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AMERIKA SIŲS DAR KITĄ 
NOTĄ JAPONIJAI

Vyriausybė gavo nuodugnus 
raportus apie “Panay” 

nuskandinimą
AVASHTNGTON, gr. 23. —j laivo “Panay” komendanto

Valstybės departamentas ga-leit. J. .1. Ilugbeso. 
vo nuodugnus. raportus iš To-1 Valstybės departamentas 
liinųjų Ryti} apie karo laivo ^raportus' studijuoja.
“Panay” ir kitu trijų ameri
konišku laivu nuskandinimą 
Yangtze upėje, Kinijoje.

Hie raportai yra nuo saviš
kiu — karo laivyno viršinin
kų ir nuo paties nuskandinto

Pranešta, vyriausybė pa
sius dar vieną notą Japoni
jai. Pakartos originalius rei
kalavimus.

Tomis dienomis raportai 
bus paskelbti viešai.

“Štai Viešpaties angelas atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Jie labai nusigando: bet angelas jiems tarė: Nebijo
kite! nes aš skelbiu jums didį džiaugsmų., kurs bus visai tautai, kad šiandien jums gimė Dovido mieste Išganytojas: Jis yra Kristus Vieš
pats Ir tas bus jums ženklas: rasite Kudikj, suvystytų vystyklais tr paguldytų prakartėje. Ir ūmai atsirado prie angelo, daugybė dan
giškosios kariuomenės, kurie šlovino Dievų ir sakė: Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje geros vaitos žmonėms!** (Luko 2. 1-14).

MEXIC0 CITY, gr. 23.— 
Žemės drebėjimas ištiko šį 
miestą ir apylinkes, Nutrau
kti susisiekimai. Numatomi 
dideli nuostoliai.

“Aš skelbiu jums didi džiaugsmą,
šiandien gimė Išganytojas.’ (tuk. 2, 10-12)

Fašistai ir naciai vykdo propaganda 
Anglijos kolonijose

LONDONAS, gr. 23. — ir Hitleris per savo agentus
Anglijos vyriausybė randa, ir su radijo pagalba sėja ten 
kad britų valdomose kolonijo-, nesitenkinimus. Vadinasi, gy- 
se Afrikoje paskutiniais lai-' ven'tojus prieš Angliją kūri
kais, vietos gyventojai vis la-‘fo
biau pradeda nerimti prieš 
Angliją. Visur reiškiasi nesi-

MONS. WOZNICKI BUS 
KONSEKRUOTAS SAU

SIO 25 D.

švenčiausiojo"
DO GARBEI

tenkinimai britų režimu. Ir 
suseka, kad tai fašistų ir na
cių darbas. Sako, Mussolinis

Anglijos vyriausybė kol 

kas neranda priemonių suko- 
neveikti šią fašistų ir nacių 

propagandą.

KINAI SU SOVIETŲ PA- KINAI STATO NAUJAS
KALBA TIES PLENTĄ JĖGAS PRIEŠ JAPONUS
ŠANCHAJUS, g r.

Kinijos vyriausybė 
planuoja su sovietinės Rusi
jos pagalba .sukonsoliduoti vi
sas Kinijos dalis prieš japo-

ŠANCHAJUS, gr. 23. — Ki 
rinitai j nijos diktatorius gen. Čiang-

kaišekas nusprendė nepasiduo 
ti japonams. Prieš juos stato 
naujas savo kariuomenės je

DETROIT, Mieli., gr. 23. 
— Vyskupas elektas S. AVoz- 
nicki, paskirtas a,meiliniu vy
skupu Detroito arkivyskupi
jai, vyskupu bns konsekruo
tas sausio 25 d.

JE. arkivyskupas E. Moo- 
nev bus konsekratorius. Ko- 
konsekratoriai: Lansingo vy
skupas J. II. Albers ir Mar- 
quette vyskupas J. C. Pla- 
gens.

Kaip kas metai, taip ir šį
met Švč. Vardo draugijos na
riai sausio 2 dieną popiet gau 
singai susirinks j Švč. Vardo 
katedrą pagarbinti Švč. Jė
zaus Vardą.

KRISTAUS GIMIMO VAI
ZDAS BAŽNYČIOS 

IŠORĖJE

nas. Yra sumanymas tiesti gas. Šanchajaus Kankino sri 
militarinį plentą (kietą ke- tyje atnaujinamas gininią-
lią), daugiau kaip 3,000 my- sis. Kai kuriose šios srities
lių ilgą. Tas plentas prasidė- karo fronto dalyse japonai 
siąs iš sovietų valdomos Tur- pažangiuoja. Kai kuriose gi
kestano dalies ir eisiąs sta
čiai į centrinę Kiniją. Iš ten 
bus nutiesta plento šaka j 
Mongoliją.

Kalbama, plento tiesimas 
jau pradėtas. Sovietai pasta
tysią šimtus tūkstančių dar
bininkų. Kita tiek darbinin
kų Kinija skil sianti. Šiuo į 
plentu Maskvai bns užtikrin
tas susisiekimas su Mongolija 
ir šiaurine Kinija.

,jų žygiavimas sulaikomas. 
Savo keliu japonai pasiry

žę veržtis Kinijos gilumon 
taip ilgai iki kinų centrinė vy
riausybė pasiduos, arba bus 
visiškai' suklupdyta.

ŽUDYMAI ŠVENTOJE 
ŽEMĖJE

RADIKALŲ FRONTAS 
PRANCŪZIJOJE ĮSIGALI

PARYŽIUS, gr. 23. —
Prancūzijos radikalų — soci
alistų ir komunistų, frontas 
(vadinamas “liaudies fron
tu”), kurs yra vyriausybės 
priešakyje, polaipsniui įsiga
li ir stiprėja.

Štai, vadinamas keturiolik
tasis korekcionalis teismas iš
teisėjo socialę partiją ir jos 
vadą su penkiais padėjėjais 
nubaudė bandomis už radika
lų frontui priešinimąsi.

RUMUNIJOJE LAIMĖJO 
DEMOKRATINĖS

PARTIJOS

BUKAREŠTAS, gr. 23.— 
Rumunijoje demokratinės par 
tijos parlamento rinkimuose 
laimėjo. Kiek daugiau snsti-

JURU7ĄLĖ, gr. 23. —
Britanijos kolonijų sekreto
rius paskelbė, kad tarp 1936 
m. sausio ir 1937 ni. spalio

PABRANGINA TAXICA- 
BAIS VAŽINĖJIMĄ

Cbicagos miesto taryba praĮpraplito. 
vedė ordinansą, kuriuo 5 cen-

Ties Šv. Petro bažnyčios 
siena išorėje, Clark ir Polk 
gat., vienuoliai pranciškonai 
pastatė įspūdingą kūtelę — 
Kristaus gimimo vaizdą.

Kūtelė 18 pėdų ilga ir 10, 
pėdų plati. Grindys šiaudais 
nudraikytos! Viduje vaizduo
jama Kūdikėlis Jėzus ėdžiose 
ant šieno, šalia gi Švč. P. Ma 
rija ir Šv. Juozapas. Be to, 
arti ėdžių yra jautis, asilaitis 
ir piemenys. Ankštai žvaigž
dė skaisčiai spindi. Kūtelės 
dugne nupieštas Betliejaus 
miestelis.

Tokį Kristaus gimimo vai
zdą pirmą kartą Šv. Pranciš
kus Asižietis padirbdino 12- 
23 m. Italijoj, šios kūtelės 
reprodukcija po visą pasaulį

BENEDIKCIJĄ APŠVIE- 
ČIANT EGLAITĘ

IVASHTNGTON, gr. 23. —
; Naeionalės Katalikų Geroves 
konferencijos generalsekreto 
rius mons. M. J. Ready rytoj 

’ vakarą suteiks benedikeiją ap 
šviečiant žiburiais naeionalės 
bendruomenės eglaite Lafay
ette. parke. Programoje daly
vaus ir prezidentas Roosevel
tas. Sveikins kraštą su Kalė
domis.

Programa bus transliuoja-, 
ma per radiją nuo 5:00 iki 
5:30 vakarą (Rytų laikas) 
Bus muzikos, bns giedamos 
kalėdinės giesmės.

kiek jėzuitų ispanu i Chicagoj įteisejamos arkliu lenktynių 
laątoUtakies)

Chicago miesto 
taryba pravedėNEAY YORK. — Jėzuitų 

Filipinų biuras čia pažymi, j (miestinį įstatymą), kuriuo 
kad sulyg oficialių duomenių jįteisėjamos mieste lažybos ar 
Ispanijoje raudonieji nužudė kliu lenktynėse. Tuo užsiimti 
102 jūzuitus. Kiti šaltiniai pa ims leista tik atsakomingiems 
žymi, kad ten didesnis skai- asmenims — žmonėms, ne
rius jėzuitų nužudyta. dūrintiems jokių policinių re

kordu. Miestiniai “laisniai”102 jėzuitų nužudymą ir 
patys raudonųjų žudikų vadai 
pripažįsta. Šie visi nužudy
tieji yra kentėtojai. Neg jie 
kankinta ir žudyta tik dėl to, 
kad jie buvo Katalikų Bažny
čios kunigai.

bus nuo 1,000 iki 5,000 dole
rių per metus, atsiž.velgiant 
į “biznio” didumą. Miestas 
tikisi iš šio šaltinio gauti iki 
2 milijonų dolerių metinių 
pajamų.

Šio žygio tikslas yra dvily-
ĮSPĖJA PRIEŠ NETEISĖ- pig; išnaikinti šiandien mies

te plačiai vedamas slaptas la 
žyba»s ir miestui gauti reika
lingi) pajamų.

TAS MOKESTIS

“Civic Federation and Bu- 
reau of Public Efficiency” įs 
pėja Cooko apskrities vald
žios organus saugotis skirti 
neteisėtas mokestis (taksas) 
1938 metams.

aldermonų ■ žymi kad šiandien slaptos la- 
ordinansą žybos visame mieste praploto

sios. Nei policija, nei kiti au
toritetai nepajėgia jų išgniau 
ti. Suimtus lažybininkus pa
leidžia. Tas nepakenčiama.

Gubernatorius Horneris aš 
triais žodžiais puola “boo- 
kies” ordinansą. Jis sako, 
kad ordinansas yra niekas 
daugiau, kaip tik “anarchi
ja” ir kad neteisėtas ir nie
kinis. Balsavę už ordinansą ai 
dermonai yra kitokios nuomo 
nės. Sako, juo išgriaujama vi 
šokia veidmainybė ir papirki
mai.

Paskutiniais laikais kai ku
rie juristai rado, kad šių la
žybų uždraudimas yra nesą
monė. Arklių lenktynių aikš
tėse leidžiama žmonėms vie- 

Nurodo, kad prieš neteisė- šai daryti lažybas ir gamble- 
tas mokestis bus kovojama ir moti, bet mieste paskirose 
tuo būdu bus ir vėl trukdo- vietose tns griežtai draudžia

DAUGIAU KARIUOME
NES Į HONGKONGĄ

LONDONAS, gr. 23.7 — 
Anglijos vyriausybė nuspren
dė pasiųsti daugiau kariuome
nės į Hongkongą. Be to, rei
kalaus— Japonijos Ilongkon- 
gni užtikrinti saugumą.

mas mokesčių rinkimas.
Septynios amerikoniškos 

mylios yra lygios Norvegijos 
vienai myliai.

mn.
Valstybės legislątflra buvo 

pravedusi viešųjų, lažybų įs
tatymą. Gubernatorius nepa
tvirtino. Dabar tas atsiekta 
miesto majoro pastangomis. 
Ordinanso legalumas priklau- 

teismų sprendimo,

nepapras-[NAUJŲ METŲ IŠVAKARė-Kūtelės vaizdas 
tai įspūdingas ir 

taxicab važinėjimas. Už treč- patraukiantis ypač
laikotarpiu šventoje Žemėje į tais pabranginamas žmonėms
410 asmenų nužudyta, 113 nu 
teista kalėti ir 7 nuteista 

mirti.

VIENA, Austrija, gr. 23. 
• Vengrijoje naciai iškelia 

sąjūdį pri^š žydus. Nacių va
prėjo fašistinė partija, žino- dai nurodo/Stad krikščionys 
ma vardu “geležinė sargy- badauja, o žydai pertekliuje 
ba”. gyvena. /

dalį mylios važiavimą bus i- 
mama 20 centų vietoje 15c. 
o toliau pasilieka kaip buvę 
— po 10c. už kiekvienos my
lios dvi trečdalis.

Kompanijos ir šoferiai rei
kalavo didinimo. Sako, kom
panijos galėsiančios šofe 
riam s atlyginimą didinti.

kiekvieną 
naktį, kai

jos vidus nušviečiamas.

MIRĖ 4-OJO VVARDO 
ALDERMONAS

MIS NEBUS PASNINKO

Jo Eminencija kardinolas 
Mundelein, Chicagos arkivys
kupas, šios arkivyskupijos ka-:*ya nuo

Svėdasuose baigiamos sta
tyti kan. Tumui-Vaižgantui 
paminklas.

talikams suteikia dispeusaci- 
ją — Naujų Metų išvakarė- 

gruodžio 31 d., penkta-mis,Po ilgos ligos mirė Chica
gos 4-ojo wardo aldermonas dienio vaka'rą paliuosuoja nuo
B. A. Cronson, 42 m. 
1036 East 48 gat.

amž., pasninko 
mėsą.

leidžia vartoti

kadangi šios viešosios gamb- 
lerystės priešai, aišku, kreip
sis į teismus.

Majoras planuoja šiuo rei
kalu miesto gyventoji) atsi
klausti referendumu, Jis pa-

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ne 

pastovus oras; numatomas 
sniegas; kiek šilčiau.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 
4:23. • • • I L.- ’ .

<
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Bendradarbiams ir korespondentams rastų negrąžina,
|et neprašoma tiii padaryti ir neprisiunčiaina tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tat 
Syti Ir trumpinti visus prisiųstus rašius Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai (jei galinta rašomajs 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven

SĄMONINGŲ KATALIKŲ DĖMESIUI
I1 ' *

Retkarčiais matosi spaudo-J ir Sūnaus ir Šventosios Dva- 
je, kad mūsų nekurie tautie- šio?. Mokydami juos užlaiky- 
čiai, patys tikėjimo ųepažin- Ii visa, kų nors jums įsakiau”' 
darni, nori suklaidinti tikros (Mat. 28, 18-20). Kristus bu-I
Katalikų Bažnyčios sūnus b<i į vo vienas. Jo mokslas buvo

mokslo skleidėjai ir lietuviškumo palaiky
tojai. '

Sveikiname visus savo rėmėjus ir bičiu
lius, kurie bendradarbiauja su mumis, ar tai 
duodami savo Juonių skelbimus, ar tai lan
kydami “Draugo” parengimus, ar kati ii 
žodžiu užtardami ir paragindami tautiečius 
prisidėti prie dienraščio leidimo, jo išlaiky
mo ir praplatinimo.

Sveikiname visas lietuvių mokyklas, į- dukteris. Mūsų žmonės yra vienas. Jis įsteigė vieną baž- 
staigas, organizacijas, draugijas ir jų visų tikinti. Net tie patys, kurie nyčią. Šv. Povilas, todėl ir, 
vadus bei valdybas. “Draugas”, kaip vi- nuo tikros Katalikų Bažny- rašo: 1 ‘Vienas Viešpats, vie
šiems žinotus, yra uolus palaikytojas orgam- č:ios nuklydo, be tikėjPmo ne nūs tikėjimas, vienas krikš-

Penktadienis, gruod. 24, 1937

<alo, atėjo į galvų K
lė — prezento

;era mjs- 
duoti toki

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Pasenusios korėgiant polemikos ir asmeniškumų, 
pondencijos laikraštin nededamos.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi 5 vai. popiet 
, PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — $6.00; Pusei metų — $3.60; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.20: Pusei metų 
— $4.00. Pavienis num. 1c.

Skelbimų kainos pnsiunėlamos pareik ala v ui

aliotojo lietuvių veikimo, nes giliausiai yra rimsta. Jie dangstosi tai ne Į tas” (Efez. 4, 5). Antrasis] /rai, ((t> ,nan() lllieli tav(>r-_ <laiktQ> kurjs „ei suges, nei 
įsitikinęs, kad tik būdami organizuoti ir vie- zaie£ninkų, tai biblistų, tai' visuotinas Susirinkimas taip -

Mūsų Sveikinimai

ningi galėsime išlaikyti religines ir tautines 
brangenybes.

