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. iw M.UHIOV SV 
KO KJLILIKOLA CHHJA- APIE 11 MILIJONŲ BEDAR 

^j0S BIŲ AMERIKOJE
MALIMAI

Naujų Metų di--oę aj»*« TOH 
kunigų — arkivyrieupijos p* 
tnpljų klebonai ir įvairių n- 
Ilginių kongregacijų virAinin 
kai, atlankė Jo Eminencijų 
karji.^'a ‘ M urxbleaę, Cfcfca- 
fraa>rkiv>rkuf^. arkiryekup*. 
^ua rezidencijoj, I jA’»
State parka ay. «r pareilk.'* 
Saujų Metų htkėj&au*.

Vyriausybė bandys ištirti, dėlko 
visur darbai mažėja

N ASKINGTON, «n>. 21— I mėnesį dar daugiau darhinln* 
Pereito lapkričio mėnesį jry-'kų a?*rko darbo, 
kdyta TMoj šaly bedarbių «*• SapnuUma, prea. Ruonevet- 
rašymo direktorių* J. D. Bi- to atkanu^traaija tori kuo f u* 
<K» rw pranešė {.rezidcBtut rirūpinri Rytoj atidarius kon- 
Rno*ereKui. kad lapkričio greo neriję prezidentą'. wu 
mene*; rasta np.r i0,S70.Mbo k^nia, n ik alaus kongreso įri- 
darbių. gilinti j nedarbo klausim.}.

Spėjema, kad kai kurioj >tan-
Itet nno to laiko iki Nauji) psamunė* tyėioenis um-

Metų rase šalie* t-rainonėM- d^bu*, kad sukelti ap
darkai iro'ūū malėja ir a p*- cnavuir.ų šalies adminidrari- 
kaiėmojanji. kad gruodžio jai. \

iek i, karžygių 
išv duotas
tai j eiti į kai kuria* Te 
rarl ie4» dalia N-’ iooalia- 
tų ra iluaas partryL gistia 
Staro as akmens aa -Jų kaip 
tai I kas, ir kilo- taiga*, 
j kur -.plūdo <Uag moterų su 
vaike pakeikti tvirtovėms*. 
Rad ii ai ėmėsi loviniais ir 
boutb ils jns (laužyti ir gria
utu acionalirtų garnizonas 
buvo rrersta* ii vieni} paš
utę ] reiti i kitu*. Saašate- 
tt ji? «etsiz..knją. c iš ten į 
— KvJOar*. rieaenjmę.

Kai ta seporartat karey- 
giaga i gynėsi, j TVruel barę 
Mitra u >s diitanėc nnriona- 
iistq j osjr pradėtos kant
ra tako* atsiimti Temo] ir iš 
vaduot paniurę.

I>r ha* jsrv ryko kru- 
Tiniau » kauly** ir ant ga
lo gaa ir* lidicalę milicija

• įtik S radikalų at- 
nk atartas, bet ge 
lW-x» kam j^ror 

P naikina betvarkiai 
**ę Valeaoijos link 
miliciją.
Aįuy ’ j
siutai Temete ihm- 
soicgai at-daikras}

«ųjų gaivalų ' raaeeune pažymėta. kad 
*hai Ie}*nijo- -;*ar«lien ISiOtC mokiniai ir į 
«nm. «andien l*"kn »rkivy*ktipi..
;in tik e«amie- i°« pradžios ir vidurines mo-i 
vokiamose te- ‘ ^vkk*, kolegijas ir univerri-J 

lonųjų gi vai- totu*.
namai ir vi-! Ypač paiy»sėiina* rentinių 

arba pakeisti ricmAao* didėjimą? viduriaė- 
» naudojami w kaUlikfikoee reokykloae. 
HviaeiM', H18- karione šių mokyklų mo--
aems tikslam'. ktaiaOi* stinga vietų. Aišku,
_______ tėvai pegeidanja. kad jų vai-
eagos policija kai. Įmigę pradžios mokyklas ( 
s<i kampanijų, & b»liaų nebūtų ntsldrinmi 1 
jbilininkai jai-[nuo katalikiškų mokyklų, 

inom- miešti- Jo Eminencija ramia, kad, 
» arkivyskupijom mokyklų sto-
............. ..... ......... ris tikrai yra ?n ikiotiuas.

4IANDIEN GEDULO PA
MALDOS Ut NUŽUDYTA 

EINA VZIK2JĄ

Jo Eminem-ijoa ka: iinalo
klaadeit-.no pareikšta noru 
iiaadiefi lOiTu ryto Švt Var
do katedr*;* įvyksta poa’ifi- 
kittaė* gedulo Misiąs tomu 
d ienomis nužudyto Šanchajuje 
lhB| katalikų garsaus reikėjo 
Inbdarin Lo Pahong pagarbai.

Kilias laikys Chicagoj vie- 
iintis Kankino vvsku pa? Yu 
Piu.

ŠIANDIEN ATIDAROMA 
KONGRESO SESIJAšiandien

pasiryžusi ji 
kad visi nu 
gyh) savo 
ai u? “laisa

Spėjama, kad rytoj atida
ryta sesija susi griebs baigti 
'tandytf *varneflū«osiaB pre
zidento jMAtyrtaa ir tara 
naujojo

St»sirinku* sesijai preziAba
tas įteiks naujų saro pruneii- 
iwy, nanjns pasiūlymus, nau
jų programų. Tas įdomu.

t ruimenė ra 
niekta ir lei 
•nrtini l/*gan8viv‘i> 

dikalai X
BUKA RĘSTAS, saus. 2. — .atlaokė pa 

Naujas Rumunijos premjeras naiisttf. KKIJIINALWINKAS BAU 
D£ VIRSTI JŪRINIUV^TIKANAR. — Naujam 

A^'ppFy' karrSnol ui^TnnsIey 
titulinė bafcnvėia Romoje skir 
ta amerikiečių šr. Sazano® 
bažnyčia.

Jo Eminencija f<»madini jo 
atfotikė ir puėcnė j savo glo
bę. Kąlliėdania* didžiai įver
tino Katalikų Ratnyčios Am. 
J. Valstybėse stebėtinų pa/i- 
trarkyitię, .'p**' jmrapijinių 
mokyklų sistrmę, katalikiš
ka* kolegija# ir universite
tu* ir šalie* Katalikę Gero
vė# fc>nfer««iję.

Karvį molę Tiinelev j tituli-

uiakų krftifcoaM} partijos ra 
da*. ši partija yru na*i<ta- 
tiart prie* žydas.

šios partijaa programa: Ru 
muilijo* Atgimimas per kriki- 
ėioniškę bateyėtę; ištikimybė 
nionarehijni; rumunų teisės 
viršesnės už vt«ų kitų teise*.

LOS ANGEI.ES. CbL, u». 
2. — Buvę* kėlu kartu* ka
lėjime vagis ir moterų gMin 
tojas Jaek Morgan, afd« 49 
tn. amž., sngahojo įsigyti ko
kį nors laivę ir virsti jūriniu 
plėšiku.

Santa Darbata uiienlu vieš- 
burio savininkas D. L. Foni- 
ding tarėjo jaebtę “Aafja’* 
San Pedm uoetr. Ji? pnsirr. 
žo porai porų atlankyti Cala- 
liaa salę. Į šię ekskursijų įai-

adloiės vakar į-
- ponai- 

ūrr, ir gręžiniu 
— jasrij* koesti- 

ri'uogu. kituose 
i- ortas raikštr-

.VURODO MAŽINTI 
IŠLAKIAS

IlAMBURGAft (ęer pnš- 
M- - Hamburge atidaryto
je jaroL-je, pavadintoje

tu
jinai”, nurodomo, kad Vo- knties ir Chicago mie*to jvai--kūpa* R. 'į, Ilajen, šiuuri-
kietija didžiansię dėmesį ren-Irius vnldžioa organus, kad jie nės Amerikos kolegijos Romo 

kreipti į banginių gan-'mažintų iilaidas, kad panai- je rektorius.
dymę. 1938 metai* numatoma Untų nereikalingu* apmoka- -----------------------
parminti 100/00 tooų boa-mus darbu* ir dauginu cuai- JAKOBITŲ ARKTVYSKL- 
naių riebalų ir api« 10.000 rūpintų Uupmna. . PAS PRIIMTAS K AT ALI-
toaų banginių mflį. Banr Tm būtinai reikalinga, ka-- BAŽNYČION
nię mėea. riebalai ir mntai znokestyn didėja, o ta? ”7
yra naudingi mabtai ir P«- oepakęnėjamn. Jei tas Nebus LKNAKl LAM, Indija 
-nei. pX^a. mokesčių nH.kė.o-l“^

lidcvi,.'jai ir'vėl gali flakpltl aUtlU. |i»* KaW.I« BaioyiSiM <*>-

.Muuiuue ne uk p-^kj d«maa kokiu
jftiitobiHiaū, bet ir gelcžinke-1 tai ypfltingu ^mcniu. Nieko 

bloga atmanydamas Faulding 
Vakar vakare gnntomic ii;jį priėmė, būti ekakunijas 

{Kauno užmienių autubuzų jmnkelerciu.
, stoties žiniomis. su*i*iekinu* Į Morgan** i ja^b‘4 atvyko 
'autobusai* *u >iaagiaa kaip(m «avo sugukr* ir V><ip 
;fi0 miestų ir mi*rtelię buvo J dange, ranlding jachtoj to- 

nutrauktas. rėjo savo -eAidėfrn-; m 8 me
tr ' -n _ • t r tų am*, bernaičiu, du darbi-Knuno Ram inię mote pu- . . . . .

buvo jblimp, 5 au‘ob»- "",kn" ,r ,ll,r v:™’

„i. Kai tari. »t baro |vir. -O )»»y> .
« į eriovjaii. Ir ki.ao« ra- K*,fc'M ’T’1*-.

