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ŠANCHAJUJE NUŽUDYTAS 
ŽYMUSIS KINŲ KATALIKŲ

VEIKĖJAS J. LO PA-HONGAS

Žudikas nežinomas, pabėgo
Šanchajus, gr. 30. —

Nežinomas piktadarys čia 
prancūzų koncesijoje nužudė 
žymųjį kinų katalikų vadų, 
veikėjų ir labdarį .T. Lo Pa- 
liongų.

Prancūzų policija bijo, kad 
tos rūšies teroras gali įsis- 
markėti prieš visus itariamuo 
sius kinus, kurie linkę vie
naip, ar kitaip, draugauti su 
japonais, kas nesuderinama 
su Kinijos vyriausybės nusi
statymu.

Paryžiuje atšauktas viešosios tanybos 
darbininko streikas

PARYŽIUS, gr. 30. —
Šiandien rytų čia atšauktas 
viešosios tarnybos darbininkų 
streikas.

Tas įvyko po ministeriu ka
bineto triukšmingo posėdžio, 
kuriam nutarta į streikininkų 
vietų prie darbo pastatyti ka 
rius ir jūrininkus, jei iki šian 
dien ryto streikas nebus at
šauktas. Kabinetas įpareigo
jo vidaus reikalų ministeri 
Dormoy tarpininkauti miesto 
tarybai ir streikininkams. Mi 
nisteris dirbo per kiaurų nak
tį ir laimėjo. Abi pusės kom
promisu sutaikyta.

Taryba sutiko didinti atly
ginimų ne tiek, kiek darbinin
kai reikalavo, bet proporci

ŠVČ. VARDO ŠVENTĖ 
BUS SAUSIO 9 D.

NFAV YORK. _ Iš Šven
čiausiojo Vardo (Holy Na
me) draugijos šaliesi (nacio- 
nalės) buveinės paskelbta, 
kad ši draugija Švč. Vardo 
šventę viso krašto parapijose 
minės sausio 9 dienų.

Tų dienų speciali progra
ma bus transliuojama per ra 
dijų — Columbia Broadcas. 
ting Co. tinklais.

ŽEMES DREBĖJIMAS

LIMA, Peru, gr. 30. — 
Smarkus žemės drebėjimas 
ištiko Peru respublikos cen
trinę dalį. Daugiau kaip 100 
asmenų žuvo.

Nužudytasis buvo naujos 
kinų civilinės sųjungos pirmi 
ninkas. ši gi sųjunga įtaria
ma esanti gražiuose santy-1 
kiuose su japonais.

'Velionis Po buvo kinų ka
talikų akcijos įsteigėjas, į- 
vairių labdaringų darbų žy
mus rėmėjas, tarptautinu Eu 
charistinių kongresų lankyto
jas.

Popiežiaus, Prancūzijos ir 
Belgijos vyriausybių buvo at
žymėtas.

niai gyvenimo brangėjimui. 
Darbininkai reikalavo 100 
frankų daugiau per mėnesį, o 
taryba pradžiai 70 frankus 
pasiūlė.

Darbininkai pagaliau sutiko 
bijodami, kad jie gali visiš
kai pralaimėti.

Per dienų ir per naktį vi
same mieste susisiekimas bu
vo suparaližiuotas. Buvo ne
pakankamai vandens ir švie
sos. Policija neleido triukš
mams įsigalėti.

Iš aplinkinių garnizonų 
siunčiami į miestų kariai už
imti streikininkų vietas atgal 
atšaukti į savo garnizonus.

Premjero Chautempso vy
riausybė išsivadavo iš krizės.

INDIANOJ REIŠKIASI 

NAUJA ŽUDIKŲ GAUJA

INDIANAPOLIS, Ind. gr. 
30. — Vietos autoritetai ran
da, kad šioj valstybėj užsi
mezga nauja žudikų gauja, 
panaši Dillingerio gaujai. 
Nauja piktadarių gauja man
kštinasi žmonių pagrobimais 
ir mažesniųjų bankų apiplėši
mais. Įsikišus vyriausybės a- 
gentams ji neturės pasiseki
mo.

APIPLEšE KONGRESO 

ATSTOVĄ

WASIIINGTON, Ind. gr. 
30. — Nežinomas plėšikas čia 
apiplėšė kongreso atstovų A. 
II. Greenwoodų. Atėmė apie 
40 dolerių.

ANGLIJA NUSPRENDĖ
KEISTI PALESTINOS 

SKALDYMĄ
LONDONAS, gr. 30. — 

Anglijos vyriausybė nuspren
dė keisti savo planų Palesti
nų suskaldyti į tris dalis. 
Šiam planui griežtai pasiprie 
šiuo arabai ir žydai.

Vyriausybė susidūrusi su 
protestais siunčia naujų ko
misijų, kuri autorizuota ki
taip kaip patvarkyti Šventųjų 
Žemę, kad patenkinti arabus 
ir žydus ir grųžinti tvarkų.

Kiek žinoma, arabai yra 
griežtai nusistatę už nedalo
mų Palestinų ir neleidimų žy
dams įsivyrauti.

TRAUKINIO NELAIMĖ 
MEKSIKOJE

MEXIC0 CITY, gr. 30. — 
Specialus traukinys iš 14 va-Į 
gonų su 157 amerikiečiais iš 
ekskursijos vykstančiais na
mo į Los Angeles, Cal., na
mo, nušoko nuo bėgių ties EI 
Salto, už 40 mylių šiaurių 
link nuo Mexico City.

Vienas miegamasis ir du 
valgomieji vagonai apvirto. 
Kiti keli vagonai nušoko nuo 
bėgių. Dalis amerikiečiij smar 
kiai sutrenkta ir lengvai su
žeista.

Jie visi gTųžinti į Mezico 
City. Rytoj kitu traukiniu lei
sis namo.

NETEISINGAS UŽSI

PUOLIMAS

SAN FRANCISCO, Cal. 
— Vienam vietos laikrašty 
įdėtas apmokamas Amerikos 
Darbo federacijos skelbimas, 
kad šiame mieste katalikiškos 
ligoninės yra neteisingos sa
vo tarnautojams.

Arkivyskupijos laikraštis 
Monitor šį iškeliamų neteisin 
gumų nuginčija. Pažymi, kad 
piktais sumetimais ligoninės 
puolamos.

KINAI NETEK? VILTIES APSIGINTI, 
NAIKINA TSINGTAO MIESTĄ

ŠANCHAJUS, gr. 30. — 
Kinų karo jėgos Tsingtao 
mieste, Šantunge, neteko vil
ties ilgiau gintis prieš besi
veržiančius to miesto link ja
ponus. Tad prieš pasitrauki 
siant nusprendė tų svarbų ja 
ponams prekybos uosta ir

APIE 40,000 ŽUVUSIŲ
JŲ NUO AUTOMOBILIŲ
Paviršutiniai apskaičiuota, 

kad šiais 1937 metais visose 
Amerikos J, Valstybėse nuo 
automobilių bus apie 40,000 
žuvusių asmenų, arba apie 
4,000 daugiau kaip 1936 me- j 
tais. Sužeistųjų per metus bus 
šimtai tūkstančių.

Angliška spauda pažymi, 
kad tai šiurpus rekordas. Tai 
tikros skerdynės. Nelaimių 
skaičius didėja kartu su au
tomobilių vartojimo didėji
mu.

Cooko apskrityje (Įėmus ir 
C’hicagos miestų) ir gi žuvu
siųjų skaičius kas metai di
dėja. . £>j

Per vienuolikų metų visoj 
šalyje bus apie 334,320 žuvu
siųjų.

Kas reikalinga daryti, kad 
sumažinti šia® skerdynes? 
Kol kas nesurandama atitin
kama priemonė.

NACIAI PUOLA AUSTRI
JOS KATALIKŲ VYS

KUPUS,

VIENA, Austrija. — Au
strijos katalikų vyskupai pa
siuntė savo gilios užuojautos 
laiškų Vokietijos katalikų vy
skupams. Laišku didžiai ap
gaili, kad Vokietijos nacių 
autoritetai ne vieji kovoja 
prieš krikščionybę, bet kišasi 
į Katalikų Bažnyčios reika
lus ir vykdo žiaurius religi
nius persekiojimus.

Nacių spauda suskato pul
ti Austrijos vyskupus. Girdi, 
vyskupai “kišasi” į Vokieti
jos valstybės vidaus reikalus.

NACIAI DAR DAUGIAU 

VARŽO ŽYDUS GY

DYTOJUS

BERLYNAS, gr. 30. — 
Naciai išleido naujų savo 
sprendimų, kuriuo dar dau
giau suvaržo žydus gydyto
jus, kad jiems sumažinti rei
kalingas gyvenimui pajamas.

pramonės centrų visiškai iš
griauti, kad priešas negalėtų 
kuo nors pasinaudoti.

Kinų kariuomenė tad vis
kų naikina, o civiliai kinai 
miestų skubiai apleidžia. Ir 
svetimšaliu mažai belikę.

NUMATOMOS MAŽES
NĖS MOKESTYS 

CHICAGOJ
Cooko apskrities turtų įkai

notojas J. S. Clark skelbia, 
kad 1937 metų mokestys už 
nekilnojamus turtus Cooko 
apskrityje ir Chicago mieste 
bus mažesnės.

1936 metų rata buvo 9 dol. 
52 c., o už 1937 m., jo nuomo
nė, bus apie 8 dol. 40 c.

Sumažėjimas numatomas 
dėl to, kad žymiai padidintos 
personalės (asmeniškų tur
tų) mokės tys.

KINIJA I MASKVĄ SIUN
ČIA NAUJĄ AMBASA

DORIŲ

LONDONAS, gr. 30. — Ži
niomis iš Šanchajaus, Kini
jos vyriausybė iš tikrųjų ri- 
šasi glaudesniais ryšiais su 
Maskvos bolševikais.

Turima žinių, kad Kinijos 
diktatorius gen. Čiangkaiše- 
kas nauja savo ambasado
rium į Maskvą siunčia Sun 
Fo, žinomo Kinijos) respubli
kos “tėvo” dr. Sun Yat se
no sūnų.

TOKIJO ARKIVYSKUPI
JAI ARKIVYSKUPU PAS

KIRTAS JAPONAS

ROMA. — Tikėjimo Propa
gandos kongregacija paskel
bė, kad Šventasis Tėvą® Pi
jus XI Tokio arkivyskupijai 
arkivyskupu paskyrė japonų 
kun. P. Doi Tatsuo.

Jis užims arkivyskupo J. 
A. Chambou vietų. Šis pasta
rasis paskirtas vyskupu į nau 
jai sudarytų Yokohamos vys
kupijų. Arkivyskupo titulas 
jam paliktas.

VERČIAU PRAGARE, NE
GU NACIŲ TARPE

NEIV YORK, gr. 30. — 
Protestantų episkopalų vys
kupas Manning rabinų susi
rinkime kalbėdamas pareiš
kė, kad jis bevelytų sau būti 
pragare, negu Vokietijos na
cių tarpe jų “rojuje”.

TIRŠTI RŪKAI SULAIKĖ 
LĖKTUVŲ SKRIDIMĄ

Vakar per visų dienų Chi
cago ir apylinkės buvo panar 
dyta tirštuose rūkuose. Nė vie 
nas lėktuvas neapleido air
porto.

Ispanijos nacionalistai skaldo radikalo 
Ma Teroel apylinkėse

HENDAYE, Prancūzija, 
gr. 30 — Žiniomis iš Ispani
jos, nacionalistų kariuomenė 
veda nepaprastai kruvinų mū 
šį su radikalais Teruel apy
linkėse, Aragono fronte. Kau 
tynės vyksta 25 mylių ilgio 
frontu.

Nacionalistai įlaužė radika

Nacio vadai pasisako, kad jie yra 
krikščionybės priešai

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, gr. 31. — Vokietijos dikta
torius Hitleris anądien viešai 
išpažino, kad jis nepageidau
ja taikingai sugyventi su kri
kščionių bažnyčiomis ir prieš 
krikščionybę kovoja. Jis as
meniškai atlankė “bažnytinių 
reikalų” ministerį Kerrl pa
starojo namuose ir,jį sveiki
no 50 meti} amžiaus sukaktu
vėmis. Be Hitlerio ir kiti na
cių vyriausieji vadai ir vy
riausybės kariai lankėsi pas 
Kerrl ir jam reiškė linkėji
mų.

Kaip žinoma, Kerrl yra at
kaklus krikščionybės priešas. 
Jis daugel kartų viešomis 
kalbomis yra pasisakęs tuo 
priešu. Paskutinį kartų kal
bėdamasi laikraštininkams jis 
pareiškė, kad Vokietijoje vi
si “tikintieji Dievų” turi ly
gias teises, nepaisant to, kad 
jie ir nėra krikščionys. Anot 
nacių terminologijos, “tikin
tieji Dievų” yra visi, kurie 
turi blausių nuovokų apie 
pasaulio Visagalį Sutvėrėjų, 
bet tiki, kad Dievas reiškiasi 
jų kraujuje ir germanų rasė
je.

Tokios nesąmonės laikosi 
paties Hitlerio ankštai ger
biamas ministeris.

Vokietijos katalikų vysku
pų išleisto paskutinio gany
tojiško laiško, skaityto ten 
visose bažnyčiose, čia nesu
laukta. Naciai atsidėję budi, 
tos rūšies raštų neleidžia 
siųsti į užsienį. Gautos tik 
kai kurios to laiško dalys. 
Vyskupai ko aiškiausiais ter
minais nurodo, kad Katalikų 
Bažnyčia Vokietijoje šian
dien yra suvaržyta ir bejėgė, 
o jog priešai ko plačiausia 
laisve naudojasi. Jie gali

lų kairįjį sparnų ir gausingas 
milicininkų jėgas atkirto. Ma
tyt? jos bus apsiausto^- ir, jei 
nepasiduos, bus dingusios.

Kas momentas laukiamas 
nacionalistų jėgų atgal įsiver
žimas į miestų. Ten pora na
cionalistų garnizonų laukia 
išvadavimo.

Bažnyčių ir tikinčiuosius 
šmeižti, o Bažnyčiai uždraus
ta gintis.

Anksčiau iš Vokietijos btt
vo pranešta, kad nacių teis
mas Berlyne vienų protestan
tų dvasiškį nuteisė tris mėne
sius kalėti. Jis apkaltintas už 
propagandos ministerio Goe
bbelso “šmeižimų”. Tas dva
siškis buvo sakęs, kad Goe- 
bbelsas esųs jėzuitų auk
lėtinis. Pats Goebbelsas teis
me liūdijo prieš dvasiškį pa
sisakydamas, kad jis su jė
zuitais neturėjęs nieko bend
ra. ’’

Tiesa, kad Goebbelsas ne
buvo jėzuitų auklėtinis — tas 
dvasiškis suklydo. Bet Goe
bbelsas teisme neišaiškino, 
kad jaunas būdamas jis buvo 
katalikas ir T<ad katalikiška 
institucija Koelnėje “Alber
tus Magnus Verein” kartų 
buvo jam pripažinusi mokslo 
stipendijų. Teisme gi jis vi- /' 
siškai išsigynė Katalikų Baž* 
nyčios ir katalikybės..

Vokietijoj© uždrausta skel
bti tikrovė apie Goebbelso 
praeitį.

12 STUDENTŲ PRIIMTA 

BAŽNYČION

CHAMPlAIGN, Tll. — 
Kun. J. A. O’Brien Katalikų 
Bažnyčion iškilmingai priėmė 
Illinoiso universiteto dvylikų 
studentų. Priėmimo iškilmės 
įvyko Šv. Jono bažnyčioje 
susirinkus 1,200 studentų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota ir kiek 
šilčiau.

Saulė teka 7.48, leidžiasi, 
4:26.
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Trumpa 1937 Metę Apžvalga

Baigiasi 1937 metai. Žengiame per nau
jųjų metų slenkstį. Dėl to nuoširdžiai sveiki
name visus dienraščio skaitytojus, bendradar
bius, rėmėjus ir visus bičiulius! Naujaisiais 
Metais teišsipildo visi jūsų troškimai. Jūsų 
gerieji darbai ir užsimojimai teatneša kuo 
daugiausia naudos Bažnyčiai, tautai ir jums 
patiems. Visiems mūsų visuomenes veikėjams 
linkime pasekmingai darbuotis organizacijo
se ir 1938 metais žymiai sustiprinti Ameri
kos lietuvių katalikų veikimo bendrąjį fron
tą!

