»
per
pradinio tyrinėjim*
keliu,
J
m
?
keliu, fo poikio. 0 taėipę*
ži v;uk.:: gauna
imam
Grįžti Į Tėvynę
knom-,1 tų k
Prie keletą metų, iš Lietuvę- išvyko jilanHiK*. kxauji»
Pietų Au 4Ką u- kitur daug lietuvių, dau.- tnattuiinroi
/ininkų. .fiu ten tikėjosi atrasią ••ad'ljiin ų.
laimę i i-lmngų uarbą. Kai kurie eiuigmMHtytoj>ju*
,» »un
turi pw<X
y tįsieji i- vi įėjo prisPaiJryti prj- viotp^ gyy
veninio . >gų. Pi adė'o ver-tia įvairiai# a-, rbo’ ir n,K.-i.li paKvęscn
u5t» g*v,» net valdi- pu.^Ujik.ii
k ii kiekvieną
nuliniu, p •kybą. Kai
‘r nusUijti jo
nes., lutai •m> darbi/. T kiemu darbininką****
ir rinbar -bloga gyventi. Ttt.-’š-»'i
.1 ama reU-ia. o

pažįstamųį tolimą kraštų, negavo p rtovjpm
dūrio fui1 i kitose ar kitokiose thrb vietėsv.
Jų l»ultiė .ra
-ra lu'rng snuki;.
utiniu nie'kaip rkšur IŽDuvot
Paskutiniu
sjųiudą, \tidau#
idauF ir Uarionių r -iknlų. miniitei i Jo# vi# ihUspait gauna mūsų etuizrfctofcų prašymų, kn u juo* iš užjūrio gataidų Algai j
Lietuvą o ;tia nors jienftš padot;' grįžti fč<
vynam
v neva. . w»<iwnw<ųi ;-t resvos * Fietų JImerL;. darytoiafod Lpėb
įsitlV
kad
poodis.
—
t
tel
foru,
kar
o»«b
tikta
i T. . . ’ ■
f H

mBptajų ir mažina mokiu*
kl k' cnm mokytojai. Vaiui
;ų«£ui turėtų bOU. laidžiau/
r.iiktti ir gnu* trakai iš-'
rjtk'HA Miliniui ir ia««yu
pi Penėta m o perMdufehff
k|t
yra .'/coitk-kuų* kn

kr
riitao purirao aukomis, JŠ-ip
tajgailnieknd nouesvrik'i. ;
yif-iAku di dūsta u ū
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MARIJOS VAIKAI
Apysaka iš kaukazų gyvenimo

u, pas mane ateiki
• > •*<?« imi*
•

.nri) tnetlę minu
\ lėšpats denis lai t ir įsa-Į
>
irios pi lėtėliau Oi > ious'»<i,'.
npaštidams, y Ik u į mins it"
■ k. ateik, (il.uk
nni *n
uicnm* laikyt j mišią* ir ;
Iile'-UlS Jo Į
Jvti kitiems
r'"f**. '.r,
nš bučiuoju ja t aal»//'.*;
pilt ingiu jienėtl o.Jjiuja. Kunigą kaip ir air prašau Jėzų tą th' i*»f
lik-'d emĮ-s ant tankų! ieStulai, priima k; dviem
>.*
ir
vyno;'
Jiihl
jau' latmittlif ku ki i> ua.
Į M glausdavo 1
B-idnlais — du
ja
Kristaus
Į iumiiė* nutfliJ PįBp žmonės pri
jiė dėti nnt burnos *ti- /teikia diibti, teik krutėti,
Uie sakė: 44 Xr įi-Bm ir Krauju tien duonos
n šaltnkn vandeny nmk- rovi.s kitam darbe padėti,
Ii.ės Dievo”. Ji l^lidnlu. Bet J nieko ne-)
voru dailinu stuju,
. Po kelių dienu suti
Bvutndninas prab ; naudžiumi, ties ;r tos'
ilai
Jėzus. (niki uos trupinė! I ra gyvas
ntai ūgo, bet lūpoj pa- uianuį tėtę uirndnuju............
žnizda, kurią reikėjo
B Argi tam sutva- Kūnu ir Kr, .ii, siela ir
Eikš, o Jėzau mova viii los,
kelia* savaites.
B Dievo paveikiu tyste pats i •ėzu*.
saulė esi skaisėins sielas,
vmt. kad pragnim kip tad pa ii
Kada ns gydytojui prisipa
kai
tam m aplink.n siaučia,
(i žmonių i
žinau, nuo ko prasidėjo mano
zus daro? Jis li-i- I žmogyst' />
liga, tai jis mun pasakė, kad litavo širdy Jė:u.s šviečia.
s save nttknnkin- Bos tmpii*
aš Iterūkydumns užsikrėčiau
niirtimi jiems H Taip žeiB*
piktašašiais nuo to žmogaus,
Nekalti Paukšteliai
tų ir paragintų Buveine -Bu
kuris tų papirosą pirma rū
j ieškoti.
kė. Toliau jis išaiškino, kad
Žiemų niiun-i gera sumose
Ky^ks
rūkyti
ir
gerų
laboką
yra
ne

