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Garbė Dievui aukštybėje ir ramybė žemc/e geros valios žmonėms!

KRISTAUS GIMIMAS
Žmogus ir laimė. , klausyti, patsai išsižadėjo ant-

Žmogus visa savo prigimti-

I

prigimtinių ir i užprigimtinių

mi siekia laimės, nes jai sut-l 
vertas. Mus džiugina upelio 
srovė, linksmina paukščio dai-1 
na, žavi gamtos grožybės; no-J 
rėdami džiaugsmo valandą1 
skaičių padauginti, žmonės su
galvoja įvairiu pramogų ir žai 
siu, tačiau, kai pažvelgi vispu
siškai į žmonių gyvenimų, tai 
daug kur matosi nejnisiektos 
laimės ir vietoj jos — sugriau
tų vilčių pelenai. Sraunų upelį 
apkala ledai, linksmų paukščio 
dainų nutraukia plėšrūs vana
go nagai, gamtos grožybes pa- 
kanda piktoji šalna. Paties 
žmogaus kuriami džiaugsmai 
ir pramogos neįstengia paten
kinti laimės siekinio ir dažnai 
netikėtai įvykiai drasko juos, 
kaip įšėlusi audra pavasario 
žiedus. Tačiau, jei ir visa tu
rėtų žmogus, jis nenurims, nes 
žmogaus prigimtyje yra Dievo, 
įdiegti aukščiausieji siekiai ir 
žmogaus širdis atsilsės tik Die 
vuje.

Dievo malonių, o gimtoji nuo
dėmė savo pasėkose perėjo' 
ant visos žmonijos.

Išganyto jaus guaidė ji mas.

Paniekindamas Dievo geru
mų, įžeisdamas Jo teisingumų 
ir nustodamas užprigimtinių, 
ir antprigimtinių malonių, liū-; 
dname ir apverktiname stovy
je pasijuto žmogus. Kaip atly
ginti Dievo gerumų? Kaip at
pildyti Jo teisingumų? Kaip 
pakelti žmogų iš nupuolimo? 
Žmogus menkas Dievo tvari- 1 
nys, pastatytas Dievo didybės 
akyvaizdoje, yra beveik niekas 
ir jo darbai yra neverti Dievo 
teisingumų atpildyti. Nenore-j 
damas atmesti nusikaltusį žilio : 
gų, Dievas pasigaili jo ir pa- j 
tiekia ypatingų žmogaus išsi- 
teisinimo būdų, pažadėdamas: 
atsiųsti Išganytojų. Šventojo 
Rašto pasakojimu, bausdamas 
gundytojų žaltį, Dievas tarė: 
tavęs ir moteries, tarp tavo 
ainių ir jos ainio; jisai sutrins 
tau galvų” (pr. 3. 15).Žmogus ir nelaimė.

Žmonijos gyvenimo kelias, ,, .. , ,.
.. , 1 Mesijo laukimas.
ilgas. Kiekvieno žmogaus elge-1
sys ir darbai neatmezgama gi-; Tų Dievo pažadėjimų, kaip 
ja įpinti į žmonių gyvenimų, brangiausi tėvų palikimų, ne- 
Dievas leisdamas žmogų į pa-* • šėsi žmonės iš kartos į kartų,

Šiandien Betlėjuj linksma yr naujiena: 
Sūnelį Jėzų pagimdė mums Pana. 
Kristus užgimė, linksma gadynė,
Angelai grajin^arabai sveikin’: 
Gieda piemenėiiaij klaupia gyvulėliai, 
Stebuklus, stebuklus garsiu’.

buvo gana ilgas ir daugelis rū- lybė nuveikia priešingumus, 
pestingai skaitė pažadėjimo Visgi šiandie Kristaus moks- 
išsipildymo metus. las jau yra pripažintas visa-

Krislus irime ir kas tolkmė™ ir riliai ivertin-
tas daugelio milijonų širdyse.

šaulį apdovanojo jį visomis 
prigimties dovanomis, be to 
buvo davęs žmogui užprigim- 
ties dovanų, suteikdamas gi
lių išmintį, bet visų gražiau
sia buvo, kad suteikė antpri
gimtinių malonių, pakelda
mas žmogų į aukščiausi tobu
lybės laipsnį, priartindamas 
prie Dievo. Tokiame tobuly
bės, laimės stovyje sutvertas 
žmogus, gyvendamas — žemės 
puikiam sode galėjo tuja lai
me džiuginti visų žmonijų ir 
joje nueiti į amžinųjį Dievo re 
gėjimo gyvenimų. Užteko žmo
gui klausyti Dievo valios ir

laukdami jo išsipildymo. Juo 
toliau žmogus esi nuo gero, 
juo labiau jauti jo brangumų 
ir vertę ir juo labiau darosi 
nerami ir ilgesio pilna žmo
gaus siela. Paliktas vien pri
gimtose kūno ir sielos galiose, 
žmogaus silpnai beįstengė ko
voti su piktu. Silpnas žmogaus i 
protas palengva pradėjo už
miršti Dievo paduotus dės
nius, kuriuos geidulingoji žmo
gaus valia vis labiau ir labiau 
nustelbdama ilgainiui visai pa-, 
mynė. Užmiršęs vienų Dievų, 
žmogus pradėjo garbinti įvai 

i rius tariamus, Dievus, dažnai 
paties rankomis padarytus sta

dėsnius, įbrido į sielvartus ir 
dvasinį skurdų be meilės ir iš
ganymo vilties. Kaip paukštis 
nervelyje ilgisi laisvės, kaip

atminti savo nuo Dievo prik-' bus. žrnoTtija, užmiršdama Die 
lausomybę. Deja. žmogus už-.vo paduotas tikėjimo tiesas ir 
miršo Dievų, nenorėdamas Jo' atmesdama pastovius daros

Ir laukiamas laikas atėjo.
Betlejaus kūtelėj gimė pasau
lio Išganytojas. Pasigirdo an
gelų giesmės, skelbiančios gar- 
l>ę Dievui aukštybėse o ant že
mės ramybę geros valios žmo
nėms (Luk. 2, 14).