1 plaukė juro n Ty pa'ūų dienn
yra mH.u‘tvt- aploto . . . ,f* r J pamkar? ta’ Morganas per-

eų. ronkr'žjunų ir b-ngrų au-Įj^ jarhto* Mviamkę Ffctf- 
t .mobilių. Pasak fa'eH*. kai ir apgali jarb-

umuaLuro gyva* rei
kta Mb veteranų *ę- 
»*tai «ndė partoRi

ALBANIJOJ tžūRtt’STA 
VAKŲ JUNGTIMS

s ūmu 
NACIJOS
UGIJ4

tvėrė {Ad'ku’ijn* draugija Dabar Vokbtijoje 
iaeUt:* dęi taško?. Jo Finim-nĮns* gyventojai- per metu* *u-į 
d ja Lardir. b* Rtndey. Wer- vartoja 32 kilogramų b»ngi-{ 
tmia»:«no arkiTyaimiaut* jų nię riebalų. Tę kwkį noriai* 
užtvirtri'-, dre^f-.* pa-- padėtimi iki 24 k:lvgT«mę. 
sartinmkiz^ rK*wHt*u» •-avie- į KatsVuigc* pramoa** iaip{O»|
»v» *4 rrtfcįoėm,* b^ndruc- Splėdi iom baitjmų mpijoF ^zkia katabiuško*}
n£nS'~i« w4~-e-*: t- ftrJT -- • ’ ' -------- ----
feoktamentr Arentojo Tėvo y- dodamnsi žuvų baltymai*, au; *‘f* ųuėjiroo rodo Katalikui 
patingotnę intencijomis. taupy* 400 milijonų uiMų.'yn} sęjnnga
PtaMKHitam, . ta' O«jfcS.l m-mgS K.t»-

«».* trrinti-ii r«ta- To,“u r>i!f“ma ,r V,n, d.«w. Ryų tai.,-

tū- Tfcsnotr. d. ’» 0O“ P™“"’“_____ :*»> tamumi*. Po
J«w tatUii*.. ..ak*- I’--“’ hn- J
m MIPT0 P*”*-’ Crr,T„ puu.,1

VYRŲ DIENA KROSNOJ

*—* ’ «» metė 4fjnm.
Atomo pusny* ir ten pmni p(.r k<K<|1 jwnię įęra. 
Žinoti jrimi neįmanoma, rizftV0 e,amUa jachtojft

Kitunae ruožuos*, kar no- asmenį". Pritrūko maisto ir 
nutrauktos autobtuų susūue- žibalo. Pagaliau viena? dar. 
irim** taip pat yfa puFny*. Ibininkų afanuAe Morganų, jo 

ae tokio* duMė>. Pku- Į larenę įritina jūron ir 
. tab aatomul-tliai b*reft vi-. j'» šaukt:? jagalboa. 
mu ji važiuoja- bei taio vat Karo laivyno laktam* P*** 

•kiek rSuf'ja. Dėl ponių ir tebėjo vėjų s>ežanxą jasfctę. 
giU'.v »ivgo amariliai «usi- NaoSiigo pakioiSų sargyba 
trukdė ir Huaieickima* gele-1 auakube pagalbon ir it^ilko 

' linkoAiai*. Valutr į Kaun$ st- jachUį čia lu-Mlan. Ir tik čia

v n n □
CHICAGO SRITIS. — : 

matoma giedro; ne .aip d
šalta.

fcouič Uka 7:18; kidii

ČADU). Egiptą*, b*u»o ?. auaidou 
Egipto jaunas karoHJe n ingos 

Far<u>k ftogriort tautinbkų paakaiv 
-r-~ VMtart

yvriaunybė ne- 
įlyjo įhirbtaitt- 
| įdatym il M*

ANGEI.ES


“DRAUGAS”
UTHVANIAN DAILY FBIKND 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, 11L

I'ubltahnd Daily. Kxcop: fieoday.•vanotiH-noNS: Ona Year — >*.00; 81X Uonlha
- ♦«.*«••; 1lirtx- Mot.ih« — 12.00: One Montb — Tfcc. 

Curops — One Year — II.0#; 3lx Moathi — 14.00: 
lopy — .OSc

A«STcrtt«iic< tn ••1/llAL‘VJ AX“ fcn=«« best rosulta. 
Adv*rtl(4nff m:a« on appKcatlon

“DRAUGAS”
Ike’riA knjulhn. U»kyru« »«krcadlentua.

Bt.ftdr«J*rblaiufc Ir Ūore»t>«nd«’nlat«» tuMJų nt^rąJIna. 
I»« ovpcaA.iaia tat padaryti ir iiriiiunZiama tam įnor
iui paSto lenktų. Kctakcija l«*n»)«o au u lcin» lai. ..«« !«. • ».l ..• « w-4m*«» *-«4*4t>a#oa — 1« ««» k» «• »»*• A V«v.
r»ei>ond'.ncl.Ui* »nlfK i*vo nunslil-oa Ifc m po ridenti) 
proAu ruA>u trumpai Ir aiškiai < !«4 <alln a raAonta> 
malioOiu) pė II' kapt dldollua tarpui patalky tuntu*, '.-p- 
(tani (iciciiiikoN tr uatneiilOkuum Faarnualoa koraa- 
pondciu U<’» lalkraltlo nededamo*

Kada'.toriui prU.it* — nuo < vak ll»l S »*t povieL 
HHliM MbkAlVri KAINA: J atnerlko* v.Vatj-btoc 

Molam* — »C Ou; Puael tusių — II 10: Trtn>» is«n»- 
iUun« — II0S: Vl«n*iu mln.-alul — 76c. Kitu** vai- 
CybOeo pri rium.-rata: Mėtau.j — >7 »0; Puaet melu
— Ii.vd. 1'avieniB num. te

Skelbimų kainos prulunC lamos pai-nikatavua

Į Naujuosius Metus Įžengus

Naujieji 19i>S melai pradedami gerokai 
apsiniauku/: o j padangėj. Karas Tolimuose 
Rytuose. naminis karau Ispanijoj, žmonių 
MUitinuiK Sovietų Rusijoj, visam pasauliui 
gręsiantis karas, lai praėjusių metų paliki
mas naujiesiems melams. Jei prie to pridė
sime vedamus religijos persekiojimus Vokie
tijoj, Rusijoj. Meksikoj, Ispanijoj ir kai ku
riuose kuriose knistuose turėsime ganu liūd
nų vaizdą. šio krašto ikuonių nuotaikų gu
dina ir tas fukta.-s kad dirbtuvės atleidžia iš 
darbo dešimtimi# tūkstančių durbininkų.

Bet kas tokiais atsilikimais daryti f Ne
jaugi reikia nuleisti rankas, įpulti į visikų 
bevilti ir nieko neveikti t

Pasauly tol nebus ramu, kol talpiau t i uiai 
santykiai nebus su normuoti laikanti# teisin
gumo dėsniais. Kol tautų ir valstybių prieša
kyje stovės žmonės be donos, žmonės nesi
rūpinu žmonių gerove, bet šeškų sau asme
niškos garbės žmonės prisigėrę pugonizz.ni> 
dvasios, žmonės, neklausų Kristau.-} Karaliaus 
balso, tol jMi-aulyjv hebes taikos, tol eis iv- 
Pgšjos jiersekiejimai.

Dėl t->. kum rupi taiku, ka.n rupi žmo
nių dvusine ir iinalžiagdiė gentvė, turi visa 
.av/j jėga dėtis prie to kilnaus sąjūdžio — 
viskų atnaujinti Kristuje.

švenUi'is Tėvas nekurtų yru nurodę# tie
kiui,lingu.- kelius, kurie vvin prie taik-is. 
bet supagoiiėję tautų vadai j tai dėmesio ue- 
kreip'. nes jiems nerupi taika

To* paėmė Įuieža&tVs \vda paaulj ir 
prie medžiaginių n< gerovių. Juk ir aiškinti 
nereikia, kas veiki darbininkus į streikus, j 
riauši-s, delko milijonai darbininkų darbo 
neturi. w y

Godūs kapitalistui tik savo reikalus žiū
ri. tik .-nu tintus kiauna Jiems ie-rūpi dur
ia ...t .»>li . U . i *»•*.■ . . » i įlipi j t * i ii r* t IT- » ti! i-iA • —
Bile Ilk jie sotus. *

Ir aišku dai Liniukui tol nesulauks 
geji^nio rytojaus, gardesnio damos kušino, 

-kol nebus jgy\audinius soeiatmib trisingu- 
nitui.

t\:.O|lit ii **:i"n'ėe> 'ė|H ' d)1' l'i
li I t • •’ « » Lt 1 / •* ’ Ui t-ė- luti? A ‘
iio „kili enciklikų “Kerum Novarum” ir j»o- 
piežinus 1‘ijHiis Al -- “Vuinlrugesimo An- 
no“, nelik- pa-nulyje nei i'naudojamųjų nei

. ris »a katalikų imą skaityti bs^iitvišk^ spas-! RJENh4 HST- PIRMAS KATALIKAS U. S,
Įfeniada WVQ brangiausio turto — tik* f AlLlilAC ATV^On TC T ANEI 19A

jimo. Katalikai turi skaityti, randi i> Į AMBASADORIUS Į ANGLUI
i.d« savo j^gdtnis platinti katalikišku? laik-! 
ro&iua. Tai yra dkWiausia« ir pat* »va"-'

i biausia? šiuuiUva katalikų durtas. Kas .jj Mfauedy niatakuidMriui.i . Au r. \ m po ui o* v u
išsižada ilirbti ir remtų tas įjfcįku* turėtu žvijid bus tikras, kr.ip ^pEmbri kai ; tn yūnę ,5v. Maraguretc- 
sustoti vad nb' kataliku, l^airūpinkime, kad/skelbia. «i pirmų kartų J. A. ligoninėje, Bostone, kurių \> 
diem-nsti? ‘ Hraugn ” nr bet kuri* kitais iiy- Valstybių istorijoje bus. kad da Muir> Sesei;..- J. P Keu 
tuv v katalikų laikrašUs 1933 metais lauky- šį ree{>ul4ika katalikų j«asky m-dy yra duonutei auk-toje 
lų vit-ų katalikų uumm. kr-. .-uiibasadoriuni Anglijai. tai ’igoainci. Jis taip pu* vr.

Moa esame katalikai, bet neužmirškime, J- l> Kcnnedy yni kilęs .š paaukojęs gndų ląnęų \i-:u 
kad I-'UIIH ir lietuviai, lien Iistuviai pritinu-Ik»l»iikų šeimy«w ii oužnyr ini Paini neacb, i'iin. 
j>o tik prie lietuvių parapijų, savo vaikus v.-Jes katalikę Rr.-c Pitzgo- dn, at.ninėiai savo motino 
leidžia j lietuvių mokyklas, savo reikalus at-, ruki, dukterį hvv. Bostono ma Be to. dar tni }iaėiyj buiay 

joro John F. Pitrger.dd. \’e- .ėi:u ys aukojęs .^hiO d>i. 
tuviu apeigos^ (spalio Z d.,. , ,,
1914 m.) dd’^avo ir ktmli-

> paskyrimas Joaa^k H jte, Olandijoj* įr Frau u i/
Nurodymai,

Verti

viitaliki.-kiji Akcitu itpiiš- 
y .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 iHguiil- 
1 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.

