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Telefonas: Cnnul 7790
3c A 0 0 P Y WPT A r vr»T T"r?T

rvnr-TTrKcz.______ KUUdfcVfcbLl AS

APIE ŠALIES STOVI
Išlaidos bus mažinančios, bet 

biudžete nebus bala nso

KONGRESAS TURI GREIČIAIįJ PRAVES
TI DARBO VALANDŲ ĮST ATYMĄ

W \S1 IIX»;TOX, *an.«. 3. dy- nuoširdi)
— Preridentn- R«>osevfitas nu . In-i vyk 
šia/riėm tknitė savo mvt Ine
pranešimą (+<»ngn-m nu* 1 ... . :i'o-l ‘•katinu kongre-
ritnų bcmlnum- Me-ar.nkiine. p’ o. -j-t i >Blnr<Hi valandų ir

. . at vginimo l ,lii . kuriam . c-rrezaleiitAK daug gra m du
, , , - • , - žtai i»n-iprii 7-111*.i n< i»npruslo-lykę nujutsnkojo ii kilnių n.

... .... ir sesijoje.rtj pareiškė, ypatingai snh< „
• , ...... , . hmskr «b k aitrumo, k . qi eir durmninkijos gerovei. Jei 
kongresą- vykdytu pre dent.o

iūiynm- ir klaupta nau
’ . . . , . , kini ToIkih lOsiuosedingti raginimu, šabe- veidą*
pa^^ų. pn-irr-lė staliai pro vokuojant i. i

. . Tariau tas iriibcc vv rin ę-•• lw»<
P’ Tiiim'r . ] r»

kė, kad vyriausybė- išlaidos 
poiaipsiiiui l»us imižinaiiios.

ir nekenk*, vy.• 
yti j<».« cnmany-

griežtai laikinei taikos. Sakė. 
kad (Kthkutii lin' dienu nuoti- 
kiai Tn.^mfiosinos^ Rvtnose

LAISVI NUO PERŲ GYVULIAI NĖRA SVEIKI

neišt.renke iš j.tįsiau*-v ynos. i gyvuliai m 
Provokacijai paneigta. Provo- i 
klintojai n f v i prašė Pari'.'įdėjo 
gnnupadary^i.

Priidt-nta> neminėjo kitų

IRnginji kongresų, kad is su sv ,rl- niųj-j ’ .lies reikalų 
malintų p.amonėuis pervirsi- Pažymėjo, 1 a i ji? tai

Taėinu 1939- 194d metų biud 
žela.' nebus subalansuota-

1-TllS-

Indianapdis. Ind., pereitų smailę įvyko mokslininkų snvn ii avimas. Tarp kitų Notre komunizmų, ateizmą ir kitus, 
’kinm inv-r tet prof. J. A. Ibųnier- miv;« inViiuu nritntė saro i«rndir» Padirlwlin<. pažymėjo kad katalikai nieku

s......... MW»«a vą ir >me angino gyvuliu*. Rado, kad laisvi nuo perų hfldn nolitikon neturi susidėti
ra sveiki. Pasirodo, knd lie kaikurm perų rūšių n sveikata negali būti stipri.t . .... . ... .

l’rofc-..riiis ■ in vaizduojamo* su savo iš kis-iii iiiinėtnm gyvulių auginimui aparatu. S'* n * * • M 1 l'ri,‘sl^PIlJS pai-
(Arine pilnio).

KARDINOLAS RAGINA
KOVOTI PRIEŠ IZMUS

Katalikai neturi jokiu būdu 
dėtis su savo priešais

M \ imlu draugija jierei- sidėjo tik j<o to, kai uždaryta 
ij sekma. • ni su-iruk . j jai. centro jurtija ir suvaržyta ka 

Tas jvvL».
E«tst<..............  2,000 kad žymi dalia katalikųdė'

barių. Jie to, katedroje buvo su sau priešingais gaivalais. 
<iaug ir kunigų. Buvo daug kn'lmmn, mažai

.Jo Emirteneiju kardinolus v°ihinmn.

A: iiiiivjein, t iurūgo- arluvys- Kutulikų akcija, juireiške .To 
kupns, kalbėjo. Jo Eminencija Eminencija, reiškia katalikų 
trumpai nušvietė katalikų m veikimų, bet ne kolbas. Nieko 
laimingą stovį Kj .unijoj. Mek- negelbės klausant kokių tai 
'ikoj ir Vokietijoj. paskaitų apie komunizmo

nugai ... V.I.. Mis n.- 
prieš ienm-s iiudien žinomu. bos k,s n,,rs ’«>»-

valais. Per rinkimus katalikai 
turi rinkti valdininkais lik-

lingns veikimas.

Kovojant prie* bedievi&kųjj 
komunizmą • nereikia užmiršti 
ir darbdavių, tarp kurių yra 
daug savimeilių, siekiančių vi 
sais !.ūkai* Išnaudoti darbi-

!

I

Įneš mosest.š bet nieku būdu kins j taškiau priediniai? pra
to* mokesčių naftos neįtik ra u- nešimais. K ongre-as turi pa 

k lu ar.t “roaiesniųjų” Įmonių 1 • ai d arbo llr t. :•••)-. i. )..■•( na.me, .iv>.t rrropii). It-gul r.r.polltitaujo. .T«IW.»M :'r"lij"!* Kioi>j' '*
Jin feb. k,ui TTrbl.sjbf Ir fltrol... I.rul šį kari, ji,

v«do. Į..‘nuy^u įjuoninii e ptidirMi, j.*i n.. ................
t«5T^r...... .  1........ . ......__________________________________ ri ne inažiaOuio pariryutnr

Š.\ \"( Ji AJl’S,

organizuoja nauja Kariuomene; į 
kovos “iki galo" i

Pranešta, |tad niktivėje tar 
nyboje Kinija turi apie 900,-

KOMUNISTAI AMERI
KOJE SLEPIA SAVO 

BEDIEVYBE

vi enės tarnas, bet n ink u s mokant menkę atlygi
nę vargšų išnaudotojus ir nirną Ir prii1? šiuos reikalinga 
skriaudeju.«. t suhrusti. Ir čia katalikų akcija

Bažnyčios j. rrekiojimai Vo- veikuama gali dang gera rla-
kietijojr, sakė knrdinoln*, pra ryti.

f
[

i BARCELONOS RAOIKA- 
) LAI BANDO UŽGINTI SA- 
| VO NELAIMES

L'

kius geroves ūį..b.ni«» MiinHi- rėš turit: )at. inanėiu
inAL, jei pnonininkai pabiro- ilgesnes □! osEgas.

vasarų

ILLLINCISE YRA IKI 
700,000 BEDARBIU

tvashjngton.
IMK) karių, kurie paskirstyti į, Vai-lybių katalikų
90 divizijų. Jlet to. apie 800. >nw‘kė. kiul

Am. J. 
vyskupai '

NUO KONGRESO PRI
KLAUSO LAIVYNO 

DIDINIMASkomunistai šioj
pamryžimo' 000 karių mauksi įnami. I’ž &dy įtoskutininir. laikai* pa __________

pa. lurti. Sako, kariau^Lvriti trijų mėnesių ir šie Inu pa keitė savo propagandos lak- TVASFUNGTON'. saus. 3
iki •‘paskutinio savo kario”, rengti aktiviai taimku. tika. Seninu jie atvirai kov«»- __ Prez. Rooscveila* jmtvir
Y iai.syln' tun vilties ilgu Savo kiliu japonai \isu..m? jo pri> - n lL i n. \ Katali-

ŽUVO SEPTYNI MOKI
NIAI IR MOKINĖS

IT ENDA Y E, I ’rntyūzijn, 
s.tte-, •>. lianetoji’is rudi- 

JL kolų režimas bando nuginėy- 
9 ti savo -kandų prfilošjmą Ter 
'į uel fronte Skelbia, kari, gir

i
di. nar tonalislai nentriūno. 
miesto. 3 i-arne minėtame |>a-

W kSlll^PTtiN.

io H>-2b i
si* nėr a'1 
llės cenzą 
trav<» 4'i9

sna«. 
niinoi

yrir»u> \ 
-aranorini isirngis- 
PI da.i Iliniukai.

kariauniu riaponua nnkamuo- frontuose pažangiuoju ir kinų kų Jtazuy, ia. įleisdami ak gramą ir ta*- svarbus rcika
ti fū .in.sišLn ir ekonomiškai kariuomenė re’.ii kur stip- liausią b»wiiev\l« šiandien nu įiis |H1S įduotas kongresui.
■ pagalinu jm>s ištrenkti ii riau ir atkakliau pasiprieši trankia tą atvirą kovą ir re-
s.ivo krašto. na. Ypuė japonų lakūnai ne-1tuose atsilikimuose puolat

paprastai veiklūs. Ji“ įsgrio-, Bažnyčią. i
Diktatorius gen. ('iangkai-

Kadangi! eeiizn ilm-ktorin- 
Biggrrs mada, kad isinri-- 
travo tik “z nuošimčiai Tw.<i.o

♦ r i i • i L-
. . .u.. .. ............. r.le.,.. . įsa, ■ ■ • ‘ •"

nelaimė, šaltis ir gilus snie- ‘>S-.,119.

gas trukdo platesnius u/sitno- Nereikia užmiršti. kad 
innis. j gruodžio mėnesį bedarbių

Čia aiškinama, kad Bare*-- Kkni'iu* padidėjo. n« vb -e
.ana (įervėlui wigrieh$ nu- promunė->- dartai sumažinti.

IgHifvti įvykini faktą. I'žva-_________________**Aar paties Madridu rodi*alų 
* uiiai pripažino Trruel m.es-' 
ko r.i ti kima Barer-lftnA bai.'i 
Itą pripažjniiną nuginei ti.

_ Žiniomis ii Sidainankns, nn!— Run. eiijoe nauju vyriau/y-

I
ritmaUfdų - jėgm» ne tik at nuspendė nusikratyti vi

rtini Terjel. bt! triuškina '**’* '.yda -, kurie p< pa- 

jl»ę/anėimi i- ?‘-a pi*tų Ii - 1,111
|u iii. ninku-.

I išlairrintą TerneJ miestą 
»u-

\ ARGAS RUMUNIJOS 
ŽYDAMS

MENA, Austrija, saus. 3.

u plūdo.
,nr kitę šalin ten

B! TLEJt. Ind., sąus. 3. —
Vakar vakarą čia unt sele

no karo laivvno .iiiiimo pro- .*. zinkrdio žuvo ju nki Jiem nikai 
ir dvi inermit-'-s, kone viri a- 
pie 13 m. aini., vidurinės mo-

Sakoma, prezidentas savo kvklos mokiniai iš šalimos O- 
metiniam pramušime kongre- hi<» valstyliės.

‘I’””“*’’'* k«r‘ri Aub.r»ohiliii skubiai važia
vo j teatrą. Pririš pat alvi-

»» ice’L ( ‘‘‘H plaU'iiLlt u jfi i jum nią rvuiiij

k.-.; apkįJo piT-iujero vietą .. . , . Atvirai kovodami prieš re-Ilaiįvno «li>tiiiim<> klausima1
•Kinijoj) apvunKe«. grasina ,............... -• , ■■ i

' ’ WJ’> "• I“'-110" “•'k'ri'1 PruneJi.,,,. x,.w y..rk , ,.nlnll ,ra„
briauli | jr/kiiL- nesavas dar- (k.l(, d,-, pr-.gnnną.

• rganizArijas, arba ir , ,,
six svarbus kinusiuias pr 

i draugijos, kas kita v ra Į«a« , , ,
' klrov- nii'i koner'-so reo/ti

i pi* ivi» r

i-t rgnnizavęs n ini-terių ka 
.Io vietąDin

11-

\ riaueyi*je 
iž«mė svainis 'ir. Kone, kum 

jM-irnug yra ir finansų ini 
ni'ti-rb. Jis jmts gi ryJsn-l

nu aės tvarkyliai.

Gen. Čiangkaišckns visą K i

poetam 
{etilui i
Jei

Kantonui — nori jį 
Kutai jiaslelri'-, knd

JU|W.1,U1 kėsinsi- pn-s
Kantoną, ta, jie, kirmi, posi-

bininkų
i <
tepilu Aiavo

kiniui iš Ciningos užleisti ge- 
Icžinkeljo liėgiaj. Autoinobi-

U;- : 1

Įtąip kad jnjtonarris ten nieko
netektų.

Žiniomis iš Tokio, kai kū
jį'ją paskirstė j septynias ka rinoae kafo frontuose Kini- 
i ro sritię. Pao padėjėju pas- joje dnlis kinų persimeta ja- 
kvrė gen. Palėungi, kur? esąs ponų pusėj: ir bendrai veikią 
vienas gobiausių kin i vadų. 'prieš kinų karo jėgas.

»<i 111 A4t‘ I ,,l - Jie
btengme-i pivymuti ir tapti
vadais. Kaip tik tai atsiekia./
tuojau nusitraukia kaukes ir 
rimta ntvirnL religijos prie. 
ša i*.

Tad Amerikos vyskupai Įs
pėja tikir.čiuosias knd jie ko

plėš
riųjų išalkusių vilku avių 
kailiuose. Darbininkams rei
kalingos ypariri'ra- budėji
mai, kad neįsileisti į savo 

nu-

36 MILIJONAI ASMENŲ 
MOKA SOCIALŲ AP- 

DRAUDA dė

BUVęs MIESTO MAJO- iahiau*ia «^<duH t j 

RAS ŠVENTINTAS
PASAULIO ŽYDAI SUSI

META PRIEŠ RUMUNIJĄ
r KUNIGU

IjONIMJN.AS, sau-’. 3. — ----------—
kAnot vietos loikrnšėių. žydų I'I’A
tarptautinės organizaHjoji va {Slovakų miest 
dai artimianeiomis dienomis sis majorus J. Magyur. m. 
susirinką Šveicarijoje ir pa- <vn»i_ iu--<n:.-.. įšventintos ku 
durys plano* atkakliai kovai piru. I ri'-- keletą metų jis 
•prieš nntbSydišfcoa sąji>i2iu* metė niajorave^ ir jotojo ee.

IJOO.

įmka.. o-į h*tixnanij$. Bet randa, tijoj, Vengrijoj ir Austrijoj.
ka-nai mn’Bto i.n^dėjnsien^ kfl<| TajRtybėff n<.nori jų 

ir imtasi valvti
Sakoma, pasauli____ _ lydai fi-

yv'«ntojams ir imtasi valvti j,rįį, ,tį. Bulgarija, h nkrjn,, n»»*inir»kni nalėję 2ėXM).OOO, 
mtvė?/ Miesto apylinkėse Aa-fija ir kito? šalys nuo ž.y- TMto dol. minėtai kovai, 
gir,amus nukautu milicininkų! >avo <enas nidaro.
nvonų kalt >.

ŽEMĖS DRLBFJIMAI 
PASIKARTOJA

inoiiK-niii n/.teiejo traukinys* 
Automobilis a tunai tas ir vi-

hi važiavusieji užmušti. 
Traukinys sustojo. Pat»:ro- 

gnrvežys sugadintas. IŠ
------------- ortimiaueios stoties priaių«-

YVASIflNGTt>N. saus. 3. tas kitas garvežys.
— Daugiau koip 3d milijonai j T'žmuiUųjį, lavonai snran- 
užilarbiaujiuičių asmenų mo- kimi įr pasiųsti j lavonim-s.
ka «-»< ialę np<lrandą. kad -u- ---------------------------

o- GEDULO PAMALDOS UŽlaukus sena 
ki š Ipiin"

tvė- gauti bet
KINĄ GERADARĮ

MAŽIAU PIKTADA
RYBIŲ CHICAGOJ

Čekoslovakija. —
,, i . . tari« nežinomų gražinirresov buvu- 1 z . .

kaliianėių individų. \ yska- 
pai sumano viso.w j.:i-kiro«>e 
vysknpij<M«e sudaryti vysku
pinius komitetus direKtuoti

4 • i 4 ii 1 <>

progmim) pn m pi jn.>r.