•namuose.
Bet y ra vinį daugynn Išganytojas ^ritinių :
sveika.
ypač
mažiem*
ir
nel»ė
nekaltų,
gražių sutvėrimėmirs, bet žunės y skiriam
siiaugusienis. O rūkyti galiu ,lių—paukštelių, kurie gaunu
įkudos neapleis:
Mišių
kus nurūkytų jsipirosų yra kęsti šakį. šąlu ir kurapkos.
[pasiliks žmonių
biauni ir labai pavojinga. 1’ie i.Tos susitraukusios drebu, jos
i* bus jų sielų er
De^pe*
i
! gėriukai yra apseilinti, apvel- 'alkanos; o aplink šuo ga*. vė
Įir Gėrimas. Di- l^ytkaindi Itrėmi1 ti kažkokio žmogaus spiaudi- jai. šaltis. Gaila jų!
|idienis. Jėzus i<ai yra »jamn*
niais: l»e to, jie yra dulkėti,
Kurapkos tokioj geros, ai a puštai vakarieniauja, č»ins Sal ?ntas.
purvini
šlykštūs.
Antra,
su
, kut !•> toki os tvros, nepiktos,
n i, Jėzui imcldęa ima j čiir lH>sii iaib'iu
tais
galiukais mes gailine j»er- plunksnelėj i ail»o*. Jos y ra
akas dl
laimina jų. rilydunns kiti
i nešti nuo kilų žmonių j savo ];aūgėjusios viščiuko didumo;
Itukitv »4 fą/kile, lai yra nBojni p
mimu
;
barnų, j savo kūnų įvairių li- laikosi būreliais. Dabar, au
ana A'ūiJ Ir iš Jėzaus kifios ein M'esija.
i
gų
gemalus, nuo kurių galime re, jos ieško rugių želmenų
akų apal i priima .To ina
žali ii*. g<
sunkiai apsirgti ir net numir- ir kitokio maiste : jos nelenda,
.kramentaž LK finų. Jėzus piakslnis, tėmi*.
kaip žvirbliai, į kluonus, ieš
•1 ima į įi vyno taurę kafi vėliav
n
kodamos
maisto ir šilimo*,
Jelikų). t at laimina ir
‘‘Daugiau jokio tabako ne
litsiliek vaikai
rūkyk, ir. nnniplol, neimk ; i Daugelis vaikučių jas pamate
* ja i 1*1. tu *
ui Irsto ■ I it i a
i yra. ma ra
burną
nurūkytu papirosų’’ Isvieda pagaliu; ja* veju ir
k ii ve
k»‘įuiržnnBš. deg
Į siundo šunimis. Ir netik ku
w už jus ę ii*”. Ir visi
Pasakė gyilytoias su
Z.VI»s.
o
I
I nipkn*, bet kitu* paukšteliu-jo gėrė .6 J sak raineli .'kinlamasis.
l»iii-ina f
užmušinėja.
Kuo jie kabi*
įlbij Krau.il li|> buvo pu
Jid^r vilki
Aš
gydytojo
žxxlž;ų
.Mieli
vaikučiai!
Jūs jiem:,•« Jėc-aus į lyto? pirnioir
sian*iau
ir
nuo
tos
dienos
t
i
i|iekalt.
rodote
žiaurūs,
pikti sutvėri
os mišios, ętn« £>venM. E mėliai. Paukštelius reikia glo
dien
nieko
nerūkau.
meil
labia
ausiu# Sak itas
boti. Žiemą, kada jie kenčia
linta ž4Hon< tbruiojį Ko- visk ii V3’J
šaltį ir badą, reikia ir trupi
nėlių jiems išin-sti. O vnm, ių jie atsilygins, sulesdami
vabalus iš mūsų daržų. Mylė
kinu* geru* naudingus paukš
F Buvau 11 /n likns. Tuo- rūky^iv.jii I mes rukyuatelius!
Pm itiakas.
iet aš mokiai®,Įidžios mo j vom r pij I galelius, kuyklos treėimiiB rinje M'» riimsruMli |iiiieste|jn gatOnvte, ar moki išlaikvti
ykln buvo rir.lL:e. Yisun-[ vėj. Trio š ly’.no man. blinet 12 vai. !■
davo, ir gi Ip-vaigdavo ir
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kulius tivkštame žinoti, kur
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, Bot jis nei kiek tuo nejstžei
negalima pasalinti. Darbinin
viui gerinti.
dė ir įi« pasakajc, kaip įvyko
kai. kartai- l>e jokio nt.-iik'rdarbininku būklė
pervi ramus jc. si įloję.
gniiio ji.u.-nio, )S)tė.kia neįvyk
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~ *vV
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gLa vt»>ni
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u-fl tikėti.-, kad YogMikelis iš -'rt 1 su.-i:

sUaakys visų Žiefn.ų. Porų djv- 1 ,p"drų ’
nu siautė gana -markus vėjas.

'’*■ rankų

sukčięa sniego pūga--. Smulkų
sausų sniegų pūgos smiudė j
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Įjohnny Palaidojo Savo
Seserį Iš Mūsų
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Kaip i
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Iiu dirbti; tunu lankyt gydy

toju- la t iauėiiio-i daug

t-fikn
liėkoju dr. Poškai, kurs pi

jirote-tai.-; todėl v y r aii-ybė-

rmas n,•Mankė, visoms niu'ėu“4

su

ir vengiu sį

liaiinr

žydu

klausimų li»sti.

Uetuvo,- gyvulių glo

(ėdama vi-ką mato.
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stabdy; a Jjhu.-ų susisiekimu.
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manim
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vietoje
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Kaip po

saulė, taip po nelaimės iuuk
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e .Jų l’o p&mrJJu bei, nuly
di ta.- | Sv. K.xriral«m> luiplcift.

Prisirengė Naujiems
Metams

Pina kurta.

Moks klos graši programa

Bu,;yC _ Trumpa Apologetika .

Mūsų kalėdinė programa bu

Buėys — Jžxur Kristus .....................................
-«* W - A
j
....
Šventoji
Dvasia
.................
,
..............
Būry Pauliukas — Kelionės Įspūdžiai

bil ai graži ir daug žrt"iii': rjn• o nts'lankę jų puiniiiyti.
buži.:
KnJ-rdoriai ir laikrašti;

Scanlon — Dieve, Pasigailėk Mūsų

Xuo(:rdllai kvlačlunvf vlnuii
čir 0:pv drauFua-nca Ir pafjftamuo-inoj’
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{.atarruujj*

€20 V. I5th Are.

LA1DOTUVIŲ DIREKTORIUS

DYKAI

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
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164€ VYest. 48‘h Street
Pbone BOLb vnrd 529X5566

«-*.

W

t

« N-< te
4348 Sc. Chliforais Ava,

DIENA IR NAKTĮ

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGIHAKAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ FECIŲ 1P. 30
vuriojant ir Laboratorijoj — nri p..nta- kaipo aukš inu
Tod&l ?L***iuv*'g
T; 5 v'::.;i r>'*a*go n * k 11 pu t •r;1'.
grhta* patarnavimas

Šaukite - I^fayette 3768 arba Protinei 81

!
į

j

SIAINLfcY U1L COL1PAINY
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ILuLted St.
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S HE 11

I

3354 So

VIRginin USS.'
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IR BŪK ŠILUMOJ LINKSM.AS SU
y'4T>A

Chicago, Illinois

B. •£ A N.% PAČIOS. >^v.ninL3-’

U

NARIAI CHICAGOS, CICEKOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

TĖVAS dėl

TAI PYK ŠIĄ ŽIEMĄ

1

718 Weat 18th Street

pavuii e

drabužių ir I.; tų. Zi-nvr- me

DRAUGO” KNYGYNAS

G+l#a Mjllulb-nr. — Ve-lnrėnw —
banli tetari, — lAldotui-oru —
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rh^ca LAFA’.IglTK afiUO

P ’iu- Ib-u au-kii
biznierių“,

į

t

4180 Archer Avenuc

T urėjom-

. kų pn-i-kaityti sugrjžę namo
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fl M B HI fl M p C PA'I ARNĄVIMA?fl

I u riti
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,.inu-,»—.