\. -įų i-oį,.ii- |.m '-.ini- vi-Uf- ,b.!vkn.-'
t< i knl'.i|il>i*ko- -j,.- ido-. i,.-įkalu- ap.-'-i-iina. 
.o-s katalikas, kn p >i-h j/usakęs X y-Kujuis 
K-'tt* i»'iiI i’; - neifu in katalikiško,- 'pHid ,-, 
•jrturi lui#: - viiil liti -.etų .l'uc-zjy'-ion \ulku.
. .« < - I • t t l t»z..1

"i hito

i lieka lietuvių įstaigose, remia lietuvius pro
fesionalus ir biznierius ir romia visų lietu
vių tautinį sąjūdį. Kiekvieno lietuvio labai

I svarbi jmieiga dirbti Vilniaus kmšto atva- 
i davimui, nes tai yru visos mūsų tautos rei

Kaip ju &psav|ti

R.)šomieji staleliui turėtų 
būti sutvarkyti, kl šviesa 
nuo Inngų kristų nii4j i? už- kurs tarutautini 
pakaiio ir hixkutj d ka rės, kaip proto B4H» 
šviesa tųrėių būtį j mi, įtri- vaprieš koletų 
minti per didelius i ętus ne kė auklėjimo b:

loso puskaiteje 
gt nys nuaidūvi”,

Visi rankvedžini totų bū- ^'*wabkiv li 
t i aišk iai htspaufidn aiškia nustatė,
lumlu, loiMLi ju.Kl raš«ln. l">v'rt'®» v»Oll' 

ant pakero, be W įtsio ir Jls s»k“> ’"*4«4»'

upeter,

kai|K> kUsdieifn’s dniyvi- 5ve
r.uiKh VVilliiun OTounell. XI , ,, . ,,, . ntose .dįsiose ginėjuos metu. i.žibtu aukštų giajk lai sto
P Kennee.y :,in rter.™,-. v.-i.,nv..nu. ... .............. ,kr, vjl)ri m!m

.. ,«“• k0M'’ "r-1 ‘l“k*'".v* JT.,. • tauliUilkamu
1J*tS m. vasario 1b d. laetuvu mini savo briaunos .nokvkl.s, vedamu* ,
•ii i.- .>a . i i < i loma Kenuedv yra gaivu k enepriklausomybes 20 metų sukaktuves, ku- Saldžo.usb s Širaies sesei-ų. ... J r

rios visa iufi?Ų tuutn. neišskiriant nė Amen-, j p Kenaedv krikštytas F '* kM “ k drnug jų.
i r. Kenneuy krikštyta^ h p-ngį^ikų metu jie paaukoj 
•mimo , Dangų Paneli* $ve>- kiltn:ivnmkvklor.' nu 
ėmusios ha^yė.oje, East >*- tobį- v .-ri h
tone. Bildant jaunuolin ke- ,, ;|nMl) fl?aniEę 1 , adus ra

li šių kelių via suminėtų dalykų mato- '“'jUS tarnu f p Kenmsly, kuris dab:. ,l*> ' , i»T, to
me, kad 1933 metais turėsime daug gaižaus 'o mišioms. Mokiuos: puri pi |net(J aniijaUK ?n, la-į’VM". j. ' * T ‘
ir dalelio vlarbo. Ir jei tik dirbsime, metai, j°« mokykloj.-, kurių vedė No- |,iz„vje U?1US ^i- ’
visiems bus laimingesni, malonesni ir nau- tre Bume de Niuuur hr t.ant-„ VJlĮdvTue. Jis vi--'U'!>’ kau utsEndlluu'
ilingestii Dievui, tautai, žmonėms ir, žinoma,; Vėliau jis niokiaa&i Boston riii< . ,iF,;,i,.niA Wvw<ivž.li.. . inet ^mrip.a .s kai Irių kam- 

Jv . .......... pvj. beveik kaip vetihdis. Dan

kalas ir siekimas.

kos lietuvių, turi minėti iškilnŪDgnž. Supron- 
tn'aia. neturės pasilikti nė vienos lietuvių 
kolonijos-, kur ta.s minėjimas nebfdų sureng
tas.

pop.’ero<
grynai baltoj arta £ svai bn A>klose, didoliamą 

— sakouuoga iisvarbi:.-

nuimt. |xitienis.

Vieningai Ginkimės

J Lutin mokykloje ir po to Da 
rvard universitete.

Por.tr. Kennedy- ir jos sese i t, m bu'.ei oru; n Anglijai, mums 
••y? ęavz: mokslų feildaiausics k:ifn’:ktur>s tikrai būtų didelė 
>ii Jie# vienuolyne, Vuals miv igarl>ė. P. L.

Sno- 
patvar- 
ninkyk- 
’sl Kta^-

klfi- 
ai*>U‘nw 

kuri, 
mo

aipsnj
yra atsa ’ 
dirksiiinių ir prufctų nege-l 
rūmų. kuriu randM&aiyje ir| 

rakė, kad iąakyUdvi 
\nikams mažiau BioUko^ aini 
tų tuKdų būti asunpinfos į| 
keturiofi į dietMjįi augiausia, jnjis •. ?i^idenlo F/*)sevel!u a.. : I’U- W»O4K KUip VVH*>IU9. JL/OII

ti„n..u,.v urangų „■ i»i jv...,. g„|vj,, aUiti,.imų , u^į. kitoa pMMtp A«^liiii.i| 
•I.M pmufcntas j, ’ • ,r„,suratf,in.,nažu p,. jiw»« perrfdiAi^ Marirtj.- 

t rininųj su š:urkšė| pieskir" l®*nuu *r Pdikur’M#i#kab.m-

*• Darbiu in kas’" įdėjo savo nuolatinio ben-* 
drudarbio p. K. rašinį, kuriame tarp kitko t 
parūkyta: , • ' •

Gyvename tokius laikus, kad j»risei«a j 
ginti tikėjimas viešai, nes jis viešai yru puo-Į
lamas. Didis skaiėius priešų, priklausanciųl pnilvidame $v Ka-i Viena.- žmogus imt laši
prie visokių priuštikvbinių “izjnų", prūde-> ledus, taipgi ir Naujus Me-iškų spaudų pniiado tikijim.y.

tai 
kad

sulinkus imti šliūbų luižii)ri-i- 
je, itt neisiąs išpažinti.'. Ku
nigas <'.i ė leira.it s, kodėl n:

šventės Ir KataHkiškoji Spauda

piešk ine
► J

turėtų būti vartojam.
ponieni. Tiktai bipr kndda 1^ou1 I*®’’

Kilu v<uTU JU uį»iūm^> afba 
ftusŲoje. Alkobo^tabok* 

tapp
proto nųpdu> pviob^l 
kaUk?h>jg.sjjreiško>, Uad <

ku,ns mažina keluriiikn, «-••>« pfe
in. niekn.l nelimly uiti il'.-c- m» ir dlrtauo Ijenmio «t-| 
n,-., kn> ponlio, alba IU-Sm.-u gniėhĮlt, prašahn-

'i.i.-i„u jus .lobuu vr. daug ii-'“’ **” sograi
žinių jį į tranųo/uikų.

___ . . . . ,T
, regėjfcnui pakenldip priažas 
. ti- yra perlipas irjuuųlatin^ 'o taipgi tninįj 
įsidėbimas. Stndijalnio vale- ’^ios 

I.'1'1" ūdos mokykloje ir kukc, vai t **

ikmt nuo /.mūriai iiusėstaėiitsių bezboinikų' tu.-. Tai laiku#, kuomet dau-J\iu atėjo vedybų luika.s 
ir baigiant fašistais ir visokio plauko lois- guma “Draugo’’ ir “Iauvo ’ ji-ai kunigui jynreiškė, 
vamajums, susijungė į vienų bendrafruntinį. skaitytojų atnaujinu p, .•num
legijonų, kurs ntkaklini puola Dievą. Baž
nyčių, dva.'iškiuų ir viską, kas surišta nu ti
kybiniu Iki dvasiniu žmogau., gyvenimu. Da
roma- viens didžiuli# prieitikybinis vajau.
“Palaužkite dorovę, ištvirkinkite juo? per 
Npamb-g teatrus, ir nulio, o tuomet tikėji
mą' afpiil.- savaime, kaipo bereikalingas dai- !a-sciUlnfc- 
klos“. -- lokius nurodymu-, duoda masone-, Kalėdų ir N\Ujų Metų lui- 
riju -uv„ aseului.is - tikvjiiio ardytojam,. 1 ,;ali' į..-, gera progit b.( 

kur... briauna,; j ulsakingaa vienonieninM oore „ctikf,tai WlM51i. 6io.
vietiL- ir užimu pozicijas prie valstvbių vai- . .. .,, . iii i : šventę# rmusi sj musų jauuy-r<>. Mes kartai# tdebimes vienu dalvku: ko- , , . .

, • . - ■ ' . •* -ųtę. kada ypatingai uralon ųdėl komunistui ir iasistui, uup viens kitam ... .... !
nepršete.Lngi, vartoja- tas pačia# katalikams 
persekioti priemones, tarsi .io# plaukti/ iš 
t<» outie- šaltiniu f R.-t čia. m-k o stebėtina 
Ir \ n-im iiie ir kit'mius direktyvų duoda uui- 
.'om-riju. KiAiiimi-tai ir fašistai gali sau peš
ti.-. lai jų antagonizmo* Lik laikini# daly
ke:. Jų 'kiitmguiiidi iMj-laapsniui mažėja Jau

ratas. Vjbmėsz kad vi.-i ‘Drau 
igo" ir “Laivo" skaitytojai ne
vien iitiuuijias jrf-enupH*r«tH.-. i risako eitu- dųMtžintiėe. -biun .
bet ta proga ir naujų -kaity 
tojų gaus kuialikiškiems In k

vei’v.-, griedai piiešino.-i ir 
tp>k. Tndn kunigas jaunavedį 
nusivedė j bažnyčią, pri- Pa
neles Avė. altoriaus. Atsklau- 
]»v melstis. Jai'Mii\7*dy.- net i-

1Aki. Ratim, .Ikfelia, palvus- d“lvk
viuti pdivliju ia, iuo I.B .-makykl->a v»UcO 9ft 

KO, ir žiūrili i dailius lai. *-a“»» ir P--=*>‘ -f“es,<į dailtus toli 
esančius arba proniertiant jau 
kalioms minupniu.

Daug anklet|vg# diiH». I.nip greitėtainduųp. kili
kėtjii yu-igraudiuo h |rrašč tai išgręžiojiitis, piešima#, ka i ,;wlvp nm
kunigo išklausyti išpažinti,... rolių vnrstymK ir panašus, y-: vr?4 t»;ky
Kunigas klaupė, kodėl įvyko !rn Intai blo^# jaunų vaikų pu gj^uiil draugu"

yia kreipiama ūko galimu 
nori apimti jantestatytų dn 
h kų. Nekurie vėsai yra įspėt

i.-pū.Uių esame tarėjų. Tų m# lokia . atmina. Jauna- jautriom# akitis. .
lomų ir gilių įspūdžių priud- '' Galų gale vių mokyklos veik^ papiMn wdari mi^Ui
nima# Kai kum būna tikm- ^nllnuejunu# v Im-1 k„ akv*,u J būfi -J

dvh.-,sJras perver ums. stnj-M kokios nujynio ydo- tarė 
puvyzdžiui via žinomas • -!- U1lr al.'.t.ku n be . , .t —— I
atsitikima#.