Am. J. Val«tyl»č*c komu į 
nistų, palyginamai, nėra 
daug Bet Maskvos pahtango-, 
mis jie čia gęrai paaitvaricę.,

Vakar švė. Vardo katedra- 
j«- įvyk/i iškilmingos pontifliia 
linėv gedulo Mišios uL pereitą 

žinovai rarda, kad i:,na- feanchajuje zužndytą
gr, miestas įžengė j 1938 ;.x»- į pnhongn. garsų kiną re 

P. Yupin lai-
. « 44* t |.

mušta. Bet visoj šaly pi- tada- jį? vy-kujrfi 
rvliių ekuiėius žymiai pndau

JAPONAI IEŠKO NAUJO 
PRLZIDEN I O KINIJAI

“e |ee

TO,KINAS, sanc. 3. — Pa-
NAUJA GIMNAZIJA 

ALYTUJE
\EYTUS — ČiaVYRIAUSYBE GALI DUO- tirta, vietos japonų autorite-■ Jie čia turi gfclybos įvairia’’. ;

DAUG ©AJAMŲ G AUTA TI PASKOLAS MIESTAMS tai ieško tarp kinų vadų nan- -in publikacijų — laikraščių, giuinavija nūiiua’yta 
_______— ------------- į jo Kinijai pregidento. Japoną’ žurnalų, Itrofiurėlių, knyga ir netoli dabartinė- tn

nauja; 
’tatytŲ

trritiu

kė Mišjns.

Nii/iid’.tn is l.o Paliongas 
Kinijoje buvo vudiiuunns var- 

!g ii tėvu. Ji.n 'Laug rūpinosi 
kinui- vnrgdietdaii

/

kur yra dabartinė 
teniso aikštelė

n a <2V fY A I?
Vvrut. vbėi Bnut;»a A'AHHINSTCN, s» r. 3. —pagr-idau^, tart MTOjoa pteri 'risokių rūšių lapelių. Dau -būtent.

I MEX1CO CITY’. Midi 3.    ip*. diS-ikte 1937 metais »-«- V <ri augias tei&nas nc_-prendė,. denius būtų khunūs Japouj - giausia leidiiama eretinių 5a gimnazija i
Ičia ir dideliuo-^ piotooae Ia- rinko iu^iau kaip 22 nulijo- kad vyriausybė gali duoti JMbjir pasiduotų jos globa. Saku, lių kalbami*. Jie rūpinari ki/ į------------ - ------------
Įhri> drebėjunai jackartoja, nut škfcrių. i skoba -miestams, kurie nori: tada Kinijai ir Wgn* poaibai-i mena tautine grupe. , Chicagos miesto darbinin
Kai kur ir nuostoliu nukelia.-.: Tas į reiškia, kad riėokn: jsigyti nuosavus elektros jėjpj, gtų ir podraug pati Japonija--------------------------- Įkai reikalauji didesnio *• y-J Saulę teka / .13,

| vis labiau tuklų. PIKTINKITE “PRAtJGA” ginitun. 4:32.1 ma.
,s . Ina Į r et 
'“bizna” kkudknrt gerija.

r i

CTTIf'AGO SRITIS. — 
Šiandien numatomas pragio* 
drėjimnv ir gulčiau.

ledžiori
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“DRAUGAS”
UTHrANTAN DAILY FRIEND
2334 S. Oakiey Avė, Chicago, IU.

pi.ni*s.»«i r»Hy. tu*, -pi *jo-.ib>. .
•CTBSCRimON*: Ods Toar — I* fro. K»x Mlon'.hl | 

- |IiC. Tl.r»- Mor.lba — II ««. One Mueth — f be 
Curop* — Pr>» Y-?r — 17.1,*; BIm MoniUa — **-M; ,
'*A«v«rtl».uC lt, -I-llAVOAK Ir* ai 

Sd’orcucrr r»«ea tro »ppe-a.O»n
“DRAUGAS”

j mitrią KVC Vyriausią \ r.

' g‘

t**trui fc»O*n, it*k>ru* Ktr.aili~nlu& 
BeoemUrMiri, Ir ir rrtwn«»n.t»m» r»Ry rs<T>I!n*. 

•i nnpraiAtn— t»l jaliell ir n-tam liM»- 
lul p**o tookiy l.tdk^etM |,«a»laU,o au '»!»♦ ui 
«,•» ir trtanpia'l \t»-i» priMya'ur narsu* ir *(®'“ w« Haf'VIM'MMM

Kai kar spaudoje ir kaltose 
skbdę gandai. kad Krane unijas jtfafcaię rai- p<j? 
kalu mini* ten* DriboMa. viešėdama* Leęki-^^ s-ko» bphic
jo>. mot.Iv, •"'*« t**»M vJoruns toJ Altom..
Įniko, «1,U» l.į.1 UI,.J-g«OT«. lhrn rwj<|į j „J
tinu. k>d lx-naijn -ulvarkyhj ?ant'kHi* ?u.‘ , ,,
Mivn kaimynais' lYkortlorakija ir lietu-<U ba**’ -U^riDkv k. \. m

Buvo kaJhniun. kad Lrnhijo- užrivR.ų k"Tifwrtn< !„<. •
tii- • i - »» » ••a učiai t- r\.

I

prato ra*; U •r-JK’l'Ul Ir alel iai (lel fa'ta a rsJon.aJ* 
tralioCU) paliekat’ <M4-Mub larpua matau. .rj,
gsar.t patranka* Ir aam»n«t am-j i'ao'muMoa Maru 
poM-lrlJ., i*lsra>llc rr."' <S?tnaB

Hadaktnr.n* pritina — nuo « «at lirl 1 **!. popl-t 
I'REM MhlUiUH KAl>*. J amrm.cn «*)»»yb4u,-

— I* •«*. Fu*el mntų — II 44; Trio.* rn-*cs- 
Manu — I- O' i Vlr-iam mVie alui — TŠc. ICltaer rai- 
W>Įiloa pr» r,-w m - rula; Melnu — |7 l’uial usatp
— Sa i.* [■otrus num *c

Kkalbtttiij kalno? pmlarturara p*'ei Matavus.

nikai ų muii-t<ri- Bekus iirušc* 1-d vijos ui 
-i-niŲ n iknhj mini trrj Manierą Urpiniukou- (• pirtnininkA ir dvnrio* v

tu, Kif f »»j»y fcnni«r<*n< ‘m
fei?k$Tv: P of, fcan. Pr. K u PO S) PASIDAUHOS

f
Nelaimės Automobiliais

S

i ivilinm in kure jmt melu* nv- 
Žtivo kiek žmoni u. k iek Jungtinč>v Ahieribm 
VabdybėM*. užmušta n at*mobiliai* 19.37 me 
tai”. 40.000 yru dideli* skaiėiu*. Net žiurjMi 
upie tni ir pagalvoti.

Kiekvienai* mėliu* aut-mobiliai išlei
džiami iš dirbtUviu *u nauja * jntobulini- 
mni*. Kn* kart jie dirbami imizesni, pato
gesni ir greitesni. Tmp yuit ir sntmviuiui 
naujieji “iiiftknbiliui" .■-ativet-iii. Nežiūrint to 
>i*o, nelaimiu 'kainu* nemažėja, bet didė
ja. Prie ln dni t< nkn pridėti, kad keliai nuo
lat tai*omi. lentų mi pernergvjAuo jmrašai* 
įlaugybė pakeliam. Bet...

Nehiimiti *l.iiiė:u* auga gal būt dėl to, 
kad •latnir uutoinnSiliŲ >ra daugiau, kad .tie 
gnsiti**m. ši yni viena i* prieia.«rrt).

Bet kak'-innri yra ••aty* vairuotojai. Jų 
neatMirguiiias nelaime* didinu. Ta* nelaimes 
dalina ir girtuk/ilinvinin*. Kad apsaugoti *«- 
vo ir k<itu gyvylię. HUtoinobil.*tiii turi išmok
ti at-argunui ir būti blaivūs.

11 Milijonu Bedarbių

N’im-iiimi pian -to B dni Idii -urasinžjiioo 
v* lovai Į iaih-šė. Liet šiun mi lu .liiiigtiiii,*'> 
Ain- i ik< »b Val-tvirė-e via \uuolika ouiij aių 
boduibių. Tui tikini gailinga armija'

ši faktas jmiodo. tfnd krašte siiiuein

i
I
-Ti-

d. pir ;j:i. N«‘ l<’il.iil” priimtųjų H.i t’l jui 
Imi ęoj visokio* jiiioii< - skimib'*' žymiu Imz- 
m«i jMibbigėjui.ii. Kaip gaii eiti kirui* gerai, 
ji i ti» k daug bc-durbių t-auia. Nedarbo iš
tiktus žuiogus ir iiMii-lo produktu mažiau 
siimiuįloju, ir \r-ai -u.-ilaiko nuo ĮuvikitiiM ki 
tokių gyvenimo rviknielių.

Ku* kalta* dėl CMttiiii nedarlH.if 1‘innojt
. je yra kalti didieji pramonininkui, ku 
politiškai* išt *k n ir.aii* sii*iabdo dirbtu-

- im - j ’l \ »-i - i \ t i.ttl-y '*p Idy 11
ju u •..t,d;i*. .1 d. td. dvi t/> i įein i .il Motor- 
kol j. u u< i m iti .do JH.iMKt dar l>. ninku. Ir Im- 
•. vi tuo p r. I.iil. . pa-k-l i m*, kad t' - kor 
lotu .ijis proza b .'d:.* Lok iuo tai prvky bos 
iu-titu, m a'ikn>o lb milijooų dolerių. \«di-

A l‘ 
rii

r-) •. I .. I

I ' Ull IU o. « lt* i Pi llt t itt ) • tei11.

r
i*;.
f-*
1

•rab pnriptėKki tiek pinigų, kud turi iš ko 
dvštmtiuiT* urthjonų aukoti visokiom* n-ika- 
JiĖžoOl“ nt4 tM*eikaliiigoni- į-tiugom.-. 1- to 
reikia Mtprtsti, kaip r«iknlingu yra vykinti 
šiam., krašte sociaiinĮ t< į-mgumą. kaip no- 
kaiinsa. knd pati %ynau*ylB nlkniptų dė*- 
lUlsĮ .bUCAlUtS IMt-Jl-y . iul lll Fl lllkIU !*. kil'l 
jstrd’.mų kebu nu- tnty-', duil" leiundii-. ut 
l'giium-' uii-tiimitu I m i .i - t\..ika.
0.., , S ♦ -tu p.!-’"

Di l -s <wj«» Pilicuht-s jstatuno

.J.1II b

Ll- !.
i.u t U' !• - lt-

■ Į I e.
y uui*.
- u 1111 ■ tu /* tų pi

lu 'IU, khi.i . ll.. '1.. Vili : kai}' 'bi 11."tol

i • jr J|I pil’lę-l 

.’.l • ' lie J '.ik •' 111 U i.

tuo-, kuli" d-i 
tu Lietuvoje bylų. '
ii 4/de U:i i ilž*’.e1l| I • •

\ O* kuli-lilutal Ui "I.y 

j’V l—’uilk ' t - Į-tid- U-, p 
ZlIlU ’-l, t>ebl«». .1 

.-BU'; l»* put}--- f'Vl-. k I e Fu.-įkaitę jšlwgu 

ji J If'lJVf t k* t fll'.t.'F* pi -l!I’ -JI 5 Ilk't H, kirti 
ji- \ i-v-- J lite-, iti- li-'iui paloė-sa. -L- siuai 

f-. , piii.'j iip->.ek e. -ų i - uui už*b-ny 
g\!en.,all‘ .u plbe, u::i> i;F..t- j LiellI'JJ FlT 

įsi !j.uuoti j-n apsi auk;. L.

b«>j«n
ši-

nio pU-HI‘
]<a: ieį

• i"i iškeb
• I e I .nkr.davo 

eis- -i;-.tų. Lietu- 
l, . .1'. > ĮKAtedy ll,ų

1 ‘ • • • h * ri •*“ t •« t .
L.i • Jjl' pi' l» t J !»•

tl Urp Imtuvo* ir U-nkijo? santykių uimt-z. iLu> k;tn ,, Dgg^ jnaW^ } I:jiį. yj; t.afcfti^ .pr. .;
garbe* pn zidiamą pakvie i. Pnnk«u|ltą, gySr^Jalėiūną, St *Sv’ l'a>

Dur nvfuutiškėjo. or šitie gandai turi ko J. E. vysk, I’.^Buėy*. vyk-- rvikylę, Dr j.TjOitfiorą .r, ',u* °1’ f
lq pagrindą. Baltijos santarvė? koaferviuvjo- Staugaiti*, vy-tį'Kukta n- ya>'U ka».‘ P. tlhu.- 1JHS

i

pvoršciui! 
mą ka rtų pnsi-

šio padidino ravo šfolią. 1, 
nitais metai* štabe buvo 
arilas, o Statucl pritinta* 
verši*. Neužilgo “.Dirvų*” re

metai*. VtsHaiui.’drfkeijoj bus visas iro.
metu Taline lutviy. <-tų ir Icitjj šutių žuraa- V\*k. M. Reiii't. Dari>o: d K u>r»*n<4»:i į Vyr. * Y’uįiB i-a Ih* .W-»risi žinoti, ko-į Toliau, linksma muij\-na

vn* - į.eiikijo* MintvkiŲ reikalu: lenką *aa- • ...........;.........
n.ti, k,.l vi,i ii, ^«tai >V* pmmaayti • KaUlUirtko,. Ak,.,,
kino n...- |H.I.-i,ti kuriai-, norą rumetiniaia.' un^tin*!'e VaL-tvI--*. . IV

------------------------- ' k'K’n1*’ r-braia. kart Anų-- vi,,
i k*> yra MM dMv»a vik ' * • -
nw galhnyhbs. Tauta, turinti 1 - - - » —
ajde 130 n.Hijouų gvventojvJ * tnnJalPri kad bendras komitetas, į k^j U
knrin d.»~K. v-« koks tni Yaši.lgtnno galijotas kitų akmenų jėjo vietn® tiel^’
__ _  ... didele šlega l|*37 m. fcapita--rami* J. Milinuskarg ir u<

geležėlę rnilęs. Aplinkraštį paskelbė, pašte- jr dm* darbui Vis* kah katalikų ir visos lietuviu nokautą I padaręs* 2in<s ležnikų kunigužū.
li* vm starta*. Bklfclę? veikim? Arenki.je k. 1 fflrvrt,'n',Ti- net ir In'* ma, toji poprrL labai norėlų, “

nr.liu,.nin “Ta,nlal. Kn-al 'r ** l»*» Vjr. Va! kad kapiwli^.| bM« .larbiuin

i.n ndd.n^Vžrh p. X,MJ>b riui»jaę|ia«-f metn* lojant jo* salėje įvyko sa*iri»ikiina|
rv. džitj ir’n. Y;»imfcevlėių. 'gere.-n irti*. Ai-1 prudžiu.* taigi Lietuvos nepriMansotnybės 20

• liiodėriu aut il'l'no kdet? link-'mėty sukakta* tninėjūfto rei-

Dėl Kunigy Aplinkraščio p,ij,n,hfc. T,uU. urinti

I.uogavusios Kunig, Vmiybi* knrią Jį.į.t,. ,^i:
vablylMt* aplinkraštį, nudžiugo lyg vaikasdvn(tia MiĮdj .^jo*

l/i n t, kad jis y m slapta*.