I.iofuvlų d! r-*k toriu - J 1
kui T. I YA.n<l.- 17<I.

metai jo b/ZMv i" b.ivo
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Alatuluit.is

3 So
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r£ UOiA/i pajk
<Av
s v.

Mūšų mokyki. 1-

...

ilurig, iL.u4c.1lul

AUTI GILV51, AVĖ.

ingai Ualyvavt? Kalėdų
» »*-4 Visi, k.ui. buvo

Kristaus Patarimų K dius
Al-vandcr — Misijoj i&n&us Užrašą.............
Jnrgėbi — Pparnuoti Lietuviai ... i.......
?.vi,vr-l'"r TikuJr.C
’

alilkonu

tymAeiiių Cblca<c« Llntavlu

Oi.mibos lietuviai bil ai -

f-

W<’ji

eras

ma dar vii-nai-

DRAUGO" KNYCVNS DAR C ALIMA GAUTI
SIAS KNYGAS.

I*lrline turtini
dirbime* Ur
l»up>kilę t'MUgua

STANISLOVAS

palaidojo bažnytin.

ėjo ii

prityrimo

U

pasirodo

lietaus

motij

saldainiu,

šiitus

Kalėdos sėkmingos

Puikiausia Dovana
tai Gera Knyga

<Jlrt»iu»<

pnmlnklų
Cblc*«oJ

bai i Į.neš Kalėda.-.

•tuviu bažnyčios.

W.

tMdOanrt-

natų jubiliejų.

tvot;

Oui&kos.

i.- uĮM iguinis iš šv. Antano

A. r’etrauska* — k'iueUua Pauyros
M. Twoia — Huckleberry F tonas

IMirhsjal nuhS*r«i/« rūrtleji
paiuUiklŲ tr Krabiiajnm

k?ii| y:- juijirotis viukams įki
o."

Nei r. Jos bi'ul'- Jobu

1

ilki ii

u.W O ^-*4.* u

daug labdaringų

nariais,

Narė p-trirčlė Staražinskiitė

,-ų klebomo Į-,iėmė visu- vnrg

pai traukė jos kūną j C

A

\uwiua Nnvieko n hiikšiit nioinu» vn» Guc

biniutę. U Lietuvoje močiut.? Enidun Ijui^is. 3 tPtrt-»:
i »ua. Antoiieltu ir diiozripina ir 3 dėdes; AnUinu. Liupšj Kazimiera ir Jurgi Benuidi-iu. giriiine- ir drau
gus.
Kūnu.- pašarvota- 1001 S. 4’dtli 1.1.. Tek Cicero 311.
Jziidotuvė.- įvyks T įvėindieiii. .Satt.-io ft d., iį mimu
vrd. rvtn bus ativik tji- į Ss. Antano par. bažnvėių.
kurioje įvvks geduiamro.-. pau ubUv- ui velionio siela,
i’o pamaldų Ims nulvdėtas i šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drnutrns-gesir
|xižvstainu--iiui.- dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Tėvas. Motina. Seserys, trolis. Tetas. Dė
dėms. Kriketo Tėvai ir Giminės.
Ijitidotuviu I’irektonus Antanas Petkus, Telefonas
Ci<‘ero 2109.

lhiiugįja, būdama skaitliu-

o< dn ari. golfo ■ emp: Į •

. «»t »» a U i cikutai

kurios n uolai

lankytojoms,

lik *.i. Pri««š pu! Kalėdfie mū

d’ul. ’

lini ir vLutač kud teko su-

j e

“i

metų

Palik■• .i debnijie nubluki ue lova Adomo, molina die
vų ii«> Omu.- Liirn&aity), 3 se-era- Stelių, I.ouiko,
J.»-a«plune ir broliuku Ariana. Mtt Emilija Lmirt ir
j’*- \ v tu Ivnzi’.iut to. dėfly 1'oviJų Ibi mvii.-iu ii v«i mo
terį Veronika I'i11.-būt ghe, dede Antanu Skunku ir kri-

pinto ...-i’uis Kalėdom.- Imtų it

kis. taip ir sieli, sa

netikiu,

draugi

atkakliais

.-•sidiirti

mirė Sausio 1. 1:>3K, 10:30 vai. ryte, miaukę.lunž. Gimė Cicero. 111.