Nuoširdžiausiai sveikiname parapijas ir 
jų klebonus. Parapijos, tai mūsų religinio ir 

=== tautinio veikimo centrai. Klebonai jų vadai. 
Kol širdis sveikai ir normaliai plaka, nėra

“katalikų bažnyčios Anieriko pat sako: - 
je” vardais. Varnas, išėjęs iš šventų katalikiškų ir apašta 
savo tėvo namų, iš savo gini- liškų Bažnyčių. Kaip brangius 
tinės, negali ramus būti. Jis akmenis, arba kartais pinigus 

! tol nenurims, kol vėl nesugrįš sukti ir nesąžiningi žmonės i-

iai ir vėl sulaukėme Šv. Ka- suplyš, nei susidėvės per iš- 
Tikim į Menų lūdų, pPr kUiias reikia vi- tisus metus, būtent, savo 

siems pamiršti visokius run- kampelį “Drauge.” Jei tik
dilių metelių triubelius ir pa- Dievulis inajio žilų galvų dar 
siliiiksininti, nes, aišku, lie vi- palaikys ant šio svieto, ma

jai jau sulauksime kitų Kalė- no kampelį prezentui turėsite

Leidžiame Į pasaulį šį dienraščio nuunerį 
trigubai didesnį negu jis paprastai išeina. 
Taip galime, daryti dienraščio bičiulių dėka, 
kurie per “Draugų”, kaip tarpininkų, svei
kina saviškius su šv. Kalėdomis. Jiems ne 
tik administracija, bet ir redakcija yra dė
kinga, nes jie davė progos dienraščio ben
dradarbiams - rašytojams išreikšti savo min
tis, kaip jie jaučia sulaukę Kalėdų ir kaip 
įvertina tų didžiųjų šventę. Šis dienraščio 
numeris, tai aiškus įrodymas ir pavyzdys, 
kų gali nuveikti spaudos darbininkai ir kul
tūrininkai susijungę su biznieriais ir profe- 
sijonalais.

Tuo, be abejonės, džiaugiamės ne tik 
mes, bet džiaugiasi skaitytojai ir visa visuo
menė.

Taip ir norėtųsi, kad tas džiaugsmas ne
sibaigtų Kalėdų diena.

Ar nebūtų gražu ir naudinga, jei visa
da galėtume leisti dienraštį didesnį negu 
leidžiame. Tas padaryti tikrai būtų galima,

ko nugųstauti dėl kūno sveikatos. Kol para- ! savo tikrojo tėvo namus, masi padirbti ir padirbtus lei- Linksmintis, žintifma, rei- visi, kurie tik skaitysite 
pijose tebėra gyva lietuviškoji nuotaika, kol i Taip buvo su sūnum palaidu- džia apyvarton, taip nesųzi-1 Į.įa ng stalų bara- “Draugų.” Jame tlumočysiu
mūsų bažnyčiose tebeskamba lietuvių kalba nu, taip bus su kiekvienu at-
ir Dievo žodis tebeskelbiamas gražioje lietu
vių kalboje, ten tebėra sveikas lietuviškulnas, 
ten mūsų tautybei nėra pavojaus, ten išsilai-

skalūnu.
Pastaruoju laiku girdime 

kaip nekurie mūsų nuo tieso-
kys visos draugijos, visos įstaigos lietuvis-,nutolę broliai> giriagi turį 
komis, ten lietuvių ateitis šviesi. “Draugas” Į <, , . ■ ,, .

sa

ningi žmonės padirbinėjo ir |)anjjant 
padirbinėja neteisingas ir ne j į 
tikras bažnyčias, su klaidin pįjn<> 
gaiš ir klaidinančiais tikėji- , 
mais.

Už padirbinėjimų pinigų ir { 
to

lsta us
^Bažnyčia, išskirdama juos iš 
savo tarpo, baus tuos, kurie 

” falsifikuoja Kristaus įsteigtų

paskui antausius visokias rokundas, o susirau- 
lesiskaldant, ale kaip dera 

razunio žmonėms.

. - . .. . . i vo “dvasios vadu , kokį taypatingu būdu remia parapijas, nes tikrai . ,. n. , • i i ♦ 11 u , • i • •& • Gemoti. Tas sakosi, kad jau kitų brangenybių pardavinegerai nusimano, kad nuo jų gausumo, nuo, , * , . , ,, .... . , . .
■ ,. . . • „ , - r x i net “arkivyskupu esąs. Ii jus baudžia valdžia, Kristam stiprumo dauiriausia pareina, musu. lietu-1 ji * . . • >

kėlimus dar pridėsiu ir me
dicinų veidams linksmais pa- 

Šv. Kalėdų proga visam daryti.
baigi, gražiai švęskite Ka-

jų stiprumo daugiausia pareina mūsų, lietu 
vių, religiškoji ir tautiškoji ateitis šiame 
krašte.

O
•sviete, tur būt, yra mada‘ ......
pirkti prezeiitus. Senam žino- ledas, gražiai pasilinksminkit 
gui vaikyti madas, rods, bū- ir manęs nepamirškit papra- 
tų net negražu, ale kad jau syti ant visokios Dįevo dova- 
tokia mada — ne kų pada- uos.krenybėje yra visai kas kita 

Jis bando sakytis esąs “Kata 
Pagaliau, sveikiname visus savo skaity- bkų Bažnyčios Amerikoje 

tojus, palinkėdami visokių Dievo malonių ir į “arkivyskupas”. O aš Ame jų Bažnyčių. Pats Kristus, Die duoti: Befigeriuojant ant1
paprašydami auginti mūsų dienraščio šeimų ‘ rikos ir viso pasaulio tikin į vas Teisino Dienoj baus juos 
t. y. didinti jo skaitytojų skaičių. Supran- ! tiems katalikams pasakau ir 
lama, kad daugiau turėsime skaitytojų, tuo , viešai paskelbiu, kad p. Ge

rysi. Sunkiau buvo tik su
figeriais, kų čia jums prezen-j sveikinu ir linkiu —

Linksmų šv. Kalėdų!

Visiems tiesiu savo delnų,

amžina bausme. kupo ir to vyskupo skirto kle- nyčia Amerikoje” nėra tik-
... „ . . Kaip prilyginihie apie kvie- bono. To vietoje pasidavė iš roji, dieviškoji, Kristaus įstei-

ivairesnj, turiningesni ir didesnį Aiienras- niotis n6ra neį arkivyskupas čįus įr kūkalius Jėzus nuro kažin kur atvykusiems asine-' gtoji Kataliku Bažnyčia, yr4» ivdIacuda įolmcTi . I _ . _ cj v «. •/ 7 •/tį galėsime išleisti.
Kūdikėlis Jėzus tesustiprina visų jėgas,

kad didesniu užsidegimu ir patvarumu dirb
tume visus tuos darbus, kurie mus veda prie 
svarbiausiojo ir didžiausiojo tikslo — amži

jei atsirastų daugiau žmonių, suprantančių < „ojo išganymo, dėl kurio Kristus atėjo ant 
spaudos reikšmę, jei mūsų biznieriai labiau 
įvertintų laikraščius, kaipo pasekmingus tar
pininkus tarp jų ir pirkėjų, jei spaudos rei
kalus remtume pToporcijonaliai tiek, kiek

nei vyskupas, nei katalikų ku
nigas.

Vargu ar p. G eilioti s yra
baigęs nors bet kokių nioky- juos sudegins po pjūties. Taip dirbtieji — “falšyvi” pinigai 
klų. “Arkivyskupas” Geniotis ir dabar Kristus nesunaikiną Dabar atsirado nauja lietu-

šios žemės, dėl kurio Jis kentėjo, mirė ant i katalikiškoj seminarijoj nie- tuojaus klaidintojų, netikrų viams katalikams meškerė
kryžiaus ir dėl kurio įsteigė Bažnyčių! Kris- kuomet nėra buvęs. Geniotį
tus unylėjo visas tautas, visų žmoniją, bet nė jokis Rymo Katalikų vys
ypatingai mylėjo savo tautų, per kurių Jis kūpąs nėra šventinęs. Genio

remiame kitus dalykus, kurie dažnai yra , į gį pasaulį atėjo. Dėl to ir mus teuždega tis tiek žino apie tikros, Kri-

dė, kad Jis leidžia kūkalius j „ims,, kurie save pasivadino ( aiškiausia iš to, kad jų remia 
pasilikti ir augti tarp kvie- kunigais, vyskupais, arkivys-' socialistų ir komunistų dien- 
čių, bet kartu pasako, kad k ūpais etc., etc. Tai vis pa- tuščiai — Naujienos ir Vilnis.

Negirdėtas dalykas, kad tie 
dienraščiai būtų kada noi : 
parėVnę Kristaus tikrųjų Bu 
žnyčių, kad jie būtų nors kur 
apie jų ir josios atstovus: vys
kupus, kunigus bei arkivys-

tikybų, skleidėjų, bet Jis tai jos vardas yra: Katalikų Ba 
padarys savo teismo dienoj?, žnyčia Amerikoje. Jis atsira

mažesnės svarbos dalykai..
Sunkiai dirbančių spąptįosį darbininkų 

troškimas yra, kad šv. Kalėdų nuotaika 
spaudos rėmimo atžvilgiu niekuomet nesikeis
tų, kad ji pasiliktų vienoda nuo Kalėdų iki 
Kalėdų.

r ♦ #
Dienraščio “Draugo” redakcrja mato rei

kalo nuoširdžiausia pasveikinti su šv. Kalė
domis visus savo uoliuosius bendradarbius, 
pirmoje vietoje Įvairių skyrių vedėjus, strai
psnių rašytojus ir šimtus korespondentų, be 
kurių dienraštis nebūtų gyvas, įvairus ir jis 
negalėtų taip plačiai ąpimti Amerikos lie' 
tuvių visuomenės gyvenimo.

Sveikiname dienraščio platintojus, kurie, 
lyg anais laikais knygnešiai Lietuvoje, nesi
gaili savzi laiko ir sveikatos, kad daugiau 
lietuviškų š „11111 lankytų lietuviškas katali
kiškas dienraštis, kad jas informuotų, švies
tų ir keltų jų religinę ir tautinę sąmonę. 
Katalikiškųjų laikraščių platintojai, tai di
dieji šių dienų ajiaštalautojai, tai Kristaus

Padirbinėtojai pinigų daž- neseniai, 
nai padirba juos taip, kad Tikroji, Kristaus įsteigtoji kupus, gražiai atsiliepę ir,

j didesne savo tautos meile ir noru daugiau | staus įsteigtos Katalikų Bag- tik žinovai gali pažinti, kad S Bažnyčia, nesivadina katalikų kad jie nebūtų pylę biauriau
ir didesniu pasišventimu jai dirbti! nyčios mokslų ir jos tiesas, netikri.

A

Stiprėjanti Valstybė
Austrija, kuri po karo bu\o paskendusi 

j skolose, beveik jau visai subankrutavusi ir 
ant bedugnės kranto atsiradusi, žymiai pa
gerino savo padėtį ir kas kart labiau stip
rėja. .

kiek žino beždžionė apie lėk
tuvo padarymų. ,

Genįotis mato, kad tarpe 
lietuvių yra tokių beždžionės

bažnyčia Amerikoje, nes ji j- snj pamazgų ant tikros Kata-
Panasiai nekurie tikėjimų ir steigta visoms tautoms ir vi- likų Bažnyčios atstovų, 

bažnyčių padirbinėtojai — no- sonis pasaulio šalims, — žino- Suprantama tad. gerai, kas 
rėdami suvedžioti neimsimą- „ėnis. Ši gi, padirbtoji, vadi ta “katalikų bažnyčia Anieri- 
nančius, stengiasi savo išgal- na saVe “Katalikų Bažnyčid koje” yra ir kur ji veda, jei

proto žmonių, kurie nori kaip volas bažnyčias padaryti ko ! Amerikoje”, lies jos steigėjai socialistai ir bedieviai taip ja 
beždžionė būti “Smart Jie panašiausias į ukrųjų Rymo Jano, kad jie ne Kristaus siu- remia. Čia suprantama kodėl 
savo vežime nenori važiuoti. Katalikų Bažnyčių, kuri jau stį tai daro, bet visiškai kito- mes lietuviai turime “tautiš

kas kapines”. Suprantama,Laikraščių korespondentai praneša, kad į Už pavežiojimų žmonelės už- pergyvena antrų tūkstantį me: kiais sumetimais.
ta valstybė stiprėja, nes ji įgyvendino kor 
poratyvinę valdžios formų, įsteigtų vidurį 
niais amžiais, pritaikintų prie šių laikų ir 
pareint, Popiežiaus Pijaus XI enciklikos d„oti' plunks-
“ Quadragesnno Anno dėsniais.

Toji sistema Austrijoj gerai veikianti.
Chicago Daily News praneša, austrai suba
lansavo savo valstybės biudžetų, valstybinis 
bankas esąs vienas tvirčiausių finansinių in
stitucijų Europoje.

Taigi, katalikų valdžia Austriją išgelbė 
jo iš pražūties ir vėl jų pastatė ant kojų.

moka. Geniotis turi drąsos tų. . | Nežaliežninkai, biblistai, ir kotlel norima “tautiškų ’ ka-
Jis bando vesti, net kaipo Tokie bando skelbti neva kitokį istai, savi naši katalikų pinių Lietuvoje. “Tautišku”
“arkivyskupas”. Geniotis nu- tų patį mokslų, vartoja tas vardų, kad juomi patraukti kapinių norima todėl, kad 

pačias apeigas, vartoja pana nenusimanančius ir šiaudiniu- kvailus žmones , kvailesniais 
sius rūbus, bet nežiūrint to, į katalikus prie savo sektos, padalyti, o Lietuvos patrio- 
jie nėra tikri Kristaus Lvan- Į Lietuviai katalikai privalo ži- tizinų ant Lietuvos patriotiz- 
gelijos skelbėjai, jie neturi notį, kad toji “katalikų baž- >n« žodžių numarinti. Mes ka- 
pasiuntinybės ir įgaliojimų iš „yčia Amerikoje”, nėra kokia i tulikai ne žodžiams, bet dar 
tikrosios Katalikų Bažnyčios nors dalis tikrosios Katalikų bams tikime ir darbų patrio- 
ir per jų jš paties Kristaus. Bažnyčios, Kristaus įsteigto- tizmų norime matyti. Mūsų 

Daug lietuvių katalikų ne- sios, gyvuojančios jau beveik tarpe yra netikinčių Tanių, 
tis. Sąžinė, aš jos negirdžiu. .<npranta, kuomi jie turi reni du tūkstančius metų, bet yra Parodykite savo darbus, mes 

Lenino - Trockio gazietos tis savo tikėjime. Jie neatsi nauja sekta, atsimetusių nuo 1 ikėsime. Kristus pasakė:’Jei-
“apaštalai” net džiaugiasi,1 žvelgia į tai, iš kur jiems tas tikrosios Katalikų Klažnyčios ;'mano žodžiams netikite 
kad taip “smart” “arkivys- tikėjimas ir sakramentai ei- ir todėl pasivadinusios save prisižiūrėkite mano darbams, 
kūpą” turi. Tikri Katalik ’. na. Jiems užtenka, kad tik “Katalikų Bažnyčia Anieriko- darbų pažinsi juos’.

nomis neblogiausiai gabi. Kai 
nierių apsisukai, spalvuotų su- 
tonų apsiviikai, na ir “arki
vyskupas”. Tegul durniai pul
dinėja apae mane. Dievas,
kas man čia Jis. Aš “ar-

j kivyskupas ”, sako sau Genio-

Mūsų Gerbiamieji ir mylimiem 
ji “Draugo” ir Kristaus Kara
liaus “Laivo” rėmėjai, platinto
jai bei skaitytojai, tepripildo Jū
sų širdis Karalių Karalius tikru 
džiaugsmu švenčiant Jo Gimimo 
sukaktj ir tevadovauja Naujųjų 
1938 Metų visuose Jūsų žygiuo-

Bažnyčios vadai net savo gy- įaip viskas daroma, kaip tik
rybę paaukoja už sielų gero- roję Katalikų Bažnyčioje, kad 
ve, už sielos išganymų. O kas neva “kunigai” apsirėdę kaip 
galvoj p. “arkivyskupui”, katalikų kunigai Ir vyskupai 
Kas jam per rūpestis apie šie- etc. ’

je”. Kad toji “katalikų baz- Tęsinys 8 pusi.)

se.
“DRAUGO” IR “LAIVO” 
ADMINISTRACIJA IR

REDAKCIJA

las. Šiandie čia, rytoj kitur... 
Tegul avelės save pačios ga
nosi. Jam jo ąvjs nerūpi.