Mažas kūdikėlis — Kristus 
ištiesė savo rankytes ir pirmu 
kart palaimino pasaulį, o an
gelai tų palaiminimų išnešio
jo po apylinkes. Iš pradžių 
linksma, naujiena pasiekė pie
menėlius o vėliau visų žmoni
jų. Piemenėliai padarė pra
džių sveikindami Kūdikėlį ir 
aukodami dovanėles, nuo tada 
neša ir iki pasaulio pabaigos 
neš žmonės visa, kas brangiau 
sia: auksų, sidabrų, o ypač sa
vo širdis Kristui Kūdikėliui.

Kristaus gimimu atsklei
džiamas naujas žmonijos is
torijoje lapas ir prasideda ki
toks žmonių gyvenimas žemė- Į 
je. Kristaus giminias visam1 
pasauliui, ypatingai mums ka-1 

1 talikanis, yra nepaprastai i jęrįs+aug 
svarbus ir brangus to dėlei, I. 
kad Kristus sutaikino nusikal
tusių žmonijų su Dievu, grą
žindamas švenčiamųjų malonę, 
kuria žmogus prisiartina prie 
Dievo prigimties ir laimi amži 
nųjį gyvenimų ir 2. Kristus pa 
skelbė savo Dieviškųjį mokslų, 
kurio meilės ir tiesos pagrin-

Pažįsta ir garbina Kristų vai
kai, kuriuos Jis numylėjo už 
jų skaisty!)?. Pažįsta Kristų 
ir skelbia Jo vardų jaunuoliai, 
kuriuos pašaukė į didvyriškus 
dorybių žygius ir pasišventi
mų. Pažįsta Kristų suaugę as
menys, nes Jis palaimino, pa
šventė jų dariai ir užtikrino tei 
singų atlyginimų. Pažįsta 
Kristų seneliai, nes jis pager
bė jų žilas galvas ir pažadėjo 
ištvermingiesiems pargalės 
vainikų. Teisus ir nusikaltėlis 
randa Kristuje prietelį, visas 
krikščionių pasaulis turi Kris
tuje atgimimų ir gyvenimų.

Katalikų Bažnyčia dideliu 
džiaugsmu švenčia Kalėdų 
šventes, nes Kristaus gimimo 
diena yra meilės ir ramybės 
diena. Visų katalikų širdyse 
ir lūjMise Kalėdų švenčių me
tu galingai teskamba angelų 
giesmė — Garliė Dievui aukš
ly bėse ir ramylie žemėje geros 
valios žmonėms! Įneškirne 

ramybę ir meilę į 
'mūsų šeimas ir namus, drau
giškai ištieskime rankų prie- 
teliui ir priešui, neužmirškime 
vargšų ir silpnų. Kalėdų lai
ke Lietuvoje atsiskaitoma šei
mininkų su samdiniais, taigi 
ir čia gimimo Kristaus atmi
nimui tesireiškia ramybė ir

vis stiprėjo. Dievas atnaujino nius jo darbus, kančių ir mir- 
pažadėjimų Abraomui, Izaokui tį (Iz. 50, 6; 53, 9). Garsino 
ir Jokūbui, kad iš jų giminės pranašai ir Išganytojo atėji- 
kils žmonėms išganymas ir pa mo laikų, kad Judo giminės

žolė vysta be rasos ir žuvis be laima. Iš pranašų žmonės ži- karaliai neišnyksiu iki kol atei
vandens, taip žmonija troško 
tiesos, vysdama be gaivinin-

dais tvarkydamas žmonių gv-Į tiesa. Ramybės, meilės ir tie- 
venimų gali pakelti žmonijų į 
tinkamos jai garbės ir gerovės 
laipsnį. Jei nori pažinti nors 
kiek Kristaus gimimo vertę, 
gilinkis į laikus prieš Kristų 
ir palygink su tuo, kų Kristus 
pasauliui suteikė. Tiesa, daug

sos yra ištroškusi žmonija! 
Jas turi gimusis Kristus! Im
kime ir mokykimės iš Jo!!!

Liekvedys.

. Spaudos talkininkas 

dar ir mūsų dienų gyvenime pagelbininkas.

nojo, kad prieš pasirodant Me- Įsius tas, kurio visi laukia (Gen. 
sijui bus pasiųsti pranokėjai 49, 10), kad Mesijas ateisiąs 

čios Dievo malonės. Išsiilgę prirengti jam kelius (Malech. po 70 metinių savaičių nuo žy-j ir žmonių širdyse yra stabmel- 
Atpirkėjo šaukė Izaijo prana-13. 1), kad mergaitė pagimdv- i dų pasiliuosavimo iš Babilono diškų, liekanų, nes rambi žmo-

gaus prigimtis nenoromis pa
siduoda tam atnaujinimui, ta
čiau kaip dienos šviesa išsklai
do nakties tamsų ir pavasario

sau

Laikraščiuose t i asų' rasi ir 

gyveninių suprasi.

šo žodžiais: “Kasok, dangau. Įsiauti Sūnų ir jis būsiųs Ema- vergijos (Dan. 9, 10), kad Me
lš aukštybių ir debesys teišly-inuel (Dievas su nulinis) (Tz. 7, sijas atvyksiąs į tų bažnyčių, 
ja teisingąjį, teatsiveria žemė 14), kad Mesijas gilusius Bet- kurių žydai, sugrįžę iš Babilo-
ir tepagimdo Išganytojų” i lejuje (Mich. 5, 2), pranašai no vergijos, pasistatė (D. 99.,
(Iz. 4!?, 8). Ėjo metai po metų nupasakojo ryškesnes Išgany-Į 2, 8). Taigi, bent žydų tautoje, saulė tirpdo žiemos ledus, taip SKAITYKITE IR PLATIN-
ir žmonių Išganytojo laukimas tojo būdo ypatybes, svarbes Išganytojo atėjimo laukimas Kristaus mokslo tiesa ir ga- , KTTE “D,RAI GĄ

Spauda viskų žino ir tave 
mokina.

Kūčios
Kūčių rytas. Sniegas krinta pomažė- 

liu. Jusiu vaikai po pusryčių pradėjo apie 

namus valytis ir gelbėti savo tėveliams. 