Piniaije vadoje aplinkrašti* nebuvo sfa-

snių naūjyny
’ &Ui, viena |aagelnkn čika- ry* a<neny. Sadaryta*

knluL Atsilankė nenmt._ _ 
nevi 

i Utį

nrdinunjn 4‘TamInf1 Kn’flli r .
ptu*. nes inū>y kunigui savo darbų neslepia.(Berovė* Konferencija". T » ' ; . daryti žygių Lietuva- nokautą pi^lnręs, l»a ir jį
ir n. turi reikalo -lėpti. Jau tas faktas, kad Konferenc ijos Ūksiąs yra a- ' 'rJav'-vU'k:ul TecL * Fl
aplinkraštis iA miltinė ta* viiieaia kunigam* jigįnjg veikimą- Bnžnvid * ■ Pl>' “Metei® uloaaCįjDB aky 
ir kad ;i- pateko į siK-iali.-tų laikraščio ndsk- ( n.|kjljai ir m-rovė rši “Ul P"^** **nt ta pa g Klymb
lorirfu.- tankas, jumato, jog raštas nebuvo r_ r<iI;ir;ii*iit . «-1ls karią ji- turėjo laisvai

moju luikn.
2. K VC konfiTendja krv

I'

-luptas religinių tikslų, rūpinai'..!
” Mūsų kunigai nesistapstė pareidami * katalikybės prinei,Mii- ,« 

*nvo protestą, kuomet Ijb-tuvo* vyriaus) bėj n?,,ltu J<^l^r’n*u
Į»s*jt-:•'—!»!) vi*ai uždaryti Filosofijos skyrių. ^erpnc*ja^ vadovauja 10
Tenlogijo- - Filortofijo* fakultete, jie atvirai * kupų. kurie is savo tarpo m.
imieišk'* -avo fo-pasilenk.miną ir dabar, kuo-! ku geneniliuj sekretorių, ku
im t įimto, kud uor* Eiloeofijo* sky rius jm-, at.-4» vauju Kz>nf» i* itcijąr
likta-, tm iau u- taip upkuriMAna.*, kad be- n i , . . . • .. . . . , I*. t.\ <lnr veikiu “Lietui .
įeik liu ko i* j" m be lieka. J uoliu kaLaukaiiiS

, , ... , .-ii i , Katalikų Aka u . knrju . •Uiiromii skriai.'la ir dėl to nv tik kunigui, bet 
turi ir t<-i.-ę ii pa-

Parapijiečiani* to!c* kle! 
n« iygis atrodo nepa^ 
keista*. jA. a. klek kun.

ti is kapitaJlstų kle*o«. Kurnu per i) mety kovojo.j' 
Toitnu lmtandĮ? naujyną dn-.at-kaJfinų pastangomis deiu.

rafiaunl; kataliką visun 
atimti bažnyčią ir t.L 0 d

drnknvoja, kad 
Inktoriid peri

t piasi i kninlikiškrtją Lietu’ -- lųdJSevikoe. Mu -iškiai lai*vn-
lisiioiienv ir kvriria 5-M) ne ..mniri via ti<
tų n «. Lietuvos Krikšt/i. 2-'> 
nflu nuo *" I’ava-ario’’ K< ! 
i-ikiir no ir 20 ne ų nuo l.’e 
"n •- ’iepriklnnsrt. yhfi* atga-

dam \ yč ų >j g*. Ktud-mų prn-tmncaaiisini' paminėti 
Profesionalų fcegn. Ihirhnrinrų 
S-ga. Vargonininkų . Mari’.
S-ga ir Vinerikos H. Katuli, u

\iša kfttabkų vi-uomort 

loigą juotestuuti.
IV-I kalbamo Kunigų \ienyb>*s vublylx» 

lankoto Lietuvi* mini-terio ir konsulų, ten
ka jmž.Mmūi, kad tas boikotus neskelbiama* Organizacijų. To sąjungos y
\aldzJo* at-tovnms sąryšy su jo tieMioęinią 'ra gerai *usio?gurtizavusio* i: 
IMiieigų ėjimu. I»et ju agitacijai (jei tokia!daro «laiig įtaka- nei giniai! -, 
būtų) už tą partiją, kurio* indai, vuldyda-I fc„nyrintame ir visuomenių ■,

i
■J

ndn. Ten lie- 
innjų popern

•‘Draugo1’ re- bar susilankėm, net to, kad u 
ririiistu* ir sų klebonas B-ndrada

sn atstovu tų žmonių, kur 
per ištisą eik* metą druni*' 
Sentntono liet. vienybę, kur

pripratę prie
rieilisty ir hnl; nvifcų perėji
mo, kiul net iv. anėin to dar- paliego nuo mvo tikybos, ki

>«■ . __  I-_ • •___. B, ■ •». .o ir dėl to “tu* įsižiūri, riu pat* •‘dvasiška* vadas
jog kiti tą šlamštą peri. Jei yra buvę* puvo lavą jopy

• - iibilį. jii* gr. kiaušini ir paimsim prikiš ui SLA^ tai o vėliau atsiskyrėlio “pųf
___ ... ___ > t i a • • « i m ’»laisvamaniai krikštytas. tpamatysim, kud

t u tiek priperi m rinlmtų ir.) “Rnnteenieji parapijiečiai
.v, , itiem? dan»si'riebis* »» ♦«.

*u-iiūpinti vis dengiau įnešti riekta: visur iš jn-rėtėji pe-,imn. K. (f.1
I ntal ikiskid tautiško rueno j nksliam.-kiką <lu »dn. Kita link' ra ir duugiau linketuj 
•* <\ "Timą ir tuo jį gi panti ir mhu. j? to mie*t« nnujyna, tai | naujynų. »!<• ja.- jinlMai kj 
ki'uin'i. 'kad laisva manių j {•*'|>era ver-jtaui *vkiui.

4 1*rh-Š grosiantį Lietuvai

.'k KVC ko n b *ren šiito kv'e-
•n m*«- k;ital. drganrHivij..- Kijšavikų, knd patiem? darosi'riebis i ir laukia, fca* Ims to£

ii kta tą, daro t. ka-’.* .k. ui a*. i ne bei tnutininuie lietinių gy komu'iknm |«ivojų organinio riuos Am. lietusiai nejiapra*- *a>, kuriame dūly v av o 50 ju 

Ii jėga*, kurios atlaikytą o:»- lai mėgsta, 
tik/uuonistinį frontą.

Studijuoti spaudo* .šąli 
—. i žuLaiikišką spauuą gc 
i .’i'. fjuu tikslui išrinkta *jrj

•'N uo-" neteisybę rašo. bundydamo* ''eiu'me. 
primesti buk tai Amvriko.- lietuviai kunigui Po Ekscelencijos riaskaib 
\eikiu .-u K.iuno žinia. Čia turime iiabrė/.ti, , ii » , » ,, ... • . • ‘"ko pamaldos IguL>* įnižo-
kud ir kiinu-Hi ir Jnu-ų orgiui zanųi \ud.vi

, , . , ' i -jc, kuriu.- Ja. k e kari. !*. I
\ nKia im keno neinspiruojaun, l»et sa\o im- i

U it*. Po JkiFlllll ’ll koFlfet 1natyva. AmęriK'fs lietuvių katalikų veikė- 
jai, Kūrimai ir pftsaulb-ėini, ir imtys žin», l; vėl Inn u t> minu

kada reiks-i gint. p,.i -idzinui-i* kutulikų tei- KVC dir. Dr. J. I-emionn- 
m .- Lietuvoj ar kur ki ur. ! pudnrė plutų pranešimą api

**N nų” n-daktorios dar ?i t»»kiry nesą- g ’c-,. pi i r »

■. * ii l.etu.e i. b įiLalmiiuo
yrn išem^’ * tautininkų tokių privilegijų, 
kokių m-turi jokia kita visuomenėj! dalis- JM 
ji*a» ir pi-ot i nulinis. ,J imu reikalauja daugina 
ir daugiau'’.

Lietuvos katalikai nieko negąsdina, jo
kių pi ivi’.-gs jų ii-'Ih išgavę, o tik re*\ekę daug 
jiem* įjtįklue-iiiii ių teisių. I ždnryta vi.-<i ei- 
1 knt tiku pi i utinių mokyklų, nett-i-ta a*i 
’iin',i I. it,:!iki-koj" I m\* lAin-t'i, upkiiii
v» - l..
iki' i ’i.

nųjų ūkininką ratelių. -Tu r.J
Kalėdų ir V-Ilykų šv. pra- telių nariai, gavę kai knrii 

g . K. Motuzą* V ra pu-irv?i«~- prietaisu, buvo 
r.ifilmuoti Uetilvo kaimą ir heti idetnro* gamtą stebėtif 
miestą, kaip ji" f-(įlinka ir pra oro temperatūros *vyrav?rflf

• : kurių su ' ta : b i Iž.iu šių- švt-le*. Tuė i'u įvairiu laiku, retesnių aupu?^.
i’r. I rmanas. ugr. J. Yni. <k... didžiausiu- jo >į. -bns, tai žie *' rėtių žydėjimą — kada pnt>

iiĮH* iin»s, ĮjQV3>ar»' * j r vsj»uro> fl- žydi ir peržydi, kiek ktoiS^;.
*k'u dnrbu K.t | r,.». i .'dten-' »e -a l-'P..’*, »• « I

I’r. J. Leituonn*. Pr. Skr 
k' b- ir Alb. C ra žev'č] n s

_ i tj-tiupų |aii \ i rt tib u il'i' 
pbutą. rūpentaą-i relig niu ji- 
sąumnininiu. kultūriniu, vi-uo , 
meniniu darbo, katalikiškų ;: 
spauda. Organįraeijo* m 
daug vriklun ų ir pala k-» gt., 
dų ry šį -u centru. Vy ri.m-i- 
įe v-dcn y liėje Itię.-la nūnti- 
r ' t • arkyti katalikiškųjų -i 

L.-uniz.,u ijų \ "iklų {Migai .m

).» u Tautos himnu.

lietuves Kronika 
Amerikos Lietuviams Į

»«A* tilteli. anm s.nw£o, irgua koki* p»»< 
J»"iai atskrido ir išskrido^ 
pan. Visus kovo stebtjVian kronika/yra filtnnnja- 

fim aut siacrosik- filmo*, na-. .tūrulinf,.,!. .p.!.™*, *•*". !"*«.

rx» jutgumintos kati kronillbal

i

i dienoraščius ir ut*-ių*(j 
gt* vadovybei. Dvvyntem*
t 4.L 4, » - * _ • A M i

2^0
pn-mijo*. Pra 

ja.- lainvėju.fų ratelių naA-
fe 1 ? '•r-F’ll- fH<’> ,k«II.IU utVPŽti j K:'i
na, ir ' h liinieu vkskni!, 
aįtikaak: bus parodu tas |vf£ r 
ra>- jslaigtrs. mutk jcj, tel. B

Kadangi rando* ?t*-h*jini

Į natūraliais sjutlvingunioiK vra ... . .
..... , teliam*. germuMni atCknri?*? <K U .NAS (T.*b.) Lietu- žyinmi gvtiau pavykę*, ucęu „„ , .t...

, * .. u- i ,, . gamtoM rtobėptnus, baroimi rra atvykęs Amerikoj lie- Km no ekniniio*. mt\ti Uoli- ,
. ’ ' . .. 1 -r, ,. .. . ' t°‘ devvnto

tuvi-' filmuotoji!* K. Molini-, vū U' fdiu’i. Kai JT* tU pc
"Mi - yrn numatęs nufilmuoti K*a "• tai J'> pusi.tplnt.

Liet no. gyvenimo vaizdu* K, u i u |. tų ir *.*nią La lu 
u.'t i laikco-< . {ii1.a irj, va-- v., gyvenimo p

aii|(’||i ii ,m-jaą. Kmaiko-* gra t kinu krnm

■ t u >j.I ftk uit ••Ui -. už - 
Milkų • : .tFiizat'.iu, 
iu* Keikiu juiiiy ti,

e:\iu M

/, »l. .ii - 1 įtuJikų \elli 
I *j. dūly kų “N nu' 
ju n ib u,i lomi--

M',- . -oi'jaintų milui dažnai gražiui 
žoil'vii- bubsi apie ui-'1 Lietu.oj ar kitur. 
B. tn- ii |'ij-ie* —lipiu:u, a- yra lok*; loi&-

. . . ižKUau-. u MZ44 LUkž>

u,

lie

r • e u. toriu - te -ku

I" JI 
dti«.

Itllf't/l u
i i u laibai

\ ei >

n< iul y v miiu i 
|mbū<ti»o darbu, 

ginki it'toIU* kra-io [šij- 

mu* r. uiti. žiemos pigulbr.

didžiųjų mutinių iškilmių oj 
ganizavipie. Suargnnntnnta Pr,

m n. ui uno tiiuUtoi jau prndėii. 
K. Motuzą.- Liettiviij* išlni - 

‘-"kuiriėi i metų ntdin*
i Jū.uotOJb* K. Mrttujur pi

įknjrt. I-’H* f , -nenori tiil-fT

ti. {vairi ir 
t bu- rmlo-

na Aiin-i d.o* -I"1 ti!!♦•*«! Vai 
fvbėso.

Jaunieji Ūkininkai -

IM.

Ak i tunka "

tnu.-). \ i-okfni- lai-vnmnn ari* t

\ mm 
n-' ilki 
k i lįste ■": ii -'
1. n . ate; Iii •

myli pragaištingų darbą. Imt
kiitaJikun,*, kad ir UH»ai ik iškurni- 

i veikt;, tun-ii pęu« -\raLtti p: t- 
leli «•*. l ok- jūsų, ii!

• '-tui. iui-M— Hipiui mm* rr* k ga* StriLin -
M i-e.iir, -k;i, ar ILtir-riškai Ittium.

’i’akui Į'i'llk ' to.'l Įireyjd'-rilo HooscvvJto 
k:db„ jsidar. didelio i-pbdžio Trvji kaltui 
y „u dūlini žmotU'- prud •įugrr*, no* jojo gin
tu darhtninku hk’inilieji rr'kntni \j»‘rv šią

i u ii is a linui1 ylų o- '■*' nmKiuii v-ą pati u kinti A-i
teit\ dide-niit darbų yra m*' 
:MiFi«-is pri" trijų didelių j-

• iliię.ų ’oife jibri NVf inc?;
■m’ Lieimo- krikšto. 25 ipef. 
r.oo **Pfiih ..rio’’ Bodora,-.! ;<■ 
i-iK iTimo ii J’ Inetą mm I >• 
triv.f neprik r.rts.imvtx.-s i.L 
rimo.

'' M ŪPU t ai i k ra *«• m"5 rad •’ 
tirušto* pc.žyiūi Mogo« «o«u
.b»* žalą* ir pageidaują, knd v.,į>ilij

•uerjkos ’ietuviu? rodotnunri*- 
k Fui kronika- i- i* I.imtuvo* 
■y-ritinio, ne* juo- daiigolj

ė-ivsk.4 » VialiilOM

Stebėtojai

vra jnun’F'iocii . 
i tdoTitn* ir •*»*!•> ».«

uksumium**, tai tokie 
tebėjfeaio koakflrai b u? 