Kaip pažinti tikrų Katali-

B- t. kaip padirbtus pinigus, 
nors jis būtų ir panašiausias 
į tikrąjį, yra be vertės ir at
neša skriaudų tiems, kuriems

kų Bažnyčių. Čia bus ištraii- padirbinėtojai įduoda, taip ii 
ka iš knygelės išleistos Kata-! žmonių padirbtas tikėjimas, 
likų Kunigų Vienybės: “Kri- apeigos ir rūbai, nors būtų 
stus įsteigė savo Bažnyčių no panašiausi į tikruosius kata- 
vienai kuriai tautai, ne vie- likus, jie daro skriaudą tiems, 
nai kuriai šaliai, ar valstijai, kurie tuomi naudojasi.
bet visoms tautoms ir šalims. 
Prieš žengdamas į dangų Kri
stus tarė apaštalams: “Duo

Į ta yra man visa valdžia dan- 
1 guje ir ant žemės. Eidami tad 
l mokykite, visas gimines, kri- 
1 kštindami juos vardan T;.*o

Lietuvių katalikų tarpt; A- 
merikoj nuo keletos metų, tai 
vienur, tai kitur atsirasdavo 
katalikai - “nezaležninikai”, 
tai yra tokie, kurie atsisakė 
klausyti Šv. Tėvo — Kristaus 
Vietininko, jo paskirto vys-

Mūsų Prietemai, Gera
dariai bei Rėmėjai, tesu
teikia Jums malonusis 
Betliejaus Vaikelis tikrą 
Kalėdų džiaugsmų ir jo 
nekalčiausioj! Motina Ma
rija teglcbojd Jus Naujuo
se 1938 Mituose.

MARIIONU
VIENUOLIJA



Penktadienis, giuod. 24, 1937

VIETINES ŽINIOS

Kalėdos Aštuonioliktoj leiliniii dovanėlių, kurias pa- 
••iiiiijno gerb. Seserys.

}
rins atlaikė gerb. kunigai: T 
Albavičius, A. Kiškūnas ir P 
Gašlūnas, veL/tnė buvo jialv 
dėta j ftv. Kazimiero kapines

DRAUGAS 3

SVEIKINAME!

A;l mmiolik ieėiaf rengiasi iš 
kilmingai švęsti Kalėdų ftveit 
le> Vbur jaučiama šveitėju 
miniatka. Bažnyčia Ims. gra 
žilti tsĮiimsIa. < Imtas pu va'-r 1
(lovvste K. Saboniu rengia 
ginžią muzikalę programą, ku
ri susidės, iš iškilmingu 'ma
iii ir kalėdiniu giesmių. Pie 

meitėlių Mišios prasidės ft va,, 
ryto. Kalus mišios 7:30, 9, 
|O:l.'i ir PJ vai. 'Gerb. klebu 
nas pakvietė dalyvauti didž 
gerb. Pr.ovineijulą. knn. J. J. 
Jakaitį, kuris tą diena sakys 
pamokslus.

Praėjusį antradienį įvyko 
liūdnos laidotuvių apeigos a. 
a Onos Mondeikylės. Tu 
melu mergaitė žuvo nelaimiu
ga mirtimi degtukų dirbtuvės 
ek splnzi joje.

Padėkos iZodis

ROftELAND. Kalėdų
Švenčių proga, mes, Visų Kvo i 
nlųjų parapijos dvasios va 
dai, sveikinanti* šios parapijos 
draugijas, būtent ftv. Onos, S.

lapkričio į j |<. kuopą,'idealių jMo i
2ll 25

Padėkos dienoje,
I. minėjau savo kuntgnvi | Meno klubą, Apaštalys

nu* 25 melų sukaktį. 'I‘a pro | p-.s Maldos broliją, Trclinin

ga patyriau daug nuosirdaim kų, Akademijos Rėmėjų, ftv
Bažnyčia buvo į draugiškumo iš savo prietelių |»,.t,o ir Pauliaus, Šv. Viueen

pilna žmonių, ypač daug .jau Čikagoje ir kitur. Gailiuosi ne , u, <( peilio, visą jaunimą, vpa
nimo, nes velionė buvo užbai galėjęs asmeniškai visiems pa 

I 1 . . . .
gilsi šios parap. mokyklą. Po dėkoti. Taigi naudojuosi «mū- 
Irijt.i iškilmingu šv. Mišių, lm sų dienraščio “Brango” skil- 

_____________ ____ limis, pareikšdamas nuošird
žiausius padėkos žodžius didž. 
gerb. kunigams, aukštai gerb.AR ZINAI?

tingai Vyčių S fcp. ir Stabili 
cijos mergaites, taip pat visus 
profesijonalus, biznierius ir 
visit parapiją. Lai Kūdikėlio 
Jėzaus dieviška ranka visus 
laiVnina ir apipila gausiomis

Kalėdų Iškilmės Sv.* r
Jurgio Bažnyčioje

BRIDGEPORT. Kasinei 
Kalėdų šventės Šv. Jurgio ba 
žnvėioje yra iškilmingai šven 
čiamos. Bet Šįmet kukliai iš 
puoštoj bažnyčioje prie toks 
lanėin ž.erjnėių elektros, žva 
kių ir lempų šviesų A. Pu 
cinus gerai prirengi i chorą ■ 
ir orkestras linksmomis gies 
Ulėmis dar daugiau puoš Kū 
dikėlio Jėzaus gilinimo iškil
mes.

Šv. mišios prasidės 5 vai.u * » »
11

________________ if*

Pievo Apvaizdos mokyklos 
vaikin iai praėjusį sekmadienį 
išpildė gražu prieškalėdinį pro' 
gramą. Malonu bus matyti 
vaikučius gražiai vaidinant, 
giedant ir įvairius “drilius” 
išpildant. '1’a.i vis nenuilstamų 
Seselių darbo pasėkos. Atsi
lankęs Kalėdų Senelis gausiai 
apdovanojo vaikučius, iš ko 
ne lik vaikučiams, bet teve
liamais buvo tikro džiaugsmo. 
Programai pasibaigus buvo

/Ir žiliui, broleli,
t lirdėjui nnu jii unŽ 
Minus duni/nus kiliulius 
I .įiiiuū šiuiid ieim!

šiandien d:iuiif)ius žemė, 
I. tll, s UI i II II S llll II (/ lis,
Kilti flellėjuj f/imė 
l\ ūdikis hrailflHS.

-Ir žiliui, broleli,
'(lirdėjui (iinujiena?
Kud f/imęs Jėziilis 
Šuukiii mus kiekviena!

Slns/is Ramoška

p. Konsului Daužvardžiiii, ge-i malonėmis. To viso iš širdies 
rb. Seserims, gerb. vnrgonini- linki __
ūkams, Amerikos lietuvių ka
la 1 i k ų la j k Paščiams,- orga n i ža
rijoms, profesijonalams, biz 
’iieriams ir mano brangioms 
parapijiečiams už visas malo
nes, kuriomis mane ta diena 
apdovanojo. Taip pat nega
liu užmiršti savo prietelių gy
venančių plačioje Amerikoje, 
kurie laiškais ir telegramomis 
mane tą dieną pagerbė. Teat
lygina Dievas visiems šimte-

ir eis viena po kitos iki 
valandos, t'lmrni giedos: 5, 
7:30, 9, 10 ir 11 valandą; or
kestras dalyvauja 5 ir I 1 vai.

Bernelių mišias laikys put 
įsai gerb. pralotas M. L. Krn 
šas. Prasidėjus mišioms, skai
tlingas tarnautojų choras, ei $ 

i nant iš zokristijos giedos “Ty 
Į Ii ą'ją Naktį”. Didysis clior 

varg. ir Pirmam Simfonijos 
orkestrui pritariant pildys J. 
Gimberio šv. Petro mišias. 
Proprium mišių dalis kantarai 
giedos gregor i j Oi i iš k a i.

, . , , . y . . | Per Offertoriirm pilnas cko-
leas" bendrai su savo setmyne-1

Kun. J. Paškauskas ir 
Kun. V. čem au skas

Gražus Parengimas
Kalėdų Antrą Dieną

Šiai jau ir Kalėdos. Šiais 
•metais ir Amerikos lietuviai 
katalikai turės progos .švęsti 
dvi dienas. Kalėdų dieną pra

įPf jples Rakandų Bendrovės valdyba direktoriai vis 

darbi n i nk ų organ izaci j a
Sveikina savo Prietelius. Rėmėjus ir visus Lietuvius 

SU KALĖDŲ ŠVENTĖM
Velidami sveikatos ir modemiško gyvenimo 

turint patogias namų reikmenis

rURNITURE
MANUFACTURlNG

4179-83 Archer Avė.
COMPANY

2536-40 W. 63rd St.

— Jei mėgsti gyvenimą, ne
gaišink laiko, nes laikas yra 
medžiaga, iš kurios gyvenimas 

žaidžiaina kauliukais ir lokiu Į sudarytas. — Amerikos poli- 
m.oksl i ninkas Frank-būdu daugelis atsi laukusių tu-'tikas ir 

rėjo progos laimėti gražių kn- linas. •

riopai!
Šios. kuklios padėkos žod

žius jungiu su linksmu Kalė
dų sveikinimais bei linkėji
mais visiems mano bičiuliams.

Kun. Ignas Albavičius

TEISYBES MYLĖTOJŲ DR-STĖ 
MININT 40 M. JUBILIEJŲ

Stato Scenoj dviejų aktų operetę

Nastute
Sekmad., Ssusio-Jan. 2 d, 1938
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJE 

3133 So. Halsted St.
Pradžia 4:00 vai. vak.

POVILAS ŠALTIMIERAS
Sveikina Lietuvius Su

Tarpe dauvybės sveikin'mų- 
; laiškais ir telegramomis - per 
! bankietą dr. S. Biežis perskai

tė šią 12-kos Lietuvių Patri
jotų Teisėjų (Jury) tokią re
zoliuciją.

Lapkričio 25, 1937 m. 
Gerbiamas Klebone 
T. Albavičiau:

le. O kur dingti Kalėdų antrą 
dieną? Atsakymas lengvas.

Kalėdų antrą dieną geriau
sia proga kiekvienam geram 
katalikui, tai vykti į Town 
of Lake, kur Marijonų Rėmė- 
jų S skyrius turės labai gra
žią' pramogą — bunco party. 
Dovanų gražiausių ir Įvairiau 
šių turi gaĮyfies. Jas pagami
no darbščiausios* townoflakie- 

tės veikėjos — E. Gedvilienė 
ir E. Ogentienė — vieni rank- | 
darbiai. Įsivaizduokite, ar ne 
gera proga vieną jų laimėti, 
ir tuo pačiu gražų darbą pa 
remti, ir gražiai su vaišingais

I ro sąstatas pildys Novell o ‘A- 
deste Fideles’, o laike komu- 

! nijos rinktiniai giedoriai gie
dos P. Yon “Jesu Redemtor”. 
Po mišių choras varg. ir or
kestrui pritariant dar 
trauks

uz-
“Sveikas Jėzau gimu

si s .
Pamokslą sakys kun. A. Va

lančius.
Per 9 vai. mišias mokyklos 

vaikų choras giedos linksmas 
žmonių giesmes. Mažosios Gė
lelės choras 10 vai. giedos gie
smes lietuvių ir lotynų kalbo
mis. Per sumą 11 vai. didysis 
choras ir orkestras pakartos

LINKIME

LINKSMAS KALĖDŲ ŠVENTES

Visiem Kostumeriam ir Prieteliam, 
kaip esantiems taip ir būsiantiems.

Ir ta pačia proga reiškiame didelę padėką 
visiem kuriem turėjome ir turėsime

progos patarnauti.

Tylioji Naktis”
S RADIO PROGRAMŲ 
I ŠivakarW-H-F-C-ll:00

Lietuviškas Debiutas
$ “KALĖDŲ G I E S M E” 

......® Dalyvauja žymūs artistai-ės - Tekia Kan- 
5$ cevičiutė, ponia A. Miller - Liudvikas Jag- 
$ minas - Kazys Šimkus, Antanas Pienis - 
$ Vladas Sakalauskas -
$ • Radio mišrus choras, po vadovyste muz. 
$ Stanislovo ( Jimmy) Rakauskas - 
« • Kanklininkas ir kitos įvairenybės.

_ PRISIDEDA PRIE LEIDIMO —
M Rco PAcking Kompanija — John F. Eudeikis, Inter 
M netional Wine & Liquor Company — Frank Vizgar- 
W das — Yankea Food Products — New Citv Furn. 
M.Mart — Hon. Congressman A. J. Sabath — Hon. Mi

chr 1 J. Flvnn rClerk of Cock Ccunty)
S Radio - KLAUSYKITE - Radio

$

m i v. .v, , pi i • v . -v ... Bernelių mišių programą, o b
lamstei šiandien iškilminėm townotlakiccims pasižmonėti, , , . . . . . ,

, . .. . . . laike palaiminimo bus gieda-TiO e i I i ul'c in i n t i i »» i/MnlAmn /!»/-»

L' (®

mini savo 25 m. kunigavimo 
sukaktį. Tai didelės reikšmės 
šventė, kuria džiaugiasi ne tik 
tamstos parapijonys, bet ir 
visi lietuviai;

Kadangi Tamsiįa buvai pa
vyzdingu kunigu per visus 25 
■m. ir sumaniu klebonu visada 
mokėdamas gerinusioje nuo
taikoje savo parapi jon imis va
dovauti ;

Kadangi Tamsta visada bu
vai geru lietuviu, aktyviai da
lyvavai įvairiuose veikimuose 
lietuvybės labui ir visur parū
dydavai savo nuosaikumą bei 
pasiaukaviiną dirbti mūsų tau
tos labui;

Kadangi net LietuvO'S val
stybė tinkamai įvertindama 
Tamstos nuopelnus visai tei
singai Tamstą atžymėjo apdo
vanodama Didžio Kunigaikš- 
č:,o Gedimino orifinu;

Tai mes čia 12 susirinku
siųjų lietuvių patrijotų, smul
kmeniškai apsvarstę ir išdis 
kilsavę Tamstos visą veiklą, 
nuoširdžiai sveikiname su 25 
melų sukaktimi linkėdami ge
ros sveikatos, ilgiausio am
žinus ir luo pačiu sykiu j pa 
reigojanie Tamstą nenuilsta
mai dirbti naudingą tautinį 
darbą. Taipgi kaipo širdingą 
mūs visų sąjnusmo ženklą, 
malonėkite priimti šią dova
nėlę. kuri tegul visados aks
tims našiai dirbti ateityje, fti 
maža dovanėlė vra nupirkta 
12 lietuvių patrijotų, kurie 
susideda iš įvairių biznierių 
ir profesijcnalų. Nors yra ma
ža atminties dovanėlė, bet 
mes lietuviai pafrijotai <matė-

pasilinksminti ir 'malonią die
nelę vykusiai praleisti.

Kur rasite geresnę vietą 
Kalėdų šventei praleisti, nie
kur kitur, kaip To\vn of Lake 
parapijos svetainėje gruodžio 
26 d., 3 vai. po pietų.

Įsitėmyk, brangus brolau ir 
sesuo, atsilankyk, o tosvnofla- 

j kiečiai darbuotojai ir veikė
jai bus tau dėkingi.

Ta pačia proga, sveikinu vi
sus savo bendradarbius ir lin
kiu linksmų Švenčių Kalėdų!