Štai apie devintų valandų jie j>abaigė ir 

pasiprašė tėvelių leisti jiems eiti pasivaik

ščioti. Tėvai leidžia.

Išėjo jie ir susitiko daugiaus vaikų; 

sustojo su jais pasišnekėti. Vienas jų sa

ko: “O, kaip gerai, kad Kalėdos jau ry

toj. Aš žinau, kad nuo Kalėdų Dėduko 

gausiu kų tik panorėsiu. Aš žinau, kad ir 

jūs kų nors gausite, nes ir jūsų Dėdukas 

neapleis.”

Tuo kart ėjo apysenis žmogus ir jis 

girdėjo šito jauno vaiko kailių. Jis patė- 

myjo Jusiu vaikus. Jų veidai rodė, kad 

jų Kalėdos bus nelinksmos. Jis sustojo ir 

tarė: ‘‘Eikit šen, abudu, aš jums kų pasa

kysiu.” — Aš girdėdamas to jaunikaičio 

kalbų, patėmijau liūdesį jūsų veiduose, 

tad pasakyk, kodėl jūs taip nulifldote?”

Jonas Jusas, kurs buvo vyresnis už 

Juozų, tarė, ‘‘Kaip mes nebūsime nuliū

dę: mūsų tėvelis jau šeši mėnesiai miręs, 

mamytė nesveika, štai Kalėdos rytoj, mes 

neturime ko valgyti, o dar Juozukas nori 

gauti elektros traukinį ir kitų dalykų. Aš

irgi ko nors norėčiau, bet nepaisau, te 
Juozukas tik gauna kų nori. Mamytė...”

— O kų tu nori ir ko mamytė norėtų? 
paklausė apysenis vyras, kurio vardas bu- 
bo Antanas Ambrozevičius.

— Mamytei reikia suknios, palto, ke
purės ir pirštinių, o man tik šiltos megs- 
tinės ir dviračio, daugiau nieko nenoriu.”

— Gerai, pasikalbėsiu su Kalėdų Dė
duku ir pažiūrėsiu, ar jis jums atneš kų, 
ar ne? Su Diev, Jonuk ir Juozuk!”

“Su Diev, atsakė abu, linksmų Kalė
dų ir laimingų Naujų Mėsų!”

— Ačiū, ačiū jūm,” tarė Ambrozevi

čius. •

Vaikai grįžę namo viskų papasakojo 
savo gerajai motinėlei, kuri pastebėjo — 
tasai žmogus turbūt katalikas, gal jisai 
pasigailės mūsų.”

Atėjo Kūčių vakaras. Visi išėjo baž
nyčion klausyti vidurnaktės Mišių ir 
meldėsi už tų žmogų. Parėję namo, Jonas 
ir Juozas vaiku papročiu pakabino sayo 
kojines. Kalėdų ryte Jonas pabudęs šuk
telėjo Juozukui: — žiūrėkim, ar turime 
kų nors mes.

“Kodėl ne,” tarė Juozukas iš lovos 

pašokęs. “Pažiūrėkim.” Jonas paskui jį 

ir gi skubėjo. “Žiūrėk, žiūrėk, Kalėdų I)ė- 

| dūkas mus aplankė.” Jis taip iš džiaugs

mo suriko, kad net motinų iš miego pri- ; 
kėlė.

Juozukas iš džiaugsmo negalėjo žo
džio ištarti. Jonas gi, pamatęs daiktus 
šaukė: “Mamyte! žiūrėk, kų Kalėdų Dė
dukas atnešė, Jis ir jus nepamiršo!”

Motina priėjo ir žiūri, kad ištikrųjų, 
taip yra. Motinos veidas nušvito; ji atmi
nus vakarykščių dienų, tarė savo sūnams, 
— ar žinote kas mums šituos daiktus at
siuntė? Tai ponas Ambrozevičius.”

Vaikai atsiminė kų jis buvo sakęs ir 
'"Jonukas, greitai susigriebęs, tarė: “Ma

myte, žinai kų, Eikime į bažnyčių padėko
ti Dievui, kad Jis mūms atsiuntė tų gerų 
žmogų, kuris mums tokias gražias dova
nas davė. Eikime!”

Visi apsirengė ir dėkoti bažnyčion
išėjo.

Iš bažnyčios grįžus visi vienas kitų’ 

su šventomis Kalėdomis sveikino ir paval

gė pusryčius. Ponas Ambrozevičius užpra

šė juos pas) jį švęsti Kalėdas ir jie ten tu

rėjo labai gardžius pietus.

Jonukas ir Juozukas linksmų Kalėdų 

ir laimingų Naujų Metų linkėjo, o motina 

visa širdimi dėkojo Dievui ir tam geram 

ponui už jo širdies gerumų.

— Matas ,1 urkeviciust šv. Marijos Ko
legijos studentas.

Meile Šiame 
Pasaulyje

Prastose ėdžiose Betlėjuje gimė Mei

lė, kuri už mūsų nuodėmes kentėjo ir mi

rė. Bet visiškai nenumirė.

Ji gyvena, gyvena mūsų tarpe, taip 
arti mūsų altoriuje ir šaukia mus pas 
save. Kitokia meilė gyvena žmonių tarpe. 
Ši meilė yra silpna. Ji slepiasi vargšų 
pastogėse, kur joks pasaulio triukšmas ne
pasiekia ir gerųjų kaimiečių tarpe. Jos 
visai nerasi miesto gatvių triukšme... čia 
viešpatauja neapykanta ir rūstumas.

Kalėdos yra tos tikrosios Meilės 

šventė. Ji yra šviesa ir džiaugsmas toms 

sieloms, kurios myli ir garbina gimusį 

Kūdikėlį Jėzų. Toms sieloms džiaugsmo 

daug suteikia bažnyčiose paruoštas bet- 

lėjus, kuris primena kiekvienam mūsų gy

venimo laimę. Dievas atsiuntė mums iš
ganymo šviesų, o iš ėdžių skamba šie kiek

vienam gaivinu širdį Kūdikėlio Jėzaus 

žodžiai: “Aš esu pasaulio Šviesa, pas 

mane, vaikučiai, į amžinų linksmybę. Aš 

duosiu silpniems jėgos, paguosiu nuliūdu

sius našlaičius, nurodysiu kelių į amžiny
bę.”