Buelrt ht

bežadžiai
piilila;i-o tam. k

Sdė kely ir apnešė .-niegn. A

id uą uždrnu-ti. vi.-m

Teisybės Mylėk jų

nu ir.’ rūpt .-lį mano ligoje A'i

Ka.- tiktai vra nuitę- žydiš alini gvvuliu skerdimą.

'

Daugely autobusų ptiga -u-to

.'uaiiiu.-i ritmikių gvvuliu .-ke

bos draugija nutarė kreipti, i
pienuose pasiiil
! vesta- it visos? Lietuvos ske
ffts gandras, J]
vyriu tįsy bę tani tikru memo
turi
rgY*. kaila jo i v ir n rdyklose. Teeinu žydui
randumu, kuriame bus prašo
arba ut-lLr-- skerdykla-, ra
:id’» j šiltuosiui
mu visoje Lietiiv.ojo Įvesti aj»bi pn* kdų skerdyklų turi
teikęs gandru- pab
sva.iginajjiųjj gyvulių -kaldi
-avu skyriii-. kur skerdž.ie mi
i Lietuvoje ir tuo
gyvulini įituubniais rei’.uluvi nto būdų. kuri- kuo mnz.ui i
vveno -u *žumiu IU4-.
vilnis, tai yni
lėtu gyvulio šiai yra kankinamas
likai maitinu -tariu:
prašKna visai uždrausti ritu
kraujo iiutekiniinu,

I-aiui**

taip tipu.-‘.vti keliai, viežk®-

Kuriuose tiktai kraštuose i

ADOMAS BKKNAD1AIUS

k-io iėva

tuma-. ZiinuiD-tų tarpo būvi

ir keltui žydai žlirnub.-lui, ir

iictuim.iii:.m- gyvuly* kankina
imi puikit
ro
pi tnas Nemanu buvo suatabdy gių kelius.,’ ' vi-ur daug - iegn, '-i 3-4 vidumi i$. Tuo tarpu d.t
Tt- ta.-. Lavai suplaukė į Kauno — yra prn-i i dėja.-i gnCm J .ie- bailintai- laikais k u!'.u ringui’
j.m? kirst ' -e yru Įvest.:- gyvu
ln ir Suiaheirkų nostg ir čia vy
tu voš žieiiK i, kuri tri.nki imir
bų skerd’uins staigiu apsvils !R kdys remtino darbus,
besiprastai ik , kovo uioueb 3 vi
gintinu.
• gyvulys netenka
r. mušdami pavasario plaukiuji dūrio.
I
<>1
gyvybė.j»e:
kėliau miltui s
mui.

jį. mčn. 4 d f- iQ laivų pluukioji- Lietuva ja*,

balsvi sa t n krašte žeuiė apden-

ina gauti drabužių ir avalų
nnnjuwrio& nuukv ir geriau-

Kaip ką gyvulių 4.. ruimo l-ėdų. tz.- -iop įšdirbv.-tėn už pi įeinama*
i.innn-. Be U> Petrausko.- yru
i«.-ipikt uo>
>« *uiaikė m g l- žinome-, žydiu, jeligija nuka uiu yra Iltimi
dėlto,
ahikmį, kuri tik- la uja tam IikiKi ritualiu.) gy
viii -'■ > bendrovė [•••mat <ig ' •■i'iii: vi-ų parauto.-*
I.H'I .iii- ninin vi-u- genis dn
traukinys tk •- vaitu -kcitln, Ąkito p skers V" pu.-ik'it‘tl-1 30 žilinnli-ti.
i
t iii.-, 'fu "" I h'iiUgG
.-kaity
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to jtf.
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i- «kc~štv priu dčy> “kw'r" r i, di audžiama ž.v Ja- ir kitas p uolu*-. Žemuli.'