Bendradarbis

ma Singenbergerio “Sacrisl® 
Solemnis” ir Perossio “Tan- 
tuni Ergo”. Giesme “Sveikas 
Jėzau gimusis, baigsime iškil-

3222-24-26 So. Halsted Street
Tel. VlCtory 422G

J. Kaledinskas, .1. Ki manas, veilė ai

mes. A.

Žinutės Iš Mūsų 
Kolonijos

SO. CHICAGO*. — Apašta

lystės Maldos rengtas buneo 
party pavyko ir davė pelno 
virš šimto dolerių. Pelnas ski
riamas įrengimui naujos ei- 
borijos didžiajame altoriuj.

i- Galite Išmainyti Savo 
Jus Ga šildytuvą

Kalėdas' visi ruošiasi iškil
mingai pasitikti. Tat ir par. 

- choras ruošiasi gražiai giedo
Sugrįžo Chicagon pas tėvus] Choras padidėjo vienu na- 

Kalėdų atostogas praleisti Ma rin _ Adolfu Cepulbniu. Cho 

ras giedos per pirmąsias šv. 
Mišias 5:30 vai. ryto ir per 
sumą 10:30 vai. ryto. ftv. Mi
šios bus laikomos kas valan
dą. Rap.

Atvyko Atostogauti

liana polo Kolegijos, Thomp
son, Conn., studentas Leonar
das Šimutis, Jr., dienraščio 
redaktoriaus sūnus. pi.

me reikalingumą ir įvertina
me jūsų praeities tautinius 
darbus. Gal mūsų atminimas, 
gerbiamas Klebone Albavi- 
čiau, suteiks jums daug ener
gijos ateičiai.

Dr. S. Biežis 
Dr. Geo. Bložis 
J. M. žaldokas, ark. 
J. B. Brenza 
Charles P. Kai 
G. A. Nakrošius 
Leon Petrulis 
M. J. Kiras 
Dominikos Kuraitis 
Michael Narvid 
J. P, Rakštis 
RapoIaUAndreliūnas

Spaudos Sekmadienis
-

M.\KQLETTE PARK. 
Teko nugirsti, kad ftv. Pone 
lės Gimimo parap. klebonas 
gerb. kun. A, Baltulis sekma
dienį, sausio 2 dieną pavedė 
katalikiškai spaudai. Bažny
čioje girdėsime pamokslus a 
pie lietuvių katalikų spaudos 
reikšmę, po pietų salėje bus 
masinis katalikiškos spaudos 
bičiulių susirinkimas. mp

PIRKITE KUMPIUS 
IŠ LIETUVOS 

BALTIC IMPORT CO.

Mažai Įmokėti. Lengvi

< I

h

• PrUyginkil Sitios Iria hililns vandens Šildymui, tada ir lūs 

dyluvns di’o'ia""°' <'“'dnla Vand.-ns šil-

ftis Pasiūlymas 
Geras Tik 

TRUMPAM 
LAIKUI

v

1. Šiltas vanduo |S Jūsų 
počiaus suvartoja anglis, 
kurio reikalingi apftildvti 
Jūsų namą. Kada pečius 
Šiltas, vanduo labui karS- 
la»-pavojingas! Raila ug
nis pečiuje nesmarkiai de. 
ga. vanduo nūru gana Šil
tas vartoti.
2. Šiltą vandeni IS seno- 
vlSko Šildytuvo gauti, sun
ktis ir negreitas būdas.— 
reikalauja daug kelionių |

skiepą prtžlūrStl vandeni, 
be to. reikia ilgai laukti 
kol vanduo sttSyla.

3. šiltas vanduo IS Auto
matiško (lašinio Vandens 
Šildyt ut o nereikalauju prie 
žiūros, nerelkin laukti. Vi
sada yra Šilto vandens 
krane — galionas prie ga
liono šilto vandens IS Au- 
loniailško (lašinio Van
dens šildytuvo daugiau 
nekainuoja.

ISmninykit f«tvo seną Šildytuvą anl nnujo Automatiško Go
simo Vandens šildytuvo. šis pasiūlymas tiktai trumpam 

veikite Šiandien!laikui

NUVYKIT PAS ARTIMIAUSIĄ PLUMBERĮ
arba Telefonuokit WABash 6000

PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY '
r H O N h * * A A S H ’ t o *0 fl , . » V'
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VIETINES ŽINIOS ' PaC^a Biznieriams į Kareiva Turėjo .Geras b «ūniuni atostogų į Kio Ilon- sirinkinias prasidės lygiui 2 Į Floridą
(-------- l1 Pasekmes ' ldo» Tekas pas Antaną Karei-, \ai. -------------

Biznieriai Gerai 
Pasirodė

Chieagos lietuvių ir Cicero 
loyne avė., turi į- biznieriai šauniai parėmė j2323 So. i loyne avė., uin į- oizmeriai šauniai parėmė | 'po\VN OF LAKE.__ VVm.

vairių gėrybių savo šakoje ir , “Draugų” suteikdami gausių Karoiva> p|U(vaį žinomas svie- 
yra prikrovęs langus tokiais sveikinimų. Taip įvyko dėl to, sflrių įr kiauginiy

Pirm. K. Sriubienė 
Sekr. S. Sakalienė

\\ EST SIDE.
kolonijos biznieriai labai gė
lai pasirodė su sveikinimais 
•‘Draugo” kalėdiniame nume
ry. Dai Imt, kad vestsaidiečiai .,(į

biznieriai pralenkė v sas kitas 
kolonijas.

Visiems žinoma, kad čia 
randasi trys galingos ir štip-

daiktais, kurie tinka Kalėdų kad buvo kolonijose darbuo- 
Simnet sios ^.^vanoms. Taippat gerai yra tojų ir buvo geros valios iš

prisirengęs Jurgis Nevedoms- biznierių pusės. “Draug./ 
kis, savininkas Metropolitan skaitytojai prašomi tėnivti sa 
Hardvvare, 2213 W. Cermak vo pažįstamus biznier'us, o su 

Rap. nepažįstamais prašomi susipa 
! žinti. Y.isi s raginame remti

Choro Vakaras
BRIGHTON PARK. — Pa

; nis biznierius, 4(844- So-.P*“1’-.kitokiu. iihlJ 
na st., turėjo geras pasek'mes

vų. Su jais išvyko biznieriaus 
Ijurg .) Brazausko sūnus, A į

Kareiva, kaip žinoma, turi —-------------——
puikių farmų, kur taipgi au- Marųr.ette Park Lietuvių 
;ina grupet’ruitus, orendžii> ir Amerikos Piliečių klubo prieš-

Vladas ir Ona Zaulevičiai, 
plačiai žinomi eldtaimeriai, su 
sūnumi išvyko atostogų į Flo
ridų. Žada ten pabūti keletu 
mėnesių, o sugrįžęs savo įspū- 

laštų vaisius, metilus siisii inkimus į\yks se- <|jįiais pasidalins su “Draugo-'

tekins biznierius, kurių svei
kinimus matote “Draugo” 
Tuomi - jiems atsidėkosite ir

kmadienį, gruodžio
Mik po pietų piuapijos salėje. ka(j negalės dalyvauti ‘‘Drau 
A isų nulių dalyvavimas rei- gO“ metiniame koncerte, kurs 

biznis buvo ypatingai sek min-į Mote,.Ų Sujungus Cbicago kalin«as- Buvo renkama klū- įvvĮ.s vasari() G d £ietuvių 
gas. Iš bučernių ir grosermų apskrities prįegn,etinis susiri- bo ir pildomosios tarybos val-
gaudavo didelius orderius ir nkilllas įvyks sekmadienį, gruo d-vPa ^kantifms metams, 
vis pavyko visiems gera pa

Jam visų laikų gerai sekdu-
vosi, bet šiemet Jo kalei I uis I

Pranešimai
2l» d., .. skaitytojais. Apgailestauja,

rios finansinės įstaiiros Yra lapijos choras rengia šokių I . . , .*. „ . . ,rios iiiidiisines jsiaigos. m, t .1 atsimokėsite uz parenumų ka-

tainauti. Taigi W. Kareiva

tai Metropolitan State Bank, vakarų sekVnad., gruodžio 2d 
Simano Daukanto Federal Į parapijos salėj. Grieš gera 

Bldg. and Loan Ass’n ir Stan- į orkestrą.
Vakaro pelnas skiriamas

talikiškojo dienraščio “Išau
go”.

Toliau primename biznier'a 
ms, kad kalėdinis “Draugo”

Auditorijoj. tBet grįžęs Cbica-

F. A-nis, klūbo koresp. 8°u aP*e mėnesio pn-

---------------------------- baigų, '

PLATINKITE “DRAUGĄ” Rap

podžio 2G d., lyyiai 2 vai 
b Šv. ,
Bridgeporte.

, pietų, Šv. Jurgio parap. sa- 
šiemet turi tikrai linksmas Ka- ,- 
lėdas. Rap.

Visų kuopų atstovės prašo į 

mos suvažiuoti. Bus renkama ! 
valdyba ir svarstoma eilė sva 
ibių reikalų. Kuojai atstovės 
prašomos laiku suvažiuoti. Su

T O W N . O F LAKE

LINKSMŲ *1’. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ui LAIMINGŲ 
, NAUJŲ METŲ

Linkime A lsiems Savo K.ostuiueria'ins ir Draugams

JONAS IR ONA VISCOUNTAI
1724 W. 47th St. Tel. Blvd. 5807

Išvy ko Atostogų
■ naujos bažnyčios reikalams. Į umeris pLačiaį paskleista“ p»į MARQUETTE PARK. - 

Federacijos 19 skyrius lai- visas kolonijas. Galima šaky Juozas Vilimas, žinomas kon- 
kys priešmctinį susirinkimų t i, kad tas “Draugo” nume- traktorius, G8(M) So. AVasbte 
tuoj po pamaldų mokyklos ka- ris rasis kiekv eivoje lietuvis naw ave , išvyko su moterim 1
mbarv. Visi draugijų atstovai koje šeimynoje. 1 o numerio ----------------------------------------------------

Rašt. platinimas yra suorganizuotas
West Sidėje, Brighton Parke,
Roselande, Bridgeporte ir ki 
tose kolonijose prie bažnyčių 
Kalėdų dienų ir sekmadienį.

CLASSIFIED
RENDON KAMBARIAI

prašomi atsilankyti.
CHICAGO, ILLINOIS

danl Federal Bldg. and Loan 
Ass’n.

Čia vėl turime lietuviškų 
viešbutį, kurio savininkas yra 
Vladas Neffas. Jo įstaigom 
skelbimai “Drauge” dažnai 
matosi ir sako, kad iš to esan
čios geros pasekmės.

Visos AVest Sidės bučernė.- Sodalietės savo “Christmas 
ir grosernės šauniai prisiren-' Sočiai” rengia antiad. vaka

re, 28 d. gruodžo, parapijos 
svetainėje. Bus įvairi progra-

gausiai visokių gėrybių už Į ma. Visos sodalietės turi su*Įrįg susideda iš trijų dalių po 

prieinamas ir teisingas kai- sirinkti tų vakarų ir atsinešti g pusj viso sudarys 24 pusi. 
nas. . 1 po mažų dovanų dėl (’,ao j Talpina daug gražių pasiskai-

Juozas Balsevičius geležinių Į bag” ir 2oc dovanai. tymų. Rap.
daiktu krautuvės savininkas,!

gė išpildyti lietuvių kalėdi
nius orderius. Visose matosi Kalėdinis “Draugo” nume

A. B A
KUNIGUNDA

BRENCIUS

Sodalietė

BRIGHTON PARK
LINKSNIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IK LAIMINGI. NAI JI NIETŲ 
LINKI! VISIEMS SAVO KOSTI - 

NIEItlANIS IK DRAUGAMS!

LINKSMI ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IK LAIMINGŲ NAINIŲ METŲ 

LINKI! VISIEMS SAVO KOSTU- 
MEItlAMS IR DRAUGAMS

y

ALEX MILIERIS
TAN I.KNA — geriausias alus — 

skauū. užkandžiai

4258 So. Westem Ave. 
Tel. Virg. 1998

Z"”

Ai

V

J. C. ENCHER, Pirmininkas
Gediminas Ruilding d Loan 

Association
Iteal Estate Apdrauda

4425 So. Fairfield Ave.
Tel. Laf. 8248

Nauja St. P. Mažeikos 
Koplyčia

BRIDGEPORT. — Plačiai 
.žinomas lietuvis laidotuvių di
rektorius St. P. Mažeika sta
to naujų ir moderniškiausių 
laidotuvių patarnavimui kop 
lyčių toje pačioje vietoje, kur 

į buvo senoji adresu 3319 So. 
Lituanica ave.

Naujoji koplyčia pramato 
ma bus baigta apie sausio 13 
d. Tuo laiku bus visa publi
ka kviečiama atsilankyti ii 

. 1
pamatyti, kaip Mažeika įren-j 
gė vienų moderniškiausių kop 
lyčių, kokios .iki šiol niekas 
dar neturi.

Pats namas atrodys kaip ir 
kiti namai, išskyrus tai, kad

Milė gruodžio 21 d., 1 937 m., 
9:10 vai. vak., sulaukus 59 me
tų amžiaus.

Kilo iš Kauno apskričio. 
Šiaulių parap., šaudinės mies
telio. Amerikoj išgyveno *30 tul.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Pranciškų, švogerj Domk 
nikų, pusseserę Agotų Križevi- 
čienę, jos vyrų Kazimierų ir jų 
šeimų, pusbrolį Kazimierų Nor 
kų, jo žmonų Petronėlę ir jų 
šeimų ir kitas gimines; o Lie
tuvoje daug giminių: tetą, bro- 

■ lię duRterh brolį Juozapų Oža
iti-

Kūnas pašarvotas 12 East 
113th PI., Roselande.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gruodžio 27 d. Iš namų S vai. 
ryto bus atlydėta į Visų šven
tųjų parap. bažnyčių, kurioj i- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bos 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
staiuus-as dalyvauti šiose lai
dotus ėse.

Nuliūdę: Vyras. švogeris,
Pusseserė. Pusbrolis. Rrills, 
Teta Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Juoza
pas Eudeikis ir Tė-.as. Te'e- 

fon.ts VIRginia 0SS3.

IINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČII IR LAIMINGŲ NAEJŲ METŲ 
LINKI! VISIEMS SAVO KOSTI MERIAMS IR DRAI <;AMS

« RIJAI,
Jt 41138 An-lier Ave.

Augustinas Saldukas
ESTATE - LOANS - INSURANCE

Cliieago, III. Tel. I.arayedc «7I»

LINKSMŲ ,ŠI’. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

S. KAMENSKAS
. Bl CKRNĖ IR GROSFRNĖ

K
tfį 3953 S. RcckweU St.

£
Tel. Lafayette 4657

“ IhaUg/j” Stotis

LINKSMŲ ša. KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų nacių metu 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTI MERIAMS IR DRAUGAMS

Eugenija ir Ona Jovaišaites - Beauty Shoppe
VISOKIS PATARNAVIMAS MOTERŲ GRAŽINIMUI 

4110 So. California Avenue Clik-ago, Illinois

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR IAINIINGŲ NAUJŲ MEfŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAI'GA.MS

HollyWood Inn - John ir Stella Yuskai
Gerinusi gėri nuli — Šulė Išnuomavimui vlHoldemn tikslams 

2117-IH NV. 43rd SI. Tel. LAEayette 5421

LINKSNIŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ MEfŲ 
LINKIME N ĮSIEMS SAVO KOSTI'.MERIAMS Ilt DHAI'GAMS

DEKOltA’l'OltlI s. 
4 llll So. Eall-rield Ave.

Petras Grybas
MALIAVOJINIO KONTRAKTORIUS 

Chieago, III. Tel. l4if.

Kęn'lon Trys yražūs kambariai, nau- 
jai išdekoruoti. Randasi 72B NVest 1 
21st St. Kreipkitės pas savininkų:
A. Gillenė. 3131 So. EiiicHld Ave. S LINKSMI ŠV. KAI LIU ŠVENČIŲ Ilt LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

___________________ Chieago._________________ S LINKIMI, VISIEMS SAVO KOSTI NIEItlANIS ||{ DRAUGAMS

ANGLIAI
Blaelc Gold Lump arba Egg $6.00 
Mine run $5.75. Stoker Screeningi 
$5.00.