štai 
Ii ’k

bet kokios mąyuio ydų- tur< 
tų būti pat«i|tos ūkimų pa- 
Loiiba. 2ina’O Žodžiai.

dui-ar juos jaugia viena, pagrindinė idėja — ūkininką pažoniipti, tai iniusteiėtmi tun.au. ru#t:s sk,Ibio. Pu-įrodo, kad iiri L. Lietuvos 
diRlatorv.-tė. Pirmiau > buvo skirtingai — griebdavo žodžio — •nutžil n# l.vgini nmžikn ' ir daugiui •> Virierikos lietuvi laikraščiu jau

hiij JkfOiJt? Iiii i&Lu.s iiRu tlE. 
pakeitė vienus žmogų#, 
žvilgiu komuniūUi ix fąšistai yra lapalingi

tik unt pi/piuriu. Jį gy. Dabar Išuuijuj, rudo#, La© zovin> yjuar ii-į it jų lietinių 4auąiu<uų revikoijoa jau #e- 
Taigi diktatūros at- nykęs, niui nėra uiufiuuiMį kai tut tarpu laikrnš- į ■’^brendę

likučiai lik viena 
-u ta. izmu

dalykų krūvoiia, 
n.is platesnį anties plotų, 
kaip protas gli suimti iv 
ginime pervaryki protą 
šiltnamio eig?’’ į

Yra
subrendę rytii negali papm 
štai panešti danginu kaip Se 
Sju protiški darbą valanda t
j a-r ili» pradinio tyrinėjim* 
keliu, fo poikio. 0 taėipę*

Piu? mus ta# žodi# variojamaj dauginu- ėių reduk, ijo# Lietuvoje ir d bar ienkiškuo- 
salai kotų tik tie name-: 

šmeižiami ir niekinama' per «ii<«3į pradinio 
į keliu, Jm? 

ži v;uk.:: gauna

ni ir

mažmoži.-. Ko.paMikjti. kad papr.-i-ti kaitino .jimonos, viuli- 
h:sIu<».*?>n. ypa» knd nusi. n< ponai. 16 ikja i# viso atmesti ymžiū- 

įJo.- 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 
kuri.- j i>-11 ,-ngę-. O žodi-, “ r urikas ktiij#*y ięiOHli.

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#
P»*r>fp<riioei u^4>irik;**9 ; visai vietoj.

v ra

Lenky Prasimanymas

“Kurjei Purauiv ’ lapkričio IS d. nu
meryje rašo, eej, Lenkijos lajkraiėiaj. kaip 
• Gūžėta PoM.r"', “III. Klirj. CovIa”, “Kilt.

. Porai i n > . “.Slouzi” ir kiti, kurie iki Lol
ŽodLu “niužik“ bandaiavo# {nikai- Bu- nptinkie.įąj. keliaL-v ubddavę Lietuvos bukų 

sijoj*' bavu vttdūmiria# ukininitaK. Bet u tau- takrašėiiMiiduluu- neirilridžiamL Gir-
*___ - » i.. w - s 1. .t • __ < » — , «. . . -

h’K/ l.»lp tninni’* 17/t • 4tr- ri j Mr/io-ę >/r»* :n t oumi ! um_l Uttl tt ffiCUOl mimui“ * tu*, utnni nUtXB!iKiaU5 TXU<KTflQtta rv-
priešą, v i>ukui;- būdtu>» *1 putifi -avo ! km Vhitiadnvn mužikais, bet šis žodi# jsuiia-; šys (ju p Imtuvo# lenkų ir

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

“ Ckiniukus įdėjo \ leno #i:vulkięcio ben- 
drtniurhio 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

Grįžti Į Tėvynę imam 
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 
i-lmngų uarbą. Kai kurie eiuigm- 
i- vi įėjo prisPaiJryti prj- viotp^ gyy 

>gų. Pi adė'o ver-tia įvairiai# a-,
•kybą. Kai u5t» g*v,» net valdi- pu.^Ujik.ii 
•m> darbi/. T kiemu darbininką****

laimę i 
y tįsieji 
veninio . 
nuliniu, p 
nes., lutai 
ir rinbar -bloga gyventi. Ttt.-’š-»'i

pažįstamų 
dūrio fui i kitose 
Jų l»ultiė .ra 

Paskutiniu 
sjųiudą, \ idauF 
i i Jo# vi# 
šymų, kn 
Lietuvą o 
vynam

į tolimą kraštų, negavo p 
1 i kitose ar kitokiose thrb 

-ra lu'rng snuki;.
utiniu nie'kaip rkšur IŽDuvot 
tidau# ir Uarionių r -iknlų. miniite- 
ihUspait gauna mūsų etuizrfctofcų pra- 
u juo* iš užjūrio gataidų Algai j 

;tia nors jienftš padot;' grįžti fč<

rtovjpm
vietėsv.

Kukų ir !>>iikiji>r. tų J
rti, prostata “M. V.”, pa- tikta 
ki irta it, negu lenki. laik-

v neva. . w»<iwnw<ųi ;-t resvos * Fie-
ImerL;. darytoiafod Lpėb įsi-
tlV kad poodis.—t tel foru, kar o»«b 
i T. . . ’ ■ f H

••ad'ljiin ų.

MHtytoj 
rbo’ ir n,

,» turi>ju* »un pw<X 
K.-i.li paKvęscn
k ii kiekvieną

‘r nusUijti jo
.1 ama reU-ia. o

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

yif-iAku di dūsta u ū kr 
riitao purirao aukomis, JŠ-ip 
tajgailnieknd nouesvrik'i. ;

leira.it
iui/.au


PMatto jis

VINCUKAS aSf J. šplllntaim'as Veri; P. Mlkonylf

MARIJOS VAIKAI
Apysaka iš kaukazų gyvenimo

u, pas mane ateiki
(Tęsiu v*)

! * t
ioU-ini Sinnrkus džiūgavimas su

truk,ii* jn sii-ikaupinių. Pra- 
u» to- Milėj.. pimm. Susigiupavu- 
cruini šeimos susėdo medžių
Ii Ivi! pnVČSVie. Mergaitės ir bee. 
clsimti mukai tarnavo seniesiems.' 
i n n-A i.-i valgė liukų gyvulių hm* J 
ė. Ta- sų. paruoštų su sorų koše. Di- 
alyka* deli ąsočiui putojančio šveto' 

buvo aplinkui siunčiami. Ya- 
ir jai Miros diena ėjo vuknmp. >le-' 

džių šešėlinį išsitęsė išilgai 
Vincu- miško pievos, ir sutemos dnu- 
kyklą. I minis kilo aukštyn. Puota 
is. jo dar nesibaigė. Vis garsiau ir 

šlavė smarkinu abcjuuuū ėmė triuk
šmauti ir už kimusiai.- balsai* 

>-—di- dainuoti, uos svotas pradėjo 
d rėžė sukti jų galvas.

n< gal- Petraitis matė, kaip vyrai* 
nuimi- jjrnudnsiais veidais ir žiban-' 
',n.n" ėiomis akimis švytuodami

‘I?1'11 ’'blizgančiais kartinis, šoko no
kintas f ] - • v .j Imk šviesiai liepsnojančių ug 

aj. Lietuviui darėsi Imugu. 
,.1'. . Ir ko šitie girti puslaukiniai
1,0 vy rai negalėtų padarvii? Y- 

jui- iai viena grupe jnu seniai 
•Vnd* šnairao ir norėjo kuo erel

no ta *',auų,al apsidirbti su k.:k— 
'”°I 1,1 eioniin, kurs sutrikdė aukos

, eiga. Jie roib* pirštai* ir karinusia 1• lai* į jį. Jis, nors toli budn- 
mas, girdėjo jų žodžius, rei- Į 

imlicii ^liaujančius kraujo, kaip
bnusmėji nž aukos sutrukdv rašau. . ,, ... . - , .mų. Suristais mane, kad utė-

, jjo jo mirties valanda. .lis su-
' žadino širdy gailestį ir meldė

n ka* *>I"V,'L ^‘d 1 riimtų jo kraujų
...V, vietoj atgailos sakramento, anų y- ... .. . . . _
. - I il'-ind ps prisiinilb* savo *■<•- •isllių. •, nų motinėlę, kuri b n toli aut ,‘E illl>

į ^ .v-ries kranto laukė jo su- 
" grįžtant. (Jai būt, šiuo metu 

,. Ii* meldžiasi už ji pi i.- Ainius 
vartų š\•‘įiriiiu-ds Mergelė.*. 
.Jis taip pat maldavo gailes
tingųjų Dievo Motinų, km! pa 
dėtų jum nelaimėje ir leistų 
sveikam sugrįžti pa* savo mo 
, ma.

• > •*<?« imi* uinui' 
.nri) tnetlę minu 
> irios pi lėtėliau 

■ k. ateik, (il.uk

s-tniaians ė 
:s žadėjo <

i ūmi ralius 
t us pagyd;

lai t ir įsa-Į 
Ik u į mins it" I. mišią* ir ; 
Iile'-UlS Jo Į
r'"f**. '.r, 
kaip ir a- 

k; dviem 
>.* ir vyno;' 
ja Kristaus 
tien duonos 

nieko ne-) 
ties ;r tos' 

I ra gyvas 
.ii, siela ir 
•ėzu*.

\ lėšpats denis 
npaštidams, y 

uicnm* laikyt j
Jvti kitiems 1

Oi > ious'»<i,'.
nni *n

nš bučiuoju ja t aal»//'.*; 
ir prašau Jėzų tą th' i*»f 
Jiihl jau' latmittlif ku ki i> ua.

/teikia diibti, teik krutėti, 
kitam darbe padėti, 
voru dailinu stuju,

uianuį tėtę uirndnuju............