1*3. k Šiltas ruduo. Kaip pu
prašiai tokiais atvejais aVitinka, atsirado ir šiltos Ik?; kngvort Siamo* pranašautojų
.-itęsf* gir.'u- rud'Hi

n -
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ęį.
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uir)- dnrbinin
ta
j-,ii.,ir«vti
13
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parnp. mokyklos orkestrą. To Klaipėda* krašto prijungimo buvo atvaduota Klaipėda ir i sausio 9 u , 1 vai. popiet, fcv.
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-abi}.
Minsiu
ir
ptun«<ė.
kn<t
1
nkyr.
valdy.
ii bus spren
Scnior M n! b inate-al Stn'Js sirndė. Žuvinių buvo kupinai•
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tical An.dy«t m
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į
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Mat beina t irai Statistical A pamokslininkas gerb. kun. Va ' koj — J Budrį, kurs vado- kinų.
. .
S. H. į rKnėjas, malonėkit* dalyvauti
nalyst su $J,sit0 metine nlga
RiiHirioluine ir tikrai ((Užmoti
luiėius. Jo įjųnulingą pumoksnutarimus ir teisingai infori
UiSkai “Draug,
Associute Mnlheinat i<‘al Ktn lą sekė J. M. pi n loto pndėkn Iš Am. Lietuviu Piliecit
uudti “Draugo” įkaitytųjų; i
tistiral Annly-l su $.1,200 me prof. A. Pociui už gražią muzi Politikos Ir Pašalpos
Redakcijai
Sena rtmėja;
tine alga.
ką, chorui už rūpestingą pri
Klubo 12 Wardo
__
Gerbiamieji:
Assistant Matbc-matk-al Sta- sirengimą ir orkestrai už uolų
Dr. J. P. Poškos
*ABK. — KlūBaigiantis aeniejn5 P»37 mciisUcal Analyst (Soil Conxr pasitamavimą ir iškilmių pa
I lsi baigė 1937 metai. Vi•
jricanetiniflire tani5’ ka™ P^i^ėjo n-pa
valion Scrvire, Importinėm of gražinimą. o žmonėms už s kai
Pagerbtuves
“Ihuugo’’
šiems geriesiems
uodiao 19 <L i P^111 Ara<,nk« lietuvių su
Agriculture) su $2.G») me tlingą nL-ilankymn.
skaitytojams pran •$ania, k&d
Per sumą pamokslą pasakė
tine alga.
ttinė-je, išrinko sidomėjinm savo tautos rajSausio 9 d^ Gini. Pan. šv. jau laitas užsisnk t i vieniojints .lo Malonybė pralotas.
93$ metams iš
*r svarbiais taiiti-kok- parapijos svetainėje^ Mnrųue- tėlį katalikišką <1 enraštj 19lnspector of riailvav SigSekmadieni, tai yrn antrą
m. John Yuš ivvkiai.-*, Amerikos Lietukų t te Pk., rengiama šauni pa 38 m. Nelaukite r tojnus dieSrding and Truin Omtrol (In Kalėdų dieną šauniai paniro-L
lomenės veikė *sP°rio Komitetus dar knrL) gerbt uvių puota paminėjimui no.«,
L-isakykite
šiandien
terstate Commeive C-ommis
«lė parap. mokyklos vaikučiai
lollvvood sve- viskiu Tamstų gerbiamam Ini 23 m. litcratinio ir visuorne “Praagn” 193$ u p turo >1
sion) su $3,$00 metine alga.
seselių mokytojų prirengti. Iš '
P. Jakavioių, kraš«’iai širdingą padėką ni ainio dr. J. P. Poškos darbo
taikraš.’-io kaina
Aplikacijų kvotimams gali Ipildė gražų, įvairų programą.,
tas pats, Paul Parodytą šiam Komitetui paKomisija de-bt pastanga,
in.« gauti District Dimt'T. kuriuo gėrėjosi skaitlinga pa į
msų rast. Fra- i >“»ktar.q jo tautiškuose dar- kad vakaras būtų jauku* ir taus, |3.30 pusnį <
tuvoje $7.00.
Xew Post Office Building, Cbi klika. Vaidino originalę trijų
ontrolgs rašt.l buO5*’ knrie- M lamstų ger kad kiek v; r.ns jaustųsi kaip
cagnf Išpildytos aplikacijos tu veiksmų dramą “Tikra Kalė
us, iždin. He-' k’nnv» laikmSėio parama, buvo namie. Vakaro jondžadėjo da
Įdų
dvasia
”
.
Vaidinime
daly
j
ri būt pasiųstos į Pnitetl Rtn-į
iždo globė jum ,lė«g lengv^nė ir sėkminga- lyvauti garbingieji svečiais rnuz.
Vakarus bus bui
les Civil Service t’«»n''' i5>i--n, vnvo Marijona Jouikniič, Ju
ikt. kvotėjom n*- Tikimės, kad. ir 1938 mn- Lietuvos konsulas P. Dnnžvnka. Bilietu kaina
AVoshington, D. C., n,- vėlinu mis Bnlvoėius, Genė Brazai
teisėju A. So- *n’Ą rasime Tanistų lailcrašėic rdis su žmona, teisėjas Zfiris
Visi malonėkite įsi/:
•ytė, M u rijnna balanda i tė, S* a ,
eaurin 17, šių metų.
Krank Kra- ^iltyse tokį pot patriotinį su -Aiionu, Chicago Izistrict
k.M«i lidie’'H ir užsif
į sė Brazaitytė, Jurgis Slukis
ka J. Renvd- nuoširdumą ir palankumą,
Attoruey jMgėlb. C. P. Ka! tos.
Ernestas Normantas ir l.orn .
politikos skyEnkime Tntnst'ų gerbiema- •mi žmona, mūsų gerb. dvasiš
ta donikaitė. Atvaiz-duotr. kaip
Vardu Rengimo \U»MStjCr
ianns, Frank >’’m laikr»Wiui ir jo vi.sem kąja, didžiūną daktarą, visuo
1 ii
Kūčių vakare turtinga seimy- ,
Balionas.
štabui laimingi/ ir pasekmingų menės veikėjai ir biznieriai. nue»irdiiai kviečiu Vb-UR »ll
e
Komu i jos Nirf
na atsiminė Liesiną šeimyną i’
naujas pirmi*0*^Muzikalę programą išpildys IvvHiiti.
ją sušelpė.
I
jo kiek galės i
Bilin l^garba.
,prof. A. S. Pocius, JnnušnusProgramą šaunini paįvairi
naudai, taip Į Amerikos Lietmų Sporto kui, Gricaitė. Gendrimtra ir
UNIVERSAL
an kompozitoriaus Pociaus d«.
“ (aisaT^T
us
dirbti
vi»!
Komitetas
'
Kundrotaitė.
....
..
.
i
RESTAURANT
rigitnjamoji parapijos nrl-es-1 f
!
Bankielui
valgis
bus
j>agam
reikale.
Po
J
Das
.Bagdžitudtt
Borden,
1
Moderniškiausia Ir Pato
tr;.. kalėdinės giesmės, dainos. (
tarė ir buvę\
Pirinininkas
i mintas P. Norkaus, kuris turi
giausia Valę ykla
driliai it kitokie pamargini 1
ds kuris per
Antanas J. Valonji,
[valgyklą ant 31 g.it^ arti ILd
nmi. Programa jmskelbtu lai-į ?
Bridgeport b
Tiirmini.
*‘.’kretOMl$
sted.
ku prasidėjo, tvarkingai ėjo
750 W. 31st Streei
ir visus patenkino. J tokiu'A A. NORKUS k į-- ininka
A.
F.
CZESNA
BATHS
' parengimus žmonių visada
Tek Victoryj 9670