Kūdikėlis Jėzus nori, kad visi vaiku
čiai klausytų Jo balso ir Jį pamylėtų taip, 
kaip Jis yra visus pamylėjęs, Jam vaiku
čiai yra labai mieli. Jis būdamas dar ant 
žemės pasakęs: “Leiskite mažutėliams a- 
leiti pas mane, nes jų yra dangaus kara
lystė.”

Jis sušildys atšalusias širdis, priduos 
drąsos, išminties ir išmokys darbštumo.

Jėzui užgimus dangaus angelai gie
dojo Jam gerbės giesmę: “Garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios 
žmonėms! Šis garliės himnas skamba da
bar bažnyčiose. Jūs garbindami mažąjį 
Jėzų, prašykite Jo meilės, ramybės ir san
taikos tarp Bažnyčios vaikų, gyvo tikėji
mo, sveikatos sau ir savo tėveliams. Pra
šykite savo Prieteliaus ir bus jums sutei
kta, nes nekaltųjų maldos debesis pra
muša.

Gyvenimas — jūra, žmogus — cuk

rus; jis turi joje sutirpti, kad gyvenimas 

pasidarytų saldesnis.

Y”ra daug žmonių, kurie pirmųjų savo 

1 amžiaus pusę praleidžia tam, kad suga

dintų antrųjų amžiaus pusę.

t ,v"
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KALĖDŲ DOVANA
— Jonukas! Jonukas!..
Ji Jar kartų perskaitė lais- J 

oia dar viskas neužbaigta. Gat' kų. Taip, tai buvo josios sū-Į 
vėje švenčių bildesys, bet tai naus laiškas. Ji vis galėjo ti- i 
jos netrugdo. Tik kartas nuo keti, kad jis parašytų tokį lais ; 
karto reikia pažvelgti j kiemą, kų ir kad jis turėtų tokius gi- I 
kur Jonukas sniege su savo Į liūs jausmus. Ji nežinojo nė 
jaunais draugais žaidė. Bet te- ką manyti. Taip, Jonukas hu
nai viskas tvarkoje; jie stato Įvo geras vaikas. Tik jis visuo- 
namus iš- sniego. Tuo tarpu iš met kaip nors prasižengdavo.

Pušienė labai skubėjo. Juk 
tai artinasi Kūčių vakaras, o

gatvės paklebeno laiškanešys 
ir padavė jai vienų laiškų ir

Tasai laiškas jai atidengė kitų ! 
jo būdo pusę, apie kurių ji ne-

nedidelį siuntinį, Pušienė nūs- J buvo iki 'šiol nė pamaniusi, 
tebo. Iš kur tai galėjo būti? Gal ji būtų galėjusi akylesuė 
Raštas išrodė jai gerai pažis- būti. lr ji pati sau išmetinėjo,
tanias, ir ji nusišypsojo, spė- 
dama ar tik tai nebus Jonuko

dar kartų skaitydama sūnaus 
laiškų. Koks jis meilus! Koks

darbas. Josios dvylikos metų gilus jo tikėjimas! Kokia gra- 
sūnus niekuomet dar nebuvo Į ži ir kilni mintis dvylikos mo
jai rašęs, ir net kiek ji žinojo, tų vaikui patiekti: šeimynos 
nė kam nors kitam savo gyve-' pasiaukavimas! Josios širdis 
nime Jonukas dar nerašė jokio pradėjo smarkiau plakti, kad 
laiško. Tačiau tas raštas, tos jai atėjo kita mintis. O gal?... 
kreivos raidės lyg ir jo būtų. Gal josios meiliausia viltis dėl 
Ir ji nekantriai atidarius lais- Jonuko išsipildys?! Gal josios 
kų, pradėjo skaityti su vis di- nuolatinė malda, kurių ji pra- 
dėjančiu nustebimu; dėjo, kad pirmų kartų paėmė

Brangioji Mamyte:— į kūdikėlį j sa\o lankas, gal ji
Ši Kalėjų rytų, kada, Ange- j *)US įklausyta?.. O, kad ji ga

lai gieda danguje ir visi žnio-lkt’-1 matyti savo sūnų.....?! Mes girdėjom angelus 
Garsiai giedant padangėj ’ 
Kalnai, klonįs ir miškai 
Atkartoja jų balsus 
Glo-o-o-o-ria in exeelsis Deo 
Glo-o-o-o-ria in c\cclsis Deo

Ko piemenįs džiaugiatės 
Kų atjaučiat naktyj šioj 
Prie ėdžių ko spraudžiatės 
Kų jūs matot tamsumoj, 
Glo-o-o-o-ria in excelsis Deo 
Glo-o-o-o-ria in excelsis Deo

I Tik čia Jonukas pasigedo dė- 
I dės.

— O mamyte! — sušuko 
jis pašokdamas iš vietos. Dė

les būtunndės nėra. M 
pra 'ėję. Aš tuoj sugrįšiu. Aš 
žinau, kur jis yra. Palaukite 
truputį, aš jį atvesiu!

atsitiko?

nės jaučiasi linksmesni ir aš 
esu verčiamas atsiminti, jog 
pereitais metais aš buvau toks 
neklusnus ir nedarydavau to,

Staiga, ji išgirdo kieme 
stiklo žvangėjimų. Greitai ji 
pribėgo prie lango, ir pamatė 
nelaimės pasekmes. Ledo ga-

.Jo motina vos galėjo kalbė
ti, kai ji uždėjo rankas ant sū
naus pečių. Kų ji galėjo šiam 
kūdikiui pasakyti? Kaip jam 
išaiškinti, kad josios brolis jau 
daugelis metų kaip nelankė 
bažnyčios.

— Aš manau, vaikeli — pra 
bilo ji tyliai — būtų geriau jo 
šį vakarų nekliudyti. Lai ilsis.

— O, mamyte, argi jūs nori
te, iš tikrųjų, kad jis būtų ap
leistas. Juk jis tada negalėtų 
pasirašyti po mano paveikslu? 
Leiskite pašaukti, mainyte, 
prašau! Aš- ilgai neužtruksiu!.. 
Ir pirm, negu ji galėjo sustab 
dyti, jis tekinas išbėgo iš kam
bario. Įbėgęs į dėdės kambarį 
jis tuoj puolė ant daktaro, 
traukdamas jį už abiejų ran
kų, visai nepaisydamas, kad jo 
dėuė buvo kų ten berašųs.