Eikš, o Jėzau mova viii los, 
saulė esi skaisėins sielas, 
kai tam m aplink.n siaučia, 
litavo širdy Jė:u.s šviečia.

o.Jjiuja. Kunigą 
ieStulai, priima 

B-idnlais — du
PįBp žmonės pri 
įi-Bm ir Krauju 
l^lidnlu. Bet J 

; naudžiumi, 
uos trupinė! 
Kūnu ir Kr, 
tyste pats i
kip tad pa ii 
(i žmonių i 
I žmogyst' /> 
Bos tmpii* 
H Taip žeiB* 
Buveine -Bu

pilt ingiu jienėtl 
emĮ-s ant tankų!
Į M glausdavo 1 
Į iumiiė* nutfliJ 
Uie sakė: 44 Xr 
Ii.ės Dievo”. Ji 
Bvutndninas prab
ilai Jėzus. (niki 
B Argi tam sutva- 
B Dievo paveikiu 
vmt. kad pragnim

lik-'d

jiė dėti nnt burnos *ti- 
n šaltnkn vandeny nmk- 
. Po kelių dienu suti
ntai ūgo, bet lūpoj pa- 
žnizda, kurią reikėjo 
kelia* savaites.

rovi.s

Kada ns gydytojui prisipa
žinau, nuo ko prasidėjo mano 
liga, tai jis mun pasakė, kad 
aš Iterūkydumns užsikrėčiau 
piktašašiais nuo to žmogaus, 
kuris tų papirosą pirma rū
kė. Toliau jis išaiškino, kad 
rūkyti ir gerų laboką yra ne
sveika. ypač mažiem* ir ne- 
siiaugusienis. O rūkyti galiu
kus nurūkytų jsipirosų yra 
biauni ir labai pavojinga. 1’ie 

! gėriukai yra apseilinti, apvel- 
1 ti kažkokio žmogaus spiaudi- 
niais: l»e to, jie yra dulkėti, 
purvini šlykštūs. Antra, su 
tais galiukais mes gailine j»er- 

i nešti nuo kilų žmonių j savo 
; barnų, j savo kūnų įvairių li- 
i gų gemalus, nuo kurių galime 
sunkiai apsirgti ir net numir-

zus daro? Jis li-i- 
s save nttknnkin- 

niirtimi jiems 
tų ir paragintų 
j ieškoti.

Nekalti Paukšteliai
Žiemų niiun-i gera sumose 

•namuose. Bet y ra vinį daugy- 
l»ė nekaltų, gražių sutvėrimė- 

,lių—paukštelių, kurie gaunu 
kęsti šakį. šąlu ir kurapkos. 

i.Tos susitraukusios drebu, jos 
'alkanos; o aplink šuo ga*. vė
jai. šaltis. Gaila jų!

Kurapkos tokioj geros, a- 
, kut !•> toki os tvros, nepiktos, 
plunksnelėj i ail»o*. Jos y ra 
];aūgėjusios viščiuko didumo; 
laikosi būreliais. Dabar, au
re, jos ieško rugių želmenų 
ir kitokio maiste : jos nelenda, 
kaip žvirbliai, į kluonus, ieš
kodamos maisto ir šilimo*, 

i Daugelis vaikučių jas pamate 
Isvieda pagaliu; ja* veju ir 
Į siundo šunimis. Ir netik ku 
I nipkn*, bet kitu* paukšteliu-- 
užmušinėja. Kuo jie kabi* 
.Mieli vaikučiai! Jūs jiem:- 
rodote žiaurūs, pikti sutvėri
mėliai. Paukštelius reikia glo
boti. Žiemą, kada jie kenčia 
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 
telius! Pm itiakas.
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, iugų *uruų jų JTTr>]>’ »,
dažnai we tuMJair nma 
M'irOą verčia harinų'j ii var
dyti Mjcialin* - glūt» i-U»ir»» 
durį . Sti šia »••<> nm 1 ~

! katuli <vurbt:i umii. )«<y 4..
’>inii*J-n i. Tarmei, jai ir uL J 
t<> ū- darbininkei twnm .- 
v-< nf* ill.tti i*u-irf:pint i, ui
Vky j-"kišti oigjv

’i- ir ;r»J r*-!1-..- ta;. fil 
pnM'nčab priv^r-’i 

|rfc».«M darbininką- imu r’.ij 
i.ilnibte. dalj jai.-ii kti tu-b r 
1m» turtui. T-’k- nei fųM»-t ingi’ 
iimik •♦"liau vcln . m p.i-it..>> 
kiurių ir be-jukių i» d ., a\i 
mų ir ItHiikių !

uty Kitimų. žiryjiti. , rt-iki! *»
tT.S nikiu jai-iruj mU ir ti
kini' jftp:naiita<i. I>,x1tubitir!-

urgana ariu v»»-ši jį d<rU i 
ar rinm įkaltu ritinau* pr 
3 1||».. I ;»rr Įlietu*. Rūtų g. . 
ia», ša. kiekviena* p*ii ja n 
»•«»»... j i rūpintų TVinu tri 
\ m lr. x, kuriu galiniu, Ji J 

bUlilIgilMUF oarl«. jJ 
l»u- .r -nu parūpinama. Į

-Jvt.Tt. .♦ -..rxt-:jį. jy l.»...,.g
ptn. vi.- \ it-iut tn-Aif! 

••■kam -alinti i» -a v u til| 
Xi-turiUR» tik3 

tl ll< P .šiurio V4-n išarnviiT

LIETUVOS DARBININKŲ RE. tik >mx
Llrujto* u 
Kliu, bet k 

(Tęjdnya

Pectarai-iai.? įnikai.- l.i«t.• i
vo» pramonės dar b* tu u k u 
kuluik pratil tu iabiuu rūp-nl-- 
ir juu Milauktu gana gražių 
inkų.-jimų. IhiriniaviŲ ir ilui 
birir.-ky -antykiai žymini p- 
*. * - ■*,*. Da rl-mir, kn* jv*

pau-j)«ė.- jai-tuiigu- jų Imi 

»• •; pagerinti, ir Kairi - -id»» 
•’ '.dyg"c riuiiLaa »plę-ti \ •

V » I * i _ Ikai.

bu Kūmai riangau-ia rūpina- 
-i darbininkų kultūriniais ei 

į kiliui-, kal tu (ulluuitikaud.iaii 
i. • -moiuiuių kluu-iinų -pi- 
inlln i- ir tvarkymu. Daibu !> • 
mi) atstovų >uvaxiuvAi:»? \
*inu> reikalų niini?t-ri> gei:

; Čapliku- darbininkų ir tnmnu 
i t ’jiĮ reikalus Mpibmi no šit » 
kiu kolba:

.'sur.e i.iuc bru JĮLn.i inedimnvK 
raig Iba. darbinin
kui šia Įn^Kbu jau kvlerin- 
• i" tu.- -flnnuigai iinudo;n.*i
Taip pu^Rujkutn its pl:4i_- **’- 
'•iaiiii VgioiMu p-ta’vu.jt». i'i 

jr*i- rykibti ?• t;.. d •«•• 
!• - tini ar gahoana.
Uėr jų pūras*i Vak-tyl-. su. 
vnalylič* ir net ainkiru- p :o- 
nerf 1m vi-tu.in. nė ii-ški1 būdu 
liek kailiu*. tiek ir nr.-! » da- 
. i4p,iiku« aprūpinti -v ikn:s 
butui* nr ni t ni'.u-s’.ai nn 
nai'.. \».-i Ak reiškiniui tiwl->. 
kud rūpinuittiAis darbu ir di - 
ri.iuinkų re kaiai- einu tink:- 
imt liid’.iiv. Tačiau reikia < 
r> ti ka«i vi-kų gnliuia bu- at
likti ne iš karto, bet palaips
niui, ne- v’tnu kartu vL-ų re> 
kalų vien tik dėl lėšų -tokj- 
nej aut noi tm su t vark vii.

Ibirlnt sjudykaai patenkina 
lirai tvarieji. Žinoma. dar vi- 
pa-itniko nenormalumų iš do 
ibduvių ar .larbininkų pu-ė?. 
tačiau vis dėlto jų jau yra 
žymisi mažina nei buvo anks
čiau. Mes turime siekti dar 
nau- dariai davėjų ir darb.. 
3;nėjų Migyveninro, turime ii 
pat v.- rūpinti- šalinti iš suvr 
tar,M> negeroves. Ihirlm rcifcn 
lams tvarkyti turime <laa*; 
{>lotymų, tariau vien jstaty- 
mę vykdymo visų m«erovių 
negalima pasalinti. Darbinin
kai. kartai- l>e jokio nt.-iik'r- 
gniiio ji.u.-nio, )S)tė.kia neįvyk 
domų rt tkaJiįvimų. kortais n°: 
{miltinių, ligi konuinė&nui. T' 
kiai- reikalavimais savo būk 
lės i'.T ataii-y-iine. liet tik sai. 
’iakenk-ime. n koiinmiz'uą pa 
’ikime tiems, kaiie ii turi.

rnndumr »•- žeme-. Ir tikėji 
mus kml mfisų tė\ai yrn il
gai danguj*? gyv«-i»v, kad nm- 
ter einame-, yia iš tikro nm 
rints.

K.v- neitų -u lengvomis ko 
jo.oi- ui Tekti tų judairointų
vartų, kurie slauluru į šsJį. 

kulius tivkštame žinoti, kur 
bo* m«.nario- siolos užganė 
d.nt.1-; kur nmne< me nuvar- 
uiiiią ir nelaimę j tok| j>oil.-j *

O, nuo»tabi -abs! Skai»te>- 
iš už vu*4 mūsų dvasių -kai - 
ėiau-ių p-i-npna' imą. “aki- 
neregėjo’’ (1 Kur. II. 9), - 
širdį.- negalėjo .-upra-ti k«- 
prirengtn, n.-debe-motas skai 
stuiiia- tekauti.s. Kaip iš iilgo- 
siai mes liuikiame mūsų Vieš 
pnlio įsakymu. Jo n t-i veria li
čius rankos!
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- Jau trečių kurtų mos su 
sireiikuiue juisiturti Ji jjolie* 
ti inū-ų darbininkų įr trema u- 
t .jų aktualiųjų reikalų. Dar 
b» ir daibunnkų reikalai nė
ra asmens reikalai, o valsty
bes. nes kiekvieno visuomenė* 
nario dalba.- yra Musijęs :u 
v įso krašto g»-m«e. Iškeliant 
vieno kurio Iiruiiu pinuiunų 
\ul.-t. bėję. ne tik jos sniitvni- 
kn tjo-lyja. Iwt ir tani puriam 
I ni.ii‘..i kurtai- Inhai jmken 
kia. 7 f-’ to. šiai* fnjknis vy 
linusybė ir it-ško teisingų bū
dų Csi.i krašto gyventojų bū
viui gerinti.

DR. VAITUSH, OPT.
1.IKTI % IS

onoMPnih vi i v aku «a*rji m jmtas
—u. Iri su narin pr»l ta.1, ir.ui 

Ma»n < .asauLat mta-

1970 Archer
ir 7—8

-kyra* f-rrr-l.'j, 
a, ctuiLaruv 
ir Ii rptOfio q 
• lų Js/plCt, b- d

ko tikėjimo. Ibt v»sl»- katali
kę. Tniih tu moteris įrodinė
jo ja.u. kud tikėjimą*, bažny
čion ėjimas ir tikybinių pra- 

• k tiku atlikimą- ne tik iieh*- 
i milui karininko o dargi jį nu- 
i katiną. Karininkas įsitikino, 
kad jo moteris tie-ų suko. Pu
sk”. I jo -ūmieji draugai iš .u 

į tyėiodavosi, kai pamalė ji 
atliekant tikybines praktika-. 