BINIRIKPORT. — ftv. Jurgio pampi joj Knlėdų šventė

gauriai

INVENTORIAUS

at ibr.kn.

.

Gausiai at
.

Trirton*'

~ilankė ir šį sykį ir nebuvo
apvilti.
Ten buvę* j

galonų aliejaus
dyka-j

u knygomis ir hakrn V-ir* i
ištyrę praktiškai.

Black Gobi l.um* artta K« ft.M. J
Mlt.a mn 11.71. ftsfcar 8ccei«Ulg« «

KM.

.

cnrxDT Mirom co
___________ CANal T T__________

44

I**p «l?ro kranto urp Indiana Stata
Puk lt Mukiaao Cttr.
Tra Ma
katnao'y Ir
be mllke tf n

niiikn. prie
VAtdeni.
kreipkite |
la, X»4 So.
tonu CANal

pol dera Ir tolina aso
r»«M inlaroiarUa laMnla
"Vr*uK<r ačmlnMnurtOsk>-Z Ara^ arta teu
77»O
«

00BTBA0T01
2223 West 23rd Ptacc
Attinka ritokia* mediio darbo*,
didebos ir nudtaa, ut prieinamo
kaino. Apkala namo* tinguliai*.
DedAine slogu*
Tari Sfi neto* patyrina

TeL CANal 7514
CHICAGO

— 80 Proof —
Lnbni
jr-i
c -I.:. ■
T&4 K rupti
::

karita arbata ist'-alinai t i latrui
ki«a friudac^larr tik
j m-'rrtroe T<n i
reik*l>vlil.