— Eikim, dėde. Eikim. Jau 
laikas...

— Jonuk! Kas 
Kur nori eiti ?

— Jo dėdė laikėsi už aki
nių, kurių Jonukas vos nenu-

jo metė jį bet js\dailias.
— Pasiaukavimas, dėde!... 

Jei ne aš, tai jus būtų ir vi- 
! sai užmiršę. Skubinkimės, nes
laukia.

— Kų tu kalbi? Koks pasi- 
iūkavimas ?—

— Pasiaukavimas švenčian- 
dai Širdžiai — atsakė Jona
ms, nekantriai traukdamas 
laktarui už rankovės. Jūs žino 
te! tai yra visos šeimynos pa- 
iaukaviinas. Tada mes visi

(Tusi ant 3 pusi.)

PATARNAVIMAS
* dėl vii,ų piliečių 

visados vienodas
T-E-I-S-I N-G-A-S

—EICITACIJA: kišeninė liga. iš
gydoma—jei vartojama

—SU VILTIMI geri vaistai.
Matykit mua.

—KOLEKVUOJAME: nusibankru- 
tijusių bankų procen
tus, morgičius, vekse
lius, notas, kontraktus- 
ir taip toliau.

Matykit mus.
—APDRAUDA; nuo ugnies—na

mus, rakandus, auto
mobilius ir kitus reik
menis. atliekame

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus ir kitokios 
rųšies dokumentus.

Visados kreipkitės:
Public Service Office

819 W. 85th STREET 
Phone Boulevard 9122

kų Jūs nian įsakydavote... O, balas, josios mylimo sūnaus 
taip dažnai! Dabar, kada Ka-[j°nuko mestas į draugus, su 
ledų varĮiai skamba ir visas kuriais žaidė, pataikė ir sutriu

važinėjo drauge rogutėmis. r— Ar mes dabar turėsime Kalėdų ji bu\o Jonukui pasa- 
Ėjo ant Nemuno kartu čittži- i iiasiaukavimo aktų ? Aš ilgai kius, kokio didelio malonumo 
nėti. netruksiu; leiskite man jį pa- jai buvo suteikęs jo laiškas ir

__ Visa laimė, kad atvažia- <lėti čia tėveliui! — maldavo dovanėlė. Bet kada ji apie tai
ti, kaip aš Jus myliu ir kaip nelaimė... Ir motina buvo lyg vo’ kltaiP as būčiai visas atos- ji- į kalbėjo, jis kažin kuo buvo už
gailiuos, kad kada nors užga- parblokšta. Tačiau, kada atsi-' to*as turėjęs kambaryje pra- Jonukas tik stovėjo isdi- ^mąstęs, tarytam, josios zo- 
vau savo gerųjų Mamvtę. įpeikėjo, ji turėjo, pripažintijleisti’ ka^jo sau Jonukaf- Jo džiai i visk« ^darnas. Argi dzių ne negirdėtų, laciau sa-

kad šis ivvkis jos vis<d taip d^dė visai nesenas, nors ir ži- tai nebuvo jo paties paauko- šunyje jis labai tuo dziau
nenustebino kaip tasai laiš- ! '®s Plaukaks žmogus. Ir nors tas Švenčiausios Širdies pavei į gėsi ir pasiryžo ateinančiais

pasaulis ilsisi ramybėje, tai ir 
aš trokštu turėti tokios pat ra

škino kaimyno langų. Iš tikro, 
tai buvo netikėtai ir lx* blogos

mybės ir noriu Jums pasaky- valios padaryta, liet vis dėlto, 
nelaimė... Ir motina buvo lyg

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Iii LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumcrianis

ANTANAS M. BUTCHAS
Hardware ir maliavų krautuvė

J4414 So. Rockvvell St. Tel. Lafayette 4689j

Linkiu Jums, brangioji Ma
myte, linksnių Kalėdų švenčių 
ir prašau Dievo, kad Jįa Jas $ 
užlaikytų, idant aš Jums galė
čiau būti klusnesniu sūnumi. 
Didelis, gražus Švenčiausios 
Jėzaus Širdies paveikslas yra į 
mano Kalėdų dovana Jums ir 
turi būti sunaudotas mūsų vi-

kas, kurį ji dar rankoje laikė. 
* * *

ir daktaras, tačiau linksmas 
Tik vienas trūkumas, kad jam 
kaltais galvų - sopėdavo. Bet 
tai nebūdavo dažnai.'Greitai praėjo Kalėdos. Jau 

baigėsi Jonuko atostogų lai
kas. Rytoj Naujų Metų pirmo
ji diena. Jonukas net atsiduso,
kada jis apie tai pamanė, i

nebuvo Dramas, staiga pašoko pilnas

— Maryte, jūs galėsite ra- 
yti su mano plunksna, — pra

šiomis Naujų Metų išvaka- bilo jis — kad ateis laikas 
karėmis Jonukas, kuris ikišiol iruir ’. pasirašyti?

kslas, prieš kurį dabar turės metais dar daug daug tokių 
įvykti pasiaukojimas. i malonumų padaryti savo ge

rajai mamytei...

- sėdėjo rodos apie nieko nemuš :
vos šeimynos^ pasiaukavimui Taip> pinnos dlenos 
Švenčiausiai Šii Tižiai, kad inox> i j>an) malonios užtat,
galėtume tuiėti. Dievo palai-1 kad |ag ne]vlntas langas taip,.
rtiinimų ant mūsų šeini)nos iengVai “išbyrėjo.” Bet kada vaikyti! šaukė ir jo jaunesnio- 
ateinančiais metais.

gyvumo.