• * *
Šiandien besibaigiančiais 1937 m. Ame

rikos katalikų veikimas gerokai sustiprėjo. 
Jungtinėse Valstybėse susilaukėme dviejų 
naujų arkivyskupijų ir penkių vyskupijų. 
Gerokai išaugo katalikų skaičius, pastatyta 
naujų bažnyčių, mokyklų, ligoninių, prieglau
dų. Jungtinių Valstybių katalikų rūpesčiu 
ir lėšomis Ne\v Mexico įsteigta kunigų semi
narija, kuri rengs kunigus ir misionierius 
Meksikai, kur per daug mietų eina dideli ka
talikų persekiojimai. Organizuotieji šio kraš
to katalikai daug rūpinosi socialinio teisin
gumo vykdymu, stipriai kovojo su ateizmu 
ir komunizmu, žymiai sustiprino savo vei
kimo centrų — National Catjįiplic Welfare 
Conierence, prie kurio priklauso ir A. L. R. 
K. Federacija.

1937 m. truputį pagerėjo katalikų būklė 
Meksikoj, bet užtat tikintieji skaudžiai buvo 
persekiojami Sovietu Rusijoj, Vokietijoj ir 
komunistų valdomoj Ispanijos dalyje. .Ke
liais atvejais Šventasis Tėvas persekiotojus 
perspėjo, keliais atvejais atsišaukė į krikš
čioniškąjį pasaulį melstis, kad Dievas pa
lengvintų persekiojamųjų kančias. Nors Po
piežius Pijus XI gegužės 31 d. sulaukė 80 
metų amžiaus, nors ligos buvo kankinamas, 
tačiau dirbti nenustojo. Jo Šventenybė išlei
do kelias enciklikas, sekė pasaulio gyvenimų, 
dirbo už pasaulio taikų, rūpinėsi tikinčiųjų 
reikalais ir ypač rūpinosi, kad Kristaus mok
slo šviesa būt nešama ir į tuos kraštus, kur 
žmonės Dievo dar nepažino. To darbo vai
siai yra tikrai dideli.

• • •
1937 m. Jungtinių Amerikos Valstybių 

gyvenime buvo audringi, neramūs, kai ku
riais atžvilgiais nelaimingi. Pirmoje vietoje 
visuomenė pajuto, kad biznis ėmė smukti. 
Ypač prieš metų pabaigų dirbtuvės pradėjo 
paleisti iš darbo darbininkus didesniais skai
čiais. Tai, žinoma, neigiamai atsiliepė į visų, 
krašto ekonominį gyvenimų. Prezidentas su
šaukė specialinę kongreso sesijų, kurioj jis 
pasiūlė namų statymo planų, kad sumažinti 
nedarbu, išjudinti pramonę ir prekybų. Rei
kia tikėtis, kad naujaisiais metais tie pla
nai bus pradėta vykinti ir kad kraštas'bus 
išgelbėtas nuo naujos ekonominės depresijos.

Šio krašto gyveninių gerokai drumstė ki
lusi nesantaika tarp darbdavių ir darbinin
kų ir taip pat susiskaldymas galingosios dar
bininkų, organizacijos — Amerikos Darbo 
Federacijos. C. I. O. vado Lewiso sėdėjimo 
streikai yra tikrai pažymėtini, nes ka? ku
riose industrijos šukose darbininkai laimėjo 
geresnes darbo sųlygasį bet kai kur sukel
tos riaušės bereikalingai praliejo darbininkų 
kraujų. Šis sąjūdis nieko tikresnio ir pasto
vesnio darbininkams neiškovojo. Didieji ka
pitalistai, tiesa, kai) kur laikinai nusileido, 
bet tuo pačiu kartu stipriau susiorganizavo 
kovai su organizuotais darbininkais. Toji ap
linkybė, kad darbdavių dauguma yra vyriau
sybės opozicijoj, darbininkų padėtį gerokai 
sunkina. Norėdami prez. Roosevelto planus

nugalėti, mėto lauk iš darbo darbininkus. 
Tokia nenormali padėtis negalėjo pakreipti 
ekonominio gyvenimo į geresnę pusę.

Ekonominę būklę sunkino praėjusį pa
vasarį kilusieji potvyniai, kurie užliejo di
delius žemės plotus, daug miestų ir padare 
kraštui tikrai didelius nuostolius.

Buvo ir kitokių nelaimių. Dešimtimis 
tūkstančių įmonių užmušta nelaimingais at
sitikimais automobiliais. Visų kraštų sukrėtė 
baisioji tragedija New London, Tex. mieste, 
kurio mokyklos gaisre žuvo 293 vaikai ir 
mokytojai. Visuomenė dar tebeliūdi garsio
sios lakūnės Amelijos Earbart, kuri siekdama 
apskusti su savo lėktuvu aplink pasaulį, 
žuvo tarp Naujosios Gvinėjos ir Howland 
salų. Buvo ir daugiau didesnių katastrofų 
lėktuvais. Ir čia žuvo nemažai žmonių. Šiais 
metais beveik nebuvo savaitės, kurioj nebūt 
įvykę šiotikių ar tokių katastrofų, plėšikių, 
žmogžudysčių, pagrobimų, skandalų politi
koj.

Politikoj pastarais metais daug triukš-

VISUMOS VALDŽIA
Valdžios naujas prasidčji-, Tiesa, iki šiol Mussolini dar' 

viešai nepuolė ‘religijos ltali ‘ 
joje. Jis tuo tarpu palaiko | 
taikų su Bažnyčia gal tik dėl ' 
to, kad jo Bažnyčios sostinė \ 
randas? visai arti. 1

Visumos valdžios šis auta-1 
goniškumas priešais religijų '

mkMMMM
7 Įmas, kuris atėjo pasaulin 191 

m. Rusijoje, šiandien užkloja, 
įvairiose formose, didesnį vai 
styLūų ir žmonių skaičių, ne
gu kada nors pirmiau.

Visumos valdžia įsibrovė 1 
talijoj 1922 m., o Vokietijon
1932 m. Ji pagrobė ir kelias buvo manoma iki neseniai, 
mažesnes Europos valstybe.■.! kaipo vien tik ypatinga bei 
Ji sukurstė civilinį karų Ispa- užpuolinga bedievybė, visit-
nijoje. Pastaruoju laiku visu 
mos valdžia surado sau pa 
pėdę ir vakarų kontinente - 
Brazilijoje.

kas nepripažinimas Dievo esy 
bės. Taipgi, buvo manyta, kau 
diktatoriai pavydėjo religijos
autoritetams, kadangi dikta | Kampininkas ties visiems sa- 

Ilgai buvo manoma, kad y toriui pavydi kiekvienai įstai !vo delnų ir linkės — Laimin- 
ra skirtumas tarp fašizmo, na- gaų ^skiriant valstybę. Buvo 1933 Metu!
cizrno ir komunizmo. Buvo Įmani ia, kad diktatoriai buvo

I J 1
manyta, kad ne vien tik nėra

mo sukėlė prezidento užsimojimas padidinti panašumo tarp jų, bet jie yra
Vyriausiojo Teismo narių skaičių ir taip pat 
paskyrimas buvusio Ku KIux Klano organi
zacijos nario p. Black to teisino teisėju., Šia:p 
jau politikoj nieko ypatingesnio šiame kraš
te neįvyko. Tiesa, pasimirė du žymūs buvu
sieji vyriausybės nariai — Melonas ir Kel
logg- • • •

Šio krašto vyriausybė šiemet turėjo dau
giau rūpesčių tarptautinės politikos arenoj.
Ji siuntė savo delegacijų į buvusių devynių 
valstybių konferencijų Briuselyje tartis dėl 
kilusio Tolimuose Rytuose konflikto, kuris 
netiesioginiai palietė ir šio krašto1 prekybos 
interesus. Iš tos konferencijos, žinoma, nie
ko gero neišėjo. Amerikos delegacija grįžo 
be pasekmių ir tas visuomenę dar labiau įti
kino, kad Jungtinėms Valstybėms neapsimo
ka kištis į kitų valstybių konfliktus, nes jie 
vėl gali jas įvelti į karų, kurio šio krašto 
žmonės nenori.

Tolimųjų Rytų konfliktas dar labiau šio 
krašto interesus palietė, kuomet japonai, be
kariaudami su kinais paskandino laivų “Pa- ^*7! 
nay” ir nužudė keletu amerikiečių. Jungti-
nių Valstybių vyriausybė buvo priversta sių
sti Japonijai griežtų protestų, reikalaujant 
atsiprašymo ir atlyginimo už visus padarytus 
nuostolius. Japonija tai padarė ir inciden
tas likviduotas. Bet vis dėlto vyriausybė bu
di ir savo ruožtu didina karo laivynų, nes 
pasauly siaučių neramumai verste verčia di
dinti apsigynimo jėgas.

Ta pačia proga reikia priminti, kad 
1937 metais viso pasaulio didžiosios valsty
bės iš pašėlimo ginklavosi. Tiesa, nuo jų ne
atsiliko ir mažesniosios, tačiau į jas mažiau 
dėmesio kreipiama. Ypač žymiai savo karo 
jėgas sustiprino Sovietų Rusija, Italija, Vo
kietija, Didžioji Britanija ir kitos, o ką ir 
kalbėti apie Japonijų, kuri italų pavyzdžiu 
nepaskelbusi formaliai karo Kinijai, jų už
puolė ir jau didebus žemės plotus užėmė. 
Pradžioj buvo pavojaus, kad iš to kils dides
nė karo ugnis, bet tuo tarpu japonų, matyt, 
bijomasi ir dėl to jai leidžiama naikinti ne
laimingąją Kiniją. Bet pavojai, kad į tą kon
fliktų gali įsimaišyti ir kitos valstybės dar 
nėra praėję. Tų pavojų didina Japonijos, Ita
lijos ir Vokietijos sutartis ir pastarosios (Vo
kietijos) siektinas atgauti visas pasaulinio 
karo metu prarastas teritorijas. Dėl to stip
rinasi centralinės Europos valstybės, stipri
nasi ir Baltijos kraštas. Tarptautinę politi-

Kai šių naktį 12 vai. su-Įjos pačios oteliuose pasika- 
gaus varpai, sušvilps l'abri- sojųaiog vaikšto ne pagaliu- 
kių švilpukai ir patys susi- kais, ale stalais, .ne tik vaikš- 
rinkę ir birbynėmis birbinda- to, ale net kazokų šoka. Dau- 
mi sveikinsitės, nepamirškit, gelis šoka ne tiki Naujų Metų
kad ir .Jūsų viernasis prof. naktį, ale ir veik kas subatą 

rodauzėse iki aušros.

viens kitam absoliutiškai prie 
šingi. Komunizmas, įsisteigę.- 
Rusijoje, pradėjo save tupdy
ti Italijoje. Iš to rezultatas bu 
vo teks, kad tame krašte .'iš
kilo fašizmas, kaipo priešnuo 
dis komunizmui. Fašizmas I 
talijoje ir dvynys — nacizmas 
Vokietijoje rekomendavo pa 
tys save pradžioje sakydami 
žmonėms, tarp kitų pretenzi
jų, kad komunizmas nepripa 
žįsta teisės turėjimui privati 
nės nuosavybės, bet fašizmas 
ir nacizmas apsaugos privati
nės nuosavybės teisę. Tačiau, 
dabar jau aiškiai matosi, kad 
nei fašizmas, nei nacizmas ne 
augina privatinės nuosavybė? 
teisių, šių valstybių sisteincs 
veikia kaip tik atvirkščiai. Jo.-; 
viskų užgrobia vardan vaisty

Dabar matosi, kad komuni
zmas, fašizmas ir nacizmas y 
ra viena glaudi brolija. Visų 
trijų sistemų pagrindas yra 
visumos valdžia. Diktatoriaus 
iškėlimas, individo patrėnii 
mas, asmuo neturįs jokios tei
sės, kurių valstybė turėtų go
doti ir visiškas nepripažini
mas asmenims jokios teisės 
prieš valstybę teismuose.

ti litai įžeisti kitų jėgų egzis 
tavimu, kurios duoda ištiki-

Baigiant senuosius metus 
daroma visokios rezoliucijos,

Seniems metams į kapus kurhj daugelis tačiau palie- 
dardant, senais . čėsais buvo ka neįvykdintų dėl to, kad

munio įsakymus dideliam žmo-Į lua,ia visokiais virožijimais jos būna atbulai priimamos,
nių skaičiui. spėti, kokie bus nauji metai.

Tačiau, visumos valdžių < Dabar kiti čėsai, kitokios 111a-
siekis eina toliau. Jis ne tik dos. Sakysim,, seniau Lietu-
nori sumindžioti religijos pri 
ncipi.s, bet ir pasisavinti re 
ligijų. Diktatoriai žino, kad 
žmonijos didžiuma iš prigim
ties £ori ir garbina Dievų.

Diktatoriai taipgi žino, kad 
žmonės žiūri į pamatinį mora-

voje Naujų Metų nakties tam
sumoj merginos eidavo j viš
tidę, susigaudavo vištų ir par
sinešusius namo jų pastaty
davo tarp grudų, vandens ir

Sakysim, šnapsorius pasižada 
negerti. Tokia rezoliucija bus 
atbula. Bet, ve, kaip reikia 

priimti; šnapsorius pasižada 
1938 m. daugiau gerti; kieno 
liežuvis palaidas — daugiau 
liežuvauti; kieno širdis šėto
nėlio apsėsta — daugiau ker
šyti; kas turi' ant ko kokįveidjrodžio; jei višta pirma

lesa — mergina gaus turtin-j pyktį — būtinai atsiskaityti; 
linį ••irtoritetą,* kuris atskiria U* v-vnU jei pirma geria — šeimose, kur esti barnių — 
gerų nuo blogo ir sudaro įsta Į"'aUs girtuoklį; jei į veidrodi| juos, padauginti; vaikai, ku

rie tėvų nekenčia ^negerbia, 
ramaus kampelio neduoda — 
dar daugiau nekęsti ir t.t. Jei 
po to šnapsorius pamatys, 
kad jis mažiau geria, negu 
praeitais metais,, arba •visai 
liovė gerti, rezoliucija bus į- 
vykdinta. Taip ir su visais 
kitais: jei pamatys, kad lie
žuviui duoda mažiau valios, 
kerštui Uždėjo geresnį ant
snukį, pyktį, .barnius, neapy
kantą l&bia/u, arba visiškai pa
žabojo, rezoliucijos bus įvyk- 
dintos ir man bus dėkingi už, 
gerą rodą.

)Ant to ir aš baigiu senuo

sius metus. Jei tik sveiki bū

sime, pasimatysime 1938 m.
A Happy New Year!

tymų šaltinį apie teisybę ir jzn,ri gražų. Musų
netek-y bę. |daugeliui merginų už

tenka niakabilio. Apie vaiki
L:evo garbinimas, diktate 

riai žino, yra žmogaus prigi 
nitas traukimas. Jie nori pa i 
tys tapti šio instinkto besi- 
naudclojais. Kuomet, jie nai 
kiną k ligijų arba nuolat ma
žina ;/'s įtakų, jie turi viltie?? 
kad išnaikinus religiją, patya 
diktatoriai .taps žmonių pasi
šventimo dalykų, kurį dabar 
žmonės išsireiškia religijoje.

mą — kad ji& nelietuvis, kad 
jis nekatalikas, kad jis gir
tuoklis, kad abejotinos doros 
— negalvoj. Makabilis — vi-
sa laimė.

Senais čėsais merginos Nau
jų Alėtų naktį eidamos gul
ti padėdavo ant puodo pilno 
vapdeng pagaliukų. Kuris 
vaikinas naktį sapne eina

T... .... ., . ! tuo pagaliuku, tas ir bus jos.Diktatoriai pageidauja tapif L, 7 . ,..... - • .--i • 'Mūsų cėsais Naujų Metų nak-no tiktai savistovus svietiski . , .. .. , ti daugelio merginų nei de-valdovaj, bet ir tikėjimo vai- ... . , . ... ., . .. . ,. ... -.-Tir vviu lenciūgai lovoi neislai-dinmkai. Kaip Liudvikas XI V , ' . . , ... , .
, . ,, ,v , . . kytų, ir jos nelaukia kad ku-sakė: “As esu valstybė tuo ; ... .