CRUNDY MINING CO 
CANai 7447 

BEVERLY SHORES

Stanislovas ir Barbora Bartkai
UŽEIGA

4(12.5 S. Marslilielil Ave. Chieago. Illinoisg — - ....... ..................... .........-................. a

Kelioms dienoms papigintas išparda
vimas lotų, kurie randasi ant Mieh- 
igan ežero kranto tarp Indiana State 
Park lr Michigan City. Y.ra lotų 
kalnuotų ir lygių, be miško ir su m 
mišku, prie pat ežero ir toliau nuo S 
vandens. Dėl informacijų taškais S 
kreipkitės j "Draugo” ačmlnistraci- S 

2334 So. Oakley Ave., arba tele- «J«T.
fonu CANai 790 a

LINKSMU ŠU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ilt LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visi uis Saru Kastuuiei i uns ir Draugams

GREEN VALLEY PRODUCTS
švieži Kiaušiniai — \VM. J. KARFIYA, Sav.

4644 So. Paul'na St. Tel. Blvd. 1383
HARDMARE STOItE PARDAVĖM! I

Seniai įsteigta . geležių (hardvvare) 
krautuvė pardavimui pigiai. Ran
dasi geroj vietoj. Kaina $4500 cash 
Nemainysiu. Rašykite: Draugas, 2334 
So. Oakley Ave., Chieago, Box ji)76

i Urba Flovver Shoppeb 
^4180 Archer Avenue i

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ilt LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ •

PIVARONAS BROS., Ine.
Pirmos Rūšies Kej>ykla — Kepėjai \YINNER BRFAD
4620-22 So. Marshfield Ave. Tel. Blvd. 5576

į? Gėlės Mylluflem'---- Vestuvėms —
Rankiotam* — laidotuvėms —

Papuošimams.
Phone LAEAYETTE 5SOOi^

S ILMiDYVARE
m 1337 So. \\ <:<>«! SI. Chiengo. Illinois

^«««įK«3S£3S£JKa5£«£$ii<«f«g5£«««-i«3SC-«««3K*«a«fl£«tSS£»9l£3»<y''
g 4 LINKSMI ŠV. KALĖJU ŠVI.NČII III LAIMINGI NAI JI MfcTŲ 1 
g įj linkime visiems savo kostemehiams iii draegams S

S a Jonas ir Anele Kinčiniai
K jt IH ČERN'Č. IR GROSEHNfc
n jt 4 111 So. Honore SI. Clilcagtb Illinois

" LINKSMI ŠV. KAI PDt ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ NAE.IŲ METŲ
INKIME VISIEMS SAVO KOSTI .MERIAMS IR DltAEGAMS

Jurgis ir Juzefą Kaminskai

NORTH SIDE
LINKSMŲ ŠV. KAI,ĖDU ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ N.AL.IŲ METŲ 

I.IAhll VISIEMS SAVO JiOSTIAl I RIAM ' IR DKAlGAMsO_K»!

VVALTER SAKOWICŽ
SINJIITSMEN S TAVERN — ALI S _ VYNAS — DEGTINĖ 

I7JJ4 \ValMtnsia Ave. Tel. Heiinitage 75(18
CHICAGO. ILLINOIS

namo pi lėkis bus padalytas IS afiS
.juodo stiklo. Betgi kada įei
si j vidų, tai tuojau pamaty
si, kad jokių langų nėra, o 
oras taip švelnus ir malonus 

* kpėpuoti, kad nesinorės net j 
išeiti. Mat, koplyčia bus taip ■ 
sakant “air conditioned”.

Koplyčia bus įrengta mo- 
derniškiausiais rakandais su 
visokiais patogumais Žilienė- r 
ms. Be to, bus vyrams ir mo- I 

terimS patogumo kambariai 
skiepe; vyrams bus ir rūko 
masis kambarys. Ypač mote- 

į rim bus labai gražiai įreng- 
tas kam paryš pasigražiniinui ' 

j ir net užsirūkymui toms, ku-J 
irios tai mėgsta. Žodžiu sa- l 
kant, viskas numatyta ir ap 

Įskaičiuota taip, kai įmonės j 

turėtų didžiausį patogumų.

Tėmykite vėlesnius praneši
mus spaudoje apie naujos ko 
1 plvčįos atidarymų, publikai.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAI JŲ METŲ Jį 
LINKI! VISIEMS SAVO KOSTI NIEKIAMS IR DKAl GAMs

W. Nausėda
I

BUČERNĖ IR GROSERNĖ *
1815 YVabansia jAvmne Clicago Tel. Itriiiunvlck 2545 Jį

LINKSNIŲ ŠV. KALĖDC ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAI.IŲ METŲ S ) 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS Ilt DRAUGAMS Jį J

S /./.VA'.SJ/Ų .ŠI'. KAI.KDC .šl /J.Vr//.' II! LAIMIKIUI 
» .VJC./Ų METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

A. F. CZESNA BATHS

4IU8

1851 YVabansia

K. Wleklinski
PIRMOS KLASĖS KEPYKLA 

Av«ime

1657 VVest 45tli St.
8 na f/»iner Sc. Paulina St.i i

Ladies Tuesday
Tel. Boulevard 4552

Cbicago. Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

AL. WASSERMANN’S
A IT IKK.V

Teisingas ir Sųžiiiiingas Patarnavimas
1824 Waba«isia Avenue Tel. Humboldt 6496

CHICAGO, ILLINOIS fi

M LINKSNIŲ ŠV. KALĖDI ŠVENČII II! LAIMINGŲ NAEJŲ METŲ * 

S LINKI! VISIEM* SAVO KOSTI NIEItlANIS Ilt DRAUGAMS

e: '■
I

Kajetonas Kavalčikas
BUČERNĖ Ilt GROSERNĖ 

81. Tel.

Visus jaunus piliečius reikia | 
laikyti lygiais, kol jie neparo-Į 
dys savo pareigų atlikimo skir j 
tumo.

Kaip'po lietaus pasirodo 
saulė, taip po nelaimės lauk 
laimės.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGI 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KNOLL OIL COMPANY '
BLUE FLAMH RANGE OIL

1911 VVabansla Ave. Chicago, III. ;

lllll So. Worxl SI. Tel. LAEayelIe 1731

LINKSNIŲ ŠV. KAI.ĖI)Ų ŠVENČIŲ Ilt LAIMINGŲ NAEJŲ MELŲ 
LINKI! VISIEMS SAVO KOSTI NIEKIAMS Ilt DRAI GANIs

Dom. Šaučiuvėnas
4438 £o. Hermitage Ave. Tel. Boulevard 1157

j« ......... ......
S Zelis Tavern

2 LINKSNIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ilt LAIMINGŲ NAEJŲ NIETŲ 
S I.INKK \ ĮSIEMS -Ato KOSTI NIEItlANIS Ilt DRAUGAMS

.‘35
JOHN ZEI.IS. -av. 

NV. Cermak Itd.
(.eras alus, vynas Ir degtinė

Tel. CANai 78711
I

Tel. Heriiiitage 5707

$-I

PIRKITE KUMPIUS 

Iš LIETUVOS 

BALTIC IMPORT CO.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ilt LAIMINGŲ NAUJI NIETŲ R 
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSTUMERIANlK IR DltAI GANIs g

Jonas Wolančiunas
I /.LAIKOM IMPORTUOTUS GĖRIMUS 

1713 N. \V<mw1 Street Cldeugo, Illinois

LINKSMI ,\P. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostiiineiiaiu.s ir Druugums •

g ALEX IR ONA ŠTURMAI
g UŽEIGA

J* 2452 Blvo Island Ave., CANai 4850
4
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LINKSMŲ ŠV. KVICDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME \ ĮSIEMS SAVO KOSTI.VIEKIAMS IK DRAUGAMS

Peter Sachauskis
PIRMOS KLASES IIUCEKNC IK GKOSEKNC 

1X511 S. Mtųdemood Avė. Tel. VlKglniu OKI7
IWWWWXKWK?;»5r«W’»WWWWW»»WW»K?’

£:.K».3ftA£«t»a£aC»CA£MMACatĄt’
8 LINKSMŲ »V. KALCDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAŲ.IŲ METŲ 
* LINKIME VISIEMS SAVO KOSTI.M EKIA.Ms IK DRAIKAMS 
<2

Jonas ir Brigyta Oksai
MOVEItS — Stūmiui |M‘rkrutL'«((»iM‘ baldus ir .pianus 

« ll(»5 S. FalrTIHd Avė. Uliicago Tel. LAFayelIe HUSO
WKKWWKK 7¥»W»»r»W7>S»?!S7ę:»;» W»»WWW3«W»

LINKSMŲ ST. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeria-ms ir Draugams
MIDWEST STORES

VU’TOR IR ROZALIJA SLEPI KAS

^4140 So. Maplevvood Avė. Tel. Lafayette 3646 j

DRAUGAS 5

Bridgeporte nuo 1910 metų. 
Per t? laikų suorganizavau 
šias dr-jas: Šv. Jono Evange
listo, kuri šiemet susidėjo su 
Šv. Antano dr-ja, Lietuvi? 
Darbininkų Sąjungos dr-jg, 
kuri susidėjo su D. L. K. Kei
stučio klūbu, Šv. Dominiko dr- 
ja, kuri tapo likviduota, Šv. 
Alfonso Liguriečio dr-jr,, ku
ri susidėjo su Šv. Jono dr-ja 
ir vėliau kuri- susidėjo su D. 
L. K. Vytauto dr-ja. Dabar 
esu narys šių pašalpinių orga
nizacijų: Šv. Antano, Keistu
čio klubo, Vytauto, Saldžiau
sios Širdies V. J. ir Illinois 
Pašalpinio klubo. 0 darbu ir 
aukomis prisidėti man buvo 
ir yra malonu prie vis? judė- 
jimų ir sumanymų Bažnyčios 
ir Tautos labui.

Katalikybės ir lietuvybės 
reikalai unan rūpėjo nuo jau
nų dienų. Todėl aš plačiai da
lyvavau knygų kontrabandoj. 
Dėlto ne sykį buvau tokiame 
pavojuje, kad galėjau Ameri
kos nematęs Sibire supūti. Sy
kį netoli Šiluvos knygų ir kny
gelių už juostos prisikimšęs 
vos iš miško išėjau kai čia 
pat keliu beeiny du raudon- 
siūliai. Kas man daryti, IBė- 
gti atgal į mišk?? Tai būt pa
viję, jei ne jie patys, tai jų 
kulkos. Todėl lyg niekur nie
ko ėjau kartu su jais. Arba 
kitų kart? prie bagamažninko 
stovėdamas irgi buvau kny
gomis apsikaišęs. Staiga ure- 
dninkas, priekabių ieškodamas 
prie bagamažninko, sušuko: 
pokažyte, kakaja tam novaja 
knyžka. Aš gi įsikišau ir sa
kiau: tam niet nikakoj. Taip 
ir nuraminau jį.

Sugrįžau į Lietuv? be.min
ties ten apsilikti ilgam. To
dėl jau 1905 metų rudenį lei
dausi atgal per vandenynų. 
Tuo sykiu atvykau Chicagon, 
kur vis? laikų ir išsilaikiau. 
Bet gyvenau įvairiose koloni
jose Cicero j (tada Grant 
AVorks), Pullmane, So. Chi- 
cagoj, 18-osios kolonijoj, o

'miestelį jau galėsiu strytka- 
liu pasiekti Bostonų. Buvo 
sausio mėnuo. Kelionė nebu-

,eoMu» metęs laal» su nosinėj™ ,naloni’ k» d8rysi'

...... . jau. Bostone susiradau lietuvį
i norėjo užgesinti. Bet rnojup * , , .

zydiį, pas kurį pernakvojau, 
damas tik didino liepsna. As . , ..... , ,. . . Anksti ryte išėjau darbo įes-
tada šokau, pagriebiau musli- )<oįj Pasileidau linkui S. Bo
nus ir patraukiau žemyn. \ isū stono. Beeidamas, žiūriu prie 
nukrito ir ant aslos užmin- didelio namo arklio pasaga — 
džiojau ugnį. O persigandę ia}mgs ženklas. Ir ištikrųjų, 
žmonės puolė prie durų. O vi- besanti kalvė. Tuoj gavau da- 
sos durys į vidų atsidaryda- rbų — arklius kaustyti. Buvo 
vo. lodėl žmonės besigrūsda- slidu, todėl darbas gerai ėjo. 
mi užtrenkė duris ir visus Kitiems darbininkams ‘ buvo 
laukė baisi įnirtis. Baisi ne- didelė naujenybė, kai aš kaus
tei“1® buvo atitolinta, kai man fįau arklius lietuvišku būdu. 
pavyko užgesinti degančius j Bet po trumpo laiko oras at
mušimus. Išgelbėtoji bažnyčia gįi0 ir darbai sumažėjo. Tada 
ir dabar tebestovi. Tik durys , sužinojau, kad Nevv Ilamp- 
dabar ne į vidų atsidaro, o Į sliire valstijoj yra darbų miš- 
teukų. kuose. Iškeliavau ten ir dir

Iš V iduklės savo'kalvę bu-'kau miškuose, kur esti dideli

VIETINES žinios
onas Dimša

Chicagos katalikiškosios

30

INKSMŲ ŠV. k.VICDl ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTI M Eiti AM S IK DRAUGAMS

Juozas ir Grasilda Ukaniai

8

S

i
8 GROSERNĖ IK DELIU ATKSSEN

442# S. EAIKEIELD AVĖ. jį

8 LINKSMŲ ŠV. KALCIU ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJI. METŲ 
įt LINKIU VISIEMS SAVO KOSTU .M EIK AM S IK DPAUGA.Ms K

1 
8

Kazimieras ir Pranciška Šatai
Suldutnčs, šallakošč, Mokyklų Vaikams Dalykai

8 435H S. Eairfield Avy Uhicagn, Illinois

visuomenės darbuotojas

Cliicagoje darbuotojų kata- vau perkėlęs į Nemakščius, iš ;sPe,Sttl- 
likiškoįe visuomenėje netrūk- Nemakščių į Kelmę, o iš ten' Paskui, sužinojęs apie Pitts- 

Vienas žymiausių tokių 1899 <m. atvykau į Amerikų, į!bui^ ten esančius
v, a Lavvrence, Mass. Laimės ga i geltes fabrikus, apleidau mi- 

i- lyj® pradžioje ne visai gerai sbus ir atsidūriau Pittsburge

sta.
darbuotojų, be abejonės,
Jonas Dimša. Jisai uoliai pr 

- sudeda prie visų katalikiškų klojosi. Darbai prastai ėjo Ten dirbinėjau įvairiose kal-
ir tautiškų darbų. Daug dir- uždarbiai menki. Iš Lawrence i vese> ° netrukus pirkau gro
bą draugijose. Ypač daug pa-'sumaniau kraustytis į Bosto- sern? adresu 1316 Rebecca st

Priežodžiai

Geriau mokėti vien? kalbų 
gerai, nei dešihit paviršuti
niai.

8 LINKSMŲ ŠV. KALCIU ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ jį 
8 LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK D" U GAUS 3

Maplevvood Pharmacy
STANLEY PKIHODSKI. K. Uli. X

25X3 W< 43r.l SI. Cliicajfo Tel. LAFayeMc 40511-4597

NKS.VIŲ ŠV. KALCIU. ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSI Ų.M EKIA.MS IK ''KAI 'G AM S

Ii

8 41170 Archer Avė.

J. Manikas
ALAUS DISTKIBŲTORIVS

T~« Viiginia I I 10

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ui LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Sava Kostumeriains ir Draugams

JURGIS KWAINAUSKAS
Royal Blue Gorsernės ir Bdčernės

2500 West 45th St. Tel. Lafayette 2561

sidarbuoja vasaros metu per nų. Pinigų nesant, žjau pės- 
“ Draugo”, Marijonų Rėmėjų cias. Su savim turėjau 6c., šiuo 
ir Šv. Jurgio parapijos pikui- telį duonos ir dešros gabalu- 
kus. Bet pats patinkamiausias M- Uer dienų ėjęs, įėjau ; 
jo darbas yra tai labdarybė, miestelį, kur besu strytkariai.
Cliicagos Lietuvių Labdarin Konduktoriui parodžiau šešis
gajai Sąjungai jisai yra brau- ' centus ir pasakiau Bostonų. I Atgal į Lietuvy sugrįžau 
gus darbininkas 1 Paaiškino, kad iš čia už tiek 1902 m. Nemakščiuose buvau

įsisteigęs kalvė ir gerai klo
josi.