— Leiskite man viską sut-

Jūs raylerAis sūnus,
jo dėdė atvažiavo iš kito mies- ji sesuo Onytė, kai josios mo
telio jų aplankyti, — kokias i tina pastatė Švenčiausios Šir-

Ji buvo priversta nusišyp
soti, nes ji supi nto, kokių “ma 
lonę” jai nori sutrikti Jonu
kas, leisdamas jai naudotis sa
vąja plunksna. Jau bus kuone 
visa savaitė nuo tojo laiško, 
kai motina atsidėjus sekė savo

. Po trumpo laiko viskas jau 
buvo paruošti ir mažoji šei
mynėlė susirinko aplink Jonu
ko paaukotųjį paveikslų. Dvie
jų žvakių šviesa nušvietė gra
žų Išganytojo veidų, o Jo ma
lonios akys rodės džiaugsmin
gai šypsojosi, meiliai žiūrėda
mos i suklaupusias. Jonuke 
tėvas buvo jau bepradedąs

L I N K I M E &

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Sį

III LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ S
[Visiems mūsų Koštumeriams, Draugams ir 2iėwič/7/Mi,s®

CLUB BARBER SHOP I

GEORGE F. LAPINSKĄ, Sav.
6651 S. Artesian Avė.

Jo)ia3. linksmas dienas jis turėjo. Jieįdies paveikslų ant stalo.

Šv. Marija Pagimdo

Persikelkime mintimi į tų svarbiau
siųjų valandų, kurioje Švenčiausioji Pana 
Marija, išnešiojusi savo yščioje devynius 
mėnesius tapusį žmogumi DIEVO Žodį, 
Išganytojų pasaulio, Įiagimdė Jį Betlie
jaus tvartelyje.

Kaip tai išmintingai ir stebuklingai 
Viešpats DIEVAS viskų apsvarsto ir su
rėdo, pravesdamas pasaulin visus savo

ėjo įsirašydintų, kiekvienas į savo miestų. 
Tai ir Juozapas, kadangi jis buvo iš Do
vido namų ir giminės, ėjo iš Galiliejos, iš 
Nazareto miestelio, į Judėjų į Dovido 
miestų, kuris vadinosi Betliejus, kad įsi
rašydintų draug su jmžadėta sau moterimi 
Marija, kuri buvo nėščia.” Atsitiko gi, 
kad jiedviem tenai esant atėjo metas jai 
gimdyti; ir ji pagimdė pirmgimį savo sū
nų, suvystė ji vystiklais ir paguldė jį pra- 
kartėje, nes jiems nebuvo vietos užeigo-
je.” (Lūk. II, 1—7) Štai, DIEVO surėdy
mas! Ciesoriui Augustui nė sapnuoti ne- 
sisapnavo, ,jog savo Šiuo paliepimu kai]) 

sumanymus! Visas Šventasis Senojo Įsta- tik užrašo Mesijos gimimo metrikų! Da- 
tyino Raštas turėjo priruošti žmoniją prie 1 bai’ jau nebegali būti jokios aliejonės, jog 
JĖZAUS KRISTAUS atėjimo. Kad žino- , Mesijas tikrai yra gimęs, kadangi istori
nės neklaidžiotų šiuo žvilgsniu patamsiais jos raštai šitų patvirtina...
ir galėtų tikrai pažinti savo žadėtąjį Me- 1 Paskendusis ištaigose, išdidus galiūnų 
sijų, tai DIEVAS per savo išrinktuosius ir didikų pasaulis nė kiek nesirūpina mui

jai užgimusiam dangaus ir žemės Karaliui 
paruošti tinkamos vietos! Nuošaliai stovįs 

, . . . . . i apleistas staldelis bnvo tai visa, ką pasau-
guns, -o ,į gyvenimą gpens, kokia mirti- i paaukojo savo Sutvėrėjui ir Atpirkėjui! 
mi miis. Reikėjo tad, kad viskas išsipildy- Tačiau, Švčiausios Marijos, tos stebūklin- 
tų taip, kaip kad buvo pranašauta. Ir štai, gosios DIEVO Motinos meilė atstojo šiam 
DIEVAS palenkia žmonių valių taip, kaip Kūdikiui visa! Kas gali išpasakoti, ko- 
ir reikėjo. Pilnas puikvliės Romos eirso- kiu nieilingumu Švenčiausioji Molina pa-
riM, anuomet beveik vbo pakulio valdo- S“1'1", T'?'"

„ . . .šieno? Kas gali išmatuoti visą Mtos skais-vas, panorėto surasvti visus savo navtildi- »: • i -i • • •• •’1 4 • “ (įausios, prakilniausios, Ijepsnojančios
nuilės gilumą? ,Gi tik ne aš!

patriarkus ir pranašus smulkiai apreiškė 
būsiantį Mesijų, iš kur kils, kokioje vietoj

nius, išsiblaškiusius po visą pasaulį. 
“.Vilose dienose atsitiko, kad iš’jo cieso
riaus Augusto paliepimas surašyti visą 
pasaulį. Tas pirmas surašymas buvo |»a- 
tlaryl '.s Syrijos valdovo Kirino. Ir visi

Iš pat pirmųjų JĖZAUS pasinalvino 
šiame pasaulyje pradžių, nedėkinga*, sa- 
yimeiliiigas Įiasaulis priruošta Jam kar-

sūnaus judėjimus. Jau laike skaityti pasiaukavimo maldų.

dešimts trejus metus, kol pagalinu Jis ne- ta tvartelyje prie prakartėlės — lopšio 
išlieja paskutinį kraujo lašeli, kabėdamas ! Marija, Ji glaudžia prispaudusi prie kru- 
ant kryžiaus! Tačiau, Jis randa gausų at- ' tinės kūdikėlį, žiūrėdama vaizduotėje į 
lyginimų savo Motinos meilėje. Ir šita i 'lajoje stovinčius angelus su JĖZAUS 
meilė nekados nemažėja, nesilpnėja; prie- kančių įrankiais: kryžiumi, vynimis, bo- 
šiiigai, ji auga juo laibiau, juo didyn eina du joje stovinčius angelus su JĖZAUS 
Išganytojo kančios, juo skaudyn eina Jo- kančių įrankiais: kryžiumi, vinimis, bo
jo sopuliai. tagais, erškėčių vainiku, rūkšty pamirky-