, , ....... ' .. v ris vaikinas, eitų pagaliukuLiudu diktatoriai nori pareikš 1 a ,,. v 1 1 i • • v i per puodų su vandeniu, aleti, “as esu valstybe ir as e*n I _______________ ’___
č ia reikia pažymėti, kad j taipgi Dievas”. Aišku, (likta • ( Vifeuinog valdžĮoa nusįsta1y 

visumos bei diktatorių vald- :toriai trokšta atgaivinti >ltt viska« valstybė> D:į
žia yra nuolatinis religijos Į vusių karalių dieviškas teises i {ntor'įai yr& vakk>vaį visŲ į.
priešas. Neprietelingumas pa
sirodė nuo pat pradžios. Ru
sijoje komunizmas sumynė re- 
ligijj, atėmė bažnyčias. Ta." 
buvo vienas pirmų žingsni’] 
Vok'ętijos’naciai užtikrino pa

naujoji ir nepakenčiamoje f: 
rmoje. Toks tai yra visumos 
valdžios bei diktatorių nu-i 
statymas linkui religijos.

Religija remiasi principu, 
kad žmogaus gyvenimas šia tuo

imti religijų į savo kontrolę j pasauly, nusitęsia į amžinybę, 
ir paskelbė, kad religijos pra išis žmogaus gyvasties pailgi- 
ktikavbnas gali būti vykdo nimas yra priešinga diktatū- 
mas tik su valstybės leidimu iros doktrinai.

staigų. Jie nori, kad žmonės 
garbintų juos, kaip Dievų. Di
ktatoriai vra nuolatiniai grio- ' * . • • •■Įveja' bažnyčių, naikintojai ti
kėjimo >r žmonijos visų inte 
ektualinių principų.

Adv. N. Valasina

PLATINKITE “DRAUGĄ'

Nauji Metai

Pradedame Naujus Metus. 
Kų jie mums atneš, daugiau 

bitinės, ar nelaimės. Dažniau
siai mūsų laikraščiai praneša 
vien tik liūdnas naujienas, 
daugiausia apie girtybes. Pa
sigėręs žmogus, pavirsta į lau 
kinį net dasileidžia žmogžu
dystės. O kiek dėl girtybės iš
tiko nelaimių, sunku ir suskai 
tyti.

- ■ - 2----------- --------------------------------------------- ---------- - .. - ----------- - ■ , - i'- ■ - |
Lietuvos vidaus politikos gyventinas ne- “Lietuvių Žinių” ir “Pasiuntinio”. Tėvų Taigi, troškimas yra, kad 

pasikeitė. Seimas nedaug kų naujo teįnešė. i Marijonų Seminarija pasipuošė nauja gražia prasidėjus Naujiems Metams,
Pasirodė, kad jis nedaug galės teturi. Jam koplyčia, kurių pašventino J. E. Vysk. W. 

kos padėtį komplikavo ir antri metai einąs diktuojama iš viršaus. Dėl to jis ir be auto- D. O’Brien ir pats nuo savęs įtaisė koply-
civilinis karas Ispanijoj.

• * •
Džiugu, kad šiemet "gerokai sustiprėjo

Lietuvos, Latvijos ir Estijos santarvė. Jos . Fiiosofijos fakultetas. Dėl to įvykdo 
visos labiau pajuto, kad yra pavoją ir kad 
juos pašalinti gąli tik sustiprinta jų tarpe 
vienybė. Nors Vokietijos naciai triukšmauja 
ir grąsina, tačiau Baltijos valstybės opti
mistiškai į savo nepriklausomą ateitį žiūri.

čioje. langą, tam tikslui įteikdamas $200.00 
auką. Pažymėtina, kad Šv. Kazimiero Sese
rys kelioliką vienuolių šiemet pasiuntė į to
limus vakaras su misijomis. labdarių Su

protestavo vyskupai, katalikų visuomenė ir junga nutarė statyti senelių prieglaudą ant 
Amerikos lietuviai katalikai. Skaudu, kad savo žemės prie Šv. Kryžiaus ligoninės. L 
pavojų iš oro akivaizdoje tauta nevienijama, Vyčiai Chicagoj įsisteigė klubą. Mūrianapo- 
bet skaldoma.

riteto. Vyriausybė santykių su Bažnyčia ne- 
sunormavo. Katalikams skriaudos tebedaro
mos. Šieipet skaudžiai apkarpytas Teologi-

pradėtumėm naują gyvenimą 
vesti, jog būtumėm blaivesni.

Stefanija Lenkauskienė

Spaudos Vajus Mar- 
qu€tte Parke

Skaudu^ kad Vilniaus krašto klausimas 
tebėra neišspręstas. Ypač skaudu, kad lenkų 
valdžia, kaip praėjusiais, taip ir šiais me
tais (1936-1987) ypatingu įniršimu persekio
ja Vilniaus krašto lietuvius, uždarydama vi
sas lietuvių draugijas, mokyklas, skaityklas, 
laikraščius, bausdama kalėjimu veikėjus ir 
jų daug ištremdama. Pažymėtina K. Stasio 
byla, kuri visa mūsų tautą išjudino protes'- 
tuoti ir visą kultūringąjį pasaulį nustebino.

Busimąjį sek’inadienį, bū
tent, sausio antrą (2) dieną, 
Gimimo parapijoj, Marųuette 
parke, prasidės katalikiškos 
spaudos vajus, kuriam vado
vaus pats tos parapijos klebo
nas Kan. A. Baltutis. Sausio 
antrą Kun. Ant Andriušis pa
sakys pamokslą apie spaudą, 
o tą pačią dieną antrą valan
dą salėj bus prakalbos ir svar
bus pasitarimas katalikiškos 
spaudos platinimo reikalu. Vi
si lietuviai katalikai yra kvie
čiami atvykti į šias svarbiai 
prakalbas ir susirinkimą.

lio Kolegija užstinojo padidinti reikalingas 
patalpas. Statybai kelia fondą.

1937 m. mirties angelas garta smarkiai
, x t .veikė Chicagoj. Čia mirė konsulas dr. M.kaktnves, taip pat katalikų jaun ino “rava- „ . tl. . ... r• «. • vi- - a- ... i Bagdonas, sesuo Skolastika, Jonas Krotkus,saris 2o metų jubiliejus. Šių sukaktuvių .. .. z. • . . x T » 1., 1 Monika Gurinskaite, Antanas Janusauskas,
minėjimai pratęsti ir 1 1938 m. ;T .... ... ... .. .. , .d > • Juozas Maelinavicius ir visa eile veikėjų, ku

rie naudingai darbavosi mūsų visuomenei. 
Amerikos lietuvių veikimas ėjo sena va- ' • * *

ga. Tiesa, nemaža naujo įnešė į mūsų gvve- Dieve, duok, kad Naujieji Metai būtų 
nimą atsilankęs J. E. Vyskupas M. Reinys Į ramesni, kad pranyktą karo pavojai, kad vi- 
ir taip pat Lietuvos sportininkai, jų tarpe sur užviešpatautų Dievo ir artimo meilė, kad 
ir krepšinio rinktinė, laimėjusi Rygoj platesniu mastu būtų vykdomas socialinis 

teisingumas, kuris taip labai reikalingas, nes

Nežiūrint to viso, katalikų organizacijos 
veikė. Minėta Lietuvos krikšto 550 'metų su-.

Nežiūrint visų lenkų spaudimų ir lietuvių į vasarį krepšinio Europos čti.npijonatų: Lie-- 
persekiojimų, mūsų tauta Vilniaus neutsiža- tuvių katalikų (iarupijos ir organizacijos ge
dės, bet visu ryžtumu sieks jo aitvadavimo. įtekai sustiprėjo. Sustiprėjo ir spauda, nes 

* * * savo šeimoj susilaukė dviejų naujų narių —

neteisingumas ir daromos skriaudos, tai sva
rbiausia visokių neramumų priežastis.

Iruimingų Naujų Metų!

t
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visiems savo

Kostumeriams, Rėmėjams ir Prieteliams 

Linki

PROGRESS BENDROVĖS 
KRAUTUVĖS

I

Valdyba, visa Darbininku Organizacija

Su pradžia Naujų Metų
Progress Krautuve Apskelbia

JANU AR Y CLEARANCE 

Išpardavimą

kiekvienas atsilankęs turės progos
§j. rasti didžiausias prekių vertybes ant viso- 

kių namam reikmenų, Rakandų - Kaurų 
$ Pečių - Radio - Refrigeratorių - Drabu

žiams Plovyklių - Lovų įrengimų etc. etc. 

Lengvais Išmokėjimais
1

į Kur

3

ItKA E. ®

3224 S o. Halsted Street
,J. KALEDINSKAS, VedėjasH

M Girdėkit© mūsų Naujų Metų programą Nedėliojo, 
Sausio 2-rą dieną,, 11-tą vai. prieš piet iš stoties WGES.

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.
r^=

Nuostabus Atsivertimas

ARTINASI vakaras ir savo tamsiais spar
nais vis labiau gaubia Paryžiaus mies

tą. Dideli žmonių būriai slenka į vieną di
desniąją miesto bažnyčią.

— Jau vėlus vakaras. Kokios pamaldos 
gali būti šioj bažnyčioj, — mąsto vienas pe

lnas, eidamas pro šalį ir stebėdamasis žmo- 
i nių daugumu.

Smalsumo pagautas paklausia jis vieną 
besiskubinantį praeivį:

— Ar negalite, tamsta, man pasakyti, kas 
įvyks šįvakar šioj bažnyčioj?

™i — Ar tamsta nežinai, kad iš Anglijos yra 
^ atvažiavęs garsus pamokslininkas? — pa-

I klausė praeivis. — .Jis čia šiandien sakys 
! pamokslą. Aš skubinuos paklausyti.

— Ar žmonės supras, kai jis nesupranta- 
| ma kalba kalbės?

— O ne! Jis iš Anglijos, bet moka ir 
i prancūziškai kalbėti.

Praeivis greit įėjo į bažnyčią.
— Hm. Iš Anglijos atvažiavo vienuolis 

čia sakyti pamokslo. Nuostabu! Aš ma
giau, kad Prancūzijoj su tais vienuolių pe
rais jau pabaigta. Labai apsigavau. Žmo
nės dar jais labai pasitiki, jų klauso. Na, ir 
aš eisiu to jo pamokslo paklausyti. Pama
tysiu, ką jis ten pameluos. Turėsiu geros 
medžiagos laikraščiui. Taip, aš tam apga
vikui nutrauksiu kaukę nuo veido. Ir koks 
begėdiškumas! Jis nori Prancūzijoj atgai
vinti tuos nykstančius perus! Pažiūrėsiu. 
To dar iki. šiol nebuvo!

Ponas įėjo į bažnyčią, —tvirtai pasiryžęs 
kitą dieną laikrašty smarkiai iškritikuoti pa
mokslą ir patį pamokslininką. Jis*susiran
da vietelę už pilioriaus. Tuo tarpu įlipo į 
sakyklą pamokslininkas kun. Mateo. Apie 
ką jis sakė? Apie Kristų Karalių, apie die
viškosios Jėzaus Širdies meilę ir gailestin
gumą. a/ Dievo priešas atsistojęs atydžiai 
klausėsi pamokslo. Jis atėjo į bažnyčią, tu
rėdamas piktas mintis. Jis norėjo kovoti 
prieš Kristų, išjuokti pamokslininką* ir su
duoti didelį smūgį Bažnyčiai ir jos apašta
lams. Gaudo jis kiekvieną žodį iš pamok
slininko lūpų. Tuo tarpu dieviškoji Jėzaus 
Širdis pradėjo leisti savo atgaivinančius 
karštus spindulius į aną suledėjusią širdį. 
Tos širdies uolas pradėjo plauti Dievo ma
lonės bangos, kurioms niekas negali atsi
spirti. j .

Kol kun. . Mateo sakė pamokslą, malonė 
savo darbą atliko. Ji pergalėjo užsispyrė
lį. Dabar jo širdy jau ne tokie norai. Jis 
ne Saulius, bet Paulius.

Kunigas baigė pamokslą, žmonės išsiskir
stė. Liko dar vienas žmogus amžinosios 
šviesos prieblankoj. Tai atsivertęs Dievo 
priešas. Zakristijonas eina rakinti durų. 
Nepažįstamasis jo paklausė;

— Ar nežinai, kur gyvean tas kunigas, 
kuris šaindie sakė pamokslą?

k I Zakristijonas paprašė jį išeiti iš bažny. 
^'čios. Užrakinus duris, ponas jį vėl paklausė: 

— Ar nėra svečių tarpe iš Anglijos atvy
kusio Tėvo? Jis keliauja per Prancūziją 
sakydamas pamokslus. »■

Šiandien aš jokio vienuolio svečių tarpe 
nesu matęs. Juk čia vienuoliams nėra vietos.

— Bet jis visai neseniai šioj bažnyčioj 
sakė pamokslą!

— Jeigu jums labai reikia, aš galiu su
žinoti, kur tas vienuolis gyvena, — atsakė 
zakristijonas. — Prašau valandėlę palaukti.

Po kelių minučių atėjo durininkas ir pra
nešė, kad vienuolis apsistojęs netolimame 
vienuolyne. Ponas padėkojo durininkui ir 

| skubėjo j vienuolyną. Buvo jau vėlu ir jis 
savo tikslo nepasiekė.

Rytą apie šeštą valandą tas ponas vėl 
atėjo pas kun. Mateo. Po trumpo susipa
žinimo jis išsiėmė kryželį ir klausia kunigą 
Mateo: —.

— Ar žinote, Tėve, kokiais sumetimais aš 
tą kryželį nešiojuosi?

— Aš manau, iš pamaldumo.
— Visai ne. Jau dvidešimts metų aš jį 

nešioju, tik ne dėl pamaldumo, bet iš neapy
kantos. Kada aš tik sutikdavau kunigą, aš 
pamatydavau kryžių, trenkdavau aš tą kry
želį į sieną, kad labiau galėčiau Kristų į- 
žeisti ir .smąrkiau prieš Jį kovoti. Kiekvie
ną vakarą aš pasidėdavau šį kryžių pas lovą

VIEŠAS PASKELBIMAS
GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avenue 
Chicago, Illinois Lafayette 8248

•
1. šiuomi skelbiame, kad visi, kurie padės savo pini

gus Į mūsų bendravę iki Sausie-Januarv K) <1., 1938, 
gaus nuošimtį už visą mėnesį.

2. Kad Gedimino statybos ir paskolos bendrovė per 
pereitus trejus metus mokėjo po 5% už taupomus Šerus 
ir po 4% už investuotus šėrus.

3. Kad Gedimino statybos ir paskolos bendrovė užau
go $6,000.00 per pereitus šešius mėnesius, t. y.,' nuo 
$146,000.00 iki $152,000.00.

4. Kad mes esame Members Federal Kerne Loan Ran
kos, ir darome pirmus morgičius ant real estate Chicago
je ir apielinkėje po nauju planu, t. y., Direct Reduction 
I-ioan Plan, kuriame nuošimtis eina žemyn taip greitai, 
kaip greitai vra mokoma skola.

JOSEPH C. ENCHER President 
ROSE ENCHER, Secretary.

Teisybė neapkenčia tinginiu j Negalima perdaug jmi»itikė-1 
pralnng.os, ir neišmanėlių pa- j G knygomis ir laikraščiais ne-

ištyręs praktiškai.
ant žemės, kad galėčiau guldamas ir kel
damas jį mindžioti ir niekinti. Vakar atėjau, 
paklausyti Tamstos pamokslo. Aš klausiau 
pamokslo ne dėl to, kad nauju tiesų suži
nočiau, bet kad galėčiau pamokslą ir pamok-11 
slininką spaudoj išniekinti ir skaitytojuose S 
uždegti didesnę neapykantą Bažnyčiai. Jūs 8 
kalbėjote apie tą patį Kristų, kurį aš |M-r 
dvidešimts metų šmeižiau ir niekinau. Bet, 
o Dieve, visai negaliu papasakoti, kaip ma
nyje prasidėjo naujas gyveni m?is. Nuo ma
no akių buvo nutraukta lyg kokia tamsi už
danga. Aš parpuoliau ant kelių ir... Da
bar ateinu prašyti Tamstą, kad 
klausytum išpažinties.

I C E R O, ILLINOIS

l\MI
LAIMIMU ll< LINKSMU NAI .11. METU 

VIMI Ms SAVO KOSTI MŪKIAMS Iii IUlAI GAUS

J. Kaikaris
8 Kl fF.IAS LIKTI \ IšliOS Hl IJI ATS lll II\(IS *
įj I KM* So. ISlIi (oiirl Cicero, Illinois g

MARQUETTE PARK

mane "II
Dievo priešas pasitaisė ir šventai gyveno. S 

Tą kryžių, kurį jis niekino, dabar važiojusi $1 
su savim anas misionierius ir laikydamas jį 3a 
lankoj skelbia liegalinj Jėzaus Širdies gai- i 'ii 
lestingumą. Suliet. C. J.