'riini ir kitais matai*.
KALNAS ( i *b i — dannų-

fa) y re apvylę visol.U' bb»-(z d.minkų
.■••• •?<•* iiiom-s.

»«• ą stjjunga
tari ii{«e A.(WJ uirių, apie

lįritzodoai

K. Mot iz.: ■ figžzd yra nu-rateiiŲ IfaiaklH-dę po 
fin.Bvęs kel-tų i.-i-.-i' i- j i kn u,. Ii. rateliui iuia*i sui

ik ūkio darbų, bulvių, u-t, k irių 
’OItfcriuŲ r.npi 

411. l • f»b*

-tf.n-kr. kraikų pln< i-n Į7ira*y-irue k.tų kar ;bBtų -udaryto* niliunrtc <
{ ‘ “Mū-ų Laikrašlj’’ pkdidinli !•

I

T7=;^>=*?J

vujų ruk-tt darbu.

T-tringuiūo ptrtięc 
j t akli. kas ki»«n priguli 

!«. <-

Eriir, ri

jų prizini' 't u p, š;,n>et buvo tykuu<-iu- [Tabaug/.?, ir rr^ronTs^rą 
jjnmb.- liiitui.i-BC-s taatonJins rinki-) -ipšiilūto.

t.ui dnvM gvrą rvsdlat p NagaiLun (xadai*g }auuti 
i e- Tarp pat * r:n»-t hu o <rykdy : U knygomis j. hukra&jai« 

’c • ęnmio; .dfebėjhĮo konk.n -^štyrę* praktiškai.

amrm.cn


I'

Juodasis maras KoJninbijo- universiteto prr.f. Car Aekermano parupta- i-ue-iapi* ĮKir.nlo, kaip juodas’.- marn- diktatūra, o -u ja -pundu.- r. n 
Mira. ifedplėlUM kone j*» riw> Europą, Aziją. J f r; ką. persimeta ir j Naująjį Pasaulį — Atitenką.

■■
» « t « • ^

r jjB - 'F'=^-S==r:
*tt »«*»«'«»|4*.
Į į 
:

\. t. Ku*> Ant M h iruh*»• h
Z ..... ............. ......... .... ..

4 ♦ ♦ « <

RINKTINĖS MINTYS KIEKVIENAI DIENAI

S.ntsio 4-1.1 I )it n.i

”*r<,i>Klmi«» t.n .- \ •••'|»:»l < 
dienoje; t**la*k*» !*«<•

t ar

’"Zj1-••s*ii- fiitrlji varyti' t ,«» 
i«*» it. tl *"Sielvarto ib'-lia*", 
l.l». vi ,i I, tl i \ li III. \i1ihi • VUI 
k> ,*.i\< lilėj’ii i . I» t \ct VM- 
na-, kur- pili mu- tioiaifctfi 

Bir.on Bone! itr
^Itllloj. Jllklltu. IhrVU 
da-” ' Psil::: XIX. 1 

Km.» Snkcjitnn* gnb-tų Imti Kaip brangus tai. yra pi i 
■ ,iimi uiinge-iii- arini lidūmi /tolu-. “ V- .-‘J.'.i» iii tuvi 
- urainiminti*. sielvarto dienoj* " ! Tni kilo

"1. «k':n,-» taw \ ieš,»H- nuilda ui ką nor- riel vartoje 
-ietvarto dienoje”! Ir kur* y o-anli. > lar.'au „i- įr išk.r, 
ra i- žmonių sūnų, kuriniu knd tas km- ieivart j . n:u» 
•‘Mokinto diena” neateinu, ilgi .neįdėsi, 
ki’i- kelio> kurtai' neaptrm Kuoliu* a- ja-iekiu tau- - ’r 
dildą-’ "Mažai augalų”. Miko pakalnę. \'i -ipatie. du-«k num 
seni* Jacenb’as "turi ir ryt- akis matyti tame baisau* tani- 
turtinę ir vakarinę saule”; o miiiio dela-yje aplink muite - 
\ iena- b Ii -ene-nis u". jį -nkė, Tave.

.......... Į Valgi# Gaminimas:
mint. Ir pn-l tli šeši gnbū- J j» Mcnill Qrj

n-i\i:ii -ainio j ji ėdi- .!•« j || lvūl!lll ll I

kaltininkų. Pa-ta t o T

n: k 'tmtas apsigina, tni yrr, | 
iety- j jj nejntaiko, tiek? i 
ta-; j< i ne. — kalins. 1.' ša

- ■ — ••ziorejimas I

} •»<

*3>ė

SVEIKATOS KELI! J
Bušo Dr. A G. iUaauskaj

.Morkus

Iš Po M a ti o B a 1 a n o s

Ir ii čia ka tik nulvenlan i laboj dažnai pntys gerinusi u
žiūrinti*m- ntnelo, kad. J Didelė 223 pn« lapių knygrl

J-.i naujausiai* receptai* l |į 
pardavė Kitu brangiu to- t*». k"J aptrinti nemot į pyragų jiajų ir duonų kepi-B

KŪDIKIO MIEGAS

Vicnn-'iflm kūdikiui yra ’t- 
mla svarbu jnuauknniai i--i 
uiiegoti. .lo sveikata to i fui

zitię i-nie-. EJūdikio 
lygtai kaip ia kūnas, 
užlaikyti švariu. gražini
dorai.

X iti.ialns

proto-.
reikia

dveikas kūdiki

- Ib tik neseniai, kai visi n. a u nerangiem* piliečiam-
r šankė pri**ni* carus, karatui- krių jn-ria

j ir jiems panašius. Manyta, l -------
kad daug aii-iai nela imi u -u — Gražinusi už mirusiu- i

J daro jįe. Ir dėl to iš visu pn pr«»*ini atsirado lieltnduja.it 
tau reikalauja Iki šešių melu nuga evoryje reguliariai, tiri' - ,.. . L. . ,

. . . ... i - , V , ■ pradėta juo« guaibvt. Taijs kareivį. X- vien datar, n kt
amžiaus kūdikis pravalo nu- 'šiltą, drėgną jotą, kvėpuoja L ,.* . . . 1. . kad šiandien, apart Jut»onijo- tadoe kareivį -tinta anksčiau
goti 12 vai. naktimis ir pn- lengvai ir tybki. valgo nona;

. . . , . , • . • ..i- . , . caro, kitu jnn veik kuip ir paprasto pilieė-i/v Ve kaip da
i.'igti n«v> vienos iki dviejų kirk jnm retJęia, viduriai l- ....... . . ,. , .....

... . į nėra. \ adma-i, žmones valdo rv<l«vn romiečiai. \nt karsto
valandų dienouuft. si miego -.ilu-inr vieah «r du svktj! . . ,

. t, .. , r ,. pasJmainvdam* r»atv-. Ik*t- tris kart iki žiupsni arines pil
taisyklė turi-hi būti kiek v nu. kaMlien, \crkia jis uk »a<bu. - .. ;

, . , . . , ... .. . gi fpn-jnlziant t» to. kas tu- danu, vieni garbiu tun»ne.h-
K 3 i 1. ilgu i«į>>«' i i jo :> •• kuun»e< jis yra alkanas, ur-i . ,

...... ... ji 77 . . “utyje dedas m tvarka jau vn telionies vardą, o kiti gar
guiie ir jokiu bū’lu nedalu-*, , gnu.s?, arba serga. Abe’mu

ad tas paprotys Ih-lnbai va J'* imta Imkainas ir lengvaiikiia
rbių prėslas* iu būtų pakej'-U.s |»al'tisinamu-j Nuelojiuia.- a-
i-ut vieną -ykj. Einant -cp P**1"“* hloka tpvumo. nera- 

tiutn- metas, miegas dienomis ” ,UI J1:1 ,£f «’-'r>jXoauu, ke 
npleidiinMm, bet labui gera d t rif ka'l kmLikiui y n

aa not (Į Jie
, , . , , . >a- vi ide lln mai ba i -

vietoj lo svkį nr du nkial,, . •
iilVsKima-, prjfitikarim.-s,

ibeno*- t^"-v **—""-’* • • ,1. . .patingai gn v,4ės. vetrum** a- ,«>..^:,n.l, taiko. P,r vi l,|m ,,
«Į |,nluwl.h.,™ ta,k.,l„rh - s ,|u,.it) r(^n|0r

greitu- gy.
kalinga ne mažiaus dešimti-- i., ,dy tojo pagilina- ir toji jviga!-
valandų miego. Bereikalingo i^. . a...* t<a r* ik ta pa.-i (tupinti nei pu*
-ujodinio. yto/- skaitant jaus- V#lnn.v,io ;...

«.<*• Airviun, fHo(4pQr n^r*.

tnr paruavė. Kilų brangiu |«a 
mikli tnr|M>, ir indas su Ik* 
-Antimi Dievo I-akytuu p»>b 
ko. Ką su juo
darė ir dabar 
nors žydui labai -tengė-j jį 
ntgnl atpirkti, tai vicittk gro 
tokai gal su tuo ne-utiko ir 
oraneans indo nesngraiin '. Ir 
dak>r da miinin, kur E^ky 
nuj d1, i akmeninės lentos <bn 

' go.

Apji^au-tyio** apeiga r" 
jia ■ /.ylos nt.-irado Pirmini- 
-iui būta Egipte. Aliriioina i

pyragų jrnjų ir duonų kepi-| 
imti; įvairių konservų ir Stpr. < r\n »l:irymai, paukš

• ta n-'iinia. jr lm>,‘inr*‘ •* varnlen®. Ir dal»ar ljjr/o\ių ir vairių ii.'Iaiky-K 
• Ia tokį vieną galima mnlyl- j nu,j ir ,, Taipgi yra vi S
Kanto mie-telyje Keturi m nnuditigų p'ilarin’i,Į|
dni pilni vnmb n- Kol van j ^ .„.inirik.-ni-*.

' * r . • ’ t - į --r. ' i. A l., k. n y t* idilei j irti ;<t pil
ti ui tzek ir tiek laiko. V|«,ė 2 U irta nfctalje: 
valanda- gcronni -:i-ek:ftnn. I

Vi.-tn.s miega ant šnkc,:i| 
pn-i-tlepu-ins. l’etgį yni gy
vulių ir tekių, ką miega n įo 
šak* liu utį ikabin-

n
“DRAUGAS” 5
2324 So Oakley Avį.

ntlCAGO IU-

žuvį gulima i- gana auk- 
tai nume«l. .I«i t k jia-kni vr 
mtrnin (dedi, — gvvena.

, RAINA SU lERSIUNTMU

{ii.10
RAATINUE 

$1.00

1Ipradedu šusti. \ta-k oi i ja. Vi - rini nl-akydavo; Vale! — Su
kietija. Italija, Brazilija jau Dietų’ ši gražų bodą pn—kė pir*.«« jn žydu reikalams pri 
ir vėl yra tvarkomo* kokios ir krikščiony*. Tik, katali',?i t taikė \or-. ne vien tik «_-ip 
nors vieivie galvom, kurios k:- ant k iek\ i.-no karsto žrt pi tM-i.ii ir žy<bii ją vartoja. Ir 
ti verėiami klausyti. Net ir tris kart uij*ila, ir sake- I- kitos \z.ijo- tautos to pn, bū
Amerik«i- prezidentas turi vai .cine* esi, į žemę pavirš. I do p i-ilniko. T’ytieėiai, mat GARSINKITĖS "DRAUGE’
dz.io- daugiau, n-gu kitO'lo , ;c. žin«ann, pra-ue a . u . ..u,- . . m n.. \ i»n iiL-vtu» -------------------------—-------------------
rara- nr kaizeri*. Paskui šia-‘ s'»<*nax kntald**. y —
valsijln-s greitnt trign. n.ažes karehin KrDtnir* ir »l-l t<> \(. 
nes. lš-iziūri. neužilgo ir da visiem* lygiai ši garla; pn
kart: Ims taip. kaip buvo Aį kbuiso. Krūkui liėgniit, ir duu juo*. ' u^ieiėinii-ini npifMau-
šku, <le| ko. Knd ir Amerike, ginu panašių jpruėių atsirado. ,%t l*|į. progos gal dn gal-
rinkimai lamaa. negu ka- ki Eti- kurt » irjui -u-knmbau.a mn kartoti, joc. kaip n m
* j • a | • ’t’ r- * T •-» »-4 Aifl. Km*tn nn rom

žiorm." ui į ją ne \ ien tikyba?.
. įkalingunvi akin J1**"** Skaitykite Biznierių 

ITir^cnus

.•<gfr /jaustai n> sąru 
idikį apkrikštyt Pi j GERKIT

..... , , ~ ii da dangiao )iana» lah r •• jc kitu . • Jie tie. v »« apimta baimes, dažnai nu uvėriųjų išlaido* plaukus nuo , . -T . .ngti. fto|rftfie* knygas kaip snren lllIlk(, kjJ . ,^lvns T^n n iliV 4- v., „ •" '"j pnbuvo. .(<< Jucku ra,. ,oau UnI nngir.

tik ir ln
» rfiši

'■^sta■ f riėj

sprendžia mukti kol wra> gr,š gah 
.uontysi. u ,btlK, jr ka j,, >Jammu ir lvd« JaJn.,, nuo u

V, .r RtoMjų IMAirl.-pf.-, g.ĮU, ,f „„

C
 Aki.!* Mt .k. TflumOA, „Jilno j, ,7n> kBj Mt
«Hl riVmt.sa po rankta.-^ b^slo ™.'-lo pinotu.

. n- Ai. Atajnurmo- til aUln,int:. „„..
imto* Imdama prie kfrtikm.

kur \r s g«Ti«u ir grriė'pu v;i

Sis sJapriymo- 
si paj rr ja ; savaimi yra 
bioga* dalykas, n jon toliau. 

1uo ,«• h;iI ji* prigyja <r įn-
Minoje širdyje. Pri 
■ ‘'.-lajKik’.i” p. i a

v, 11

»«vo įdegą ypntvK 
pt-inu ugctia yauiau- 
jnio laikotarpy. Tuo 

ti” jj nėra taip 
siira' (i* vn^vn ! 
pima>i ittpMj ps 

ręiriau.'ini tau bu? 
ka būti kiek (Kalint 
Ifargvmm. Ibd re

ii sii|<as,i ir supranta jo ii 
kuuu.4 U i n-avrikaliagutuų, 
negu tei ns, ki r>. grjz./*» i* dj, 
rlei. Halu jį valandą ar d-: 
rakami- ž!inr>ma, isim<ių m 

«ur yia. Ji, raudama ir čionai. 
M«*'.ii.a vi-a*R>- buvo ir via ir

itta emuai-.ją j 
a* iki vėlumos kt.»- 

čiam berniukui m 
Tį patį trnka pn 

ajMe n*4(arą ir cv-( 
.snntttviu* krutame; 

Cik u*, knrie daro 
įtekmės į au

~ zuikiu MIU<*O 
lo-Mi gn ir todėl ji*B žodi* kū 
diki > ilvn-bo ir kūno rei* i

Ino-e. /*i tik ji- neMprictujut 

Kn tau* (•Mcelbrirms žn*t»*ii 
jni ’iiaugijiniaim- dė-!wim<,
• :.do- turi būt lemianti*.