Šita motiniškoji meilė, visgi nebeke- ta kempine. Ant Josios veidelio aiškiai 
lia Marijos pasididžiaviman; Ji nepamirš- galima matyti didžiausis skausmas, ta

sai nesiliaudamas buvęs DIEVAS, teikės 
tapti panašus į mus nusidėjėlius! Kokiu 
karštumu mes privalome, Marijai tarpi
ninkaujant, aukoti JĖZUI savo širdis, 
maldaudami priimti mūsų aukų iš to viso 
kų mes turime dabar ir amžinybėje turė
sime !

tą, jog Ji yra nuolankioji tarnaitė, ku
liai Visagalis padarė didžių dalykų. Ji 
gerai supranta, jog Ji nėra lygi savo Sū 
nui ir nėra verta būti DIEVO Motina. 
Josios pirmas veiksnys, JĖZUI- gimus, 
buvo tai pulti po šito savo pirnigimio Sū
naus kojų ir giliausiu, nuolankumu atiduo
ti Jam garbę, kaipo tarnaitė ir vergė sa
vo Viešpačiam. Marija pagerbia savo Kū

čiau, kartu ir meilus atsidavimas Viešpa
tie? valiai. Jame taip ir spindi DIEVO 
Motinos visa begalinė meilė ir berybis pa
siaukojimas !

Šiuo būdu išliuosavimas žmonijos iŠ 
vergijos retežių prasidėjo jau Įsikūnijusio 
Žodžio nuopelnais ir Marijos užuojauta.

KRISTAUS gimimo paslaptįs, kuri
dikyje Tvėrėją visatos: Ji visa atsidt-.o- švč. Marijai tiekia tokio garbingo 
da Jani ir savo prakilniu atsidavimu ir šaukimo, kaip kad “KRISTAUS Mo- 
pilna nz ilės pagarba Ji savo Atpirkėjui tina,” kiekvieno žmogaus sielų kviečia 
atlygina už žmonių aliejingumų, atšalima ir ragina žadinti savyje, sekant Marijos 
ir išdidumų. pavyzdžiu, gilaus tikėjimo, padėkos ir pa

siaukojimo jausmus. Prie šitų jausmų tu
ri prisidėti ir aiškus pažinimas einančios• Tačiau, JĖZUS atėjo pasaulin tikslu 

atpirkti žmonija iš vergavimo piktajai 
<1 vašiai. Švenčiausioji DIEVO Motina 
šitų gerai žino; taigi iš pat DIEA'O Įsi
kūnijimo pradžių Ji užima skirtą Jai tar
pininkės tarp DIEVO ir žmonių vietą ir 
aukoja DIEVUI Tėvui tą patį JĖZŲ, 
kaipo atlyginimą už žmonių kaltes, ir pa
ti pasiaukoja būti su savo Sūnumi atly
ginimo auka!

Turiu nbapsakomai puikų kažkokio

iš .DIEVO Įsikūnijimo naudos visai žmo
nijai. Be šio mes privalome įtemptai au-

Piktoji dvasia gerai supranta, kiek 
naudos atneša^žmonėms šitoksai pagar
binimas Betliejaus Kūdikėlio, šio dėlei 
ji ir stengiasi per savo šalininkus ir tar 
nūs, per bedieviškąją spaudą, per vy
kimų, ypač jaunuomenės .atitraukti mus 
nuo Betliejaus lopšio ir išrautti iš mūsų 
tikėjimo ir meilės jausmus. Ji nesiliauna 
ir visomis savo išgalėmis stengiasi ati 
traukti mus nuo to, kursai mus apšviečia, 
kursai mus apdovanoja begalo didelėmis 
malonėmis ir nuo kurio pareina mūsų ir 
amžinoji laimė. Savo tikslui geriau pasiek
ti, piktoji dvasio stengiasi išniekinti mūsų 
akyse tų ,jht kurių mes lengviausiai gali
me prisiartinti prie JĖZAUS, t. y. šve
nčiausiąja Panų Marijų, mūsų ir KRIS
TAUS Motina.

Ir piktoji dvasia savo tikslo pasie
kia išniekinimais, klastingąja l'ilosofi-

klėti savo širdyje tikrąją, giliausiąją mei- jų neprilcįsdaina prie įsigilinimo į JĖ- 
lę tam mūsų Geradėjui ir Atpirkėjui, kur- ZAUS gimimo ir Marijos tarpininkavi-
sai mus pamylėjo tiek giliai, kad patsai 
savęs atsižadėjo, priimdamas ant savęs 
mūsų prigimtį ir iš meilės mūsų gyveno 
ašarų ir kančių gĄvenimų.

Kokią begalinę garbę kartu su giliau-

mo Įiaslaptį. Ieškome tiesos, siekiame gi
liausiųjų problemų (klausimų) išriš
ti, o užmirštame prisiartinti prie gimu- 
siojo Kūdikėlio, užtatai ir skurstame ir 
skursta Im» galo pasaulis, apkvailintas

čiausią taurę, kurią Jis geria čia per tris- 1 tapytojo paveikslėlį, ant kurio atvaizduo- siu nuolankumu mes privalome tam, kur- išdidumo ir puikybės. Deja! — A. B
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KALĖDŲ DOVANA Vaidevutis.

(Tęsinys iŠ 2 pusi.)

pasirašysime po mano paveiks 
lu — po Švenčiausios Širdies 
paveikslu — kurį aš mamytei 
daviau Kalėdoms, Gal .jūs dar 
nematėte, liet tai laimi gražus 
tas paveikslas.

Tik čia Jonukas pastebėjo, 
kad jo dėdė šiandien pasirodė 
lyg keistesnis, nesuprantamas. 
Ir jis niekaip negalėjo to sau 
išaiškinti. Paleido jį laikęs už 
rankovės. Nesuprasdamas da
lyko, jis dar žiūrėjo i savo dė
dę, koJ tas pasitaisęs akinius 
vėl atsisėdo.

iš akių žvakės. Rodos pradin
go kaž kur ir kambario sienos. 
Dabar stovėjo jiems prieš akis 
vien tik malonusis jų Gerada
rys, Jėzus. Ir dar ilgai klūpo
jo visa šeimynėlė ties Šven
čiausios Širdies paveikslu.