, Bot jis nei kiek tuo nejstžei 
dė ir įi« pasaka jc, kaip įvyko 
pervi ramus jc. si įloję.

SVENTtS LR KATALIKIŲ 
KOJI SPAUDA

iaa »ktų 11,-i’ipit v Kxj rr- tl pri^aunr-U raivo* »k«
• vnlBtti’O. aktu aptrrnlm© c- -vui.lu 
mo itknu4aru« aklų kar*ų. 
trmuįkjm<jalr 'r lol|pe<y«tį. I’rlr.a- 
c'M t. l«tnrai aki. .u* Vi«iw<- * t-l 
(iKO’iu.umi eraatiitrut* Ima- d^roi.m- NU 
rlrktr-i earoanto'i., iiimOmu •Iil.- kini- 
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omo. L- akaUv- Mahr— (LV-tr- K*|| 
pirmto.i

kuriuo netikėliu dabartiniu 
laiku. Tik ndkin ieškoti pro- 
g/»s jų šinlj sužadinti. Šven
tės ir guli būt tokiu proga.

Vėl yra žinoma*, kitu- at>i- 
tikimaa. Viena- karininkas per 
betiieviskns loikrašJ’u- liete
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pramonė- darbininkų būklė y- 
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-to ' yventejų būklė, yru ge 
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LIETUVOJE GRAŽI 3YVULIU SKERDIMĄ LIETUVOJ 
ŽYDIŠKAIS PAPROČIAIS

savo biznio foką. Pas jj gail
ina gauti drabužių ir avalų 
nnnjuwrio& nuukv ir geriau- 
-iop įšdirbv.-tėn už pi įeinama* 
i.innn-. Be U> Petrausko.- yru 
' •■i'iii: vi-ų parauto.-* dėlto, 
I.H'I .iii- ninin vi-u- genis dn 
i t iii.-, 'fu "" I h'iiUgG .-kaity
to jtf. Kostnintri?

B KAtKAH flM> ) - Lietu- 
vogė buvo ilgos, xau-

| 1*3. k Šiltas ruduo. Kaip pu 
prašiai tokiais atvejais aVi- 

r' tinka, atsirado ir šiltos Ik?; k- 
ngvort Siamo* pranašautojų
Iki gruodžio mėli, prailiicu uf

ęį. .-itęsf* gir.'u- rud'Hi po
fV sikaitt graliu žiema. Jau gruo
fi’ dSto prniioniis- d t?ncnū<
v‘ pnntr.vj šatneti. I pė-e pasiro-
* «iė ižu*, leme neiktojo n.-g'

- iiu anii g«» riuogwiia. Gruodžio
jį. mčn. 4 d f- iQ laivų pluukioji-
pi tnas Nemanu buvo suatabdy
Tt- ta.-. Lavai suplaukė į Kauno
ln ir Suiaheirkų nostg ir čia vy
!R kdys remtino darbus, besi-

r. mušdami pavasario plaukiuji 
<>1 mui.

vA ir miesteli n -

gW,hJt- Tū’ii Te liftui 
>« *uiaikė m g l- 
ahikmį, kuri tik- 

traukinys tk •-
ii. A |Xllii)vė M Ui l 
i- «kc~štv priu dčy> 

■t -; pu.-mų u v- 
| 4 darbu.- L m 
;iBu Uaugvlii j tu u 
brigu? Mjiigno? ]-a 
Ir įdek uisdibti.

' KALNAiV Tsb.) - Kaip 
žinome-, žydiu, jeligija nuka
la uja tam IikiKi ritualiu.) gy 
vaitu -kcitln, Ąkito p skers
ių gyvulių ir .-a Jiukuiii., m- 
“kw'r" r i, di audžiama ž.v
•litui- Vili. \'l i'llk Ž.V’iL’šk; - 

• L
.'iių >kej •imi i- y ta Iflbai Ž U:l 

i . - rovyrai nu. galvijai imu 
pjliiUMUtlU 1 klv if kibk Ii 
kol dar gyvo gyvulio b .e.k 

,vi-uj> kruna- nutek/--; tora 
iictuim.iii:.m- gyvuly* kankina 

'-i 3-4 vidumi i$. Tuo tarpu d.t 
bailintai- laikais k u!'.u ringui’ 

j.m? kirst ' -e yru Įvest.:- gyvu 
bų skerd’uins staigiu apsvils - 
gintinu. • gyvulys netenka 
gyvybė.- j»e: kėliau miltui s 
Tuks ."kerti tuo būda- yra j- 

! vesta- it visos? Lietuvos ske
rdyklose. Teeinu žydui turi 
arba ut-lLr-- skerdykla-, ra
bi pn* kdų skerdyklų turi 
-avu skyriii-. kur skerdž.ie mi 
gyvulini įituubniais rei’.uluvi 
vilnis, tai yni lėtu gyvulio 
kraujo iiutekiniinu,

Ka.- tiktai vra nuitę- žydiš

ką gyvulių 4.. ruimo l-ėdų. tz.- 
uiu yra Iltimi i«.-ipikt uo> 

viii -'■ > bendrovė [•••mat <ig 
V" pu.-ik'it‘tl-1 30 žilinnli-ti. 
.tj'1. Lsiyli |) u:.-, riiu' skefdy k 
Ja- ir kitas p uolu*-. Žemuli.' 
lai .- butu nurodyta- ir rittin 
liins (žydiškas) gyvulių -kor 
tuma-. ZiinuiD-tų tarpo būvi 
ir keltui žydai žlirnub.-lui, ir 
šie labai p:ktino-i ritir.ilin 
gyv ui ų ekerdiitio žiauri.mu

ADOMAS BKKNAD1AIUS
mirė Sausio 1. 1:>3K, 10:30 vai. ryte, miaukę.- metų 
lunž. Gimė Cicero. 111.

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- 
k-io iėva \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. Liu- 
pšj 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.

Teisybės Mylėk jų draugi 
nu ir.’ rūpt .-lį mano ligoje A'i 
-eptinta savaitė, ir dar neg^. 
Iiu dirbti; tunu lankyt gydy 
toju- la t iauėiiio-i daug “i

U1U lUlVv p 
-ikaj»styit >

Taigi aj| 
Lietuva ja*, 
gių kelius.,’ 
— yra prn-i 
tu voš žieiiK 
prastai ik L 
dūrio. I

|ie grinslžit! i it ir; 
lt imi puikit ro 
' vi-ur daug - iegn, 
i dėja.-i gnCm J .ie- 
i, kuri tri.nki imi-r

, kovo uioueb 3 vi

Kuriuose tiktai kraštuose i 
.'uaiiiu.-i ritmikių gvvuliu .-ke 
id uą uždrnu-ti. vi.-m t-fikn 
.-•sidiirti su žydu atkakliais 
jirote-tai.-; todėl v y r aii-ybė- 
ir vengiu sį klausimų li»sti. 
liaiinr Uetuvo,- gyvulių glo 
bos draugija nutarė kreipti, i 
vyriu tįsy bę tani tikru memo
randumu, kuriame bus prašo 
mu visoje Lietiiv.ojo Įvesti aj»- 

sva.iginajjiųjj gyvulių -kaldi
nto būdų. kuri- kuo 

šiai yra kankinamas 

prašKna visai uždrausti ritu 

alini gvvuliu skerdimą.

liėkoju dr. Poškai, kurs pi
rmas n,•Mankė, visoms niu'ėu“4 
lankytojoms, kurios n uolai 
guodė man*' sergančių, ligonių 
g IoIm'jmį Ne?teekienci.

lhiiugįja, būdama skaitliu- 
gn nariais, daug labdaringų 
dailut padariti-i, vargšams ii 
bet ir/iam.-, lindėjus, kad uug 
* ų dar di<!’?‘ nė.

Sausio 2 d. dr-ja 'iltinės 4-i 
natų jubiliejų.

Narė p-trirčlė Staražinskiitė

pienuose pasiiil
ffts gandras, J]
rgY*. kaila jo i

:id’» j šiltuosiui

teikęs gandru- pab
i Lietuvoje ir tuo
vveno -u žumiu IU4-. *
likai maitinu -tariu:

Gruodžiu mėti. 9-K> tlteitmuis ~ *vV 
toliai daną iškrito sniego. Da- im.'li vii 

balsvi sa t n krašte žeuiė apden- ‘’U'o 
gLa vt»>ni sniego siitogsnin, -n m-'aj - 
kuri pasitaikę atodrėkiai len- ^is. be 

g\ai n-siitirply- ? >dė| guli- ’° 
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 '

dideles pusnis, siekiančias 2-3 I-aiui** 
metrui Daugely vietų gruod- n** teip : 
žio mėn. 1041 diemuuis buvo nug.Litn 
taip tipu.-‘.vti keliai, viežk®- Kaip i 
lini ir vLutač kud teko su- 
stabdy; a Jjhu.-ų susisiekimu.
Daugely autobusų ptiga -u-to 
Sdė kely ir apnešė .-niegn. A

v ir n

mnz.ui i IMirhsjal nuhS*r«i/« rūrtleji 
paiuUiklŲ tr Krabiiajnm

tMdOanrt- pnmlnklų <Jlrt»iu»< 
Cblc*«oJ

Buelrt ht motij prityrimo
bežadžiai

piilila;i-o tam. k 
įeit p» i.-ipnzi-'a i

Įjohnny Palaidojo Savo
Seserį Iš Mūsų 

Bažnyčios

lik *.i. Pri««š pu! Kalėdfie mū 
,-ų klebomo Į-,iėmė visu- vnrg 
šit- vpikn- krautuvę ir nu 
pinto ...-i’uis Kalėdom.- Imtų it 
d’ul. ’ vietoje saldainiu, 
k?ii| y:- juijirotis viukams įki
bai i Į.neš Kalėda.-.

Kaip po lietaus pasirodo 
saulė, taip po nelaimės iuuk 
laimės.

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

W<’ji alilkonu ilurig, iL.u4c.1lul 
tymAeiiių Cblca<c« Llntavlu

kis. taip ir sieli, sa 
(ėdama vi-ką mato. 
iu kitais, jiL. tild ma 

netikiu, j e ivtik'

OM.V’V NEBKASKA. 
ari.K..- Stauki?.- mirė o." 
y .ų i t. * Oui&kos. tvot;

1 Nei r. Jos bi'ul'- Jobu 
o< dn ari. golfo ■ emp: Į • 
pai traukė jos kūną j C 

ilki ii palaidojo bažnytin. 
i.- uĮM iguinis iš šv. Antano 
•tuviu bažnyčios.