S • ’U:l‘: nrot.i Aietftli

Kad vumoat daJ-ktivuM1 lun' 
uės žiūrėtų galo, neapstgeutų 

iLn> dvruiue ir f * ir Įirotiigiaa elgtųri. -!•

in- j>»,erčiai- 1 'n’, taip j.iius inū»y skiejMinai uuo

peša. O juk tą vi y 

naštą pilietis savo mokevtiaK 

tnr. atsverti. O mokesčiai jar 

taip sunkūs kad n<-t ir a m- 

r.eištcKa apeimokėti 

Vj-nmis pu-ėnus girdi* qx.i

ta rt»* taip bedarant Kaip 
ten s« liūtų, visokį jproėini

- \ OM* •« sinitus mehj . .....
.............. ... . karta.*, n* los mt ir labai juo

prie.- Kristų, Nabunazaras to. ' .
kingt, o betgi jie savo vero

puol- Jeruzale, v t*a zvdu ,n;:
tu nuo jo nukenti/i. ikt.'
dangų*u. uū j*» teko Jeruzalė- 

nd.TTMK Jri pobtakieriai pa <•*,„ jr jo k„,(,

tini lėbavo be K'Ulo. i V<|
^ė, ItiTm ka t k rankos a 
kė. X'elš>iteko net imžnvrio

turi. .* t*ira<lo, mat. ne bib 
kam tarka potnoj.,-. o tik gy
i mp r* įkaini jta-ita.kju-.

Viri geria ir tr.ėgria AMBKO- 
S1A ALŲ, ne? jie Edo, kad Laa 
alų*, yra padarytai ii geriaurioa 
rūšie* produktų.
tjnno (W ’toienfllfc, kainomis pri
risto , alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkite* pas KOBKŲ, 
kur gausite greitų tr ttuingą pa
tarnavimą.

2415 Wcst 64th Street

TIK GERA

antbros'ia

-itiii-y,i iie-ii-kulis P km'l'i 

alinti n( Šiliaus ir ia a** m- 

ri'iiKv-, ką kitur jau nuo <«•

«ufcfc<M»* ZSZEt' ■

lieltnduja.it
riVmt.sa


D R A V (3 A SNAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Švenčiu Metu p-U**'- A. Aiekej, įvairi 

____  Į rei^akt.

Susirgo Kompozitorius 
A. J. Aleksis

Jau nuo seniai \nrginam.'- 
šilčio hvi “ncuritiii** Ilgimu . 
.ini i g« rl». vui gomn nku~ u-

VVATERBl'RV, msx.
iililipižio 211. JV>K«» "4111111 )M- 
raptjue jauninto f il guminei jų 
lomtlra "Oi lininiu* įnirty'’
}.'riv |iii- Milo: rg liūtės šv. Ji" 
zau- Vi-rdu Jnmgi.i<>s ĮHil.i'pj 
m?. Ini" Ūkui'i •ba.-itu \ail;*i
]tavyxJiaga jiiiHi ino rituugiš „a-.;
kuinu viennta. Kalnių !»)• i.i- Kftėię vakarų buvo išvežtas į 
ka* gailiai v mm. apduvmm į... y|niljos |įgt.rūUv. Buvo 
jo jr laika* linkmui |mlri» |įu,»-ul VYnterbury Imluviuiii< 
ta* ,i aiiun*iuj nuotaikoj. \« nauj.vim. Parigrdo tini mū.-ų 
ho ju .niiii*. tnylisio visuomeninio veikėjo

K’ilėiiy ibtUoje, 2:1.» iki 1 ypatingai laiznyčio* ir radi: 
vai. i > pivt, pyko liiik-Jiu* Kai dų Aveniu* iškilmė?.-, 
mviu.v šv. Kalinių lietuvių m Ib nugų lnj pr otelių nejiapi.t 
dio p; gramu tš \\ A I K radio 11 įjaudina-, jų niiošinbu 
stoties. itaiyvnvo mylAuns kle 1 link* jinuii ir gražios dovini 
botu n kun. J \ alantiejmy |<- ’ikiaj džiugins konijt. A 
rliin/u- *vm-4m» kalbėtojas dr. »ek-į mukioj ligr.< valandoj** 
J..Shirkits i.» I liomp-'Ui, lomi., u- v, kini pa-kubiiL- jo pusvv 
j/ymū* akofilionintai K Digi į kimo Nėra alsuotu"- kad niū 
imi- ii V. Markei it in.-, ir š’.
Juozapo parapi.o* choru na 
riai l’orgraiim* vedėjas buvo

. ■ ... ■...........j
i Jovė Dsvyd.. mieste Ebftfty gų“ tikti lieso- skefl»ėjų ir 1 -mmL- -rvub-uu' Sveikiau vi- j 
j tojari Ji* yri Krisi » Va t-irisų kn'.tJikiškų rian-imenę. aą neturiu jaummę, vriu.< Iri- ' 

j*ta“. — Katalikų '.Bažnyčia kuri “Ihdtffrų** ir vim tnū- . , . .
-?<•- 3 *r ėiandi«B -kalbia visiems fų'eų tikf..?«■<t ir taul ». n ikaios (TfrHaya J P°g •Astre tu-oD, ir.4 ■?, 11*3

ivimti lautni, knd šiandien jam pu dmnreftĮ “!>rr.*i- jų Lendin<iarbiu* su bnkwni?ji

!>#• ’ių r.uur, ne* me* minime .veda ir 
Kri-tsuo ()• įiAim A v eilę —.kultAro*

d IV-
’T ĮKri 

kalėda^"K.-ifp tuo.<u-l pagoaiskue jVi>a*, v»*| 
M i pu~. uji-. n;;t«U» - >, t. Dievt.. viytj ori-.i
“ 'Tie***. spaudė lr ■ ,nnn<i«' Sveikini 

jluu*j kurie tikėjo j alpimų S|»iul<# r 
(Atpirkėjo, n-.- jie muhi\ knd |iranRtt^

Ii- X____ 21.U . • . _

ua. Sveik mu visa.- 
r apsvieius j4a ita*

LIETUVIAI DAKTARAI

ir tų p-'fųų vadi*. Sveikina t-j er**.:
LAT»jrrtte ,fl7 MM W. €9 Sv /

Notre Dūme studentas Nor 
lieiti* Alcknis, kuris šiomis 
dienotum bibm gnb ai ptvn 
duoja nvo -Tgantj lėvel . k<>

■ i >ų " i Ii ligonis labai greitai 

|m*veik* ir k<4j laikų j»asil 

-ė ' sn.stiprėjv" vėl vriš , 

i '•*'! tarpų ir dnr energingiau 

-u i-iii'iiis darbuos.s bažnyėio-
ir levinė* labui. Vilnri ii

Jts atima žemišką jų laidžių, 
taip dabar pasaulio ga luinai, 
turluHini, skriaudžia ir «pan 
dxta. y par tikinėti..*-, n«~- jut 
tik -avo partijoms ir -avo a* 
uiooiui dirbtų o ne viso* žmo
nijos, šalies labui Nebijok, 
nenutiū-di, mielasai varguoli! 

Ii kinų - japonų kar°, — Sunkioji japonu artilerija dau- l-*ikykin»ės ir mes taip kaut 
o i.-loriiH k nų K įnagy t n muro -•-•!> - • tvirt n- j ^aurų nuo riai, kaip anų bukų žmonės,

* mii-ų jaropijų ir 
ucnrijij vairuotoju- 

mūrą kataiiktėkos 
•blkU»ri.** ie lon...gi*
nilge L. ftimuti, >r

TH Ra«a): 
HEM>k tO*T.

Naiikingo.CICERO NAUJIENOS — Tiesos. Kaip anuo* Vie* 
pat* išvedė iŠ Egyplo ėmė* 
ir šėtono vergijos, ta;p inu* 
Dievas, savo gailės tininm u rt*

I IETĮ A

Tek CAN.1

LAI DAKTARAI

ZH5

DR, F, v, m
TPYT JV8 fRo

2158 \\
V*J : 2 i 

Ketri

2305

5, W<NSKUNAS

Tel

rHIRUT.OAS
Cermak Road

ir 7 -9 WL v»ik*r» 
vi* panl *niar»|

o. Leavitt St 
CA5*1 O-k’2

ūfi. A,
OTDVTC

-------------------- ves. Tik bukintu Jani ištikimi. Į VTRr-.rji U

ATSAKYMAS BLOGOS VALIOS RADIO M'- p"'i ,«"1! ............•

KLAUSYTOJUI

( liT'.KO. ‘"Trr* ausis ii t«»* kaibo* tekstas: “Bmngic 
negirdi B*?Im*v kų dieuraš- ji lietuviai, “Draugo'* nulio 

tūli ••Hitdio Klausytojų”, valandos klausytojai! TurbiB 
kuris matyt, ausin turi. bet su nė vien >. Kulėdo:- nebuvo taip
.jomis neginti Im-’i nenori gir- punašio-* į laikus pirmųjų šv. 
dėti tiesos. Bolšev.krj štavnš- KaKiltj. kuomet Kūdikėli* Jė- 
to nuliu klati-y tuja* bando ka- tus utėjo junuu syk j šį |u

tarpe M e* Jj gai ime j savo 
širdį priimtu Jis Pat* (Die
vą*) mums sako: būkite prie 
mnnęs visi. kurie vargstate ir 
njist ukinti esate,/, Aš jm* į<« 1

J, MANIKAS

DR. A, G. RAKAUSKAS
OTPYTOJAS I?. CHIRUilGAS

4142 Archer Avenue
i or»w. »»l.: 2—4 ir 6- 9 P. U.R<-j niisc v«L: 16--12 A. M.

ir 9—• P. M. «
Trečia.Jir 5*kin*dknia.n

j-tųji.! lutsrt;,

~1r?¥vTnOrak

PHYSICIAN and SURGEON
I d N. E -oadvvay. MelrasePk.
\ alt.ri.jp nt»o 10 iki 12 ». dirnt| ir 

1 iVi 4 ir nan 7—9 v. vnJ.nr*
T< Ufilrott Park 600

P.cj. 21M S. 54h AtA. »
PVn« M*r«xxl

Mamood A**.1 2418 f \
DR. P, ATKOČIŪNAS J

DANTISTAS
1448 So. 49ih CL, Cicero, III
t'i»m. Kc(t. ir Pftn. 10—t v*l r.

3147 So. Ha! t«d S U, Chk*zo 
40.lt, Į-T-rU E.-1 r,w pa;«i. Send. ir S-rboL nuo 2-f V.

!*S IT. CHIRURGAS
4070 Ar her Are. 

j Valaisiio*: 1 -Vi ncr.u-1 ir 7—H r. v. 
K«sr!i- t'••.-•.La ra*

Seki aiBcnj su-utanM.
Riiželia, l-i-į-y ir Ktagpiuėjo m, .e risią artas
10-12 vaLGARY, INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS

Naujų Alėtų lauk ant prugu. cijo* tmės naudų. »► įvairių bintia pne mūsų didžiai 
čia įvyko Ir-tuvių kliibų «1\ i , juireiigiinų Inu prnnvigų, katn-H'On. \ Ali um pasakyto*

guo*iu. auruuiilkdu. — Tik lul- Tel. LATaj*!

ki,,,.- geros vaUos , į [ĮR. (J. J.^VENCISKAS
Tmlėl 6v. Kuiedų ir Nauju j 

.Melų proga, širdingai *vriki

ĄjMLRiKOSĮ LIETIA'IŲ DAKTAR1 DRAUGIJOS NARIAI

8614

pramogos. Vienų Imlių suruo
šė A'nieįikos Lietuviu Pi liti 
kos ir Ptisnlpos klubas, o kitų 

vietos \\e-t ,s-id<‘s lj«4 V

bkj-ko! diaiigysli** ir parūpi 
jo* turės tik nuostolius.

I'KJJ uai tMis šiame mieste 
niiloinobiliiu • užmušė 67 as-

l«»', gructlžio 22 <1. “ Draugo“ Į si vargų ir skurdą. Ikdmr taip Ii jums gausių malonių.
radio vn!nn<l«»j«. Nidoigus • ra- įuiI vargo tietriik-tn ir is |vj. ........................■ - - - -
dio k Inu «yto jas“ barnio savo rira*) dnr vis du ilgiausia, an-
“rašte“ kalbėti npi.- kunigų g«; todėl. ka*l žmonijos vadai,

Polilinis ir Pušalpiiu- klubas Tieni*. > sužeidė 943. č*iu |n-r mokslą. Ib-t. kn p tik pats sa- mokytojai nutolo nuo iūevo.

Aliu sllVo salėse.

Pašiurai.* įa i* laikais *io- 
<lie4««*zijo> vy-kupai uždriuhlė 

jBirdavineti svuiginun/iu-s g • 
liuiu* parnpijų ir religinių 
draugijų pramogos).. Dėl m 
liiežnsties vietos .lietuvių šv 
Kauitiiero iniriijaju re *uieng> 
jokiu • ūkti ėlio, kaip juipm* 
tai kasmet buv,, renginiui! ,m- 
žnyė .is >v etane je. sutinkant 
Naujus Metus. t.a! J. K Vy> 
kujA.s Jobu K. N<HI išleido to
kį įsakymą tik Suikiniii. B“ 
abejo, iei ši- isakymĮt* pusi 
liks nuolatos, lai Port \\uyne. 
IndiiUiii, tlieeeziyoje katalikų 
|*»iapij<»* ir viso* religinės 
draugijos beveik nevnlė* su 
įuosti nui Italių, ie i piknikų.

penki." metus auto- Vw tamsumą, o blogiausiu 
blogą valią ]ail(Hiė.

T ,1

iu pagriDvlų, le-, pnd U-'b' , 
rodos, kuomet kito- org’aniza

pereitu
luol iJi.’bs užniušė asilė nų. 

> su*4-i*tų būvu 3,211. i m. kaip 
ir kitur, visi nori važinėti tu 

Jei gjiti nevali 
nėtų nidoiitolnliais, tai nejvy 
kt ų tiek daug automobilių ne 
laimių ėia ir kituos. .Umeri 
ko* mie*tik/*e ii ant vieške
lių.

į ’l’ielgi, nenuostabu, kad uv 
radnry šios din ezij< s v v-ku 
|>r»s nori prašalinti svaiginan- 
ėius gėrimus įš visų katali
kiškų pramogų savo diwet’jo- 
j'-. A(iv N VaJasina

Kas nieku nejiaslUki, tas 
niekuomet neįrigyi drangų.

rlei*yliė y m jutamius va’-

Itu-ylie yiu putinas iaimin- 
gam gyvenimui pauostus.

“Pats lsguiiytujas atėjo j šį 
|Ktsuulj didžiuu**iunic v arge ir 

Vargšas ‘rndio kiaušy tujas’ neturte. Jį* gimė tarp gyvu- 
uori primesti gerb. kun. Vai- lėlių, kūlelėje. Jo žein ški gi • 
ennui. būk “Jis išniekino vi- lajai, Juozapa- ir Marija Iii;

iluilydfs buvo. Ib’t KfldikiTs 
•lėzu.s savo gjiiiiioti atnešė pri

Mis sĮiv.fgiiMti, ziiumes ir ne 
tikėtai si suko: “Dievas jn 
iiultami." už jūs piktu* d.i.

&-

M METŲ PRITYRIMAS 
Aij» e<M*auauojamo* — akinu: 

priuikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Av.
Valatidml kasdien 9 iin 12 

nuo 1 iki 8 *«1. r»k. 
TcL CAN ai 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

de| tįstas
4300 So. r tirfidd Avenue

OFISO lž ALANTOS:
m ral. Tv to ki S vai. tafcnrn
S«k,::a«!ir: ir Tr.ėtsdiroiri#

p.