LAIMINGŲ lll LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostunieriams ii Draugam

S. PETRAUSKAS
AUKŠTOS RŪŠIES KEPYKLA

BRAUGIAU UŽ PINIGUS...
2613 Wast 69th St. C'hicago, Illinois

VIENĄ sekmadienį garsus italų poetas 
Manzoni buvo nepaprastai nuliūdęs. Mat, 

jo gyvenime įvyko nepaprastas nuotykis. Bu
vo taip. Vos tik sugaudė varpai, kviesdami 
tikinčiuosius į bažnyčią, Manzoni buvo jau 
visai pasiruošęs eiti ir stovėjo tarpdury. Tuo 
tarpu atbėgo jo namiškiai ir seną, paliegusį 
žmogų maloniai, bet griežtai vertė atgal į 
kambarį.

— Ar nematai, kokia audra? — kalbėjo 
jie, — žiūrėk, kaip sniegti ir vėjas kaukia.
Tavo sveikata per silpna, kad galėtum pa
kęsti tokį drėgną ir šaltą orą.. Ne tavo ko
joms tokioj audroj vaikščioti...

Manzoni, nors ir nenoromis, turėjo likti 
namie. IJ

Štai sėdi jis vienas kambary tuo laiku, kai 
bažnyčioj aukojama Švenčiausioji Auka. Jo 
siela pilna nuliūdimo; juk jis neatliko šian
dien kataliko pareigos.

Vidudienį aplankė jį vienas jo draugas.
Pastebėjęs pasikeitusią poetą nuotaiką, pa
klausė to priežasties.

iįt Biznio Teieronas BOULEVARD 7171
— Dėl to esu nuliūdęs, kad, esant blogam '9 

orui, namiškiai neleido man šiandien nueiti **™*™**^ 
į bažnyčią išklausyti šv. Mišių.

TIK fi ERĄGERKIT alų

- ambrosu
SOUTH SIDE BREM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
SLA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (AVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
L. M. MMlhlS

Res. HEMLOCK 6240

ROSELAND

LAIMINGŲ lll LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostunieriams ir Draugams

MRS. PETRONĖLĖ JAVRA
Užeiga £

tf 108^^ S. Michigan Avė. * Chicago, UI. rjp. ' 7 Ik

LAIMIMU, IR LINKSMU NAUJU METU 
LINKIU VISIKAIS SAVO KOSTUMERIAMS llt DRAUGAMS 8

PETKUS I.G.A. STORE
“Where Ųuality Rules”

Grooeries, Meats, Fruits & Vege&blec 
10742 S Michigan Avė. Phone Pullman 0841-0842 3

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ lll LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

ROSELAND DEPT. STORE
P. PAZNOKAS, Pr.op.

i Tel. Pullman 1293 10707 S. Michigan Avė. Chicago .111.

— Tik dėl to? — stebėjosi netikėdamas 
draugas.

Tai matydamas Manzoni paaiškino:
— Pamąstyk, — kalbėjo jis, — jei tu bū

tum pirkęs loterijos bilietą ir sužinotum, kad 
išlošei 100,(XX) doleriij ir jei šiandien būtų 
paskutinis terminas gauti pinigus, ar neitum 
jų atsiimti, nors būtu ir labai blogas oras? 
Manau, neišsigąstiim jokios,, kad ir didžiau
sios, audros.

— Tai savaime aišku, — patvirtino drau
gas. — Bet ar tu manai, kad Mišios tiek yra 
vertos, kiek 100,000 dolerių? — pridūrė abe
jodamas.

— Tikrai aš taip manau, — atsakė šventai 
įsitikinęs, rimtas poetas ir tęsė toliau. — Tau 
pinigai gal daugiau turi vertės už šv. Mišias, 

‘bet man — ne. Net visi šio pasaulio turtai 
man negali atsverti vienų šv. Mišių. Tad 
matai, argi galin būti linksmas, neišklausęs 
šiandien šv. Mišių: juk tave dėl tų pinigų 
nebūtų sulaikęs blogas oras!

Draugas sugėdintas tylėjo. Manzonis su 
pasiilgusia Dievo' siela galvojo, kada vėl ar
timiausiu laiku galės dalyvauti šventoje (Au
koje. A. JI.

Demokratų partija Illinois valstybėje vis 
labiau susiskaldo. Tuo tarpu ji suskilo į dvi 
grupes. Vienai iš jų vadovauja Kelly - Nash, 
oi kitai gub. Horner ir Courtney. Hornerio 
grupę žymiai sustiprino žymus demokratų 
partijos šulas Chieagoj ir demokratų vadas 
Illinois legislatūroj Adamowski, kuris šio
mis dienomis padavė pareiškimą, kad jis pri
sidedąs prie Hornerio. Tai nemažas Kelly - 
Nash grupei smūgis.

M LAIMINGŲ lll LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
$5 Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

S TUMONIS COAL CO.
10742 S. Wab'ash Avė. Tel. Prūman 8092 ir 8096 

yl Anthony Tumonis, Sav.

■ LAIMINGŲ II) LINKSMU NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SILVERBROOK ICE CREAM CO. 
10613 Edlrcoke Avė. Tel. Pullman 4203

J. Misevick,* Sav.

C. J. PAZNOKAS
Lietuvis Advokatas

10707 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 1293 Sįj

LAIMINGŲ lll LINKSMŲ NAUJŲ SIUTŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ESTELLE SHOP
> MOTERIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVE „

8959 So. Loomis St. Tel. Beverly 9459
STEFANIJA LAUKAITIENĖ, Sav.

By Bruce Stuart

LAIMINGŲ llt LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

HIGHWAY BAKERY
PAUL STANKUS & SON

7053 Archer Avenue Tel. Hemlock 0027

i?
8

LITTLE BUDPY
V7ELU, IF HftPH’T

REVT "YWRT, IT \iJOOlP
HRMB. BEHM A
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PASIRODYMAS PO MIRTIESRINKTINĖS MINTYS KIEKVIENAI DIENAI

Vertė Kun. Ant. M. Koružiškis
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ 4

Gruodžio 31-ma Diena .dieninio nematomo 
jimo gyvenime

susiviem-

Teauga Želė

Teauga žolė virš jūsų skau
smo ir nuodėmės ir rūpesties 
kapu; teauga žolė virš jūsų 
liūdnos gėdos ir jūsų bevilties 
skurdo; teauga žolė virš jūsų 
ilgai auklėtos nelaimės ir bai
mės tos baisios mes kentėjo
me. Taip, bet mes atgailavome j 
tas nuodėmes kartume ir aša
rose. Dabar palikite visa tai 
gailestingam Tėvui ir, “už
miršdami, kas yra užpakalyje, 
tieskite save prie to, kas yra 
priešaky. “Liūdėsis, jei per
ilgai užleistas, susilpnina sie-

j rVALYKtAS, kurį čia jmsakosiu, atsitiko su 
* D žymiu anglų katalikų asmeniu ir garbin

gu Bažnyčios vyru — vyskupu, .lis buvo 
. . i syki pakviestas i kilningos senuos namus pie-

e; ir to gana. Atėjęs kiek anksčiau nuskirto laiko, jis 
Mes turėsime išimtinų apreiš-, jjUVo vertus j urmų saloną, šeimininkai te
kinių, jei jis bus mums teisiu, bebuvo dar antram aukšte, nes svečių tikė

josi truputį vėliau.
įėjęs salounn vyskupas čia jau rado vienų 

asmenį — kunįgą, labai įsigilinusį į kažkokių 
storų knygų. Vyskupų, jis pasve kino man
dagiu nusilenkimu, o prskui vėl ėmė skaity
ti. Jo išblyškęs ir susimąstęs veidas, nede
rąs su tvirtai sudėtu kūnu, darė jį paslap
tingą.

Pagaliau atėjo ir šeimininkė. Ji atsipra
šė už pivėlavimų, kad pati asmeniškai nega
lėjo sutikti tokį garbingą svečių, kaip vysku
pą. Susirinko daugiau kviestųjų svečių. O 
kunigas su storąja knyga vis dar tebestovė
jo taip pat susimąstęs to į pačioj vietoj.

Prasidėjo pietūs*. Visi susirinkusieji per
ėjo j valgomąjį kambarį. \ yskupas nuste
bo, nebematydamas svečių tarpe kunigo. Ša
lia jo sėdėjo šeimininkė,' ir jis jos paklausė:

— Dovanokit, kad aš kišuos į svetimus rei
kalus, bet aš norėjau paklausti, ar tas ku-

Niekad negali pasilikti privi- 
legi,y>s kalne. Yra pareigų pa
kalnėje. — J. Va*ughn.

Buvo tik trys mokytiniai 
leisti matyti persimainymą ir 
šie trys įėjo j Getsemanės ta
msų. — Storrs.

O, jei ši gyva siela, kuri 
daug sykių lipa virš žemės že
mų daiktų į aukšto tikėjimo 
kalno viršūnę, — jei ji tiktai 
galėtų i>asilikti toje aukštoje 
vietoje visados ir pagarboje 
pasilenkus giirdėti Dievo bal

Ja. Geriausias mūsų praeities ‘ nž debesio!
»“«“» apgailavimo irody-| Koks bot, ;„flsų pasaulis kampe, .nepa-

— Kunigas? Ekscelencija, tai ir jūs jįmas, tai drąsus besistengimas perkeliauti, kokius meilės ir 
jas atgauti, sėjimas gėlių, kur pasigailėjimo darbus mes at- 
sėjome erškėčių — buvimas liktume; padarydami mūsų gy- 
veiklia galybe gerui. Nuode- veninią taip gražiu ar teism
inė yra baisi dėmė ant gyve-' gu, kad mūsų veide šviestų
nimo, bet didelis yra Dievo 
pasigailėjimas tiems, kurie at
gailojo, tiems, kurie Jo bijo. 
“Kaip toli nuo saulėtekių iki 
saulėleidžių, taip jis atitolina 
nuo mūsų neteisybes” (Psalm.
cn, 12).

dieviškos meilės šviesa, paro
dydama, kad mes stovėjome 
ant Dievo kalno. — Phoebe
Cary.

Priežodžiai

Kilnaus proto žmogus turi 
būti vienodas laimėje ir ne

“Teisieji gyvens tavo aky
vai žiloje”. - Psalm. CXXXIX,
14. ; , i i. įr laimėje.

Nekurie krikščionys mano, 
kad jie visados turi lipti į 
nepaprasto džiaugsmo ir ap-1 nugalėtas, 
reiškimo kalnus. Tai nėra su
lyg Dievo parėdymo. Šie ap
silankymai į aukštas vietas ir 
tas nuostabus susinėsimas su 
nematomu pasauliu nesiranda 
prižaduose; Jis randasi kas-

Laimė priklauso tam, kuris 
ne taip greit prisipažįsta esąs

Kaip akis, taip ir siela, sa 
vęs neregėdama viską mato.

Kai tikiu kitais, jie tiki ma 
nim, ka; netikiu, jie netik? 
manim.

T O W N OF LAKE

LAIMINGŲ III LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

NORKUS AND COMPANY

FLRNITURE MOTERS IR UŽEIGA

1706 W. 47th Street Tel. YARds 4401
CHICAGO, ILLINOIS

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BARSKIS FURNITURE 

HOUSE, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE”

Kinee 1904
1748-50 West 47th Street

CHICAGO, 1LL.

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Town of Lake Garadžius
Dieną j r Naktį Pu tarnavimas

4553-59 So. Marshfield Avė. 

Tel. Yards 0748-0749.
ALBERT JACOBK, Sav.

SAKI N G 
POVVDERI

Šame hrice Todeaf, 
t as 45 5iarsAtfo

25 ou neės 25*

MILLIONS OF POUEDS HAVt BELS 
USFO pv Otjp <59VF RN MEST

DRAUGAS
us seniai norėjau, kum nors pasakyti, bet į 
niekas iš gyvų.ų nedrįso klausti. Šie namai i 
prieš SO metų priklausė man. Aš buvau, I 
kaip ir dabar matot iš mimo rūbų, katalikų Į 
kunigas. Labai mėgau medžiokles ir jodinė
jimų. Vieną dienų turėjau skubiai vykti pas 
vienų draugų į svečius. Bet štai atėjo jau
na p u a ir būtinai prašė išklausyti jos iš-
P 
k
paprastai svarbų to meto valdžių liečiančių | 
paslapčių ir štai padariau didžiausių nuo-

GREEN VALLEY PRODUCTS

III P II a II HUlIllill įHilM'

>: žinties. Aš sutikau, o kelionę atidėjau ve-
erniam laikui. Per išpažintį sužinojau ne- | LAIMINGŲ IR LINKSMI NAUJŲ METŲ

matėt?
— Na, taip. Bet gal tai šeimos dalykai, 

gal nenori jisai pasirodyti....
— Ne. Bet tai ne šio pasaulio žmogus. 

Tai tik dvasia, kelinti metai man ir mano 
vyrui pasirodanti!..

— Šitaip? ,
— Taip. Ji ne visiems būna matoma, tik 

man su vyru. Nuostabu, kad ir Jūs jų pa- 
matėt.

Po valandėlės tylos šeimininkė pridūrė:
— Ekscelencija, aš noriu Jūsų vieno da

lyko paprašyti. Ar galima?
— Prašau.
— Tas kunigas gal ir dabar ten tebesėdi. 

Ar Jūs negalėtumėt nueiti ten ir pažiūrėti. 
Jei rasit jį, ptisaikdinkit kalliėti ar pavarto
ki! egzorcizmus.

»V yskupas truputį pagalvojo. Paskui su
tiko :

~ einu.— Gerai;

ėjo.
Salone kunigas ištikro tebesėdėjo, 

skupui įėjo, jis pakėlė akis ir Jaukiančiu 
žvilgsniu pažiūrėjo į jį.

Po trumpos tylos vyskupas 
balsu pribilo;

— įsakau tau Viešpaties vardu, pasakyk, 
kas esi ir ko nori?

— ;Aš pasakysiu....—atsakė kunigas, —

dėmę — surašiau jas ant popierėlio, kad ga-j 
lėčiau turė i tų dokumentų. Kad kas to la- j 
pelio man nesant namie nesurastų, nuėjau į j 
rūsį. kur vienoj sienoj buvo tik man vienam 
žinoma slėpynė. įdėjau tų lapelį kiivgon ir 
visa įdė a u sJėpynėn, užkroviau akmenimis. 
Paskui užsėdau ant arklio ir išjojau. Pas 
draugų Įvyko medžioklė, kurios metu aš bu
vau nutrenktas nuo arklio ir užmuštas. Da- 
bar štai keliasdešimti metai esu baudžiamas j 
už savo n lįsi kalti m us ir ieškau progos su
naikinti nuodėmės pėdsakus, bet niekas man 
nenorėjo padėti. Dabar gi prašysiu .Jūsų 
Šventybę: aš jus nuvesiu ton slapton lan- 
dyeėn, o jūs, pasižadėję neskaityti ir niekam 
nerodyti, sunaikink.it tą popierių, kuriame 
aš kadaise surašiau išpažinties paslaptis. 
Teikitės sekti mane.

Kunigas — dvasia nuėjo iš saliom) į tam
sų rūsio koridorių. Vyskupas nusekė pas
kui.

— Štai, jis guli čia sienoj. Bet ar niekas 
nesužinos lapelio turinio? — dvasia perve
riančiu žvilgsniu pažvelgė į vyskupų.

— Niekas, pasižadu.
Vyskupui pradėjus žiūrinėti sienų, dvasia 

pranyko. Rūsy j buvo šiurpu ir nyku. Vy
skupas skubiai grįžo į valgomąjį. Iš jo su
sijaudinimo ir išbalinio svečiai spėjo kaž-ką 
nepaprastą įvykius, šeimininkė gavo paaiš
kinti j koks dalykas, o vyskupas papasakojo 
ką patyręs.