HįMbbBk

HB9V|

J kitai u u-1 o !»n-nuuri or<knn* pa-M

(ĮĮ

—-S<-

Mnnėiame ckiprfU.

Pirkdami pastobikit
macą Ube] į

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
/ KRANK VIZOARD, 8*v.
4011 So. Ashland Avė.
CHICAGO.

ILL

Bvujv.ud vi,u

ttOFLEVARU

45.V2

t'flatkom ►IrVlrlIotjj Kabln-lo, karatus Ir rnro krinbant*- «ut>lklarc
rlrktrlLl/iliiH Ii
rainiuv
l*B*nlb*altn JGuj
■ - II ..lul VIol.KT
Hplhi'.u!l»'« Ir slrtoa Voniom
Kaltins labai prlrin.i-n,, , 'Ji.tenj <]|en&
izt*mlnkala

‘»M

Oil Heaters

Negailimi perdaug paritf

ATLANKYKI! SVEIKATOS PIRTf

ff

Pasirašvta Sutarti
.14 K
į >»1
t f'
kimor. Kainos nupiginto*
greitom išjmnluviinui, kad
jmdaryt vietom naujam 1938
metą .-takui.

rfpfitnno.

Frank Krasausku

1657 West 45th St., kampas So. Paulina St

LIETUVIS PLUKBERIS

Skelbimai Ciaasiiiea skyriuje duoda geriausius
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

8EWKRAGE

KONTRAK TORIUS

Manant ataty-.i mq uaają namą
or prrtaiaui Beną, pažaakit*
JOHN VILIMAS
Ooatnetcr and Bolidai,

—------------------------------f
COAL

An*ln
ILLINOIS

,j

Dovanojo Bausmes
Gas FiUing Iąataiiing Becr
Pumpy &• Geibi.
Nei v iena* darbas Į»cr dideHr - nei vienai |> r niažof.

Masinės Vedybos Ir
Krikštynos Kaune

KAI NAS. į—,Gruod. 27 d.
— Valstybės Prezidentini Ku
gruod. // d. — lė<lų š\i-nėių proga įlAvonojo
Kaune -u-itiu-ki bausme- dešimtini nubaustu
[•ukrikšuti 24$ ■'kjmnkų ir iM-akieius klaii»*

'

ANGLYS

lz- i?vū« l.'tmd įimai

that is different"

flcvor

visomis šventėmis.

biurrti ana

eniK-r \ttma*

Kiekvienas

Kaina 25c vienas.

mikmtk

ik

I'HIFM1G-MV4J6£

b--------

-—-

'

■"

Imant 15 ar

.•
* ’ni),
u

(jaugiau vienu Kartu, tik po 15c.

S. Haisted Si.

Tel. Boulv
Gralin

AMBARIA

j>roi:r:in:n» t rr.r.*Kno,i»inii i

MIRACLf V/HIP CONIAINS /AOR2—

\

iu.iut» • >o

2334 So. Oakley Avė.

FAR MOPE-CF THE CO5TIY INGP.ErM'NT;i
^4 ,

—*■

RENDON,

DIENAI

AR SAVAITEI

7(H0

i »_TJB PEMKih litų. VOP.

DRAUGAS

WCFL — »I# ui
-■ įiUin-

WEST SIDE VIEŠBUTIS

Mažas sumas galima siųsti
pašto ženklais.

3417-21 ir 3409-11

B

Tel. ARDmore 6975 ]

mėnuo turi skirtinga paveikslą.

i

H

Lnmp ?...................... >6-00
Mine Run ............... 5 75 H
Egg ............................ 6 00 U
Nut ........................... 6 00 g
Ser*< ning« (In-tianr.) 5 00
eutun r>AiiAtut *uxo4 Q

Gražūs lietuviški kalendoriai, su

AAilIions prefer this

įl

2*‘

IVahcr

vra»Kt>-M»

vuTrvr

Chicago

£ 2435 So. Leavftt Street

i<>KiA

.u m.v.uuiKj/r

lAlI'-niMV
n*tjz.
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i hL'iffu III
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CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tek REPublic 8402
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