TeL Calnmci 5( 74
OFISO ,* ALANUOS:

9 rrta iki 6 kar. riakiriaut ark- .’tiuiiheni^s Ir l-« ĄadvMivH

DR, A, 1į STULGA
. dantį; JYDYTOJAS

i 3259 S. H alsted Street
čir Jno. iu.

Re» 6?M> 6c. Talnun Ava.
Rr» TcL GBOvekUl 0€17 
Oi m* T«l. HKaiock

OR, J. J. SIMONAITIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. )Marquene Road
Va) 2-4 ir 7—9 vai.

Krtv. ir Nedėliomis arauLiuua 
JsttbaLoniu l'Ycrroj 
1446 So. 49th Ct.

N’it.i 6 iki 9 mt. vak.

I
Ofise Tel VIEcimi 0036 ,

Readei.'-ljof TeL BEVtrty 8244

DR, T, DUNDULIS

vu žmonijai viltį. — ra l>b-;’lt..nf, l,()l levnrd 2o(Xl

JOSEPH J, GRISH

Off.lt Houn
2 to 4 ai | 7 tn 9 P. it
Sundav* J j Apjointu eril

DR, STRIKOL'iS

GYDYTOJAS IR CHIRUROAB 

4157 Archer Avenue
Otiso vai.. 2—4 ir 6—8 p. m

L

bu* ! ui:, tamstai “rndm kla:>' mybę geros ’ aIvis Anonėms.
'ytujitu“. Mikam kml eri melą Viešpats šv. Įkišt.- sako: “Ne ijkTI'3’1S ADVOKATAS S no t iki 4 
gis l’uri ausi-o įieginli. Štai.!-ibijokite. nes štai uš skribiu South Adiltind Avenu* N«Wi<n»i
kun. \ lirūtio jM‘r radio šaky-Į jums dhlj džiaugsmų, kurs bu* Res. 6513 S Ivoekvvell Street

Telepbone: REPublie 9723

PHYSICIA.’i ind SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Oi j V i-.»'

■O 6 iki R vh! 1 
pasai atitarti

i-,Ji 
lr In 
ni-f i

Ofhao Trirfi BOUlerard 7v2O 
Namu Tekf, PROspcct P36

KLAUSYKITĖS
nuolatiniu ir labai įdomiu, Povilo

Š A L 7 I M I E R O
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

,fl, „» ,f

Penktadieniais nuo 7:00 iki 12i(i vai. vak. 
Sekmadieniais —- nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

inmi n nftnn

GERIAUSIA VIETA PfftKTIS NAUJA BWCKA!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Dencmark, Ine., teisingai 
patarnavo \V ėst Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vžeta Pirktis Vartotą Automobiliu! *

EMIL DENEMARK, Ine
Buick - Cadillac - LaSalle3860 Ou-dpnV/ll A iro

± JL T Va Tel. Cravvfora 4100
3E 3E E 2Z

0.

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Rnaa 
Mrt m -olilcn Stale Rantl luuu*
\ *l*n aa: Lasdira mi/» 0 iki 5 
l*ati'd. lio. S- n><t«M ir PrtnvčitM

vakarai* non fl iki R

j vijimu iw,>a i>. K»>ckweil bt. 
______ žetafctiAi REtabuc 9<>4Mi

KAL & ZARETSKY •
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Par -'lėlį, l 'arntlikr ir RptaerĮf* 
nuo 2 iki 9 ra L rakare. 

Scnttloj ir Pėtny»i«j rtt«j 2 iki fl v t 
Šakotoj cm, 12 iki 6 v. e.

Tel rro»p«rt 1CI2 
Ket T*L Republic 5047

TeL CAN ai 612B

DR. 8. DIEzIS
GYDYTOJA? IP. CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road

Valanda*. 1—3 Ir 7—8 
-cmloiut* ir '-r k’L Į«t'. I »utart|. 

RPVItipINUt l k

> « V s*.A4VJ44St 6laaiuiiaa i.vrubiK '!6t>b

Re» titane ja
897,9 So. C Lr era ant Are. 

Snlnn.ta 9—10 A. M.

TcL CANri
Sc*. PR0«p«ct 6A5«‘

DR, P. Z, ZALATORIS
GYDYT0JA8 Gt OHIRUROAS ‘ 
1821 Sn. halsted Street

Rpri.lettrija■ Nffl Artaiian Avė. 
VAI.AVINAI- n —*r 2

fl iki 8 vai. rakant
TcL Office Waotarorth 6330 

Eex. Hjle Part 3395

DR. SUSANNA SLAKiSM'tani tr ruko lUn, 
Gnnp ąn

■ j

5
Offiea Pitone 

PP.Oapert 1028
\ aL24 pj. ir 7-9

Kc« and tlflirr 
2359 B. Laaritt St

CAN ii 0706

iaUt'Mtu* 2—4 Į*> I'lrtą./7 X v, tai.. 
,r ,- >, nslnnn» irj-‘itmlonui

Tel BODlrrard 704S

• ».
ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR, CHARLES SEGAL
orisAH

4729 So. Ashland Avė.
2 luboa

CHICAGO. ILL
Tti«fcei>6 MlDw*y 2?»

OFlSn Y ALA KDn«-
., . a. . — ta* a

ral į., rt - ir rijo 7 iki 8 JO e. v

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB (HilUURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
Tei. YARČI !mi 

Bao.: TiL PLAa^ 2400

VALANDOH:
Nūn I» 12 » ryto; 2-3 ir 7-fl v. »ak. 
FriSflitaari otte !• Ai 12 n, diena

DR. J, J, KOWAR
(KOVAUCAS)

GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 
2403 VV 63rd St.. Chicago

Nrd> iiam įf TnsLia<i*fa(ata

* DR, A. J, SHIMKUS
'rl’DYTOJAo iri CHIRURGAS 

Obsas 4300 S. TairiklJ Avė.
Tel. LA j - -',te 8016 

J \ A I*AN 1)08:
?—4 }xrpir< - 7—9 vakare

1 iec;ia<i:t itiais u B* Liuadiaitrao 
_________________ '<»‘b___________________________

Tel. ori. P-EPubk 7655

;WUR. A. R. LAURAITIS
DENTI TAS

2123 ’.Vett bi '««atte Raai
i Ai, iail. ketvirta, » f«i.Lta4u-tti ti 
■ t l.‘ e. nų; I-A ,, a; 69 t r 

(»*»tądientaia ntio n « r. iki 1 p. «> 
1CI B ltrry 

MELP.OSE J ARK. ILL 
Pirtiadsei iria u e^Madientau n >o 

10 v r. iki • rri. takero 
Arliadieetaii ann } f, ik: 9 r »,

DR, C, Z,
DAJ7TI8T

VEZEL’I
ufkmiHTAfc

4645 So. Ashlajnd Avelį }
arti 4“lh 8,rM V.,

VaL: timi 9 ryta iii j H vakaro 
Merrdt; foęaJ

’IS

Tel Ofite BOUleeart 
E«.: EENeeod 5107

15-14

U,
DR, A. J. BEltTASH
756 U'esl 35thf Street

Chi-ts'a lletuTi^ h 
»onu«*. kaip j* pn
Merijai Araccatioa 
Collofe of Barneone, 
rfcitae f»i yra. ai
koa tBedlkabri autori*

y i

(uu-« ucasumj ae-kai>
fat pa'.arrjmnn. J7?9 Y 
tat KEJCock frna

Į raa&rtis**Į. 69tb H,

Eirkv;, (toje -.uta! kų fte-imo-
je tmi r.«ali- khtalik -*kM loilc*
raėdo.

keltui slii'.Vf-ite bi invW)u t r
mnkykln*. laikyNtte

• • n r pinti įkritę ir fcei.tnuutM
anto itauniRrtR<te ->)J

įĄ kuri
Naudokitės patarnavimu tų daktary, denristy, advokatų ir

te jūsų dienraštyje DRAUGE,

I

alt.ri.jp


Atltarimo.-'. sn::*rn t J., IJKb PrtAVt»X<y y 5

CICERO ŽINIOS
BLOGOS VALIOS RADIO 

KLAUSYTOJAI

Sv. Kazsntcro Akad. n®.< brangi. lovana ir link,* Visus jaunus pili,ėiu.» reikiaR-jy 9 Skyr. Veikla

(Turinys iž 4 pu*l )

fej-ijonalu.-; vntj, moterų ir 
jaunimu draugija*. klubus. A 
čiuoju visieuib ui paramą au

•kas ir darbus jur»pij«i ir ko- . .. . . ,. , ,
... .Tl , . . , . Hv. Kat.tnihm A kad. Rėi.■ :

.... i »• - «tyr»a»s susinėkiS i.-u.-. Visus neinu vftr.b- Kj . . .
... .... , . lUft'. bus 4 t! . n»ol,t\-dikclio JfSaus, -u rirųsa. *t*> . . . ,|tw kambaryj* / a ai. vnk. vr
ti Katalikų Akrijoa. Jeigu

hi’-ius vargšus,' darbininku-. Dievus >n iiiunita. tai luts pri«*.< * n* ’ h_ rn-«Bito«ai
«ro .. .......................... . lu,™ ir .r,in«, “ ,r «"’•*T i "K“'*“'*'-

(acn»* ir ai-v'inkės lietuvius. t. lydi nu- v.’ a tr
taimeriu*, hui vari skilta, pts>- rių Sv- Kalėdų”.
----------------- ... ------ • » buvo s.:', i.

kun. Vaa'ūnu kailm ii jo nuo

jo pasveikti. dn*ld<-rieąė buvo j laikyti lygiai*. kol jie nrparr- 
s'U'jaudinttf net iki asaių ir dya savo pareigų atlikimo skir 
dėkodama pareiškė džiaugs tumo.
m,, kud pr kbu-«uli 2-ra. i #lw||>t(< ko.
krropaj. kiartr užsiėmimui cauik-s esi

Pndrilamns Nauju* M«du-, skirtas.
jžrtstrv žomv trobai darbi

nm»- <b»nr n įkalu svarstė'i 
R m- renkama ITK1S m. ui,*, 

. ba.
Pu His-iim bus drnrg .-kn

vakMio'is. Ibis duodamu.- «m- 
v.-»«os tom. nurims, kuriu- i’-tircRl* ‘Avikinunai. Są kaltai

lierskaitv. Iritikm.-de, kaip , ... ...
. . , . , . buvo 10 metų Mt Yliuje

biaun".i meluoja hununistų
riamsto bendradarbis. ‘•Drau- I*r'e 1° 'nkaro vaisią ’tarir 
yo” valandos • Radio Klaus? <> ”'M rėmėja Mriiau-- 
to.au”. būk pats savo sn/iti* i kier*: abu Miliau-aai , i-u- 
teiringn- Kame knn Yaiėii -Piu.> darbus reiuin; ir i., i 
nas neigia <Urb ninku ir vai S’Qn geradarių atsives tam- 
gštrs savo kalboje? lr vėl „a- b)'"aitrom Kitų vardus -u- 
kau — oi didelis melagis. žinosite atvykuskvi. Tikimi

♦ flk •-▼ • — e*’"’*i>» u

fiinnkti j draugiškų vnknr. 
Erdvus Lufcauritų nan ;l- >i 

talpins visas. Są tč

Mukau nereikia pa-iduou 
ni deriniui, ko ncgau'i’a iš 
ve. gi’..

SKAITYTOJU BALSAI
Valdžia Ir Kunigai

Sižcisdi'tiY šlnmštns. kuri- 
dar vis bando, kaip vilką* <bi- 
ne-tvtis avies kailiu, vėl pi u 
pliUĮto “A. k kunigai nutarė

vunielir' k*d atritanky. ir dvasios va- ’^kMuoti Lietuvos valdžių”
dus, klek kun. U. J. Vaiėū- A; *«*<*•♦ "x ” redaktoriau,
ms nr- visur m mumis dar- *ak»u* kad Inmigai ir visi xn-
nojasi. Rėmėjos esame Intai įpratę lietuviai kata*.km » i-

' dėkingos mūsų gerb. klebeni'.' ‘>Mnnie* boikotuos tokią vold-
.. ,. . , ,už viską. ' "* kuri ’ L 1*1,4.

'"'■y.1“’ Rvuh^K', („y.| ,, 5kiTiius VJ |,i,.vo ir iuxn>,„.

/"w«inn' ey pi......... u kurim„, ...x„. Mum- rū|u v.-tį im.-rnų puo-
mintingų žmonių. Tikėk ne ; .. vf, 0 np kokl0s tu: VlPn ru.
, , ,. , , . ... .. . sl/ute* Sapnas pavyko, .iuu n Knh,o lu‘ • ■’n • sru

atabų dievus, hėt j tikroj, vK ‘ ., -a-, m nnrtivr- kuri nori m. . z, hiMieciu skvnuj turime netik ' • n' panijo., kuii n n j«
mj Iheva. Jis vra bwmnmi«1 . :«ii in-. . v „• 'ueigau i u. l»et ir vaikinų, pav. erP* *ari j n, m<-
iicsa ir h»luis. Kas Pieva sv- : ' . . .

. . skvnans pmn. Seputienė* tūk n, tas m vaikš'toja tamsybėj 1 *
— Gerų vaitų turėk, o bflri
ramu.1.

Buvęs

P. S. Tamrtai dumiu šj |m 
tarimu Naujų Metų moliuci-

.• -ijui: brisk j savo tėvo rnunu , 
i> kurių išėjai. Neieškok *au

PETRAS 
ZAMARAVI6IU3

Mirė nuliu I d , t kil m . 
i:.*# vai. ryte, sulaukę* P’»»v

aEJUiU
Kilo t< l’inp, Mld ap'l.ri'Cv-*. 

Jaiiikkollo p*ra|'l*ia NorreUa 
kaimo.

AmrrlkoJ Mrjirno 31 rnrlu*
kaliko did'IUmo nuliO'Htn,' 

nminra: Kulnnrrų Zav.*rai1- 
u jo frrinijcj. brvlH-nt A- 

4amf>ntf'n?. Srcdlo vaikę An11, 
nę ZomnruvlfUj lr d*tU£ kitę 
Ktraldlę.

KOn&ja pu.V»vor:as Lachaatn 
kopi,, io;,. >114 Itrd 1*1

La*dotijv»-» |v)ka lr<-Ala<lhnJ. 
■avalo 5 d. it koplyflo* k.10 
va! nto boa alžd'la* | A-t4- 
r-4( Varlę parapijoa Sainr^ia, 
kanoj (vyk* fvtlaliucoa ;,-aial- 
rtna ui \vIiobIo «lel4 Pa pa- 
nuLidu bu* nutyd' tAj, , Si* Ka- 
l’v.laro kapih’-a.

Nuoiirdtlal kvlr.iamr vls<x» 
(rtmllira, draticuarr* Ir pLty- 
»iomn» aa dalrmutl Mo»* 1x1- 
dotvvėaa.

NultOrtf: Dratira^. Brolio
l nikai ir G tonui'-s.

ADOMAS BEP.NADISIUS
mirė Nuilsiu I. lti.S. būto vaL rjti -ui.i.ikv- 5 metu 
mui. Gimė Cicero. IIL

Paliko dideliame ii'iliū<lin;.i ieva Kdoiuu. motina J ie
va (.m t«\ni» Li.ipšu'.t' l. o - ■ ri-: St-lln. lx»;ise» 
Joseidiin** ir broliuku Antiniu t««ta Emilija i ;e
j.s. v \ t u l\!izi"u<-r i. dėdę Povilų Jtornadišiu ir io mo
terį Veronikų Pitt-bui kh<, dėde Ai.tni.n Slninku ir kri
kšto tėvą Antanų Navicką ii krikšto motinu Ona Gnl- 
binuite. d Lietuvoje ut>« iut-‘ l'l’.oilijji Jjiipšis. 3 t* tas: 
Onų, Aiit.<n«-tt.) ,r Juozapina ir 3 dėdes: An’una lau- 
l»š| Kaz.imii iii ir Jurui llvinadišm gituin»-s ir drau
stis.