Paskui šeimininkai pasikvietė mūrininkų 
ir visų draugijų nuvedė į dvasios vyskupui 
l>arodytų vietų. Kai mūrininkas išgriovė 
dalį sienos, liematant buvo užtikta 2 kvarlra- 

I tinių perlų platumo ir 18 colių gilumo niša. 
į Jau šeimininkas norėjo kišti jon rankų, bet 

prisiminė, kad tai pavesta vyskupui, todėl
Kadangi visa tai buvo kalbama tyliai, kiti j atsiprašė ir užleido vietą. Vyskupas gi pa 

svečiai nieko nenugirdo. Vyskupas atsisto- ieškojo nišoj — ir ištikro rado senų storų 
jo, atsiprašė visų, valandėlei išeisiąs, tarnui ' " ........ 1 1
norinčiam palydėti, davė ženklą likti, ir nu-

knygų. Pavartęs jų užtiko joje parudusį la
pelį keliomis paskuba užragytomis eilutėmis. Į 
Vįsienis sugrįžus į salionų, vyskupas įmetė 

Vy- ' į besikūrenančių ugnį slaptingąjį dokumen-1 
į ta. Kol jis liepsnoj,, visi buvo nepapras-! 
į tai susijaudinę. Ir vėliau niekas iš dalyko' 

iškilmingu ; Rūdininkų, o ypač gi vyskupas, negalėjo to [ 
i pamiršti. Gi kunigas, ieškoję,s savo neuž

laikytos paslapties apsaugojimo, daugiau 
niekad tuose namuose nebepasirodė. B

! Vertė Z. D.

Help Kidney-
Don't lake Drastk Drugį

Your Kldneys eontaln 9 nUllon tiny tubes 
or Uiters whloh may be eodangered by ne«- 
lect or drastic, lrrltatlng drugs. Be careful. 
If lunetlonal disorders of the Kldneys oi 
Bladder make you suffer from Oettlng Op 
Ntghts, Nervousness. Leg Palns, Clrclea 
Vnder Eyes, Dizzloess, Bnckache, 8wollen 
Jolnts, Ercesa Acldlty, or Burning Passagrs, 
don't rely on ordtnary mediclnes. Ptght 
such troubles wlth the doctor's prescrlp- 
tlon Cyste*. Cystea starta vorking ln 3 
houra and mušt prove entlrely satlafactory 
ln 1 veek, and be exactly the medlclne you 
need or money back la guaranteed. Tele- 
phone your drugglst for Cyatea (SIss-tex) 
today. The guarantee proteets you. Copr. 
19J7 The Knox Co.

4RONCHIAL
COUGHS

Just A Few Sips and—
Likę A Fiask — ReMefi

Ali «Miaha look allke to Buckley’n 
Mlxture (triple acting)—ane slp of 
thls grand medlclne soon stopa an 
ordinary cough—tough old deep 
seated coughs and the perslatent 
bronchini cough are under control 
after juat a few doees—no more tor- 
mentlng, aleepleas nlghts.

3uckfoy’s Iš alkallne.that’s why It’s 
so dlfferent—lt "acts likę a flash”. 
Refuse substitutes—guaranteed. 45 
and 85 centą at all drugglsts. W. K. 
Buckley, Ine.. Rochester. N. Y.

i
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Night and Morning
Dėl aklu pavargusių nuo Saulėb, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šu.-. Murinę: Palengvina nuvargu* 
.sias akis. *

Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems 
Visose Vaistinėse.

| Write for Free Book
I *’A W©fld ©f Comfort for Your Ey©»” , MURINĘ COMPANY^ jį

T O W N OF LAKE

LAIMINGŲ UI LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

ILLINOIS MEAT 

MARKET
1858 West 47th Street

KAZIMIERAS BŪRAS Sav. Tel. LAFayettc 4138
29 metų biznyje. Turi kostumerius visose* kvdonijcse

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Chicago Meat Market
1847 W. 47th Street 
1710 W. 47th Street 
5201 So. Ashland Avė.
2428 W. 47th Street 
4319 S. Archer Avė.
JOK GIELICZ, Sav.

Tel. Prospect 2478 
Lietuvis Menedžerius K. Z.

Penktadienis-, gruod. 31, 1937

T O WN O F LAKE

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriauiis ir Draugams

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

CJilCAUO, IIJJNOIK

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

Švieži Kiaušiniai — \V.\I. J. KAREIVA, Sav.

j 4644 So. Paul.'na St. Tel. Blvd. 1389

^K?K7S?*WK»)»!W!K»:W7ęfM;»!K»7IS»:»3lfW««»WW:WlW»WWW7

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PIVARONAS BROS., Ine.
Pirmos Rūšies Kepykla — Kepėjai \VJNNER BREAD
4620-22 So. Marshfield Avė. Tel. Blvd. 5576

LAIMINGU IK LINKSMU NAI JU METU 
LINKIMI-: VISIEMS SAVO KOSTI MEKIAMS IK DKAIGA.MS

Jurgis ir Juzefą Kaminskai
H.UItDVVAKE

4537 So. \\’<><><l St. Cllk-ago, Illinois

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

A. F. CZESNA BATHS
1657 West 45th St.
corner So. Paulina St.

Ladies Tuesday 
Tel. Boulevard 4552

LAIMINGU IK LINKSMU NAUJU METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI .MEKIAMS IK DKAIGA.MS

Kajetonas Kavalčikas
LAEayeUt- 1734

IK f'EKNfc IK GKOKEKNI--:
4 104 So. \\<wmI St. Tel.

LAIMINGU IR LINKSMU NAUJU METU 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMEltlAMS IK DRAUGAMS.

Dom. Šaučiuvenas
4438 So. Hermitage Ava. Tel. Boulevard 1157

LINKSMI ši . KAl.ftDi ŠA ENčir IK LAIMINGU NAUJU METI’ 
linkimi: \ įsiems savo kosti mekja.ms ik dkaggamk

Stanislovas ir Barbora Bartkai
UŽEIGA K

S 41125 S. Mai-slriield Ate. Chlcairo, milinis K

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Liniilue Uisinii.s Savo Kostumeriams ir Draugams

JUČUS SISTERS
RESTAURANT

CHICAGO, ILLINOIS

1608 West 47th St. Tel. Blvd. 2877 |
V*

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

Linkiu Visoms Savo Kostumerkoms ir 
Druugūftns

ONA’S BEAUTY SHOPPE I
1820 W. 47th St.
Virg'nia 1850

4459 S. Califomia Avė..
Y’irginia 0835

8

LAIMINGI IK LINKSMU NAUJI MĖTĮ'
LINKI! VISIEMS SAVO KOSTI MKItlAMS IK DRAUGAMS

Aug. ir Ieva Misevičiai ir Sūnus Česlovas
GKOHEKNfc IK PIENO KRAUTUVE 

4113(1 No. Hi-rmllagc Avemic Tel. Koii. NH67 Ulioago, III. jį

LINKSMI ŠV. KALP.Di. ŠVENČIU IK LAIMINGU NAUJU METU S 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS* llt DRAUGAMS

Wm. S. Broniarczyk
APTIEKA

HM No. Wou(l «• ( hJ<a«o Tel. Bouloard l»»2

sunaikink.it
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NIEKO NAUJO KAIRIŲJŲ FRONTE
“VILNIS” netiki į maldos 

vertę bei galybę. Nieko stebė
tina! Iki šiai dienai neatsira
do komunistas, kuris bandytu 
melstis, jau nekalbant apie 
mokėjimų, melstis... Vienas an 
glų rašytojas (ne katalikas) 
yra pasakęs: “Tbere are more 
tliings wrougbt by prayer, 
than t bis \vorld dreams of”..

“NAUJIENOS” skaitytojai 
mėgsta padejuoti apie lietuvy
bės trūkumus katalikų tarpe. 
Ypač “tokios pakraipos” žino 
nės amžinai suka galvų — kų 
kunigai ir seserys yra nuvei 
kę lietuvybės dirvoje...

Galima “Naujienų” paklau 
sti: kokios pakraipos žmonės 
pastatė Chicagos lietuviškas 
bei katalikiškas bažnyčias ir 
mokyklas — ir iki šiai dienai 
jas išlaiko? Juk, ne “Naujie

nos lietuvybė”! Kas pastatė, 
Šv. Kryžiaus ligoninę Chica 

Į goję? “Naujienininkai” nei 
svajot nesvajojo apie bet ko- į 
kias ligoninės pastatymų.. Kas į 
i ūpinas pastatyti seneliams! 
prieglaudų? Juk, ne “Naujie-| 
uos” labdarybė! Lietuviui ka-i 
talikai turi Pranciškiečių ir 
Kazimieriečių Akademijas, 
Marijonų Kolegijų bei Semi
narijų. Tegul “Naujienų” lie
tuvybės šulai parodo, kų jie 
yra sukūrę arba pastatę.

Katalikai lietuviai mirs, bet 
, Ameiikos istorijos knygos vi- 
I suomet bylos, — kad tai čia, 
tai ten — lietuviai katalikai 
pastatė bažnyčias, mokyklas, 
seminarijų, ligoninę...

“Naujienos” mirs — pasi
liks tuštumas... Jos nieko ne 
pastatė — bet griovė! 

“Naujienų” palikimas be

simiems Amerikos lietuviams 
bus pelenų kalnas...

Skaitytojas-Kaz. Ad.

Lietuvoje Keturi Nauji
Laikraščiai

KAUNAS (Tsb.) — Vidaus 
Reikalų Ministerija davė lei 
dimus naujiems laikraščiams 
leisti: Kauno namų savininkų 
dr-ja ir namų savininkų drau
gijų sųjunga leis savaitrašti 
“Namų Savininkas”; redakto
riumi patvirtintas R. Skipitis, 
“Sakalas” leis žurnalų “Die
novidis” redaktorius prof. M y 
kolaitis. Prel. A. Dambraus
kas redaguos katalikų tikybi 
nį laikraštį “Draugija” i:- 
“Šiandien”.

PLATINKITE URAUGA’

ledines giesmes gražiai gie-i Raciniečiai dar neturi su -f kas tame. Per kelis pastaruo- rbo su taip vadinamais tauti- 
dojo. Per pirmąsias Mišias šv. darę komiteto, kaip minės 16 sius metus bendrai rengiant! ninkais - laisvamaniais nega- 
daug žmonių ėjo prie Dievo d. Vasario (20 metų Lietuvos su taip vadinamais tautinin- įima dirbti. Dėl to ir Lietuvos 
Stalo, kas darė malonų įspū- nepriklausomybės sukaktu- kais, jie iš Chicagos parsi- nepriklausomybės 20 m. su- 
dį, nes tai maloniausias pa- ves). Įtaiko nedaug, dėl to traukdavo tokius kalbėtojus, kukties paminėjimas greičiau-
sveikinimas gimusiam Kūdi- reikėtų šaukti susirinkimas irI
keliui. Klebonas kun. J. S. aptarti, kaip geriau prisiren-

kurie apie Lietuvų nieko ne- šia teks vieniems katalikams 
žino, bet moka šmeižti kata- rengti, kaip buvo daroma pra-
likus ir užgaulioti jų jsitiki- ėjusiais 'metais. Paminėjimasi Marlis pasakė pritaikintų pa- gus prie paminėjimo. Pavienių

mokslų, po kurio pasveikino nuomonės tuo reikalu nevie-1 minus. Išeina, kad bendro da-' kuogražiausia pavyko. B. V. 
juodos: rengti vieniems kata-visus švenčių proga.
likams, ar bendrai. Mat, daly-

IŠ WISCONSINO LIETUVIŲ GYVENIMO

T O W N OF LAKE

LAIMINGŲ III LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostnmeriams ir Draugams

WOOD STREET DEPT STORE
| i

1800 1802 West 47th St. Tel. LAFayctte 6237 jįj
•lietuvaitės Patarnauja 

JONAS ŠUKEW1CZ Sav. — 20 metų biznyje

LAIMINGŲ III LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostnmeriams ir D raugams

ADOMAS IR JULE STUGIAI
Motor Service — Fumiture and Piano Moving

KENOSHA, W I S.

' LAIMINGŲ NAUJŲ 1938 METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriains Draugams • 

ir Pažįstamiesiems

JUOZAS STEPONKUS
ATLAS FUEL & SUPPLY 'CO.

6200-26th Avė., Kenosha, Wis. Tel. 5790

Prajovai Bus Parapijos 
Salėj

KENOSHA. — Nebuvęs at
siras, atsiradęs dings, ir taip 
toliau bus ateinantį sekmadie
nį, sausio 2 dienų, 3:30 vai. 
po pietų, parapijos salėje. Tai 
bus nepaprastas gudruolis, 
llerman the Great. Jisai turi 
pilnų maišų ir kepurę naujų 
Šposų naujiems metams, ller
man yra moderniškas magikas 
ar visus nustebins ir prijuo
kins savo “streamlined ma
giu”. Kaip apie jį angliški 
laikraščiai skelbia, “He vvill 
eollaborate in calling out bis 
collosal collection of collective 
collaboration in concluding 
impossible conslusions”. Tai 
matote ne juokai, bet tikras 
magikas.

Šis progruimas rengiamas se
serų Pranciškiečių Rėmėjų dr- 
jos vardu. Pelnas skiriamas 
dapildymui reikalingos su
mos, kad nupirkti klebonijai 
naujų pečių. Visus nuoširdžiai 
kviečia rengėjos Šlekienė ir 
Šiaulienė.

Nelaimė patiko Kazimierų nų, vestuvėms ir bankietams 
jMažeikį. Kalėdų rytų, einant tortus, turtelius, pyragėlius, 
į bažnyčių, paslydo ir .sulaužė pajus, kuriuos taip puikiai ir 
tankų. Kazys turi užeigų ant Į skaniai sutaiso, pakepa, kad 

■ 8tli Avė. ir 47 St. Kadangi juos kartų užsiaskius, norisi ai

4642 Sa. Wood St. Tel. Lafayette 0373

priseina eiti į ligoninę, tai per 
kai kurį laikų nematysime Ka
zio už baro.

visuomet duoti orderius Aleks. 
Mockui.

LAIMINGŲ III LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Saro Kosi umeriams ir Draugams

GREGOROWICH BROS.
I’EOI’LES HARDVVARE & 1’AINT CO.

LAIMINGŲ NAUJŲ 1938 MĖTŲ

Linkiu Visiems Saro Kostu mečiams Draugams 

ir Pažįsta miesiems

KAZ. STULGAITIS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Juozas Bartašius, buvęs
Simmons lovų fabrikas už braitonparkietis, užlaiko aukš- j 

darė savo dirbtuvę iki po Nau tos rūšies užeigų — tavernų, 
jų Metų. Kalėdų dovanai davė Žinote, kartų pas jį upsilan- 
darbininkams }>o penkiolikėj kius, jau antrų kart eidamas
dolerių. Didžiausių sumų Ka
lėdoms darbininkams davė Mc- 
VVliyte Co. Kai kurie iš dar 
bininkų, kurie ilgesnį laikę 
dirbo toje dirbtuvėje, gavo 
iki $266.66. Kūmutė

Penktadienio vakare 7:3U 
vai. bus pamaldos, kad padė
koti Dievui už praeitų metų 
malones ir prašyti palaimos ir 
sėkmių 1938 m. Gi šeštadienį, 
šv. Mišios bus kaip sekmadie
niais kad esti: 8, 10 ir 11:30 
vai.

Nauji Metai. PradėsAne vėl 
iš naujo. Todėl pusiryžkime 
praeities klaidas pamiršti, bet 
iš jų pasimokinę ateityje klai
dų nekartokime.

1901 W. 47th St. Tel. LAFayette 4139 »S* s 5536-34th Avė., Kenosha, Wis. Tel. 22194

KENOŠOS BIZNIERIAI
Juozas Steponkus — Atlas 

Fuel and Supply Co., vienin
telis lietuvis, kurs turi dideli, 
įvairios rūšies anglių sandėlį 
visoj Kenošoj. Jis pardavinė
ja dideliais ir mažesniais už
sakymais — greit, mandagiai 
ir prieinama kaina pristato 
anglius į namus. Jis yra Šv. 
Petro jsirap. komitetas ir 
daug dėl jos darbuojasi.

negali praeiti pro1 šalį, turi už
eiti. Jis-yra Šv. Petro parapi
jos parapijietis ir duosniai jų 
remia.

Kazimiesas Mažeika užlaiko 
aukštos rūšies užeigų — ta
vernų. I’as jį jau kartų pasi
vaišinus, norisi ir antrų kart
apsilankyti ir pasisvečiuoti. 
Jis yra Šv. Petro parapijos 
parapijietis ir gausiai jų re
mia.