šiitus eras AUTI GILV51, AVĖ.manim
STANISLOVAS

JANUŠKANvut rodo
'mėgo «i;ti vi.-ai muza’ 
e. '-•įlipo įaip put II 

dubai', jau jx> Kak 
ma dar vii-nai- inarš 
vnikšėioti. Vietinu

iJliJrluuTu ugUi. !uni 
ri.-tlni} frA:ll\ I»o tt i iU- V 
IllitoHAlVi. ‘ nu,. 'UfUę
KiLSitalon, Yallnionj. tt,l< 1
clsilg. UfiitĄ Jr iLurij no .......
iziur ptMtruUM, t'-.e- • ■ • I 
•lacur Žilti guutnoi •) l .'iiio- 

ncliutę, t-l,,. f dvejea ii 
kitau citnUlt’K.

Kalėdos sėkmingos
Oi.mibos lietuviai bil ai - 
ingai Ualyvavt? Kalėdų 

Visi, k.ui. buvo 
ėjo ii prie šv. 
Mūšų mokyki. 1- 

lui- gražini . ;<šas j a.-indė 
Pina kurta.

Puikiausia Dovana 3 So
F.*v»pv< t

r£ UOiA/i pajk 
<Av

s v.
» »*-4

tai Gera Knyga
1..... a t u> • ■* i’.'Ln r i-’, i.uii.'- 

ai, bhuiKo 5 d. l» mulu, v vnl 
ryto t.un fctl/iletu« j Olinlreo 
fivere l’a/ielt* Mur)ci pyi p 
lutiOkU,. kurio;? l'>k« r-.;n-
Miiro* paimu ui velionio
e .Jų l’o p&mrJJu bei, nuly
di ta.- | Sv. K.xriral«m> luiplcift.

DRAUGO" KNYCVNS DAR C ALIMA 
SIAS KNYGAS.

GAUTI
Prisirengė Naujiems 

Metams
Moks klos graši programa 
Mūsų kalėdinė programa bu 

bil ai graži ir daug žrt"iii': 
• o nts'lankę jų puiniiiyti. 

KnJ-rdoriai ir laikrašti;

Bu,;yC _ Trumpa Apologetika .
Buėys — Jžxur Kristus .....................................f- -«* W - A j ....

Šventoji Dvasia .................,..............
— Kelionės Įspūdžiai

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

. «»t »» a U i cikutai A u.W O ^-*4.* u ...
A. r’etrauska* — k'iueUua Pauyros ...........
M. Twoia — Huckleberry F tonas j......
W. Scanlon — Dieve, Pasigailėk Mūsų ......
M. Wftgga»rhn — Karalienės Prižadas1.............

Su visokia-r* uzsnkymni.- kreipkiti

Xuo(:rdllai kvlačlunvf vlnuii
čir 0:pv drauFua-nca Ir pafjf- 
tamuo-inoj’ dalyvaviM 
1 Jj'/.UI Cb".

1 > i t! t H . l'.pt »ILF — Bizna.' 
rjn- I\i 1 au-k::-. tii'i- dra
buži.: krautuve ndi'i.-o 3312 
s;< li.tl ted -t.. Mii.f. • ;.<t prn 
'•jii- metai jo b/ZMv i" b.ivo

t a 1 d o t u v 1 y į

F DIREKTORIAI 1 U
NARIAI CHICAGOS, CICEKOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

fl M B HI fl M p C PA'I ARNĄVIMA?fl

.Valio,Ję M >o-ui.
l'la Ir Lili ,.inu-,»—.Būry - 

Pauliukas 
Alatuluit.is
Al-vandcr
Jnrgėbi —

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

m- t1' porupijo gt.i/ų 
uorių, i.et taip i«it jr I u riti

4180 Archer Avenuc
G+l#a Mjllulb-nr. — Ve-lnrėnw — 

banli tetari, — lAldotui-oru — 
Hapann'manuu 

rh^ca LAFA’.IglTK afiUO

revo graži rnn-o kietono •("
j varui |«arapijonn.-jis T urėjom- 
. kų pn-i-kaityti sugrjžę namo 
, įmj pic’.'.S.

Vi . .L' stiu.i'iiių pavuii e 
drabužių ir I.; tų. Zi-nvr- me 
l t .a- mm, ai-itunda dau^ 
••. 1 ų-. vaikų. Kni kurie j'i 
’• 1 1 • stivf!rjn«, kad neimi

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

P ’iu- Ib-u au-kii 
biznierių“, pilnai

718 Weat 18th Street 

Plione MOKroe 3377OAKY. INU. LAIDOTUVIŲ DILEKTORIAI
K E L N E R — P R U 21 N

rCf.uu-u ■ •. — i!r,». n, {.atarruujj*
€20 V. I5th Are.

DRAUGO” KNYGYNAS 164€ VYest. 48‘h Street
Pbone BOLb vnrd 529X5566Chicaoo, Illinois Pbonr

TĖVAS dėl VIRginin USS.'

LA1DOTUVIŲ DIREKTORIUS
TAI PYK ŠIĄ ŽIEMĄ 3354 So ILuLted St. 

Phoaa B0Ui*vard 4C89IR BŪK ŠILUMOJ LINKSM.AS SU

y'4T>A
S HE 11

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDO LIMO JSTAJOA

«-*. W t « N-< te
DIENA IR NAKTĮ

Vj.si rdefonai YARDS 1741-1
4605-07 So. Hcnnltage Avė. 
4447 South Eairflekl Avenuc

Tek LAPAYE’ME 0727

4348 Sc. Chliforais Ava, 
Pbuuo LAKayettė 35,2BLUE 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'.
I grhta* patarnavimas

Šaukite - I^fayette 3768 arba Protinei 81

j Litoauica Avo. 
ar YARd* 113S-UK3

koplyčios visose
C hitą gos dalyse

3307 Litu&niea Avs. 

Pbonę Bt.ddcvard 4-liitfDYKAI
! SIAINLfcY U1L COL1PAINY
į S, Westera Av. Chicago, Illinois
j B. •£ A N.% PAČIOS. >^v.ninL3-’

1110 So. I'bh Ct, Cicero 
T’hrme Cio-ro 2103 
6s34 Szi. Węst6,-n Av-*. 
PImum (tRTvnlu’l 0142

Elimvr. m, 3iūų Liitūviij .-tuUo pri^iar!- Ibnr.i-Loclo TažAraL?, 
10.00 vai vakiuro U W H. F. 0. ruaiM (l<2ū £ > —

P. ŽALTiaURSAB

1 1 - * ] H
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į
K
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PAMINfiTIVIETlNesZlNIOS i
/orimai j Federalinę Gerai Prisirengta Ir LIFTU VOS 15 M. SUKĄKTJ
Civilinę Tamybę Gerai Atlikta t.Uarvtns Tam R«?d«s Komitetą. Pa

Tr-i ittifnrno paprika H<* 
Atlikti, tai* kam įrignll.

Teisybė neapken&a. tingi 
prabanga, ir neiSmonėlių 
rfpfitnno.

Negailimi perdaug paritf 
u knygomis ir hakrn V-ir* i 

ištyrę praktiškai.

TO V V OF UjkE ~ K« j
•**-;» ip> rėmrjų darbuote
gruodžio X) i/•Praugo*' it

j lytojo.- -r’tėiifcBia ”’..<ivo sr

ririnkini-*. ned Relino, Lok bn
vo nutarta. Skyr. pinn. F. <

Ibi.- k. :<-tą di« nų Li’-tuvcn varo lieJmjiuns Kifiij«rdo? u’- p-fiti<*n- įpirštai aL-Knkė i-J
Kon«ulatn Bute i\vfco Cliica vadavimui Komitetas iau g.i pinn. </-ir nkinta# ntbv,

. . I . J f'gm b,-t. <>r ji: nt.-lovų vKkėjų vę* žinių, kad J. Budrys su 1 r’- aitlinyns.
susirinkimus, kuriame nrtor- tikę* atvykti j Qiicagą ir pa- Vald}ix>s rinkimą* ntid&m
ta j-,ii.,ir«vti 13 m. oukautij nuo daryti piatų pranešiną, kaip irptiifrain ravi, kuris įvyta
Klaipėda* krašto prijungimo buvo atvaduota Klaipėda ir i sausio 9 u , 1 vai. popiet, fcv.
prie I>»d7, Lietuvos. Į Livttvon langas j jūrą — pln«. Kryžiau■ parap. sniėj. Taipg-

Puniiitojiiuas nutarta re »»*i tąjį pasaulį. , ’ E. Ogiurmnė ^ntro susirinki
bendrui masiniu susiriok .nu. . ... , , ma r»j> . to išdavė iš J slrvr..... ,. . Kur tnww paminėjimas bt»? . 1 \ ... ?
vienoj didesnių -abi}. Minsiu ir ptun«<ė. kn<t 1 nkyr. valdy.

i- • ... . e.--v™- rengiamais ..amskės po sau , . . . .lo dieną šių n:»tą išvarpiau- , ‘ 1 be bus r. nknma metiniam
siu kalbėtojum kviesti gene s’z> “ *4 dieną ketai-,

ralį Lietuvos konsulą Amcri-(valdyba lankia su.drin { |<0Ji r,,rį rnšiyti apie 1 fj;
koj — J Budrį, kurs vado- kinų. . . S. H. į rKnėjas, malonėkit* dalyvauti

RiiHirioluine ir tikrai ((Užmoti 
nutarimus ir teisingai infori 
uudti “Draugo” įkaitytųjų; i 

Sena rtmėja;

n J dnrbtninkni 

ulę, kad rco 
1 1 nno pikle. 

i< p«n tegalia ' 
» jiknlns. Ti.o 

r darbininke: 
n -u vvrinn- 
4>, tvnrk-ę I- 
uir)- dnrbinin 
s// p H cm op ss 

j piKivylimna. 
k pilnus Pu* ir 
d ; kaip ligi 
ii bus spren 
ic l imo masto 
■ Iteutves reni

BINIRIKPORT. — ftv. Jur- 
gio pampi joj Knlėdų šventė 
graiiai :r įspūdingai praėjo. 
Pri« ju buvo gerai prisime
ta ir visko* gerai atlikta.

Kompozitorius A. Pocius ra 
pe<i Įnirai prirengė chorą ir 
parnp. mokyklos orkestrą. To
dėl j»cr Bernelių šv. Mišios, 

•kurias laikė pats J. M. pra
lotu-; M. ta Kruša*, gerai pa 
sirndė. Žuvinių buvo kupina- 
iūžnyi’in ir visi džiaugėsi ir 
žavėjosi iškilmėmis. Pamoks j 
lą panokė plnZiai jmgarsėję'i 
pamokslininkas gerb. kun. Va ' 

luiėius. Jo įjųnulingą pumoks- 
lą sekė J. M. pi n loto pndėkn 
prof. A. Pociui už gražią muzi
ką, chorui už rūpestingą pri
sirengimą ir orkestrai už uolų 
pasitamavimą ir iškilmių pa
gražinimą. o žmonėms už s kai 
tlingą nL-ilankymn.