Biznis ėjo gerai, bet sumaniau 
grįžti į Lietuvy. Nors a. a. 
kun. Jonas Sutkaitis ir kun. 
Jonas Vaišnora kalbino, kad 
likčiau ant vielos, bet nepa- 

lausiau.

Žmogaus gyvenimas būtų 
labai nelaimingas, jeigu lai
kas nesuminkštintų skausmų.

Ne tas daug dirba, kas 
daug dirba, bet tas, kuris tu
ri gerų tvarkų.

Kalėdų trečių dienų, tai y-. dar negali į/Bostonų vežti, bet 
ra gruodžio 27 d. Jonas Dim- pasakė, kad pasiekęs dar kitų
ša mini savo vardadienį ir 
gimtadienį. Ta diena jam kas
met darosi brangesnė, nes jis 
jau artinasi prie septinto de-

BRIGHTON PARK

sėtko amžiaus metų
Šio smarkaus ir uolaus vei- 

kėjo gyvenimas buvo įvairus 
ir audringas. Toks jo gyve
nimas buvo Lietuvoj, toks y- 
ra ir Amerikoj. '

Apie savo praeitį Jonas Di- !( 
niša pasakoja šitaip:

— Gimiau 1868 m., 27 d.
-.INKSMI ŠV. KALCIU. ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJU METŲ § o I UO(lŽio mėliedo Yla tai ŠV i StLINKIŲ V ISIEMS SAVO KOSIUMEKIAMS IK DRAUGAMS » o'lKMiz.lo III! IK . l(>. l l Idl

Kazimieras ir Petronėlė Jackūnai S 'l,)no Evangelisto diena, lo-
r dėl tuo vardu ir buvau pa-

chieaKo. Illinois s krikštytas ir ta diena vra ka- 
Hu ,man() j]ntadienis -r var.

i,inksmų šv. kalcdų švenčiu ik laimingų naujų vietų dailiems. Mano gimtine yra 
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSIUMEKIAMS IK DILVEGA.VIS

BLČEKNC IK GJtOSEItNC 
4015 S. Artcsan Avė.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

BILL’S TAVERN
WM. ir ONA P0PELL, Sav.

Millei’s lligli Lile ori Diaugt. lmported and 
Doniestic L’npiors

4358 So. Maplewood Avė. Tel. Laf. 2649
CH1CAG0, ILLINOIS

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGU 
NAUJU METU!

Budrikas sveikina visus lietuvius per radto WCFL 
9-ti metai. Per 25 metus Budrikas patarnavo preky
boje, stengsis ir ateityje patarnauti su gerom prekėm 
ir teisingomis žemomis kainomis. Užprašo visus atsi
lankyti į Budriko krautuvės Sausio mėnesyje invento
riaus išpardavimo, kur sumažintos kainos rakandų, 
radio, refrigeratorių net iki 45 nuošimčių.

Naujos radios tiek yra ištobulintos, kad perduoda 
taip gražiai ir aiškiai tolimus ir artimus programus. 
Kiekvienas atsilankęs gaus dykai naujų, gražų ka
lendorių lietuvių kalboje dykai.

MAT. IR MARIJONA WENCKUNAS
Bučemė ir Grosernė

4454 So. Rockvvell St. ir 4504 S. Washtenaw Avė
Tel. Lafayette 0457.

LINKSMŲ ŠV. KALCDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI.VIEKIAMS IK DRAUGAMS

Jonas ir Ona Zepaltai

Kalniškių k., Skaudvilės par. 
Kai buvau sulaukęs 10 savai
čių savo amžiaus, mirė mano 
tėvelis. Kadangi mano moti
nėlė buvo kilus iš Viduklės 
par., tai tėvui mirus į tų pa
rapijų grįžo gyventi. Tėveliai 
buvo vargingi ir septynių me
tų sulaukęs, išėjau tarnauti. 

Dvidešimts ilvjejų metų su

J laukęs išvykau į Raseinius ka
lvystės mokytis. O 1J892 'm. 
Viduklėj atidariau savo kai

3 LINKSMŲ ŠV. KALCDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ VIETŲ 8 , z. ,
LINKII VISIEMS SAVO KOSTI VI EltlA.MS IK DKAI'GA.MlS 8 ' f‘‘ as HietaiS 16 d. liepos III.

Mrs. Della Dauskurdas | vedžiau.
užeiga X metais yra minėtini

8 ________________________ _ ______________________________ ,p|' ,4“‘ ,’’”5 « mano ir visos Viduklės pora-

si GKOSEKNC IK lUCEKNC
I »(M> S. WwMoMMT Avė. Tcl. I.AFHvctlc 5954

GltOSEKNC III PIENO KILVI TI Vft 
4A3A Ho. Ilcrmllagc AvnMie Tel. įloti. NAA7

P1-!0-''' Iais "lėtais \ elvkų S<<-
8 LINKSMŲ ŠV. KALCDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ $ Štadienį per miŠpaiUS VOS nP- 
g LINK.., V ĮSIEMS SAVO KOSTI M EKIA.MS ,K DRAUGAMS |mQsų Wnvtg,g 8U gftU.

8 , Antanas ir Jadvyga Jociai
UI.EANEKS ANI» TAILOItS

S 443A So. EaiTIcld Avė. Ctiicago, Illinois „ ,v
išrėdyti Kristau- grabų. Ve

siu būriu parapijonų. Viduk
lėje turėjome paprotį puošniui

Wm. S. Broniarczyk
APTIEK A

4459 So. VV'immI SI. ('Iiicago

8
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LINKSMU ŠV. KALCDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ VIETŲ 
LINKII VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS llt DRAUGAMS

GOODFELLOW’S STOP
JAUK KU.NVSZ. ITop. — FINE KEERs 

Sclcel U In< s aini Llt|ia»rs — liuli for Reni for Ali Occaslons
Tcl. I.Hl'. 473K — Taliles for IjkIIcs Music aini DiiimIiik

|v|{l, naktį sudarydavome zai
bus, griaustinį, lietų, rodyda- į
vorne Kristaus kančių. Taigi |
minėtais metais Kristaus gra 

i . .bas irgi buvo išrėdytas. Prie 
grabo muslino kaspinai drie-Į 
kėši nuo lubų iki aslos. Kun i4458 So. Fairfield Avė Chicago, III.
.\ntanas Jančauskas laikė ini-

xxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm Sparus. Prie kunigo buvo švei-, 
LINKSMŲ SV. KALCDŲ ŠVENMV IK LAIMINGŲ N.VI/JŲ METŲ ■( _ -

LINKIMI. VISIEMS SAVO KOSTI MEKIAMS IR DKALGA.VIS g COLIUS 11' US. Staiga išgirdome

moterį sušunkant “ve!” Kils-*
telėjomc galvų. Ugi nuo žva
kės užsidegęs kaspinas. Švei-

Antanas ir Anastazija Febelskis
llllH So. Kockucll SI.

UŽEIGA 
Clilcatfo, III. Tcl. IjiI'iųvoIc 2K20

LINKSMŲ ŠV. KALCDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Teofilius Vežis
ŠIUSAPC

4165 So. Wn.Mlit4'»mw A ve. Mr. A. KUNIUKAS, M(fr.

LINKSMŲ ŠV. KALCDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI! VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS

Rainbow Tavern
i ANNA KOLECIIUS, Sav.

I5IU So. VV'usliU-iiavv Avė. UlilcaKO. III. Tcl. Lal'aycltt* 3373

ELECTRIC TUNING!

T O W N OF LAKE

X LINKSMI šv. kalcdų švenčių ik laimingų nai jų metų S LINKI! VISIEMS SAVO KOSTI MEKIAMS IK DRAEGAMS

2 Aug. ir Ieva Misevičiai ir Sūnus Česlovas
( lilcaito. III.

LINKSMŲ ŠV. KALCDŲ ŠV ENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ AIETŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTU.VIEKIAMS IK DKAUGA.VLS

tel. Itonlctanl I932 8

LINKSMŲ ŠV. KALCDŲ ŠVENČIŲ IK LAI.VIINGŲ NAI JŲ METŲ 
LINKI! VISIEMS SAVO KOSTI MEKIAMS IK DRAUGAMS

California Cleaners and Dyers
BRUNO G. GOTAIT, s»v.

4111 So. (aliloinia Avė. Tcl. LAlajetlc I3«#

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
t NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kontumeriams ir Draugams

ADOMAS IR JULE STUGIAI
Motor Service — Fumiture and Piano Moving

Tel. Lafayette 0973

IMAGINE...for thepriceofan ordinary 
radio, you get Electric Tuning! Just 

puah the button — there’s your atation 
- easily! Perfectly!...Foreijn Stationa, 
Police, Aviation, Amateur calla—eaaier 
than ever before. Greater power! In- 
creascd seleetivity! Radio’e moat lifelike 
tonel Coine in N0WI,

EASY TERMS 
FREE ll-DAT 

HOME TRIM.

4642 So. Wood St.

Jos. F. Budrik Ine.,
3417-21 South Halsted Street

3409-11 So. Halsted Street
Telefonas BOUlevard 7010

Tnuisllnojamas gfMnn įimgi-aniHM per radio VVf’l-Ti, »7« kll. 
NclčlloniK 7—30 vakare.



G

STREET

draugas

CICERO NAUJIENOS
KAM MES SKAITOME

Spaudos Svarba
Spauda buvo, yra ir bus

į svarbi4 žmogaus <vvpuiruo i™ *
” dejos švietėja, mokytoju ir j

« « « M M « U. M ii « Si M « iftf *i M |M 9W M «C «t« «t l
7,/ VA .S I// ši'. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IN LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ _ _ j 
I.iiJ.iu Viiems Saro Kostumeriams ir Draugams

|. A. PIKIEL
Gent’s Fnrnisbing and Shoes

| 1818 So. Halsted St. Chicago, III.

4iCKW»t HOM «K«C «(«<«< *K*f AE«('
K 1.INKSMŲ sv. KAI.Fln ŠVENČIU III LAIMINGU NAUJU METU 
Įf LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS llt DRAUGAMS

Walters Tailors 8C Cleaners Shop
Lndtcs* auti (.mis Garinėti! Clcanetl. PressetI aini Rcpalntl

PHONE CINAI. HHKII MM) WEST 1O<1» STREET

r»»MW»»M«My»»»NNMM!WnninW*M]W
LINKSMI ŠV. KAI.EDO ŠVENČIU Ot LAIMINGU NAU.IU METU 

* LINKIME \lslEMs SAKI KOSTI .MERIAVIS IR DRAUGAMS

Kazimieras ir Pranciška Ivanauskai
Iii ČERNE llt G.ROSF.RNE

726 VVest IniIi Street <’lii«a«o, Illtnoto

* LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ JN LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

JUOZAS PANKAUSKAS
ttuviu ir Sūriu Pardavėjas

J 2021 Canalport Avė. Tel. Canal 6574

General

si

LINKMIŲ ŠV. K.ir.KDŲ 8VKNČIŲ llt LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
ANTANAS - VERONIKA CUKRAI

IR DUKTĖ ALDONA
LINKSMA UŽEIGA

732 W. Cermak Rd. Tel. Canal 6090

;S»^

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IN LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Pažystamiems ir Draugams

LAMBDA MU DELTA 
LIETUVIŲ DAKTARŲ BROLIJA

LINKSMU SV. KAI,FDl.i ŠVENČIU IR LAIMINGU NAUJU METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

JOHN J. FEROWICH
(I rosernė ir M ėsos Krautuvė

4359 S. Campbell Avė. Tel. Lafayette 7431

sūnus VINCAS FEROWICH
Grosernė ir Mėsos Krauluvė

2549 vv. 7ist Street

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IN LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkimo Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SILVER TAP TAVERN
ADOLFAS IR PETRONE1.P. PUIDOKAI 

Savininkai

1609 So. Main St. Rockford, Illinois

Nuoširdžiai Sveikinu Visus Savo 
Kostumerius, Prietelius ir Pažystamus, su 
Šv. Kalėdų Šventėm, Linkėdamas Tikro 
Džiaugsmo ir Naujiems 1938 Metams

Gausios Dievo Palaimos.

JUOZAS STEPONKUS
ATLAS FUEL & SUPPLV CO.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IN LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

A. SNOREWICZ
AVHOLESALE MEATS & PR.OVISIONS 

Biznio Tel. YARda 4700
Rez. Tel. HEMIoek 6169

4

Afrikos beždžionei padaryti, 
toks ir t(»kiti laikraštis darbi 
niūk,7 žmogų nenuves i gorės

tikintąją. Nors šiuose laikuo |nę ateitį. .Jei aklas aklą veda. 
se nekurie ir bando įtikinti, abu į duobe įkrinta.
kad nulio užims spaudos bei 
laikraščio vietą, bet tie patys 
radio kalbėtojas savo kalbas 
per radio spausdina knygelė
mis ir,platina Žmonių tarpe. 
Jie žino, kati sykį pakalbėjus 
žmogui nebus užtektinai su- 
prantaina kalbos mintis, įdė 
jos. Kaip studentas nors mo-

Pefcktadiehis, grnod. Ž4; 19?”

Šventinis Kalėdomis ir nau
jais 1938 metais. Dieve bu
rnini; visus ir visu kilnius 
darbus: Dievui, daiktiniu-
mins ir tėvynei.

A »/i. //, J. Vaičiūnus.

CICERO, ILINOIS
LINKSMI. SV. KALEI)!' ŠVENČIU IR LAIMINGI NAI.II Ml II tt
LINKIU VISU Vis SAVU Kus TU MI RI 1 Ms llt 1*1: lu.Uis

F. Miliauskas
RUGINIS UI 'ONOS Kl.PYKI \

1425 Sn. I»ili Courl Cirern, Illinois

*
tt
tt
tt
tt

.ttICi U ii H ii M SK « M ii ii IF*. M H SKSU « H M SJ SUW ti « ii H H tiSĮ M

J3UiiM1U1itiiiiitiiiii1li1i1iiiti3iiiiiitiMill1i»iiiiiiiti1lt.ii<tititiiii{
LINKSMI. sV. KALIUI ŠVENČIŲ llt LAIMINGI nai.ii. METU tt 
LINKIU VISIFMS SAVO KOSTI MI RlAMs Ui DRAUGAMS $

J. Ruhis jj;
MEAT MVRKET AND GROCERY tt

Jjt ĮSOS So. Hllli Avemn- Cieero, Illinois tt

t hieago
“Draugas”. Tai tikras Tie
sos skleidėjas. Patariu vi 
siems, o ypač ('ieeros lietu, iš WEDC stoties. Gėrėjomės

,i yra dienraštis

virius, užsisakyti ‘‘Draugą”, 
('ieeros lietuviai todėl daug 
pažangos padarė, kad daugu
moję

“Draugo” Programa 
Pakele Šventes 

Nuotaikų
----------------- ^MSKSKSKSKSUSKSKSKSKNUKSZfiCfieiiEStf SKfienCSVMIKIMMCSKMISKSIISIČSIESKSKSK^

Praėjusį irečmdienį girdė i
jome grąžą dienraščio “ Ibau- (jtt LINKSMŲ ,sT. K ALENŲ ŠVENČIŲ IN LAIMINGU -JA 

go” kalėdinį radio programą «L ■ N A U,II METŲ ?b

šv. Kalėdą giesmėmis ir taip 
pal kun. .1, Vaičūno gražia ir 
turininga kalba. Klausėmės ir

skaito katalikiškąją džiaugėmės, lokiu programa
z, , , . spaudą, laikraščius, ypač <!ar labiau pakele syeneių nuo a

kytojo kalba (leetnre) girt i, 441>. ,, , . •.* I. ., , • , j • , .. y. v i 1 trauga”, ‘‘Laiva ”, ‘‘Dar- laiką. TikAnes, kad ir kita g
visuomet reikalinga rašyto į,., - r i i J- ‘"įlinką,” *‘Garsą’,’ “
bei spausdinto rnnkvedzio, . ,, . ,r
, . r . n i fu k<1 ’ “Vyt ”, ‘‘M.deri, 
taip radio kalba, be patiektos ,, . , - ....
kalbos rastn-spausdinm, žmo
guje ilgai neužsilikis, — pasi

Linkiu Visiems Siiiii K ost ii m e i m m s ii D i il ligotus

LIBERTY TAILOR
T. P.RAZIS, Prop.