Gražiai Praleidę Kalė
das, ruoškimės prie 
Tautinės Šventės

RACINE. — Šv. Kazimiero 
parapija šiemet iškilmingai 
šventė Kalėdas. Piemenėlių Mi

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriains ir Draugams

G. BURBA
TAILOR & FURRIER

Furs Cleaned, Remodeled & Stored — Estimates Free

1857 West 47th St. Chicago

LAIMINGŲ NAUJŲ 1938 METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriains Draugams 

ir Pažįstamiesiems

JUOZAS HRUPKA
MAISTO SANDĖLIS — FOOD SHOP

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ! NAUJŲ METŲ M
HolIyWood Itin — John ir Stella Yuškai *

Geriausi gėrimai — Šulė išiuiomavinMii visokiems tikslams 
24»<-l* W. 4Xnl St. Tel. LAFa.vette 5424

5022-6th Avė., Kenosha, Wis. Tel. 8012

LAIMINGŲ NAUJŲ 1938 METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriains Draugams 
ir Pažįstamiesiems

ALEKS. MOCKUS
PIRMOS RŪŠIES KEPYKLA

Orderius galima užsakyti Vestuvėms ii- Bankietams

2316-53rd St., Kenosha, Wis. Tel. 2-2074

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
%

Linkiu Visiems Saro Pacijentanis ir D raugams

DR. C. Z. VEZEL’IS.
DENTISTAS

šios šv. buvo 12 vai. naktį, L 
Žmonių prisirinko pilna baž- ! 

groeerinių daiktų. Jis priima nyčia. Altoriai buvo papuošti 
užsakymus ir greit, mauda- gyvomis gėlėmis, Betliejaus 
giai ir prieinama kaina pris- kūtelė taip pat gražiai atrodė 
tato juos į namus. Jis yrašv. ’Salių eglaitėm apstatyta ir 
P
uol

_____  j priklauso Altorių Puošimo d r- i^Jartį 47th st
Aleksandras Mockus užlai- ! •• • o •

. - ,, t- ! z, ... .... . i 'if \ ai.: nuo 9 iki 8 vakare, Seredoj pagal sutartiko pirmos rusies kepyklų. Jis 1 šv. Cecilijos choras, veda- ™
kepa ruginę ir kvietinę duo- inas varg. J. Kai bukaičio, ka- j

Kazimieras Stulgaitis užlai
ko aukštos rūšies mėsos ir

,Q.lU JlHhl I IltUIllin, 9J m J lei kj V » ~ ---------------t O------------ —I---------J
Petro parapijos komitetas ir ! apšviesta. Visur matės pavyz- g '
lolus darbuotojas. dingą tvarka. Už tai garbė g 4645 So. Ashland A ve. Tel. BLVD. 7042

FACTS YOU NEVER KNEW!U Bv H. T. Elmo

A

EGVPTIANS TIED 
UP THE BRIDE’S 
H/KIR XXT THE 

CONCLUSIOM OF 
THE

\NEDDING 
CEPEkONY 

TO 5VM0OLIZE 
THE

JlM NEVV ZEA
LIPS OF SCrrv 
ARE OVED BUJE 
THE BELIEF THAT
IMPRO^ES

y

...

LAIMINGŲ NAUJŲ 1938 METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams Draugams 

ir Pažįstamiesiems

JUOZAS BARTAŠIUS
JOE TAVERN

2427-52nd St., Kenosha. Wis.

LAIMINGŲ NAUJŲ 1938 METŲ 

Linkiu Visiems Saro Kosi umeriams Draugams 

i r Z ’ažįs I u m i esi e m s

KAZIMIERAS MAŽEIKA - TAVERN 
4701—8th Avė., Kenosha, Wls. Telefonas 23566

l,AIMI>GŲ KM JŲ l»3S MITl LINKII VISlLMs SAVO 
KOSTI MI-asiAMs, l»ILM <>AMS IK P.VJsTAMILMS

Sixth Avenue Studio
5136 — 6th Avė., Kenosha, Wis. Telefonas 9978
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CICERO NAUJIENOS
KLEBONO SVEIKINIMAS

Nauju 1938 Metu proga šir
dingiausiai sveikinu visus sa
vo parapijos žmones, vargšus, 
darbininkus, bulvariškius, bi
znierius, profesionalus «ii; vi
sus savo draugus, prietelius; 
visus parapijos darbuotojus, 
komitetus, draugijų ir kliubų 
valdybas ir visų parapijos 
jaunimą; Seseles mokytojas, 
savo pannptijos kunigėlius; vi
sus katalikiškos spaudos rė
mėjus ir platintojus.

Visiems linkiu geriausios 
sveikatos ir tų Dievo malo
nių, kurios gyvenimui yra rei
kalingos, sulig Dievo valios.

Šios parapijos šeimų tėve
liams norėčiau palinkėti, kad 
visi gyventų talkoje, būtų pa
vyzdingi savo vaikams apsi
ėjime, žodžiuose ir kad visuo
met būtij pavyzdingi pildyme 
Tikėjimo priedermių ir para
pijos. Ant jūsų pečių, bran-
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gūs tėveliai yra didelė atsa
komybės našta ir Dievui ir sa
vo tautai. Yru sakoma: kokie 
tėvai, tokie ir vaikai. Tiesa, 
gal ne visiems tas priežodis 
tinka, bet galima tikrinti, kad 
85 nuoš. vaikų seka tėvų pa
vyzdį. .Mes, dvasiškiai, būda
mi prie paarpijų ir .mokyklų 
tų aiškiai matome. Kurių vai
kučių tėveliai sutartinai, vie
ningai pildo savo priedermes, 
tų namelių vaikeliuose gali
ma pastebėti kur kas malo
nesnę, tobulesnę dvasių. Ku
rių nameliuose yra ar pas tė
vų arba pas mamytę neatsar
gumo, apsileidimo ir pas vai
kelius tas, iš dali s, [..stebi
ma.

Brangūs Tėveliai, stengki- 
tės su savo vaikeliais drau
gauti. Mokėkite su savo vai
keliais pažaisti, pasakų papa • 
šakoti. Labiausiai už viskų, 
tėveliai dažnai eikite prie 
sakramentų, neapleiskite mal
dų, Šv. Mišių, niekuomet ne
siginčykite tarp savęs, kuo
met vaikeliai girdi ir mato. 
Kantrybė yra laimės ir išga
nymo vainikas. Kuomet gyve
namo kryželiai pasidaro sun
kūs, eikite susiraminti prie 
Jėzaus kryželio.

Atminkite, brangūs tėveliai, 
kad nei jokia Įstaiga, teismai, 
policija, jūsų namelių nei vai
kelių nepataisys, jei patys ne 
norėsite pasitaisyti. Labiau
siai už viskų dabokitės gir
tavimų, tinginiavimo ir blogų 
draugų.

Brangus Jaunime! Būk klu
snus savo tėveliams. Jei tė
veliai kuomet ir klaidas pa
darytų, nepykite ant jų, ne
niekinkite, ypač svetimųjų a- 
kyvaizdoje; neapleiskite savo 
tėvelių. Visuomet atsiminki
te, kad jie yra jūsų tėveliais. 
Visuomet būkite savo tėve
liams klusnūs. Visuomet atsi
minkite Dievo: meilę ir dėl 
Dievo meilės savol tėvelius

DRAUGNEŠIO AČIŪ CICERIEČIAMS

Ačiū visiems ciceriečiams, nu visus. Žinoma, pinniaus-ni 
kurie davė Kalėdų bei Naujų 
Metų sveikinimus j “Drau
gą” per mam*. Atsiprašau ir 
tą biznierių, pis kuriuos ne
spėjau užeiti dėl kalėdinių 
sveikinimų.

Šiemet eieerieč.iai labai šau
niai pasirodė “Draugo” ka
lėdiniame numery. Užpildyta 
daugiau kai du puslapiai. At-

Įnauskaitė, kasin. Marijona
Kvederjenė, kasos globėjos — 
Marijona Laurinaitienė, Ona 

sveikinu visus “Draugo” skai i Lekienė, maršalkos — Kotri- j 
tytojus bei rėmėjus. Linkiu na Andrulnitienfi, Magdalena i 
visiems didžiausio turto — (Liliene, bedeiaeijon atsto\es i 

sveikatos, nes, jei sveiki bū
sime, tai sykiu ir laimingi
Linkiu ir turau vilties, kad 
visi senį “Draugo” skaityto
jai, kurių prenumeratos jau 
užsibaigė ir vėl atnaujins 1938 
metams. Daug jau gavau nau-

i— Ona Antanaitienė, Ona Ba
lčiūnienė, Labdarių atstovės: 
Agnieška Rakauskienė, Ona 
Bukauskienė, prie vėliavos —- 
Kotrina Banionienė, Elzbieta 
Bružienė.

rodo, kad “Draugas” Cieeros ją skaitytojų. Tikiuosi, kad 
kolonijoj turi daugiausia skai- dar daugiau gausiu. Man bus
tytojų ir rėmėjų. Aš iš savo 
pusės visados stengsiuos dary
ti lhiznį tik su “Draugo” bi
čiuliais. Taipgi nepatingėsiu 
ir kitus paagituoti, kad visi 
laikytumėmės savas savojo. 

Naujų Metų proga sveiki-

gerbkite. Padėkite savo tėve
liams kiek tik galite dvariš
kai ii’ materialiai. Kuomet jū
sų tėveliai nusikalsta prieš 
Dievo ir 'Bažnyčios įsakymus, 
neniekinkite jų, l>et kantriai 
prašykite, kad pasitaisytų ir 
karštai melskitės už juos. 
Kuomet tėvas, arba motina, 
girtuokliauja, prašykite, kad 
mestų gėrę. Patys, taip pat 
vengkite girtavimo ir tingi
niavimo. Labiausiai už viską 
branginkite savo skaistybę. Iš 
pasilinksminimų 12 vai. eiki-' 
te namo. Tinkamai pasilsėki
te, mokykitės pažinti ir gerb
ti savo tikėjimą. Mokykitės 
kokio nors atmata. Dabokitės 
gembleriavimo. Dažnai eikite 
prie sakramentų. Rašykitės 
tik j katalikiškas draugijas, 
kliubus. Mergaitės su nepa
žįstamais nedraugaukite, o y- 
pač į automobilius su nepa
žįstamais vaikinais niekuomet 
nesėskite. Cerbkite pačios sa
ve ir savo dorą, tuomet ir ki
ti, geri žmonės, jus gerbs. Su 
nekataliku-ke niekuomet neik 
į vedybas.

Visi, kaipo lietuviai, kaipo 
katalikai, gerbkime savo tau
tą ir jos kalbą.

Visi lietuviai remkime savo 
biznierius, savo porfesionalus 
ir savo įstaigas, savo katali

ROOSEVELT FURNITURE CO.
Sveikina Visus Savo Kostumerius ir Draugus Su 

LAIMINGAIS, LINKSMAIS NAUJAIS METAIS

yjjlj

MIKAS JOVARAUSKAS ir JONAS BERTULIS, 
Savininkai

2310 W. Roosevelt Road
CHICAGO

Tel. SEEIey 8760

18-th STREET

LAIMINGŲ Iii LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Stiro Kostumeriams ir Draugams

PETRAS VEGIS
RESTORANO SAVININKAS

1745 So. Halsted Street

lairningi 1938 metai, jei pasi- 
dvigubins “Draugo” skaityto 
jų skaičius Ciceroj. Lni būna 
Cicero pirmo,) vietoj ir ‘Drau 
go’ skaitytojais.

Jūsų tarnas Draugnešys

kišką spaudą:. Būkime ištiki 
mi-mos savo parapijai.

Dvasiškija ir visi visų luo
mų ir pašaukimų lietuviai ei
kime iš vien, dirbkime iš 
vien, džiaugsimės visi iš vien. 
Dievas lafmins ,tauta džiaug-

Draugijų Dėmesiui
Draugija Lietuvos Kareivių 

1938 m. turės išvažiavimą bir
želio 12 d., Dambrausko dar
že, \Y.illow Springs. Prašoma 
kitą draugijų nerengti pikni
kų tą dieną. ; !!Č I

Reiškiam padėkos Lietuvių | 
Namų Savininkų klubui už pa 
rėmimą mūsų bunco party, I 
gruod. 12 d. Dėkojam darbi- { 
ninkams: ljaudanskienei, An
drijauskienei, Biaknienei, Stru 
milienei, Žilienei, taipgi biz
nieriams už dovanas: Charles

Taipgi kviečiu visus savo Kostumerius jr Rėmėjus 
užbaigti Senus Metus ir sutikti Naujus su maniui.
Bus skanių valgių. Bėrimas veltui. ®

LAIMINGŲ Iii LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

J. A. PIKIEL
Bent’s Furnisbing and Sboes

1818 So. Halsted St. Chicago, 111.

c suuutg

Bali, llardvvare Store, Frank 
sis, bus linksmi Nauji Metai. ■ga))U]) adv. Tumavick, Liber- 

Kun. H. J. Vaičunas. jĮap, Keserauskui, Stoniui,
-------- --  Roosevelt Furniture Co., Peo-

Kad tinkamai padėkojus pjes purniture laikrod.
Dievui už apturėtas malones Andriui Frink. Komitetas 
per 1937 metus ir kad pada
rius rezoliucijas 1938 metams 
šiandie vakare 7:30 Šv. An
tano bažnyčioje bus pamaldos 
Šventoji Valanda, pamokslas 
ir suplikacija. Klebonas.

Šokių Pramoga Baž
nyčios Naudai

Šią pramogą (bunco ir card 
party) rengia Šakių apskr. A- 
merikoj gyvenančių lietuvių 
klfibas sausi/} 2 d., 6:30 vai. 
vak., Šv. Antano parapijos sve 
tainėj, 15th St. ir 49tb Ct., 
Cicero, III. Po žaidJmo bus 
programa. Kalbės kleb. kun. 
Vaičiūnas ir kun. J. Jakaitis. 
Bus dainų ir ant galo pasi- 
1 i nk sm i nimas, šokia i.

Komisijoj darbuojasi A. Ba
cevičius, M. Undraitienė, 0.

PADAUGINKITE SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS 

VIETAS
Mes visi katalikai šj tą ži

nome apie krikščionių šven
tąsias vietas. Esame girdėję 
ąpie Jeruzolimą, Betlėjų, Na
zaretą, Alyvų Daržą, Tabore 
kalną, Jordano upę, Rymą, 
Liurdą ir 1.1, ir 1.1.

Kiekvienas pripažjs, kad y- 
ra labai įdomu ir labai svar
bu ko plačiausia susipažinti 
su minėtomis vietomis. Kad 
su jomis susipažinti, tai ge
riausia būtų jas aplankyti. Tą 
padaryti tegali labai retas. 
Bet iš knygų susipažinti, tai 
kiekvienas gali. Ar yra tokių 
knygų lietuvių kalboje? Jū-

Antanaitienė, P. Juška, 0. sų džiaugsmui, jūsų pasigėrė-
Klioštoraitienė. Bilietų plati
nime pirmenybę ima F. La
pinskas iš Cicero; jau baigė 
šimtinę išplatinti. Visas pel
nas eis Šakių parapijos baž
nyčios naudai. F. Lapinskis 
rengiasi važiuoti į Lietuvą, į 
Šakius, nes ten jo laukia žmo
na ir dukrelė.

Įžanga 2.5c.
Šakiečiai, nepamirškite at

važiuokite į šią pramogą. Vi
sų iauksrme. Zanavykas

Iš Švč. Dievo Motinos 
Sopulingos Draugijos 

Susirinkimo

Draugija Šv. Motinos Dievo 
Sopulingos laikė priešmetinį 
susirinkimą gruodžio 26 d. Su- 

I sirinkime pranešta, kad serga 
1 Barbora Krasauskienė, 6334 S. 
Knox Avė. Narės prašomos 
lankyti ligonę.

Iš boksinio baliaus, lapkri
čio 14, raportą išdavė B. Rim- 
dzienė, 0. Antanaitienė, R. 
Bružienė. Pelno padaryta §69.- 
14.

Valdybon 1938 m. įėjo: pi- 
rmin. Magdalena Paceskienė, 
vice pirm. Barbora Jurgelai- 
tė, nut. rašt. Anna Gudas, fin. 
rašt. Mikalina Kondratas, ko
ntrolės rašt. Stanislava Kaka-

LAIMINGI JK I.INkSMV NAUJŲ METŲ S

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
Walters Tailors & Cleaners Shop

T.a«1irs’ antį Gmts Gailiumi Clcancd. Pressd aini Rcpalrcri 
PHONE CANAL 8889 809 VVEST 191li STREET

jimui ir jūsų žinioms padau
ginti apie šventąsias vietas 
jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga.

“Kelionės įspūdžiai,” kun. I 
J. A. Pauliuko parašyta, yra 
minėtam tikslui parašyta.

Tai didelė knyga — turi 
328 puslapių. Popiera labai 
gera, spauda labai aiški, ge
ruose apdaruose.