Per sumą pamokslą pasakė 
jints .lo Malonybė pralotas.

Sekmadieni, tai yrn antrą 
Kalėdų dieną šauniai paniro-L 

«lė parap. mokyklos vaikučiai 
seselių mokytojų prirengti. Iš ' 

Ipildė gražų, įvairų programą., 
kuriuo gėrėjosi skaitlinga pa į 

klika. Vaidino originalę trijų 
veiksmų dramą “Tikra Kalė 

Įdų dvasia”. Vaidinime daly j 
vnvo Marijona Jouikniič, Ju
mis Bnlvoėius, Genė Brazai 
•ytė, M u rijnna balanda i tė, S* a , 

į sė Brazaitytė, Jurgis Slukis 
Ernestas Normantas ir l.orn .
ta donikaitė. Atvaiz-duotr. kaip1 i i
Kūčių vakare turtinga seimy- , 
na atsiminė Liesiną šeimyną i’ 
ją sušelpė. I

Programą šaunini paįvairi
an kompozitoriaus Pociaus d«. 
.... .. . irigitnjamoji parapijos nrl-es-1 f 

tr;.. kalėdinės giesmės, dainos. (
driliai it kitokie pamargini 1
nmi. Programa jmskelbtu lai-į ?

ku prasidėjo, tvarkingai ėjo
ir visus patenkino. J tokiu'-

' parengimus žmonių visada
gauriai at ibr.kn. Gausiai at

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

žandien

Alpbabetic Accounting Ma 
eliiuv Opvrntor su $-1.440 mc 
line alga.

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

cnrxDT Mirom co J 
___________ CANal T44 T__________  J

Scnior M n! b inate-al Stn'Js 
tical An.dy«t m meti
se alga.

Mat beina t irai Statistical A 
nalyst su $J,sit0 metine nlga

Associute Mnlheinat i<‘al Ktn 
tistiral Annly-l su $.1,200 me
tine alga.

Assistant Matbc-matk-al Sta-
iisUcal Analyst (Soil Conxr •
valion Scrvire, Importinėm of 
Agriculture) su $2.G») me
tine alga.

lnspector of riailvav Sig- 
Srding and Truin Omtrol (In
terstate Commeive C-ommis 
sion) su $3,$00 metine alga.

Aplikacijų kvotimams gali 
in.« gauti District Dimt'T. 
Xew Post Office Building, Cbi 
cagnf Išpildytos aplikacijos tu
ri būt pasiųstos į Pnitetl Rtn-į 
les Civil Service t’«»n''' i5>i--n, 
AVoshington, D. C., n,- vėlinu 
eaurin 17, šių metų.

I**p «l?ro kranto urp Indiana Stata 
Puk lt Mukiaao Cttr. Tra Ma 
katnao'y Ir be mllke tf n
niiikn. prie pol dera Ir tolina aso 
VAtdeni. r»«M inlaroiarUa laMnla 
kreipkite | "Vr*uK<r ačmlnMnurt- 
la, X»4 So. Osk>-Z Ara^ arta teu
tonu CANal 77»O «

UiSkai “Draug, 
Redakcijai

Iš Am. Lietuviu Piliecit 
Politikos Ir Pašalpos 

Klubo 12 Wardo
__  Gerbiamieji:

*ABK. — Klū- Baigiantis aeniejn5 P»37 mc- 
jricanetiniflire tani5’ ka™ P^i^ėjo n-pa 
uodiao 19 <L i P^111 Ara<,nk« lietuvių su 
ttinė-je, išrinko sidomėjinm savo tautos raj- 
93$ metams iš *r svarbiais taiiti-kok-
m. John Yuš ivvkiai.-*, Amerikos Lietukų 
lomenės veikė *sP°rio Komitetus dar knrL) 
lollvvood sve- viskiu Tamstų gerbiamam Ini 
P. Jakavioių, kraš«’iai širdingą padėką ni 

tas pats, Paul Parodytą šiam Komitetui pa- 
msų rast. Fra- i >“»ktar.q jo tautiškuose dar- 

ontrolgs rašt.l buO5*’ knrie- M lamstų ger
us, iždin. He-' k’nnv» laikmSėio parama, buvo 
iždo globė jum ,lė«g lengv^nė ir sėkminga- 
ikt. kvotėjom n*- Tikimės, kad. ir 1938 mn- 
teisėju A. So- *n’Ą rasime Tanistų lailcrašėic 
Krank Kra- ^iltyse tokį pot patriotinį 

ka J. Renvd- nuoširdumą ir palankumą, 
politikos sky- Enkime Tntnst'ų gerbiema- 
ianns, Frank >’’m laikr»Wiui ir jo vi.sem 
Balionas. štabui laimingi/ ir pasekmingų 
naujas pirmi- *0*^-
jo kiek galės i Bilin l^garba.
naudai, taip Į Amerikos Lietmų Sporto 

us dirbti vi»- ! Komitetas
m reikale. Po J-Das .Bagdžitudtt - Borden, 
tarė ir buvę- \ Pirinininkas 

ds kuris per Antanas J. Valonji,
Tiirmini. *‘.’kretOMl$

Dr. J. P. Poškos 
Pagerbtuves

I lsi baigė 1937
šiems geriesiems 
skaitytojams pran 
jau laitas užsisnk 
tėlį katalikišką <1 
38 m. Nelaukite r 
no.«, šiandien 
“Praagn” 193$ u

metai. Vi- 
“Ihuugo’’ 

•$ania, k&d 
t i vienio- 
enraštj 19- 
tojnus die- 
L-isakykite 

p turo >1

00BTBA0T01
2223 West 23rd Ptacc

Attinka ritokia* mediio darbo*, 
didebos ir nudtaa, ut prieinamo 
kaino. Apkala namo* tinguliai*. 
DedAine slogu*

Tari Sfi neto* patyrina

Sausio 9 d^ Gini. Pan. šv. 
parapijos svetainėje^ Mnrųue- 
t te Pk., rengiama šauni pa 
gerbt uvių puota paminėjimui 
23 m. litcratinio ir visuorne 
ainio dr. J. P. Poškos darbo

Komisija de-bt pastanga, 
kad vakaras būtų jauku* ir 
kad kiek v; r.ns jaustųsi kaip 
namie. Vakaro jondžadėjo da
lyvauti garbingieji svečiai- 
Lietuvos konsulas P. Dnnžvn- 
rdis su žmona, teisėjas Zfiris 
su -Aiionu, Chicago Izistrict 
Attoruey jMgėlb. C. P. Ka! 

•mi žmona, mūsų gerb. dvasiš
kąja, didžiūną daktarą, visuo
menės veikėjai ir biznieriai.e
Muzikalę programą išpildys 

,prof. A. S. Pocius, Jnnušnus- 
kui, Gricaitė. Gendrimtra ir 

' Kundrotaitė.
! Bankielui valgis bus j>aga- 
i mintas P. Norkaus, kuris turi 
[valgyklą ant 31 g.it^ arti ILd 
sted.

TeL CANal 7514 
CHICAGO

taikraš. ’-io kaina 
taus, |3.30 pusnį < 
tuvoje $7.00.

Vakarus bus bui 
ka. Bilietu kaina 
Visi malonėkite įsi/: 
k.M«i lidie’'H ir užsif 
tos.

s rnuz.

— 80 Proof —
Lnbni jr-i
c -- I.:. ■ HįMbbBk

T&4 K rupti ::
karita arbata ist'-a- HB9V|
linai t i latrui
ki«a friudac^larr tik 
j m-'rrtroe T<n i 
reik*l>vlil.
J kitai u u-1 o !»- 
n-nuuri or<knn* pa-M —-S<- (ĮĮ 
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

Vardu Rengimo 
nue»irdiiai kviečiu 
IvvHiiti. Komu

\U»MStjCr 

Vb-UR »ll
i jos Nirf

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia Ir Pato 
giausia Valę ykla 

Bridgeport b

750 W. 31st Streei
A A. NORKUS k į-- ininka 

Tek Victoryj 9670A. F. CZESNA BATHS 
ATLANKYKI! SVEIKATOS PIRTf

Trirton*' 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

INVENTORIAUS

Pasirašvta Sutarti 1657 West 45th St., kampas So. Paulina St LIETUVIS PLUKBERIS

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

‘»M .14 K į >»1 t f'

kimor. Kainos nupiginto* 
greitom išjmnluviinui, kad 
jmdaryt vietom naujam 1938 
metą .-takui.

8EWKRAGE 
KONTR AK TORIUS

Frank Krasausku

Dovanojo Bausmes
Gas FiUing Iąataiiing Becr 

Pumpy &• Geibi.
Nei v iena* darbas Į»cr dide- 
Hr - nei vienai |> r niažof. 

lz- i?vū« l.'tmd įimai

Masinės Vedybos Ir 
Krikštynos Kaune KAI NAS. į—,Gruod. 27 d. 

— Valstybės Prezidentini Ku 
lė<lų š\i-nėių proga įlAvonojo 
bausme- dešimtini nubaustu 
■'kjmnkų ir iM-akieius klaii»*

Oil Heaters

gruod. // d. — 
Kaune -u-itiu-ki 
[•ukrikšuti 24$

galonų aliejaus 
dyka-j

Gražūs lietuviški kalendoriai, su 

visomis šventėmis. Kiekvienas 

mėnuo turi skirtinga paveikslą. 

Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 

(jaugiau vienu Kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago

AAilIions prefer this 

that is different" i
flcvor

.•’ni), * u

WEST SIDE VIEŠBUTIS
RENDON, DIENAI 

SAVAITEI
AMBARIA

AR
3417-21 ir 3409-11 

S. Haisted Si.

Tel. Boulv 7(H0 i »_TJB PEMKih litų. VOP. lAlI'-niMV 

vra»Kt>-M» i<>KiA n*tjz. 
vuTrvr .u m.v.uuiKj/r :. .\i ickai

IVahcr
MIRACLf V/HIP CONIAINS /AOR2— \ 

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

Gralin j>roi:r:in:n» t rr.r.*Kno,i»inii i 
WCFL — »I# ui iu.iut» • >o 
-■ įiUin- i hL'iffu III£ 2435 So. Leavftt Street

^mfinmi<t(!MHUQtllBUEraH(UtUIlRUUUiUiUraUM19tUUi:mtt{U!
^4 , —*■

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tek REPublic 8402

“ (aisaT^T
1

Manant ataty-.i mq uaają namą 
or prrtaiaui Beną, pažaakit* 

JOHN VILIMAS 
Ooatnetcr and Bolidai,

—-------------------------------
f COAL

,j An*ln
' ILLINOIS įl

ANGLYS
2*‘ 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 Qbiurrti ana
eniK-r \ttma* mikmtk ik B

I'HIFM1G-MV4J6£
Tel. ARDmore 6975 ]

b-------- ' -—- ■" -Jį