Gbaners ami Dvers Suits Made To Onlev
i- 4?-

1403 So. 49th Ct. Tel. Cicero 336

“P ra nešt’ją” ir k.

mirs. Todėl, kati jugdunis pa . .
.... v. x 1 . z- -, skaitytojus, platintojus, re-

sihekancia prote minti, reika- .. * .
, ,.i- , z- • mejus ir zimą rasojus sulas pakartoti, skaityti ir vėl ___________ _____________

Ameri Ireėiadiciij panaši programa 
i Dir- bus sudaryta.

Kl $ LINKSMŲ ,ŠP. KALĖDŲ ŠVENČIU IN LAIMINGU 
’" S» NAUJŲ METI,

Linkiu Visiems Siiiii Košt ii me liu iiis iv DraugamsSveikinu visus “Draugo” Žmogaus būdas nusako, ko
kiam užsiėmimui gamtos esi
skirtas.

KAZIMIERAS ANDREJAUSKAS
Kontraktorins ir mekanikas anl visokiu darbu

skaityti.
Iš to galime lengvai spręs

ti, kad skaitymas knygą, lai
kraščių yra labai svarbus da
lykas. Tai visiems prieina
miausią mokykla. Kurie ne
skaito laikraščiu, tie negali 
sekti šią dieną gyvenimo. 
Neskaitą laikraščią žmonės 
palieka panašūs j tą ūkinin
ką, kuris, po Pasaulinio Ka
ro, atvykęs į Chicagą ir papila 
tęs karo baigos (Armistice 
Day) vaikštynes, sako; “Ar 
tai Amerika eina kariautų?”

Į tą ūkininko paklausimą 
teisingas, sąžiningas žmo
gus, beabejonės, atsakys, kad 
karas jau pasibaigęs, o netei
singas galės pameluoti, saky
damas, kad karas tik dabar 
prasideda.

Spauda taip pat gali būti 
teisinga ir ne; gera ir nege
ra. Žinoma, popierą nekalta, 
tik žmogus, kurs rašo.

Mes, lietuviai, turime viso
kio mišinio spaudos, laikraš
čių. Vieni sakosi esą cicili- 
kai, kiti komunistai, dar kiti 
tautininkai, o dar ir bespal
viai? Mes, katalikai, turime 
džiaugtis, kad esame nedvi- 
pusiai savo spaudos, laikraš
čių klausimu. Katalikiškoji 
spauda visuomet laikosi Tie
sos, Tiesos paties Dievo vi
suose gyvenimo klausimuose. 
Tamsūnai Tiesos nepakenčia. 
Tamsūnai todėl ir Kristaus 
neapkentė, Jį nužudė už tai, 
kad Kristus skelbė Tiesą. 
Todėl visi bedieviški laikraš
čiai, kokio plauko nebūtų, ko
kiu vardu nesivadintu, visuo
met kovojo, ir kovos, su kata
likišką spauda, katalikiškais 
laikraščiais.

Tie katalikai, kurie skaito 
nekatalikiškus laikraščius, y- 
ra tamsybės platintojai ir pa
laikytojai. Jie yra Tiesos 
kryžiuotojai. Jie patys sau 
duobę kasa ir į vargą vedasi 
save ir kitus.

Todėl, brangieji lietuviai, 
ypač darbininkai, aš visiems 
pataria skaityti katalikišką 
spaudą, jeigu norite eiti j ge
resnę gyvenimo ateitį. Aš 
pats dirbau dirbtuvėje, gerai 
žinau, kas žmogų veda tieson 
ir kas, ypač darbininką žmo
gų, tamsina, veda į betikslį 
gyvenimą. Kuris protingą su 
tvėrimą — žmogų nori lygiu

BRIDGEPORT
tt

1430 So. 48th Ct. Cicero, Illinois

JOS. F, BUDRIK

LINKSMŲ ŠV. KALFDl,! ŠVENČIU IR LAIMINGI.’ NAUJU METU 
LINKIU VISIEMS SAKI KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Edward Misius, sav.
1 
į
į.*

F.DUARD’S ELEETRK’ SUOK REPAIR SHOP 
501S Wcst lOtli Street Cicero, Illinois įę

LINKSMU .ŠI’. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IN LAIMINGŲ j
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ANTON LUKAUSKAS
Lietuvis Šančius — First Class Šboe Depairing

tt

Cicero, Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IN LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Koslumeriams ir Draugaiug

UNIVERSAL SHOE STORE
Shoes For All ln The Family

3337 So. Halsted St. Chicago, III.

tt

4918i/2 W. 14th Street Cicero, Illinois

LINKSMŲ ŠI’. KALĖDŲ ŠVENČIU IN LAIMINGU įį 

NAUJŲ METŲ ‘ g
Linkiu Visiems Saro Koslumeriams iv Draugams

WALTER BABITZ tt
GltANT THKATRE tt

tt
i
tt

Sveikinu Visus Savo 
Kostumerius, Drau
gus ir Pažystamus su 
Linksmom Kalėdų 
Šventėm ir Laimin
gais Naujais Metais.

3417 So. Halsted Street
CHICAGO, TLUNOTS

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IN LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkimo Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PROGRESS PRINTING CO.
Coinmereial Printers

A. KAULAKIS — J. VALINSKAS — S. GAPSHIS
3423 So. Morgan St. Tel. Yards 0123

" 18th STREET
- - • ____ .____________ f _ __ ___ ___ _ _ _  _

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIU IR LAIMINGŲ NAl’.IŲ METŲ
LINKIU VISOMS SAVO KOSTELI ERKOMS IR DRAUGAMS

MISS JUSTINA GRICAITĖ
BEAUTY SHOP

2031 So. Union Avenne Tel. SEEIey «OI«

4830 West 14th St.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IN LAIMINGŲ
naujų Metų

Linkiu 'Visoms Savo Kostuiiierkonis ir 
Draugams-ėms

HELENE’S BEAUTY SHOP
HELENE SPITLIS, Sav.

4804 W. 19th St. Cicero, Illinois

LINKSMU ,ŠU. KALĖDŲ ŠVENČIU IN LAIMINGU 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KISHKUNAS JEWELERS
\Vnteb, Clock and Je\velry Depairing

1404 S. 49th Ct. Tel. Cicero 4108—R
CICERO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. KALFIM.i ŠVENČIŲ IR I.AIMINGŲ NAI’JŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Kazimieras Pansima
FOTOGRAFAS

1001 So. HaNled St.. Tel. Cnnnl 2H

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS įį
I.INKSMŲ ŠV. KALftDl.1 ŠVENČIU IR LAIMINGU NAUJI METU K

Family Drug Store
, PRESCRIPTION DRI’GGIST K

1413 So. 401h Ct, Ch-ern, III. Te!. Cieero 2573 Jį
vau

I,INKSMŲ SV. KALfcDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTl’MERIAMS IR DRAUGAMS

Antanas ir Uršulė Grisiai
nUčERNč. IR C.ROSERNČ. 

1827 S. Unlnn Avė. Clilca«v»

LINKSMU *V. KAI.fcDl ŠVENČIU IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

George M. Chemauskas
NOTARY PU BLIC

mon S. Union Avė. Chicago Tel. Canal 2183

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ llt LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ JS

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draiifiams E?
5 & 10 TAVERN 8

LUNCH AND BEER 
Wbere The Good Fellows Meet Togetber

2320 Po. Cicero Avė. Tel. Cicero 3134 Cioero. III. SS 

P. PALLULIS, Prop.

tt

7*



Penktadienis, gruod. 24, 1937 DRAUGAS 7
CICERO, ILINOIS

įSf /./.YA'.S'.l" AT. A.!/./?/'( lit LAIMINGU f
3 ,Y.IW(' METU

M Linkiu Visiems Saro Kostumeriams h Draugams
| J. M. GRIGAS
M Užlaikau geriausio mėsą ir grocerv

CICERO NAUJIENOS trejas Šv. Mišias, kaipo Ka- CICERO, ILINOiS

1417 fo. 49th Ct.. Cicero, III.

SV. KALĖDOS — SVEIKINIMAI

Tel. CICERO 1525 jį j
5

Kalėdų antrų dienų Šv.
.... . . .. » 7 , , . ........................... Antano parap. salėj Inu; labai
Sulaukus taip reikšmingos mums. Labai Amu visiems, ,

. . - , ...... .... , . graži kalėdinė programa, ku-
sventes — Šventu kalėtai — tavern biznu r ams, kurie au- . ..... .

' . rių išpildys mokyklos vaiku-1,
pi kilikams............... , ,. ,ciai ir mokyklos benas. Siuo-

lėdų dovanų.
Kun. U. J. Vaičiūnus,

Klebonas ,jj LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Iii LAIMINGĄ

Gimimo mūsų Išganytojo, kojo parapijoj 
širdingiausiai sveikam visus Lai Kūdikėlis Jėzus atmoka

NAUJŲ METŲ 
Jankiu Visiems Savo Pači jenta'ins ir Draugams

DR. P. ATKOČIŪNAS |
DANTISTAS S

mi paminėsime parap. moky-

$ LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

b NAUJŲ METŲ
*^į Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

& STANLEY DANTA
S GROCERY AND MEAT MARKET
H

savo parapijiečius, cicierie- visiems šimteriopai už priete- , , ... , , ...... ... a
„. * . .... klos Sidabro Jubiliejų, v įsus i
cius ir bulvariskius, biznie- linguma ir mielasirdinguma. . ...

.... . , i " ... . ® { kvięciu atsilankvti, o vpac a-u
rius, prolesionalus, visus dar Sveikam visus savo drau- , ,, ...” -
.. . , .... ... . .. 'luinnus. Pradžia i :3U vai.

3 1543 Sa. 50th Avė. Cicero, Illinois

Imiinkus, lietui čius; sveikinu gus ir pažįstamus, visus vei- 
visas vyrų ir moterų draugi- kėjus Katalikų Akcijoje iri 
jas, jaunimų, savo jmrapijos Tautos darbuose, visus kata-1 
komitetus, visus dvasiškius liki.škų įstaigų, apšvietus ii 
ir seseris mokyto as. Linkiu kultūros vadus ir rėmėjus, pa 
visiems, brangieji, gausiausių laikytojus, mūsų visų vienuo- 
Dievo malonių. Kalėdų šv. lvnu vadus: Seseles ir Tėvus

Klebonas

Ievų Vardadienis

Kūčios yra Adomų ir Ievų 
vardadienis. Lietuvių tarpe

1446 So. 49th Ct. Tel. Cicero G756 IS
CICERO, ILLINOIS jį

'•••r r
Sveikinu visus Savo Draugus, Kostumerius ir 5s 

Pažystamus su KALĖDŲ ŠVENTĖM K
Taipgi Linkiu Geros Sveikatos ir Laimingų Naujų Metų! g

J. KESER
(Keserauskas) R. Ph.

GRANT WORKS DRUGSTORE

S$-

YAN.l/r SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

LIBERTY RESTAURANT
M R. & MRS. JOHN PILKIS, Sav.

4915 West 14th St. Cicero, Ulirois
Tel. Cicero 3564

Mišių aukoje ■— melsiu Ku- Marijonus, kurie dirba mūsų l°kius vaidus nešiojančių įa- 
dikėlio Jėzaus, kad tiektu vi- išeivijoj apšvietus ir kultu- ndasi veik visose kolonijos*?

g„r<)8 sveiut„S; l|)ieve jiMUg pa(ia:ir jie šiokiu ar tokiu būdu
įiiingo gyveninio čia ir sielai ir toliau taip uoliai darbuo-!savo vardines paminės.

4847 W. 14th St. Phone Cicero 39 jj

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeri ims ir Draugams

JUOZAS ZIGMONTAS IR SŪNUS
PIRMOS RŪŠIES BUČERNĖ IR GROSERNĖ

1501 So. 49th Avė. Tel. Cicero 5031

amžinų džiaugsmų danguje.1 tis. Tegul Kūdikėlis Jėzus1 Bridgeporte yra b smėlius 
Kad jūsų visų šio gyvenimo būna jums šaltinis surami-; Adomas Kalėda, 658 W. 35 
kartumai, vargai pasiniainy- nimo, paguodos ir ištvermės. savininkas bučeinės, gio-

S tu i amži lųjį džiaugsmų. I Jeigu kuomet nors kurį bei sein^s *x duonos ii keiktų ke-.
— i • — • v • , v • d vk 1 os.„m +,.,i-i 4- Kurių užgavau, įžeidžiau, nu-< ;d nollU tdip JJUt padėkoti. i e> > j . rr p r i vm'Tpvt'• „ įžemintai visų atsiprašau; mei Ant loun ot Lake yia lev.

ėian, " bi^ieriumP Ir ad '<lžiu <•»"“<>«• Jūs, bran-, M«evUienf, kuri su savo vy.
“ ii ,,l T IK‘«‘ib »“>" ™i geri, malonūs.!ru Augustinu užlaiko valgo- 

jom., M.ienis paiap. daibuo-. , mųjų daiktų krautuvę, 4636
tojams, aukotojams už viso-j Per Kalėdas mūsų Šv. An- So nennita„e ave
kių paramų. Dėkoju visiems tano bažnyčioje bus 12 šv. 
katalikiškos spaudos rėmė-1 Mišių. Piemenėlių Mišios pra 
janis, platintojams Širdin- sidės lygiai 5 vai., paskui bus:
įyui dėkoju Peoples Furniture' 7, 8, II, III, 11 ir 12 vai. MU tingįiusia> 0 taipgi b||g apdfl 

Co., Roosevelt Furniture Cu„ 5i„ bus ir Pūs^land^-j vanoti įvairiomis dovanomis.

Savo vardadienyje jie yra ~ 
prisirengę aptarnauti savo sve 
tins ir kostumerius kuo rūpes-

Bernelių mišios 5 vai. bus iš
kilmingos, su įstatymu Šv. 
Sakramento. Didysis parap.

jjoe, Budrik ir Joe Lipsky 
Radio Co. už visokių paramų 
parapi os darbuose. Dėkoju
savo b znieriams: A. Bernadi-! choras giedos ir mokyklos vai

Rap.

Sveikinu Visus Savo Lietuvius Pacijentus ir Draugus, j 
kurių adresų neturiu ir negalėjau pasiųsti pasveikinimo | 
per laiškų, su Linksmom Kalėdom ir Laimingais Nau
jais Metais!

DR. I. SHINGLMAN
PHYSICIAN AND SURGEON 

4930 West 13th St. Cicero. IU. f
Pliene Cicero 3656 - Office Cicero 3651
Res. 1924, 49th Ct.

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentanis ir Draugams

Taipgi graži

S LIETUVIŠKA UŽEIGA — f AVĘRN S įiui. «W,kBros j Staučė 
M- 1430 So. 50th Ct. Tel. Cicero 3554 jj kui, Žalkins, J. Toleikui, sr. es.

CICERO, ILLINOIS Kinui, Jr., Daukšai ir kitiems Klebonas jm r 5v. Kalėdas
trokus parap. parengi-už savo geradarius aukoja

kačių benas grieš Kalėdų gie-

Niekad nereikia pasiduoti 
nuliūdimui, ko negalima iš 

ve: gU>.