Bet svarbiausias šios kny-; 
gos papuošalas yra jos pa- į 
veikslai. Lietuvių kalboje nė
ra kitos tokios knygos, kuri 
turėtų tokią gausybę paveik
slų, kaip ši. O svarbiausia, tai 
tas, kad paveikslai didžiai 
svarbūs, įdomūs ir dailiai at
spausdinti. Visi žinome, kad 
geri paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Šią Įmygą skaitantiems ir 
jos paveikslus žiūrintiems gar
siosios šventos vietos stoja 
pilnoje aiškumoje, kaip kru- 
tamuose paveiksluose.

Kai/na $2.00.

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

Aleksandras Didysis paklau 
stas, kur yra jo brangenybėj 
atsakė: — “drauguose’’.

LAIMINGŲ IK LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Kazimieras ir Pranciška Ivanauskai
BVčERNfc IK G.KOSEKNE S

726 VVest 18tli Street Chicago, Illinois Jj

LAIMINGŲ IS LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JUOZAS PANKAUSKAS
Grcsernė — Žuvių ir Sūrių Pardavėjas 

2021 Canalport Avė. Tel. Canal 6574

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
ANTANAS - VERONIKA CUKRAI

IR DUKTĖ ALDONA
LTNKSMA FŽFTBA

732 W. Cermak Rd. Tel. Canal 6090 g

LAIMINGŲ IK LINKSMŲ NAUJŲ METŲ g
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MISS JUSTINA GRICAITĖ
BEAUTY SHOP

203 f So. Union Avenue Tol. SF.F.Iey 60-16

LAIMINGŲ IK I.IN'KSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Kazimieras Pansirna
FOTOGRAFAS

1901 So. Halsted St. Tel. Cannl 2655

__________
LAIMINGŲ IK LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Lankiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
Antanas ir Uršulė Grisiai

BVčERNfc IR C.ROSERNfc
1827 8. Union Avė. Chteafpo Tel. Canal 5213

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

George M. Chemauskas
NOTARY PURLIO

1900 S. Union Avė. Clilcaffo Tel. Canal 2183

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA 

SAULI” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė

lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 

Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 

Puslapių 244. Audeklo apdarais 11.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo

mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap

taisais $1.50.

*
2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois

“DRAUGO” KNYGYNAS

• t

j

*
_
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Penktadienis, gruod. 31, 1937 DRAUGAS
NEPELIEČIŲ REZOLIUCIJA 1938 M. VIETINES ŽINIOS JAU LAIKAS

Sykį į metus pavieniai daro 
rezoiii cijas, įvairios korpora
cijos ir valdžios įstaigos daro 
biudžetus ir taip pat rezoliu
cijas.

Gi lietuvio nepiliečio rezo 
Uncija turi būti, kad kuogrei 
čiausia taptų piliečiu. Nerei
kia žiūrėti įvairių kliūčių iv 
sunktnybių. Jei George Wasli 
ington britų abejojęs, ar j1 s 
nesulaužys Anglijos dešimtis* 
mų, šiandie mes nesididžiuo- 
tume demokratija.

Vienas didžiausių nuostolių 
nepiliečiui, kad jis negali po-

6. Negali užpulti valdiškų 
vietų.

7. Valdžios šelpimas (reliciį 
gali būti bile dienų sulaikytas.

Sunkenybės tapti piliečiu 
nėra didelės.-Viena didžiausių 
kliūčių, tai nesuradimas įva-, 
žiavimo dokumentų, arba die-' 
nos, ar laivo. Tie, kurie ban- i 
riete tapti piliečiais, bet dėi j 
minėtų kliūčių buvote atmest',] 
arba jūs reikalavimas nebuvo 1 
išpildytas, šiandien turite,j 
štai, kokių progų: jeigu i 
įvažiavęs prieš birželi,) 3 d.

Iš Telšiškių Klūbo 
Susirinkimo

NAUJI METAI SU BARTKŲ 

ŠEIMYNA'

Telšiškių klūbo susirinki- 
i mus įvyko gruodžio 28 d., Bal
čiūnų name, 2212 W. 23 str. 
Susirinkime dalyvavo 20 žmo
nių.

Gauta laiškas nuo Telšių 
klebono kun. Tautkaus, taip 
pat laiškas iš prieglaudos, ku
rių veda Vargdienės Seserys. 
Kaip linksma buvo girdėti,

Šį vakarų Bartkų šeimyna 
kaip ir tūkstančiai kitų lau-

Baigiasi 1937 metai. Vi
siems geriesiems “Draugo” 
skaitytojams pranešama, kad 
jau laikas užsisakyti vieniu- 
lėlį katalikiškų dienraštį 19- 
38 m. Nelaukite rytojaus die-

kia Naujų Metų. Užkandis, ll()Sj šiandien užsisakykite 

Draugų” 1938 metams:
t

Laikraščio kaina: $6.00 ine-

g runas, linkėjimai ir kiti ma 
rgt.nivnai rasis (Bartkų šeimy- 

noje palydint senus metu; ir 
sutinkant naujus.

Batikų šeima yra leidžia 
ma pastangomis Standaid Fe
deral Savings and ls>an Aso žmogaus vertė pareina ne 
ciacjos, Mest Side, 2324 So.1 nuu to, į;q jįs turi, jjet nuo 
Leavitt St., kur pirmininkai:

tams, $3.50 pusmečiui ir Lie 
tuvoje $7.00.

1921 m., gali vėl reikalauti1 _
kad Telšių miesto seneliai tu-

litiniai apginti savo tautinių ir gausi pilietines popieras ne 
reikalų Nevien tautinių, bet paisant kad neatmeni dieni s, 
ir šeimyninių, nes šiandie po- metų ir kokiu laivu esi įva- 
Litika yra surišta su kiekvie- ž;avęs. Žinoma, tas kainuos 
no žmogaus gyvenimu. Nepi- ,$10.00 (“alaen l'ee”).

rėję gerus laikus. Seserys jie- ju Justinas Mackevičius, kai-
inB nupirkusios ir pyrago ir įu su programų P. Šal-1
daug kitokių reikalingų dai-1,. • ,.»....* * 4 tumei u, kviečia lietuvius si
ktų. Abu laiškai bus paskelb-l , -n • •. . v j vakarų pasiklausyti jų gyve-
ti dienrašty “Drauge

liecis negali pareikšti savo bu 
Įso prieš vienų ar kitų politi
nį botų. Bet esant piliečiu, jau 
kas kita. Su juo visi skaitosi, 
ypač rinkimų dienų. Net dau
giau — politikieriai piliečio 
bijo, kadangi jis gali išrinkti 
jį politiškon vieton, arba pra
šalinti iš jos.

Nepilietis štai ko nustoja:
1. Negali dalyvauti rinki

muose.
2. Negali būti Civil Service 

darbininku.
5. Negali laikyti judamo tu

rto daugiau kaip G metus; po 
to laiko valstija gali atimti i

4. Negali gauti pagalbos ar-1 
ba “Old Age Pension”.

5. Jis negali tikėtis valdžios 
apgynimo, jeigu bus išvažia
vęs į kitų šalį.

Koresp.
Panašių atsitikimų tarpe lie 

tuvių yra labai daug. Dauge
lis lietuvių negali pakęsti ■ a- 

(dinaino “abuse” (sti nidymo).
Bei prieš S. V. įstatymus nie
kas negali eiti. Vienok kiek 
vienas nepilietis gali reika- | 
lauti, kad J. A. V. įstatymai 
jam patarnautų arba pagelbė- ; 
tų tapti piliečiu. Nei vienam 
nereikia bijoti ieškoti teisybė<
arba pildyti įstatymus. Jeigu . ... , . „. ,

1 sukelti, tai si draugija pirmu-

Apie Dr-giją “Lietuvos 
Ūkininkas”

nimo epizodo ir sveikindami 
kiekvienų lietuvį linki laimin
gų naujų 1938 metų. Girdėsi
te šj vakarų ir vėlesnius ži 
nias ir smagios muzikos 7 va 
landų iš WH'FC stoties.

Klausyt: jas\VEST SIDE. — Draugija
“Lietuvos Ūkininkas” yra ži-į --------------
noma ne tik Chieagoj, bet ir Specialiai graži ir įdomi Nau 
visoj Amerikoj. Yra pasižy
mėjus tautiniais darbais. Ne
žiūrint kieno ir kur sumany
ta darbas, bile lietuvybės ūpų

koksai “jobliolderis” pastun: 
tų arba, nežinodamas, duotų 
inlortiiiacijas, nemanykite kad ' 
jau yra svieto pabaiga. Kiek- ' 
vienas lietv.v's advokatas lll 
rūtų užsibrėžti panašias reze- 
.iv,cijas — pagelbėti lietuvia
ms tapti Amerikos piliečiais.

Adv. Charlss P. Kai
", -Į ■■ --- ■■ ■ —- |

tinė prisidėti. Pažymėtina, kad 
VVest Side beveik visi lietu- 

i viai vertelgos priklauso drau- 
1 gijai. Dabar dar įsirašė dr. G. 

I. Bložis, taipgi sugrįžo ir dr. 
S. Biežis.

Prie draugijos vairo ilgus 
metus ir dabar pasiliko seka
ntieji asmenys: biznierius Žu- 
rkauskas pirmininku, finansų

jų Metų radio programa. Dai 
nuos Naujos Gadynės choras, 
bus muzika, sveikinimai, ete.
Sekmadienį radio klausyto-1 

jui kviečiami užsistatyti savo 
radio 11 valandų prieš piet 
ant stoties VVGES ir pasiklau
syti gražios radio programos, 
kurioj dalyvaus Naujos Gady-t 
nės choras. Be to, girdėsite 
širdingų sveikinimų bei asme
nų. Ši programa pripuola ant
rų Naujų Metų dienų; klausy
dami jos visi turėsite daug 
malonu mo pradėti Naujus Me-

{ vienybę nesueisim, je’
| rust; bė slėgs mūsų širdis.

Kas audra sėja, tas jų ir 
piaus.

Kad visuose dalykuose žmo
nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

Kas nori būtinai atsiekt: 
sumanytą tikslą, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

Norėdami mylėti tėvynę tik 
rų, aukšta meile, turime duoti 
jai mūsų pačių asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne
reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
galėtų pasigirti. N. Pelicu

t

rašt. Ieva Lukošiūtė, tur būtjtus 8U dainom, muzika, sveiki-

JURGIS JOKANTAS

Miriė gruodžio 28, 11)37, 2 vai. po pietų, sulaukęs t><) metų amž.
Kilo iš Rokiškio Apskr., Skapiškio parap., Mišk-onių kaimo.
Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime iria brolius: Joną; Juozapą ir An

tanų, broliene Antaniną, pusbrolius; Kazimierą Čepuką ir jo šei
myną, Juozapą ir Petrą Jurgelionius ir jų šeimynas i,r kitas gi
mines, o Lietuvoje seserį Anelę Alešiunicnę ir jos šeimyną, sese
rį Argentinoje Petronėlę šakalienę ir jos šeimyną ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 4138 Archer Avė. Tel. Lafaye'ttd 3052. 
LaiddLuvės įvyks pirmadienį, Sausio 3 d., 1937, iš namų 8 

vai, ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo švenč. Panelės 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta
mus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Broliai. Urolienlė. PnslMiollai. Seserys ir GlnMnės.

Laidotuvių Direktorius J. Liulevičius. Telefonas LAPayette 
3572.

PEOPLES BENDROVES I 
KRAUTUVIŲ

Valdyba - Direktoriai - visa Darbininkų 
Organizacija

Sveikina Savo Kostumerius ir Visus
t

Lietuvius Su

NAUJAIS METAIS
Linki geros sveikatos - laimes ir gyvenimo 
pilnų pasisekimų. Sykiu pageidauja, kad 
Lietuvių namai būt moderniškiausiai įren
gti su tinkamiausiais namams rakandais. O 
ši įstaiga yra dar didesnė ir tvirtesnė dar 
sėkmingiau lietuviams patarnauti ir kiek
vienų pilnai užganėdinti.

vienu darbščiausių ča gimu
sių lietuvaičių, nes ji priklau
so prie įvairių draugijų ir da
žnai būna įvairiose komisijo
se. Be to, ir lietuviškuose lai
kraščiuose jos vardas dažnai 
matomas. Garbė “Liet. Ūki
ninko” draugijai turėti tokių 
darbščių narę. Viee pirm. liko 
Pebiukaitis. Nutar. rašt. dar
bavosi ilgus metus Linkus, 
kun. lankaus brolis. Iždin. V. 
Duoba, kuris ir gi yra nenuil
stantis draugijos darbuotojas, 
ir ilgus metus buvęs pirminin
ku.

“Liet. Ūkininko” draugijai 
verta palinkėti ir toliau dar
buotis lietuvybės labui.

Vienas narių

niniais ir kitom įdomybėm. Ne i 
pamirškit. Rap. J. i

Naujų Metų Sutikimas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Politiko® ir Pašalpos klūbas 
12 Wardo rengia Naujų Metų 
sutiktuvių vakarą gruodžio 31- 
d., K. Cramonto svetainėje, 
4535 So. Rockivell st. Šokiai 
prasidės 8:30 vai. vak. Bus 
įvairių dovanų, gražių suveni 
rų ir visiems bus įteikta po 
gražių Naujų Alėtų kepuraitę.

Visi kviečiami atsilankyti.
Frank Krasauskis

PLATINKITE “DRAUGĄ” |

RADIO

pURNITURe
t AN UPACT UB ING C O M P A. N V <

2536-40 W. 63rd Street 
4179-83 Archer Avenue

VALDYBA IR VED&JAI
M. T. KEZES 

J. A KRUKAS

S. KRUKAS

A LAPENAS 

J. NAKROSIS

D. SEMAITIS

A. t A 
ANTANAS 

RAČKAUSKAS

Mirė gruodžio 11, 1937, 4 vai. 
p.p. sulaukęs pusčs amžiaus.

Kilo iš Suvalkų apskr., Kal
varijos parap., Eglcbalių kai
mo.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marcelę (Petkiūtę) po 
pirmu vyru Pinkuvlenę, dvi 
dukteris Joaną ir Gracijų, tris 
posūnius Juozapų. Albertą ir 
Teodorą Pinkus, dvi seseris Jie- 
vą (šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyne, Seserį Mortą) ir Ur
šulę, Long įsland, N. Y., brolį 
Petrą, Worcester, Mass.. pus
brolį kun. S. Draugelį, šv. Ka
zimiero parap. kleboną, Gary, 
Ind. Tetą Magdaleną ir I^aury- 
ną Gvazdikus, jų sūnus Pran
ciškų, Juozapų, Andrių ir Joną, 
dukterį Adelę, gyvenančius Ta
maųua, Pa. Tetą ir tetėną Ka
raliūnus. dėdę Andrių Zubravi- 
čių ir jo šeimyną ir (etą Ma
rijoną Bagdonienę gyvenančią 
Spencer, Mass. Ueluvoje t&vą 
Antaną Račkauską, Budavičių 
kaime, Brolį Kazimierą ir dvi 
seseris Oną Visackienę ir jos 
šeimą ir Marijoną Račkauskai
tę.

Gruodžio 14 d. buvo palaido
tas iš Aušros Vartų par. bažny- . 
čios, Worcester, Mass.

Prašome giminių ir pažįsta
mų pasimelsti už jo vėlę. 
Nuliūdusi Račkauskų šeimyna.

Irba Flower Shoppe 
i 4180 Archer Avenue
| Gėlės Mylintiems — Vestdvėma — ! 

Bank lėta ms — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Pboae LAFAYKTTF- 5800

BRIDGEPORT
__ ■ B _ .___

l,\IMING( lit LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Alex Wozbut
BUDRIKO PROGRAMA 

IŠ WCFL

PIRMOS RŪŠIES KEPYKLA 
Emcrnld Avc. Tel.

20 m. biznyje
llniilcvard 3108

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

Good Tavern
JŠ didžiulės WCFL rad:o 

stoties, sekbiadienio vakare, 
sausio 2 d., nuo 7:30 vai. gir
dėsite dainų ir muzikos radio 

, programą, kurių patieks Juo
zas Budrikas, pradedant 1933 į 
metus.

Programoj dalyvaus mūsų 
I žymūs dainininkai ir didžiulė 
JBudriko radio orkestrą.

Beje, tenka pastebėti, kad 
1 leidėjų šių programų — J. F. 
Bilduko krautuvėse 3409 ir

' 3417 S. Halsted st., dabar ei 
na didelis inventoriaus suma
žinimo išpardavimas: radių, .