Kūnas luišjirvotas 1601 S. 49tli Ct., Tel. t’i<ero 311. 
laidotuvės ivvk* Trvėunlieni, Sausio 5 d., iš namu 
vai. rvto bus ntlvdėta* i šv. Antano i*ar. bažnvėia, 

kurioje iwk- gediiMniroji ivuiial-L^ už velionio *i»da- 
Po Įnmi.ildu bis nuivdėtea . šv. K įpines.

Nuoširdžiai kviečiame vis”,, gimines, drnugus-ges ir 
jKizv-tamiis ma- dnhvauti šiose luidotuvėse.

Nu' fnle Teras, Motina. Seserys, Lrolis. Tetos. D» 
dėss. Krikšto Tėvai ir Gimines

Ijūdotuviu Direktorius Antanus Petkus, Telefoiuis 
Cicero 2110.

n u •> Kiškūiuu. ar dnug ki i 
Gruius pavyzdys, knd, ki.« 
mana, ten ir vaikas

Laido tuvių 4lr*Lnr-.u« La- 
rhnrtn lr Sūc_i. Tchrfenai
l'ANal 3515.

vergautų paitijai, o ne viaue- 
n»»-nei. jmrtijni, o ne Lietuvai. 
Mūsų tauta vra krikšiėonišku. 
k« ta Ii kiška. Tų ir "N-nų” re-

i----------------------  '(laktoruL* Žino. M*-< nedun.’
Laimė priktniro tam. krr “NaMaitfs Sapnai” b*i:.u n,F kan- t<injMn J>fi. <inv<>s SQV . 

« teip grtft |XriTri|iU d dywre^ J Pat rebult C , . .jim^
nu-iJta*. KuIiMcdmitė. S. Ib-nuubimtė. kftd ir

— lt Rotskaitė, P. Mnraškaitė, (nul iniri j;i cL-, .
\4 /• 11 _ »A C • » CM. Xnvnr*kYiė, G. Metervta ’ui.

Srpnlytf. A. .I»JIiūto«. M«-1 Mūsų .-udžl.,s auk... ,;i
snė«e ridės* buvo E. Gur

Knygos! h Knygos!

Puikiausia Dovana
— tai Gera Knyga

• DRAUGO” KNYGYK2 DAR GALIMA GAUTI 
ŠUS KNYGAS.

kiaušini parodu, kad m* s -1
n«i», P. (i«nb,wiv,fl8t*, P. ,o (al|| ..... Katalikai ,w

___Al__2A- v r».x r. r 0Murai kaiti'. J. Itut kaitė. (». 
Itnt'sfcartė, <L N«vnr*kytė, P 
''louukfiitė. Y. Milius ir 
dakštaitė. B J.

65,P. Buėys — Trumpa Apologetika....................................
P. B IČSmS SaT*£vwka .............. ....................... > - .P. Btiėys — Katalikų Tikyba ....................................... $1.35
P. Bufy* — šventoji Dvasia ................................. $121.'
J. Pauliukas — Kelionei IspaJtiai ....................
K. Mntulniti - Kristaus Patarimą Keliais ................. $1.««»
R Alcxandrr — MisijoCieriaas Užrašai .......................... $1.0
P Jur^tn <?!>•»v-r-T-rAl y»reo-«--»;

dėjo -a.# auka- ir gavyboj’ 
kad Lietuva būtu lat-vu ir m-»1

'J- priklausoma, jie turi tei-v rei 
kalanti, kari noksta? ajše Pie ! 
vij tautos inokvkfos*' būtų dė- 

Draugiškas Vakarėlis *oma«. M*^ t;R,i »ai>
----------- tii Im* tjkėjimo. ta* Dievo, te* ’

Mot. Sų go*. 2 kj*. druugift- išriluikv>. Jeigu Snietviui ii 
kas vakarėlis ivvk- snu-io 5 Grigaiti- nori tmitni g> rovė-- 
d., 7 v. v., Lnkausku name. leoeidtauk» jot* vienylAs. Me?

katalikai verg-•- m bū.-t.ne. Iš 
svetimų \ergiju iŠ«ilni-vin *. 
-a\'u tautos prie-ani.- nev*T 
gausime.

Ciceros Katalika?

1U21 45th Ct
Tarpe 2 kp. sų-t ių seniai p 

.4gyveni;> p*Įin»tya — >ykj 
-š.’*1 metu* visom® draugi-

kai praleisti laitcą. bei pari-į 
Me’knėitmti Tn* arėaan -ur*o

STANISLOVAS
JANUŠKA

„ in f.rorxl««, 31. !»!?. * vai 
\..k . palaukęs 35 mnlų aiuL

Gito* Vhlt-aco. III.
Jv.!lko <lia*Halni* nullfidllue 

ir,utim I"r4xjlt. po t«vai» Va- 
nntooaflt. r) • m».
Kaj-imltra Yaltntool. irt* Ii 
a-4|. M«>rta Ir Martin, lr*>- 
blua. puabrollna, pu»—»rrl» Ir 
Jaar klla Klralntl ’» lJr*u*x>- 
Jc arnntę. trl*. 3 "Vido ir 
klika cVtr.icet

kiniu [a.Urt olas t.’Ii So 
ejuiipbcll A* e. Trl. Proapr-cln«».

LxUilolt,* fa (»>k» TrvZliullc- 
n* baubto i d. «l rūmu k vaL 
r> lo bu* atlrd* ta_» j Gltnin o 
Ihrltl PatiH** M*r»,uia pxr-p 
l-.tdij'ėis. kurioje jvtlua a«*l*i- 
le.ęua pafna.-Jtks, ui velionio 
m> l* Po i>atnaJ(lu *>u» nttlj- 
■4’.ajt | m Kactai-.ro kai'tn-a

SuofanllUl kvieZiaiM '■«“
ritu,,'.^a, <jruTiruj*-r-» ir P*>r» 
larotta-D.aa dxl)*..all ilaw 
lxldo?UT(a»-.

tfallOdę Mnlfenu S»«— -ik--. Irta le kiti Gimtu-*.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
IMtrLJJal nukMranM rlMMea 

paminklų Ir grubnarnly

Ižtdliauala parniūki* dirbttrri 
Chleaffoj

Ro-t-# 5» m^l* prltyrija®

Pirkių Ur»lt»i IA dltl-tuvėo lx
taupi kilę puuroa

Moa Mllkotnr dari** dauc*'.lai 
trmeaulų Chk-o<ęa Llvtuilt)

527 NORTH. WE$BNl
Alll'l t.ILVM* AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103)

CHICAGO, III-.
s -

lakolutuvių ■], 
M*>ikx T* :■ t

kluitua h I'. 
VA. -1* 111‘

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A. . »«> M. Aa* A .............................
Ck. AiaUiuuU* — Sulos jakai Tobuiybėn..........
A. petinii-kn- — Praeities Pabyros .................
M Twain —- Hucklcberry Finnis ...................
W. Sranlon — Dieve. Pas2tę»d’ėk Mūsų ...............
M. Wa«gam«« Karalienės Priėadas .............

Su visokiu .- tv-ak}įimta kreipki^*:

l-'X' 
25 c 
75f

aunu.
2-roj kuopoj nuolaika de

• At** a ik

niiių g u netiki 
manim.

|Utba Rowtt Shoppeji 
4180 Archer Avenue

tai r graži, sūri rinkimui pa.-i Kaip jmj lietaus parirudo 
<|p)'darė rualonetinj ir nutarimai- Minlė. taip po n*laimės lauk

“DRAUGO* KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

naudingesni. laimės.

Džiaugiamės kad ilgai ser-
gunti nori Mag. Šneiderienė 
eina geryn ir. gnl. dalyvaus 

į tlmtrgičLanit* \akarėiy. Są iė-, 
ntj-ui'dMinos j**- apghilėtiBų 

j* r Kaltalu.* iiful >\’a-

OAJėa MjIIrOi-ir-— VrMiri'rm- 
UaoAKtatn* — ImIiV .t.iim* — 

Pipotiimu m*. 
n«w i^rATirrrr 8>*®o

A m viii nnii’t * *»**-*•'*-•'-•’**’**->-’ 
III U U L H H b t DIENĄ IR NAKTJ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ

5ū.* 71S W*-at I8(h Street
Pirm, MONroe 3.377

1G4L Vt'eži 4t.ik Street 
l’b r.. BO’T .'ar l 5203-5566 

4?: d S*> \Y*?iern A’IR
IEVAS VIR GSS3

IR BCK SILi.'MC’t LINKSMAS SU

a »■» »■»» OIMMC.9 ,-<rv> l«»4 «■
rUCL VILO

■ a
t 1

1

BLUE FLAME RANGE OtLnrotKAMAs kušinu dėl tuokiu Fteię ik boilebių
Ištirku vartojant ir Laboratorijoj — pri|wlin(n kape aukščiau G o laipmu 

Todėl Kaitriau Dag% D Malku kaip kiti paprerii aliejai
<. Rhi i AS PATARN A V I MAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba PrcurM*^ R157

STANLEY O1L COMPANY
5*153 S* West6rn Av. Chicago, lliinois

S KAKAPALKiik Smmickas

LAIDOTUYiŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
*a —x% x■ a A/ U a V

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermffgffe Avė.
4447 South Falrfkld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

fWV A T visosex Av 2 x x Chicagos dalys®
KikoiyktU KiUq Li^mritj r*.Uo Fro<r*£i5 Firsiidlsein T»kirx*, 
lt •« r»C nkars H W R. F o. tV-UM <1420 K.) — erkn*Mjw

r. ULTD4I2BJL1

P. 1. Ridikas 3354 So. lla'Eted St. 
Pbone BDC.'vard 4<>39

2314 Wcri 23r<l Plac«

utbimniu ii ouitdi ,St\riii!i 42-44 K. 108 St. I| : 
Phone PliLiman 1270

I. Liultviiius

n. maaaiOAU

S. Petkus

4348 So, Calif orais Ava 
l'h'-ne LAFayett, 3572

3319 Litaanioa Avė. 
Phone YABda 1138-1139

33U7 Lito&fiira Ava. 
Pbūūt* BOl levard 4139

1410 S'. 49th Ct., Cu--t.ro 
Phorw < j« ■ rr> 2100 
6834 S<». Mentėm Av** 
I’hoiHi GBOvehiU 0142

————4-



VIETINĖS ŽINIOS SPAUDOS VAJUS i

Marijonų Rėmėju 
Pramoga Gūžiai 

Pavyti.o

M\ian irri'h pmik.
I’iunt-i e! mieliem pul upijn 

i ••laitu'į. , kur kb'lHiiiiiiijn ge 
• I > I llll. .\. B.'lltlltl-, ii s ku 
.i < j litiiu'ii į ui i Ii pramoga/ į

IšPtPAj KAIMO KRAU
TI VT,

Įsteigtas Komitetas 
Klaipėdos Atvad.u tumi 

Paminėti

šie m* l«i lįt'iin imii i«-j km 
Li ilM-,. llll ui nl t vili 1,.1-tii

KjitlHn l.*i Ia Mi< 'ha lo nu 
1ų kaip I.idilių nt unduio 
k'n |a-dą. \ .t-ai m -cm dil.lą
Lietuve.- \cm U.luiKiiiiii 1...- 11 kul iu -lįsililikn gružo* būre

li- žiiimiią, ją Iuiįm' ge
rb kleboną-, iit|\. .1. lirihin- 
ii daugy lu Miriij iš puiriu 
koloniją. I? lik rujų, tik reikia 
«lž. migti.*, knip paskuiiniai.i 
laikai*. Marijoną lu-mėju Urnų

invln • ui.nkIus c- u lupki ri 
2-1 fili , ii I pat nu Iii line | n 
trim l::ii nu •. i-ir i-Ii igiiim.

Vi n -ilu m.kul.tuviu pilu i 
nėjillIlĮ Mll'l'tlg llll'.' <'lr<’,i;v»j 
Šimui- iii uomi- ku mulo I*
DatižvuniZiit pastangomis įstei . .

, , tu kilu pru.ivigus lanksti. Ir-
gtas kumitdas. >

siikehn grudi ii|ki, tu lietuvis
Klaipėdieti- mis. I Biad ką svetingumą, sueiti srs'pn- 

čuiis išrinktu- k• i• t••!<. p r- z.inti ir padaryti gTažiiutsic- 
mininkii. .kum- Juška ir .Juo- -nutykins, draugijoje, 
ztr- Afii'keliūnns vicepirmi
įlinkai; mlv. Kastas Suviekas 
ir p lė t >1111 Sk l ieki II tė 
k relm iai.

MaKųVETTK PAKK ti- reik£niiogki. žodžiai «di-
Snu-ui ? ii p!n;i'ik jii I ntn.li-;darė {rfiudiH vaju Kalkė »
kik/e ‘pnuiki vaju'’- ;ioje ko- Imti K Y-Ugnis npi- įJog <•
k-Tiiju.ii- linu \ Kadrilis i , •pBUtto- kenk n.itigmną, ‘ lipau
iltį , jsi-aki i-’.m*-.du- fipi • tm’rt-.kūkluriiiT L. šimutis gy
-painią ka - n\••i«»j«-. ,lts a Utini vaia žodžiais paragino su u
nušvietė blog.- -pamli.- reik prisuk Ii prie k.'italik *ko
nu ir galybe. Prieš inuk»rą spaudo- |Mtbukviiio. Kun \
-|Mimią r«-il.-ii -talyti gerą Andriušis, ” I traugo” adniini
-panda. “Nes selini katalikai stratoiitis Irmnptii kallmjii n
statys bažnyčias ir mokykla- |ib* getu- s,miniu- platinimą.

n-i jie tu turės savo sįkIii- 1 tiem- būry* hm o H » Innkę-
iki-, kun gintu juo: mm si j prakalbu-. Dabar /. iire-itne,
-ūkiu užpuoliku. nr .Maru liet te Purk pralenks , , - ,/ . 1 ,rk ligon nej su <ls u i

Pu pietų pnrapijo- -ulėje (’irern. nr ne ateitis pat i- .....v..
gerb. klebonas kun. A. Baltu- dvs! Kv.