PLATINKITE “DRAUGI"

k# LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Iii LAIMINGŲ 
NAU JŲ,METŲ

Linkiu V'r'Sirnrs Saro' Kniftuineriams ir Draugams
S DEW DROP INN
S} MON ARCH ON TAP
*4 Sėlect Wines and Liųuors — Musjc and Dancing

i

1501 So. 48th Court Cicero, IU.
Tel. Cicero 4086 CAROLINE LANGV1S, Prop.

I.INKSMV SV. KAI,fil>C SVENCIV IU IAIMIX«V NAIVIŲ METŲ 
I.INKIl VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Liberty Tavern
JOE KAVAI.Al SKAS. ,IOE NAGRECKY - GOOI) ItEEK ON TAP 
14(11 S. 4Hth Ct. Cicero. III. PlHtnc Cicero 336

________

® LINKSMŲ ,ŠU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
$ NAUJŲ METŲ

Sj| Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
| POVILAS PUTRIMAS
Si MEAT MARKET AND GROCERY
I f’ ■

1436 So. 49th Court Cicero, IUinois

Sveikiname Visus Ciceros Mieste 
Lietuvius su Šventomis Kalėdomis 
ir Naujais Metais. Lai Šios Šventės 

Būna Visiems Linksmos ir Laimin

gos!

$$ LINKSMŲ NU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Iii LAIMINGŲ 
& NAUJŲ METŲ

M Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
| J. PATEREBAS
M GROCERY AND MEAT MARKET

1538 South 50th Ave. Cicero, IUinois

LINKSMŲ ,s-U. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

S T. STONIS
įg MEAT MARKCT AND GROCERY

s tn
4828 West 15th St. Phone Cicero 95

S| C1CEKD, ILLINOIS

GEORGE STEDRONSKY, President 
NICHOLAS HENDRIKSE, Town Cletlc 
JERRY J. VITERNA, Town Collector 
ANTON F. MACIEJEWSKI, Supervisor 
HENRY R. SCHWARZEL, Assessor 
RUDOLPH HURT — Tmstee 
GUSTAV O. RANDA — Trustee 
FELIX ZDROJEWSKI — Trustee 
JOSEPH DANEK Tmstee

ARTHUR A. NEDWED, Township Cotnmitteeman 

Ciceros Miesto Valdininkai

Dr. A. J. 
GUSSEN

DENTIST

E.vtraction Specialiai 
A/ '

X- RA V

4847 West 14th St.
Pliene Cicero 39

Cicero, Ilk

UNKSME ŠV. KAl.fcDi; ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAI JŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS lit DRAUGAMS

J. Kaikaris
KEPTAS 1JETUVIŠKOS RUGIENĖS DUONOS

116(1 S<». 48th Oourt Cicero, Illinols

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ
. ATI UJU METŲ
Linkiu, Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CHARLIE’S MEAT MARKET
Kazimieras Vaseliauskas. Sav.

FANCY GROCERIES

1334 So. 49th Court Cicero, III.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Iii LAIMINGU 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KAZIMIERAS BALČIŪNAS
GROCERY AND MEAT MARKET

5022 Wcst 16th St. Cicero, Illinois
-X",

LINK Ii; LINKSMU šv . KALĖDŲ VISIEMS 
“DRAUGO” SKAITYTOJAMS IR TIEMS, KU
RIE UŽSISAKYS “DRAUGA” ARBA “KRIS
TAUS KARALIAUS LAIVĄ” ATEINANTIEMS 
METAMS. TAIP PAT Y ĮSIEMS, BIZNIERIAMS, 
PROFESIJONALAMS IR DVASIOS VADAMS, 
KURIE RĖMĖ ARBA ŽADA REMTI ATEITYJE. 

Vladas Shetnetulskis
1440 South 51st Court Cicero, IUinois



CICERO, ILLINOIS SĄMONINGŲ KATALIKŲ DĖMESIUI

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Toji “Katalikų l>užnyčia A- 
merikoje” per savo kolekto
rius ir laiškais renka sau au
kų. n« ai

rašys šitaip savo spaudoje:
' Mes nepriešingi Katalikų B:i 
žnyčiai, mes nepriešingi tikė 
jiimii. Mes tik prieš dvnsišk' 
ją nusistatę, mes tik prieš k u

Linksmu Šv. Kalėdų, Laimingi; Nau

jų Metų Linkiu Dienraščiui “Draugui,” 

Jo Visam Štabui, Rėmėjams, Savo Pa

rapi joninis ir Draugams/Prieteliams 

“Draugo” Skaitytojams.

KUN. H. J. VAIČŪNAS

linksmų su. kalėdų švenčių ir laimingų
NAUJŲ METŲ

LINKI r VISIKAIS CICERO LIETUVIAMS

FRANK J. BROZ
SUPERINTENDENT

BUREAU OF WATER - OF CICERO

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

STUMBLE INN
J. BUDRIK, skv.

n n r
FON IIEAD & CARY BEER

1437 So. 49th Court, Cicero, Illinois
Tel. Cicero G45

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

J J akiu U ’isiems Saro Kostumeriams ir Draugams

SHAMET’S TAVERN
JOE SHAMET, sav.

Salė išnuomavimui visokiems parengimams 
Užkandžiai Dvk'ai

1500 So. 49th Avė. Cicero, Illinois
Phone Cicero 3760

Pasveikinimas

šv. Antano, Lietuvių Pnrapi,y>s Taupymo ir 
SkolinJ.no Bendrovės, Valdyba ir Direktoriai 
Sveikina Visus Šėrininkns ir Rėmėjus su Link
smomis Kalėdomis ir Laimingais Naujais Metais 
ir praneša, kad dėl geresnio patarnavimo atidaro 
Naują Ofisą nuo Sausio 3-cios d., 1938 m. po 
antrašu:

1500 S. 49th Ct., Cicero, Illinois

Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Pirm., Ketv., šeštad. vakarais iki 8:00.

Kviečiame visus ciceriečius atsilankyti ir 
prisirašyti j Bendrovę.

Tikrieji katalikai aukų ji°- 
ms privalo neduoti. Kas g: 
padeda jiems aukomis, - - nu

sikalsta Kristui n- težino, jog! 
savo centu remia klaidinto-j 
jus. Nuodėmė yra katalikui 
remti klaidatikius. Kas klai
datikius, eretikus ir panašius 
remia, tas pats sau Kristaus 
Bažnyčios dvasinę bausmę už 

1 sitraukia. Kas eina kartu su 
klaidintojais, tas negali būti 
išganytas. Kristus tik vienų 
sav,m Bažnyčią paliko, kuriai 
vadovauja šv. Petro įpėdiniai.
.Ii viena tik gali įmones išga
nyti. Kurie nepriklauso prie 
tikrosios Katalikų Bažnyčios, 
tie negali bfdi išganyti, Kata
likų Bažnyčia neatsakys už 
tai, ką padarys “Katalikų ba- 
žnyčia Amerikoje” ir kur ji 
nuves savo pasekėjus. Tikra 
katalikų ^Bažnyčia tik apver
kia tokių nelaimingų padėti.

Geri ir susipratę katalikai, 
gvėrai žinodami, jog remti au
komis katalikybės priešus .ir 
kurie vaikščioja po namus ir 
išnaudoja žmonių g’erą širdį, 
lyginasi katalikybės išdavys
tei, ne tik patys nerems savo 
aukomis klaidatikystės, bet 
perspės nesusipratusius žmo
nes ir praneš savo parapijos 
klebonui apie atsiradimą “vil
kų” jo parapijoj.

Jeigu bns reikalo daryti ri
nkliavas po namus kataliky
bės reikalams, bus pranešta 
žmonėms bažnyčioje iš anks
to. Jeigu tokio pranešimo ne
buvo, o nepažįstami kolekto
riai ima lankytis po namus, 
ženklas, kad tos rinkliavos y- 
ra daromos ne Dievo, ne Ka
talikių Bažnyčios reikalais.

Katalikų tikroji Bažnyčia 
nieko neslepia nuo savo tikin
čiųjų. Jeigu kokis tikros ka
talikų bažnyčios vyskupas, ku
nigas ar šiaip žmogus ir su
klysta savo gyvenimo darbuo
tėje, jam gali būti atleista, 
jeigu jis perspėtas eis klaidą 
atitaisyti ir viešai savo pada
rytą klaidą atšauks. Vadinasi,
jeigu darys atgailą už klaidą,. 
jam bus dovanota.

Čia noriu pridurti, kad, štai, 
kodėl katalikišką spaudą rei
kia patiems katalikams skai
tyti, užsisakyti, platinti ir re 
mti. Katalikų ir vien tik kn 
talikiška spauda žmonijoj 
skleidžia ir palaiko tiesą. Ne 
vien tikėjimo, bet ir tautos 
reikaluose. Kristus sako: Kas 
yra iŠ Tiesos, tns mano žo
džio laikysis. Jūs manęs ne
klausote, todėl, kad jūs nesą 
te iš tiesos... Kristus vėl sako: 
Aš esu gyvenimas, tiesa ir ke
lias. Kas mane seka, tas tam
sybėje nevaikščioja.

Brangūs katalikai, meskite 
iš savo namų visokius prieš- 
tikybinius raštus, knygas. 
Skaitykite, mokykitės, bet tik
tai tuos raštus, knrie yra ne-' 
priešingi Katalikų Bažnyčiai, 
nei dvasiškijai, kurie laikosi 
Kristaus mokslo.

Bedieviškoji spauda gal pn-

nigus kaip kada paiašome, 
pameluojame. Bet Kristus sa
ko: Kas jūsų klausi), manęj 
klauso, kas jūs paniekina, ta^

Tr spaiulėjai susigėstų... 
(Išimta iš Kalėdų giesmės).

Į Kalėdų laike sociulistų ir 
I komunistų spauda irgi neva 
deda. spausdina apie Kristų, 
Jo gimimą'. Taip, kaip jie kaip 
kada įdeda į savo spaudą net 
J. Em. Kardinolo paveikslus, 
bei kitų -dvasiškių. iBet jie į 
deda į savo laikraštį tik lodei, 
kad dar -labiau sukvailinti

mane paniekinu; paniekina tą 1 tuos šiaudinius katalikus, ku
kulis mane siuntė, Tėvą. Mū- .rie tu- mintį rašte seka,, bet
sų bespalvių 'Juonių leidžiu 
mi laikraščiai kovojo ir da
bar kovoja prieš Rymo Kata
likų Bažnyčios mokslą.. Nė 
vienas susipratęs katalikas 
niekuomet nerems pri» štikvbi- 
nę spaudą.

Ne bedieviai kalti, kad .jų 
spauda yra katalikų šeimyna 
se bei pavienio kataliko kiše 
nėse. Yra kaltas pats katali 
kas. Katalikai nustokite skai
tę ir užsirašinėję prieštikybi- 
nę, socialistų, komunistų laik 
raščius, jio užsidarys į šešis 
mėnesius laiko.

Dabar prisiartino svarbi ka
talikų bažnyčios šventė; G;-

JOS. M. MOZERIS, Sekretorius. 

Tel. Canal 6123W

PIRKITE KUMPIUSK.
IŠ LIETUVOS

BALTIC IMPORT CO.

I PŽMktadieniK, gruod. 24, 1927

WEST SIDE

tik paveikslus ir prieštikybi- 
nes sensacijas skelbia. Antra, 
purvais sąvo artimą, kitą žmo 
gii drapstyti, neį mokslo nei 
proto nereikia. Todėl dėl so
cialistų ir komunistų spauda 
tik meluoti ir kitus purvinti 
tenvikn. Tiesos Klūbo Narys

Federacijos Skyriaus 
Susirinkimas

Federacijos 12 skyriaus su- 
sirinkitmns bus 2G <1. gruodžio. 
1 vai. p.o piet parapijos mo
kyklos kambary. Susirinkimas 
bus priešmetinis. Bns renka
ma valdyba ir baigimas visu

mimas mūsų Išganytojo. At- Federacijos darbų. Visų drau
gijų, klūbų bei skyrių atsto
vai būtinai turi dalyvauti šia
me susirinkime. Be to, yra 
daug naujų reikalų svarsty
mui. Visi veikėjai taip pat 
kviečiami į susirinkimą.

Valdyba
, i

RADIO

gimk ir tikrame Dievo meilės 
darbe ir pasišventime, o būs- 
laimingas. Ramybė geros 
lios žmonėms — Kristus sako 

Sveikas, Jėzaus, numylėtas, 
Paties Dievo pažadėtas, 
Pranašų mums apsakytas 
Ir šiandieną pagimdytas.

_ 0, Jėzau, kodėlgi brangų, 
Tu mielai apleidai dangų? 
Tavo meilė lai. padarė:
Iš dangaus žemėn atvarė. 
Mus norėjai suraminti,
Mūsų vargus panaikinti, 
Paskui dangaus karalijoj 
Laimint angelų būryje.
Prieš Tau gimsiant iš Ma 

rijos,
Laikuose baisios vergijos 
Žmonės spausta, kraujas lie- 

ta.
Žemesnieji nemylėta.
Dėlto, Jėzau, miels Vaikeli 
Tyčia užgimei stainelėj,
Kad vargdieniai džiaugsmą

Kalėdinės, lietuviškos radio 
programos eis iš šių stočių.

Sekmad., gruodžio 26 d., 11 
vai. ryto Progress bendrovės 
krautuvės iš stoties AVGES.

Sekmad., gruodžio 26., 7:30 
vdl. vakare Budriko progra
ma iš AVCFL stoties, taip pat 
ant trumpųjų bangų W9XAA, 
G080 kil.

Kūčių vakarą 7 vai. šalti-; 
miero programa ir 11 vai. Ka- j 

! ledoms pritaikinta programa.
Visos programos gerai pa

rastu ruoštos ir bus begalo įdomios.

CICERO
«*«*««*«#*»*#*««*««*•««*«RCatflU

LINKSMI SV. KALfcDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Cicero Grill
BEST W1NES. LIQVORS aml RF.ER - AL MATTAS 

1909'/j W. Utli St. Cleero, IT. Pilone Cicero 370«

LINKSMŲ SV. KALIO) ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Zajewski’s Tavern
GOOD REER. AVINES and LIQUORS — I-’RANK ZAJFAVSKI, Prop.
llll So. Slst SI. Cleero. III. Phone Cleero 593

«e.
Negalėdamas per paštų pasiekti vi

sų savo draugų su kalėdiniais pasveiki
nimais, siunčiu jiems per ‘Draugą’ nuo
širdžius linkėjimus Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų 1938 metu.

KUN. M. URBONAVIČIUS, 
M. I. C.

Aušros Vartai - Chicago, III.

linksmu šv. KAufcnc švenčiu m laimingu nauju metų S 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS *

Peter P. Demskis
RARnERYS

2203 VVest Cernrnk R<md 1 Chleajjo, Illinois j

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGU B 
NĄUJŲ METŲ ‘ S

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 8
SIMON BALICKAS

Tailor d Ėurrier
2305 S. Leavitt St. Tel. Canal 4532

CHICAGO, ILLINOIS

MARQUETTE PARK
*(*(«*<*< MtMfRt <KW<KM4K<K

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

A. R. PATRICK
AVImlesalc Cigars, Cignrettes and Toliaccos

6645 S. Rlchmond St. Tel. Hemlock 0220
CHICAGO, ILLINOIS

iDKataKMIMRHKNHKRMKRRinKRCMINIRINIRIMiaKMIMMVMrRMKMaKRINHKNM

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

~ JULIUS VELIČKA
MOVERIS IR EKSPRESININKAS

6921 So. Westem Avė. Tel. Rep. 3713

LINKSMU ŠV. KALftDU ŠVENČIU IR LAIMINGU NAI'.RT METU 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIA.MS IR DRAUGAMS y

Jonas Aleliunas ir Marijona Tremauskienė k
UŽEIGA g

S. Oakley Avė. Tel. Seeley 2109 ls

CICERO, ILINOIS

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir D r

GRANT WORKS 
COAL YARD

ADAM BERNĄDIšnTS 
savininkas

16th St. bC 49th Ct.,
Cicero, III.

Tel. Cicero 311

Raudonos Rožės Kliubas iš Ciceros, 

Sveikina visus savo narius draugus ir 
prietelius su Linksmomis Kalėdomis ir 

Laimingais Naujais Metais ir ta pačia 
proga kviečia visus atsilankyti į Kliubo 
Kalėdinį šokį, kuris bus Kalėdų dieno
je, gruodžio 25 d., Lietuvių Liuosybės 
salėje, 14tb St. ir 49th Ct. Pradžia 8 v.v.

t
LINKSMŲ ŠV. K ALPIU ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 8 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

George Jaškunas Tavern
UŽLAIKO TIK PIRMOS RŪŠIES GĖRIMUS 

1KH So. 4Sih Court Cicero, IB. Tel. Cicero 1«4rtf^ir ^rrtnfrTif r— S

i

SkolinJ.no