, rakandų, skalbyklų, refrigera- j 
j toliu, pečių ir akordinų. Kai

nos žymiai nupigintos, net iki 
40 nuošimčių ant kitų daly-

Į kų. A. B.

IR A LAUK IšVEŽIOTOJAS
JOS. IR PETRONELft GOODAI 

(>528 S. A-lilaml Avc. Tel. Gmvcliill l«H.{

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

GREEN MILL BREAD 
[NEW PROCESS BAKING! 

COMPANY
! 3401 So. Morgan St. Chicago, IIt.

BROLIAI KUČINSKAI, Sav.

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

KONSTANCIJA GALUBITSKIENĖ

(po tėvais Waitkevičrutė

mirė gruodžio 29 d., 1937, 9 vai. ryte, sulaukus senat
vės metų.

Kilo iš Tauragės Apskr., Stulgių parap.. Skaudvi
lės valšč.

Paliko dideliame nuliūdime gimines, Stanislovų jr 
Agnieškų Mažeikų, Povilų ir Onų Mažeikų, Onų ir 
Aleksandrų-G regaičius, Johanų ir Barborų Eidintus.

Kūnas pašarvotas koplyčiaj’e, 3307 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, Sausio 3, 1938, iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlvdėta j Šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažysta«mus-nias dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Giminės.

UI H V 

Look 01d 

Ulhen It’s So Ensy 

To look Voong... 
uiith

Is your hak grey ’
Is it going grey?
Is it drab, faded or streaked?

Don’t lot these tell-tale marles of age rematn. They make you look and feel old beyond your years. Erose thom quickly and simply witb Clairol which shampoos, reconditions and tint* your hair back to its own natūrai-looking color ...glowing with yeuthful highlights...in one triplo-action treatment.

AUt yeur baautician. Write fer FREE baoltlat, FREE 
advice on care ot hair and FREE baavty anafyti*.

f/of w/ffc common, ofJ-fosh/onod Imir Jyes bot 

NATUKALLY...e»itk (IMROL
l.verly King. Cloirol, Ine., 13? W»«» 46»h S»., N«w York. N. Y.

ri.oto s. n d F*EI Clairol hooklob f»E£ odvko and FBfcl on«*yM^
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KATALIKIŠKOJI SPAUDA

MaRQUETTE PARK. — imasi katalikiškos spaudos iŠ- 
Švč. Panelės Marijos Gimimo ! platinimo išganingo darbo ir

stengsis prieiti prie vaisingų 
jMisekmių, kad visi Marąuette 

tii sekmadieni, sausio 2 dienų Parko lietuviai katalikai skai- 
i-kiriu ypatingu būdu katali
kiškajai spaudai. Šv. Mišių 
metu 8 vai. ir 10:45 pamoks-'
Jus spaudos proga sakys ‘Drau

parapijos gerb. klebonas kun. 
Baltutis pirmųjį Naujųjų Me

go’ a lm., kun. A. J. Andriu 
šis. Popiet 2 vai. parapijos

tys katalikiškus laikraščius ir 
pačias gerąsias knygas. To
dėl gerb. marketparkiečiai, ku 
rie dar neturite katalikiško 
dienraščio “Draugo”, šj sek
madienį jį užsirašykite pas St

svetainėje, pirm Marijanų R'*-1 Starui lį, arba parapijos šve
ntėjų buneo party, bus pasu-j tainėje prakalbų metu. Atei- 
kyta trumpos, reikšmingos
prityrusių kalbėtojų spaudos 
r e,i k a i u pra kalix- i ė s.

kitę į prakalbėles pasidalint: 
tiesos žodžizr mintimis. Ale 
kitę pasiklausyti apie katali- 

... • • i .. r • ’ kiška spauda kaip ji vra di-
dėliai reikalinga palaikytiyra dideliai reikšmingas, nes 

jis paskirtas Švč. Vardo Jė
zaus šventimui. Atpirkėjo Va 
rdui j agerbti, prieš kurį klau 
pia kiekvienas kelys danguje, 
žemėje .ir pragare. Didis ir 
galingas yra Išganytojo Var
das, kuriam visi nusilenkia, 
net ir bedieviai priversti skai 
lytis su šiuo Šventuoju Var
du. Jie priversti skaityti nuo 
Naudųjų Metų pirmos dienos 
metus. Naujųjų Metų pirmo
je dienoje Jam buvo duotas 
Jėzaus Vardas.

šioje taip didelėje Jėzaus 
Vardo šventėje marketpark,ie
čiai, su savo gerb. klebonu 
priešakyje, didesniu uolumu

ti
kėjimų, dorų žmonėse, taikų 
šeimose, darbštumų ir vieny- 

.jbę parapijoje, gerbūvį valsty
bėje, ramybę visame pasauly
je. Katalikiškoji spauda moko 
vaikus gerbti, mylėti savo tė
vus ir teikti jiems pagalbų. 
Ji moko tėvus tinkamai auk
lėti savo vaikus ir turėti mei
lę bei pagarbų tarp savęs. Ji

<ų-moko šalies piliečius būti 
žiningais žmonomis ir gerais 
tėvynei tėvynainiais. Ji moko 
visus žmones mylėti Dievų už
vis labiausiai, duoti Jam auk
ščiausių garbę ir išplatinti J.o 1 

Karalystę po visų pasaulį, kad 
žmonės būtų laimingi ir čia 
gyvendami ant žemės ir kad 
patektų į amžiną laimę - - ‘da

ngų.

Chicago Heights 
Žinios

INVENTORIAUS

IŠPARDAVIMAS
Pečiai ant geso, anglių ar
ba aliejaus. Didelis pasirn- 
kimas. Kainos nupiginto* 
greitam išpardavimui, kad 
padaryt vietos naujam 1938 
metų stakui.

Oil Heaters vertės $75.00 už

£29.00
ir 100 galionų aliejaus 

dykai

Kainos nupigintos ant 

RADIO, NAMŲ RAKAN

DŲ, SKALBYKLŲ, 
REFRIGERATORIŲ

f

Lengvus išmokėjimai

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 ir 3409-11 

S. Halsted St.
Tel. Boulv. 7010

Gražus programas tranalluojarnaa 
WCFI. — 970 kil. Nedėliomis 7.30 
vakare.

-.s*’*’ f '-(

Pranešimai CLASSIFIED
TO\VN OF lxAKK. — Mole 

rų Sąjungos 21 kuopos meti 
nis susirinkimas įvyks sausio 
I d., 1 vai. po pietų. Visos 
sųjungietės prašomos susirin 
kti. Valdyba

WEST SIDE. — Liet. R. K 
Susivienijimo Amerikoje 100 
kuoj.os mėnesinis susirinkimas 
bus f-ekmad., sausio 2 d., Au 
šros Vartų para]), mokykloj, 
1 vai. Kas nori apsidrausti 
katal. ^organizacijoj, kviečiu 
mas ::tsilankyti.

Ig. Sakalas, sekr.

BRIDGEPORT. — Si mano 
Daukanto draugijos metinis 
susiiinkilnas įvyks sekmadie
nį, sausio 2 d., 12 vai. dienų, 
Cbieagos Lietuvių Auditorijom 
svetainėj. P. K., sekr.

BRIDGEPORT. — Draugy
stė Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys metinį 
susirinkimų antradienį, sau
sio 4 d., 7:30 vai. vakare, Cbi
eagos Lietuvių Auditorijoj.

N utar. rašt. Frank Bakutis

Gimimo Pan. Švenčiausios parap. bažnyčios, Marąuette Park, Chicagoj, didysis altorius, 
kuriame randasi kopija stebuklingojo Pan. Švenčiausios paveikslo Šiluvos bažnyčioj, Lie- 
tuoje. Šioj parapijoj sausio 2 d. prasidės katalikiškos spaudos vajus, kuriam vadovaus pats 
klebonas.

Šv. Kalėdas praleidome la
bai iškilmingai. Betliejaus kū- į 
telė ir altoriai gražiai seserų
Kazimieriečių buvo išpuošti. _________

Choras gražiai giedojo, ypa- a. L. R. K. Vargonininkų 
tingai “Silent Night”. Per Sųjungos Chicagos provincija 
visas trejas Mišias šv. kleb.' turėjo savo mėnesinį susirin- 
kun. A. C. Martinkus Kalėdų kįniQ antradienį gruodžio 28 
šventei pasakė tris gražius pa j. Beethoveno konservatorijo- 
mokslus. Žmonių per visas šv.! je> Susirinkimų atidarė pirm.

Besirengiant Prie 
Vasario 20 Dienos

Priežodžiai
Teisingumo pareiga liepia 

atlikti, kas kaim priguli.

Kas nieku nepasitiki, tas 
niekuomet neįsigys draugų.

Mišias bažnyčia pilna. Iškil
mių įspūdį didino skaitlingas 
ėjimas prie šv. Komunijos. 
Aukų surinkta $400.00 “dau
giausiai negu kada man čia 
klebonaujant”, sako klebonas.

Gruodžio 31 d., baigiant se
nuosius metus, bus iškilmingi 
mišparai ir pamokslas 7:30 v. 
vakare. Naujų Metų dienų pa- 

, maldos kaip ir sekmadienį.

Sausio 2 d., parapijos komi
tetas rengia balių parapijos 
naudai. Muzika paimta iš Chi
cagos. Bilietai platinami iš 
anksto. Bus net keturi laimė
jimai. i. i

Sausio 9 d., parapijos cho
ras rengiasi prie religinio ko
ncerto. Be vietinio choro, pa
kviesta žymių solistų. Bilie
tai po $1.00. Rap.

Prašome Balso

MARQUETTE PARK. — 
' Mai ijonų Kolegijos Rėmėjų 
! skyrius rengia bunco party 
sekmadienį, sausio 2 d., para
pi,jos svetainėje 2 valandų po 
pietų. Visi kolegijos rėmėjai, 
darbuotojai ir draugai prašo
mi atsilankyti, prisidėti prie 
gero darbo, nes visas pramo
gos pelnas bus panaudotas ko
legijos reikalams.

ItEIKAMNGA MOTERIS
Keituilinga moteris tarp 20—3 5 me
ti} amžaus, padėti šeimininkei na
muose. Kreipkitės 1510 So. Albany 
arba skambinkite lto«kwell 3087.

Asfhma CauseF ought in 3 Minules
dy dissolvlng and removlng mucus or 

phl-gni that cnUses strangllng, choklng, 
Atlhma attaeks. the dofctors prescription

rlendaco removes the cause of your agony.
lt jr.iokes, no dopes. no Inlectlons. Ab- 

solutely tasteless. Starts work ln 3 minutes. 
Bleep soundly tonlght. Soon feel well. years 
younger. stronger, and eat anythlng. Ouar- 
anieed Scompletely satlsfactoty or money 
back. It your druggist is out ask hlm to 
order Uenduco for you. Don t suffer another 
day. Tbe guarantee proteets you.

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Drugs

Your Kldneya contain 9 mllllon tiny 
tubea or flltera whlch may be endangered 
by neglect or draatlc, lrrltatlng <lru*a. Bo 
careful. If functlonal Kldney or Bladder 
disorders make you suffer from CJettlng 
Up Nights, Nervousness, Losi of Pep, beg 
Pains, Rheumatic Pains, Dlzztnesa, Clr- 
cles Under Eyes. Neuralgla, Aetdlty, 
Burning. Srnarting or Itching, you don’t 
need to take chances. All druggists now 
have the most modern advanced treat
ment for these troubles—a Doctor’s pres
cription called Cystex (Slss-Tez). Works 
fast—safe and sure. In 48 hours lt mušt 
bring new vltalitv and Is guaranteed to 
make you feel 10 years younfer ln one 
week or money back on return of empty 
package. C>stex costs only 3c a dose at 
drufgists and the guarantee proteets you.

Draugijos Šv. Antano me
tinis susirinkimas įvyks sau
sio 2 d., T valandų po piet; 
parapijos svetainėj. Prašomi 
visi nariai ateiti susirinkiman 
ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

kad atskiros kolonijos neren
gtų atskirai jokių paminėji
mų, bet rengtųsi važiuoti į šį 
grandijoziškų parengimų.

Rašt.

vės Daina” — Žilevičiaus, L. Šimutis pasiūlė, kad to- 
“Vytauto maršų”— Pociaus, kiaan dideliam istoriniam pa-Į

rengimui reikalinga sudaryti 
didesnį komitetų. Patarė kvie- 

jus nužiūrėta kviesti: Cliica- sti į komitetų visus Cbieagos = 
gos miesto majorų P. Kelly, provincijos gerb. klebonus, vi-^r^ 

Lietuvos ministerį p. Žadeikį, sų eentralinių organizacijų pi-/į 
Chicagos konsulų P. Daužvar- nnininkus; ir visų kolonijų į- 1 
dį, ir dar porų įžymesnių kai- žymesnius veikėjus.

ir “Mes be Vilniaus nenurim- 
— Vanagaičio. Kalbėto-snn

Vladas Daukša.

Į šį susirinkimų atsilankė | 
dienraščio “Draugo” red. L. 
Šimutis, kaipo atstovas nuo 
Liet. R. K. Federacijos Chica
gos apskrities. Šiame susirin
kime buvo plačiai apkalbėta 
apie Chicagos Chorų Sųjun
gos rengiamų didelį koncer
tų, Ashland Boulevard Audi
torijoje, vasario 20 d. pami
nėjimui 20 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukakt'es. 
Šiam paminėjimui surengti, 
chorams į pagalbų eina Ame
rikos Liet. K. Federacijos Chi
cagos apskritis. Pirmiausiai 
chorų sųjungos pirm. Antanas 
Pocius išdavė raportų kas jau 
šiame reikale yra padaryta, 
pranešė, jog svetainė jau pa
imta ir programas nužiūrėta.-: 
toks: pirmiausiai prašyti A- 
merikos Legijono, Dariaus i f 
Girėno 127 posto atidaryti 
programų; 2) Pakviesti Šv. 
Kazimiero Akademijos mer
gaites, kad pašoktų lietuviškų 
šokių; 3) Sasnausko vyrų cho
ras padainuos porų patrijotiš
kų dainų; 4) Chicagos Provin. 
cijos Chorų sųjungos rinkti
niai giedoriai ir Sasnausko 
vyrų choras išpildys Sasnau
sko kantatų “(Broliai”; 5) Chi 
cagos Chorų Sųjungos bend
ras didysis, iš 700 balsų cho
ras padainuos tris patri jotini o 
turinio dainas, būtent “Lais-

bėtojų. Po koncerto bus šokiai prie
Sasnausko vyrų chorų ir ka- geriausios orkestros.

ntatų “Broliai” diriguos ko- 
mpoz. Antanas S. Pocius, o 
didįjį bendrų chorų diriguos 
Vargonininkų Sųjungos Chica
gos provincijos pirm. muz. VI. 
Daukša.

Tikimės, kad Chicagos lie- I 
tuvių visuomenė pritars šiam 
parengimui ir gausingai atsi- 1I
lankys, nes bus gražus koų- į 
certas, tad visi sueisime pasi
džiaugti 20 metų IJetuvos ne-.

Dabartinė rengimo komisija 1 priklausomybe ir jai bus kiek
yra tokia: iš chorų sųjungos: 
A. Pocius, J. Brazaitis ir J. 
Stanaitis; iš Federacijos; kleb. 
kon. M. Urbonavičius, L. Ši
mutis ir Ona Ivinskaitė.

pelno, tai eis labai prakil
niems tikslams, būtent Vil
niaus vadavimai ir Sasnausko 
paminklo statymui.

Šis susirinkimai pageidavo,

GENERAL

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Ižraugfbnis

HALSTED EXCHANGE NATIONAL 
BANK OF CHICAGO

1929 So. Halsted St. Tel. Monroe 6345
CHICAGO, ILLINOIS

BRIGHTON PARK

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime, Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ANTANAS IR LUCIJA TICZKAI
MOVER

2743 W. 37th Place Tel. LATayette 5936
CHICAOO, ILLINOIS

Full-flavored

• Kraft American has a mellow, 
full-flavored richnesa that makes 
it perfect for sandtviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
prrfeetly.

-perfect 
for cookingl

Teisybė yra pamatas val
stybių ir įstaigų.

Teisybė yra putinas laimin
gam gyvenimui pamatas.

AMERICA’S 
<S LEADER AT
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“DRAUGO" RADIJO

PROGRAMA
TREČIADIENIAIS 

TARP 

4:00 Ir 4:30

IŠ
STOTIES

WEDC

(1210 kilocykles)

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

1938 METV
“DRAUGO” KALENDORIAI

Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
mėnuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.