CLASSIFIED
A N a L f A I 

f Neži-
rn,im pikta.l iriai jMietžft | 
■■ieitkniiK l t nl.ivę. esančių 

• \.'iiii;ulv:ii ui m (Liudvinavo 
Ivaitu"* i ir | tolu- k<‘1iajple- 
lAlml Itin je

LIl m IX \A'rAh,
» BO- li OMU Liiu-t- atlik f «.'z H OC 

t SIU 15 ti “Lic: 2<l«-ialKė‘ 
II ao _ ♦?.*£*

♦irpnpt unnxu cr 
CANat m: 

ristini KHOltO.

g..||,inj. 4t,sn«MBs t-;t«£lnl.v 
vinuu kilų tun« unt Kirto-
lynu -o-i* K e- <*»-» ia>»» h.^eoia rtata 

Ineė tį i ^lfTlLl ’ Pa. k I* tlltt-hlir :ti Clli T ra lodty
, ,....... . i x<!inif.»^ Jr ••£'•!. v- n.uu-n ir mi

litu iv.iirią | ri-ku.l. Pikttolh • ««l»iku, t-rir Vai .-»<•«> ir toliau «ao
.. ! vat-iitru »>.'•! uuormarllų u ii ai •

litu lro,nfti n -I.hiiii 'i ,,i,a.i». , i •i».i.u«" auiniiUMnutl-
11, Jt U Ko. iknU'*./ s»« . 
totri

Pirmi dvJrnr”k*i ^9?^ P2. • 
MrS. Iiivm P.rti-.-i nr. ••‘U 
ti'ieeTtssrniil avė., .laekson Pa

m .-uite- |
liui-, gimiisini- Naują Metu '
dieno. į -

TIRED, WORN OUT, j ~

HO AMBITIOM
’ * V1 * * Al,r -'■'M \ 5 w *-* « r »»

, - *•. * i m/. >|)j»hr»nh

2503 V. 71xt .st., begalo jver- j
gijos lien.lra.lnrbm. įprato vie gru?ų Mni-įjoną rėmėją

ilnrbą, ne sieti kad gražiai pa- 
vuiSinn savo prieteliu*, bet ir 
pa.-iž.udėjo progai pasitaikius 
ir ateityje neužmiršt'.

RADIO Gaisras West Sidėie

* O) lo matev leje inoi»r> I 11 •
I .imir litniav- in i5nrnfii hnvlnc all 
, -i.kilUi rv ' -um ol.l i.uUI Iu«-

n-lbiit i-. Innurj*.ratui 2211-82J16 Se. 
Pula-KI It'm.l i lilvacn. Illinois.____
-1 hlMI-lUH IIIIIS MOllll

j !fa>lni,uiiiit<.jn < lamiburlu fiala* — 
* Al.uum IrAišilaji vviidllo. liečiu*.

U-tkinis štilijs luvan. ,ll>lS3Ullit* |
■'llraiurq de •Kimiu; v»O.i>'U"

,i | r,. 2.12J IV. 2-UI> M

Tat baigdamas, dar kartą 
visiems ir visi uis slėkoju u/ 
nt-ilnnkymą ir pasidarbavimą, 
ir kvieėiu ateinantį šeštail'en'

PEOFLES BENDROVES 
PIRMA 1938 M. RADIO 
PROGRAMA BUS GRAŽI 

IR ĮDOMI
Iš -kaulingo- žnunią ntsi'n 

Tikvmo, matyt, kud vietos ski
lius .-u savo valdyba prieše

lCT,.?' S„kul„- toninio,k"'1’ A,L P“kelHt-.:!n vai. vakar,- „l-ilankyli
, , . , ,, , nė, Al, .Jonaiti,>nė, iB. Neitaiadv. Antanas t Uis (Margutis) .... ■

- . , tolus ir kiti, daug gražio- ,-irir Juozas Poška (.laimini;:-r . . ..
, . .. dies įdeiu i sios pramogos pu

oš komisiją. i-v , •
, usekmią. i akaro visą progra-

sulinio -pniid

Julius iJIynnska-. N’ikode 
mas Kulis. p. Bnclėiilieiiė j 
(Ir. Jonas P.o-ka pa-kiili pn» 
gramu rengimo k>>ny-iou. 
Joniu Ktilėdinskiii, A. Sriu- 
lneiiei ir Antanui Barei iriai 
pavt-sla i lipinti- l’innn-a - pa

Skaitykdv Biziiieriij

Bargenus

Teko jsiiirt, knd Peoples b? 
ndrovės krautuvės rengia i 
pradėti Naujus Melu- -u In 
Imi gražia programa rytoj 7 

valandą inkare, iŠ stoties VC

Praeitą sekmadieni, npi4, 
12:3d i ui dieną, kilo ge.šia- 
laiilotuvin direktoriau- Ijieka- 
uiez name, 2314 \Ye.-t 2-iiJ 
Pine-•. (iai.-ru- kilo nuo eg , 
lė-. |*a<larytn apie $3.1 'H; nm. 
stolią. Ra?

H O U’ m j n f
won>cn «ic 

jus dnuauna ihcni- 
wl»M areunit, sll 
iir*J (jui k it h peri- 
inin wj»ltncM and 
pain? They th.tuld 
Lnow thas Lplii 
fc. Pirdtlmr.s-* Tah- 
Ir* reTierc pert- 
odic paini ana dli-

-onfort. Smili iue oną 25 ,vnti- 
Mr«. Donte 11 -Hian-i of r>in»ill<, 

I!lmoi», »ay», 4,l bad uo unbitūm 
a:»d «u terriblv . crvoai. Vimr Ti b- 
hu helpc-d ni.v petii>d* and built mt 
jp. ' Trjr tbcm neit rnonib.

Mennnt fltntyti tnn na a ją namą 
ar pertaiavU seną. paklokite

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Buildor,

6739 So. UapltKood Avė.. 
Telefonai PKt'-pcet 1185.

INVENTORIAUSIŠPARDAVIMAS
Pečiai ant g‘ -<>.

l f., i
anglių a*

Kioias. Kainos niipurinto-
greitam išpniduvirnui, kad 
padaryt vjetos muijnin 19.3S 
motų šlakui.

Oil Healers veri-’- i?'- nu o

£29.00
ir 100 galionu aliejaus 

dykai

Kaim,

K A PP.» 

PI'.

JPI

S b

ipiL'intos an

\MI i:\K

i-.i; \T'»bii

> I 111II

Ino PnrluV firiA Si >. IUUUJ Ihy lllUr
3417-21 ir 34(19-11 

S. Halsted St.

'Iii Boulv. 7dlii

Iną kuognižiniisiai ulliko dar 
b-i'io-io- i ei k ė ji-. ja i A. Pu 
keJienė. \l. Jonaitienė, P. Gai
lins, S Staniulis, taip pn( gr- 
Ibėjo jeius vi.-a eilė kitą dnr- 
lumtoju. I ’z. gražu pasisekimu 
ir kilnios šinlies Įtarodymą 
i i-ii pirma priklau-o didž. ge 
i b. kleb. kun. A Iteltnėini. 
dm b - ia jai valdybai, sk vrian- 
nmia'.u- ir vi ieitis atsilanko 
tiems, kaip li.-tiniani-, taip ir 
-vi-jiim- «s kitu kolonijų, bet 
už vi- didelinu.-ia padėka

rengiamą tokią jmt pramogą 
Manįuette Parke pas Juozapą 
ir Liudviką ’Gern.ldnuskits, at’ 
res u
kuri;
nosios kartos žymi Marijoną ,0’ ]hw muzikos, -vr
l.emlrmlnibė, Josephine Kr»-ill'iu {uanėsimą. lxil*ai nnudįi. 
.-au.-kieiič. Jau kas ten bus.1 gą kiekvienam klau-ylojiii. 
lai aš nedrįstu vi-ą paslnpėiii Taigi, nepamirškit. Rap. XXX 
ėion.'ii rašyti, tik atsilankę pa ________________

702, S. Aresirn, AvpJ''5*- MuiikuK; pmKram9 i5j.il 

n iriigiti j.ijn .iukTclf-, jau-! " i-nuuiili.ūi.. liio. I.i

Norėdami mylėti tėvynę tik 
rą, aukšta meile, turime duoti 
jai mūsų pačią asmenyje tu
kina pil'oėius, dėl kuriu jai ne
reikėtą nurausti, bet kiniais ji 
galėtu pasigirti. Pelico

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Sfdernonnvicli 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka- 

*2Tr mis — Ir Sek
madieninis.

Telefonas VIctory 3486 
504 West 33rd Street

stel»ė-ite. Jonukas

Bunco Vakaras Pas 
Gerakauskus

| Kunigai turėtą įsigyti g 

I Vyskupo Petro Pranciš-1 
|kaus Bučio, M.LC. para-j
|5ytą

Žemo irrrtinl »tlrbl£la Nl'-Jlant l»l» 
Koxh-u Ir lUn*wom nk«uaxnti« 
— au«>iOxlo Koaemiu Bpm»m Ir 
{uuulAu* odo« riMnimpuntei -Ifl- 
lljnnal vartojo Zrtno per !6 me
iliu. Ir \1M crr5 Ji) kaipo Marią, 
■augia. Ml^akand^ HTiiuOtę pd- 
l.nriloliutil od«» hl.-}*JlriiMn«. 
Vitvlrtiula Oood Hou»el.r»pirig 
Bur**u. No. 4>74. tie. C u e. t L 
Vl»o3« valallii**u.

MAIMjl 
Sausio S i

N’K PARK. 
j uis Juozapą ir Įt

lai geib. šv. Knzimiero Karai, i Liudviku Gertillnn-kus, 7029 
valdybai, kurią So. Arferinn Avė., 7:30 vai. 

.autieji nariai J. vakare renginmn smngits va- I
ilraugi|tu, j<>
-ivla: a -oi 

SioL.-na.il i 
mis :u>kr., 
rnJt. I 
kėši

Įl

PAMOKSLŲ
4B0 puslapiu knygą.

Kaina J 1.75

JAU LAiKAS
I / ibaigė 193? melai. 'Vi 

-iems geriesi<-iiis 4‘Brango” 
skaitytojams pranešama, knu! 
jau Įnikus už.-išakyti vieniu- 

(lėlį katalikišką dienrašti 19- 
|3S m. Nelaukite rytojaus die
nos. šiandien užsisakykite 
‘'Braiiga” 193> melams!

Laikraščio kaina: Įlie

tam-, $.3.59 pu-i ėiui ;r Lie i 
Javoje $7.99.

CHARLES YUSHIS
0AHPENTTR

IP.
C0NTRACT0E

2223 West 23. a Piace
^Atlieka ri-okius medijo dirhtii.I 
[didelius ir malus, ui pricitismąĮ 
įihinų. Apkala utiniu- šiiiia'liaitj 
” Dedame slogus.

Turi 55 motus pstyrimo.

Tel. CANal 7514
CHJCAOO

pirm.. P. JJauski- 
f < kai liūs finansų 

I u. i, po -ii-irinknuo Jei- 
at ilankili į pampi jo- 

-ielainę ir gausiai parėmė. 
Jonas (imlius, gvv. adresu

(

Is rakandų parodos. Mer- 
niidi-e Mari, t'liieagoj, ati- 

mkundą p.ii'-la įlntor- 
I Home Furnisbinff 
< m iiproiloiiift pora ve. 

įlindo-’ rakandą.

llltiol 
■ 11 o v.

karas (bunco ir kortomis lo- 
-imat), kurio pelną- skiria- 
ma- .Marijonasms. Tikslas, kaip 
įtintume, begalo gražus ir nž 
tai yru vertas paramos.

Kaip girdėt. (ternllnu?- 
kiciiė su savo duknle, ,J/>se- 

i pliine Kiauše, stropiai darbuo
tos!, kad vakaras Imlu knp 
gražiausias. Jau išplatino virs 
199 tikietų; surinko gražiau 
siu dovaną kad kiekvienas, pa 
rodos savo laimę, galėtą gnu

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. ‘

Chicago, III.
IIK' žemo

FOR A*’’"’ IRRITATJO.NS

UNIVERSAL
RbSTAURANT

Moderničlriausin ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgcporte
750 W. lįst Street 
A A NORKUS -aviniukas 

Tek Victorv 9670

}. 9/inug-i-, nec J.
ir L. (Jeraltau.skni yra labtu 
viošingi žmonės ir vi-uomot 
visus svečius kuogmžinupiai 
priima.

Ieva Lukošiūtė

Fe<’ *ncijos Priešmetinis 
Susirinkimas

Be ootuiderste! Don t eonai' ‘n the moviei. Take along a box of 
Smiih Brubc rt Cough Drup-. for quidt relief. Black or MenihoJ—5f.

Sirntti Bros. C<wgh Drops are the oriy drops containing VITAMIM A
Tbii is the siuunio įbat raišo (be tnnuntc of the muruui 
mcmbrinet of ibe nosc and ihroat to cotd and cough infenions.

> i iujs. uuuud gcnausiua

rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.
IVL a «

(:i
"SvM

i
Piie-jiudjnis J’edęrnri:os • Kft 

fliieug/i apskritie.- .-u-irinki- B1 
ma- įvyk- ketvirtadienį, sau Mį
-ut (i d., Audros V i rl u para p. | įjįV
ją or ją kuopų iit-tovni kvio- h 
ciaini nkditUngui euvužiiioti. |Į 
>''0.-11 illt.iiii.i- lię.-.Hl1} -luinus.

Vaidyba

ŪOJYJUUO^^

1938 METU “DRAUGO” KALENDORIAI
Gražus lietuviški kalendoriai, su 

visomis šventėmis. Kiekvienas 

mėnuo turi skirtinu paveikslą. 

Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 

daugiau Genu kartu, tik nn ISr

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

fi)

(».
$

Jonas Yerkes
LIETUVIS PLUM^ERIS 

ŠILUMOS

SEWERAGE
KONTRAKTORIUS

•
On- Fiiting-Inst.iiling Beer 

1’innji- &• Coilfi.
Nei viena' darbu- p- r dide
lis - nei v enns i^r maža*. 

!.• iigiūi lšiiiiii.ėjimtd 
•

2424 W. 69th Street
Tel. Kcmlor . 2807

•
Res. Tel. Republic 5683 

< bii ,-n, |i noje

Saldi na
V FJBEl 

rrrrrvr.

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
I^abni pardiu gvri 
tane. fJ.-rkil Lietu- 
it4kq Krupniku 
kartu* arbnttt jmš»- 
linsit ''lo'n1'
Mes pardim<lMi>i tik 
j tavrrtm*. Tm i 
reik slanki L 
] kilu* jnieMtis tft- 
rmmraa orderius pa- 
RtuiiėiaiiK' tluprcsn.
Pirkdami pastebėki!

Hiftnj lahel|

INTERNATIONAL
\X ine 8d Licjuor Co. 
FRANK VIZGARD. Sav. 

4811 So. Ashland Avė,
CTTICAOO, ILK 

pt-n-ę Bnntevard ru7n

C0AL
AukIJS

ILLINOIS
ANGLYS

Lomp ......................... $600
Mine Run ............. 5-75
Egg ........................... 600
Nut ........................... 600
Screenings (Indiana) 5 00

PHHirr OAttAltlt rlajmok 
GltrjTzlt KVl i 

1’IU.sTATrU IM M1RHTTK m 
l’ltil sn£8&n7Q5H

Tek ARDmore 6975

dmiiitiiiiiiiiiiiuuiiiniruiiiiimHHuiiuiuuiumiiiiimiipuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitię 

Tel. CANal 9585

VVfcbl VlhSBUiiS f
KAMBARIAI RENDON. DIENAI 

AR SAVAITEI

it

no N nfi
U .-t Ai .K I.

BIDaUI'

IHV pa i i.NOIMV 
i.- I - ilAMH 

■ ai tb-PAi htkai

s■

___ — I’l = 2435 So. l.eavitl Street
‘S^*«sc.*š<5£*2S<'SS<'2S‘>2=2] roiiiimmiimiiiimmiiiiiiiiiimuiim

Chicago, III. 5
.'.miifuimiimiiiimuiiitiiiiiitmtmminuuitmuufiiinnuiiiuiuitiiiiiiiiinuumuig

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Lona Avenue - Tel. R^Dubbc 8402 .p"<ohflntos Mmt Run - Tonas 57 WStambios perkant 5-Ms Tonus ar daugiau.