— O dabar, — tarė tėvas— 
mes visi pasirašysime po pa
veikslu, idant kiekvienų kartų, 
kada tik mes į jį pažiūrėsime, 
visados atsimintumėme, jog 
nuo šiol tepriklausome vien
Švenčiausiai Išganytojo Šir
džiai.

— Bėk, Jonuk! 
manęs. — lr jojo balsas išro 
dė keistas, visai kitoks, atsi-1 
mainęs. į

Jonukas dar minutę pašto-: 
vėjo, laukdamas kol dėdė sa-' 
vo paprastu būdu linksmai 
prasijuoks, — bet
dėdė pasiliko tdks pat rimtas 
ir keistas. Pamažu Jonukas 
galvų nuleidęs išėjo iš kamba
rio, tyliai uždarydamas duris. 
Jis jau ne taip greitai grižo, 
kaip buvo atbėgęs. Jojo tė
vas, motina, Onytė ir dar dvi 
jaunesnės sesutės klūpojo.

Pats pasirašęs padavė žmo
nai plunksnų, bet Jonukas, ku- 

Nelaukite , rįs stovėjo šalia, jai Įbruko sa
vo naujųjų, sakydamas;

— Prašau, mamyte, rašyki
te su manąja. Ši gražesnė.

Ir jis atsisėdęs sekė moti
nos rankų savo akimis^ kai ji

įrašė. Tada jau pats didelėmis, 
anaiptol,!. . '. ... i kreivomis raidėmis paraše sa

vo vardų ir padavė plunksnų 
Onytei. O jai pasirašius, tė
vas už abu kūdikius parašė jų 
vardus, ir laikydamas plunks
nų jų rankutėse, parašė po 
tris kryželius .šalia jų vardų. 

Visi rūpinosi kiek galėdami

KALĖDŲ NAKTY
Ir akys prašvito ir širdy minkštėja...
'Pik kažkam dar rankos į dangų iškeltos... 
Nors Kristus taip laukiamas žemėn atėjo

duris jis priėjo arčiau. Valan
dėlę stovėjo jis skaitydamas 
parašus. Tada jis užsidegė 
vienų žvakę, kurių čia pat ra
do ant stalo jr labiau pasilen
kęs pradėjo skaityti žodžius.

3

parblokšta to baisaus smūgio. 
Iš tikrųjų, rodos, Dievas ga
lėjo jam, palikti jaunų žmonų... 
O kaip jie gražiai santaikoje 

Jis, arčiau pasitraukęs kėdę, sugyveno! O, kad ji būtų šiuos

baisios nakties, kada visa jo paliko vietos savo širdyje, kn- 
gyvybė ir dvasia rodės buvo j ris nuo Jo nusigręžė ir Jį už-

Bet žemė ir žvaigždės — taip baltos, taip šalto*, . • x , n į1 ! atsisėdo prieš paveikslų. Dak- j paskutiniuosius metus gyvenu
Naktis kaip iš stiklo — tik bliksi, tik žvanga,
O bundančio varpo širdis sudrebėjo,
Pažvelgus į žemę pro švintančių angų
Kur Viešpats toks geras ir šventas atėjo...•
Ties liūdinčiu kryžium ant gaudžiančios bonės 
Nerimstanti žvaigždė liepsnodama mirksi 
Lyg guodžia, lyg sako, kad amžių svajonės 
Be liūdinčio kryžiaus šioj žemėj nepirksi...

taras nebuvo jautrus žmogus, si, jis būtų buvęs visai kitoks 
lr nors buvo gana malonaus žmogus!... Koki tušti, koki il-

miršo.
— Ne, nepasiduosiu!... — 

prabilo jis pusgarsiai. — Ne
pasiduosiu dabar.

Ir atsisukęs ėjo prie durų. 
Tačiau jo ausyse vis tebeskam 
bėjo žodžiai: “Visa šeimyna
susijungusi Tavo Švenčiausio- 

būdo, tačiau žmonės jį Jaįkė j gūs buvo tie metai nuo josios je Širdyje’’... Dabar laikyda- 
mirties...

“Kad visa šeimyna rastųsi 
prie Tavęs susijungusi dangu
je, Tavo Švenčiausioje Širdy-

šaltu žmogumi.

• dalykas, kad dėdei ne taip da
žnai skauda galvų. Kai tai at
sitinka, jis labai keistai elgia
si. ŠĮ vakarų tur būt jam labai 
galvų skaudėjo.

Bet kų vargšė motina galė-

rastai sumigę. Gal geriau pa
likti iki rytojaus? Bet ne! Da
bar ūpas rašyti; jis turi už
baigti.

Nebuvo šviesos ir nenorėjo 
užsidegti žvakės prieškamba-

jo atsakyti? Kaip paaiškinti? ryje, todėl ir graibydamas pa- 
Ji tik meiliai pažiūrėjo į jį ii sieninis surado duris ir jas at-
tyliai pasakė:

— Na Jonuk, bet laikas jau 
eiti gultų. Tik neužmiršk pa
simelsti ir už dėde, kad jam 
taip galvos neskaudėtų. O da
bar labanakt, vaikeli!

sidarė. Minutę jis nustebo ir 
ko nešoko atgal!... Tenai kam
bario patamsėję raudona lem
putės šviesa parodė Švenčinu- 

' sios Širdies paveikslų. Tai bu
vo jam gana keista. Uždaręs

Dabar jis atsidėjęs žiūrėjo 
į gražųjį Išganytojo veidų ir 
į Jo maldaujančias akis. Taip 
jis bežiūrėdamas pagaliau pa
sijuto, kaip jau nebuvo jautę 
sis daug, oi daug metų... Dat 
kartų jis perskaitė pasiauka
vimo maldų.

1O , kada vienas po kito mes ! 
būsime pašaukti iš šio pašau- 1 
lio, duok, Jėzau, kad visa šei
myna rastųsi prie Tavęs su
sijungusi danguje, Tavo Švč. 
Širdyje!...

Giliai smigo tie žodžiai dak
taro širdin. Jis palenkė galvų 
ant raukti ir apie kažką giliai 
užsimųstė. Jo mintys grįžo 
atgal daugelį metų prie tos

i ”
tikėtis

Kaip galėjo jis to 
jis, kuris Dievui ne

mari už durų rankos jis vėl 
susilaikė ir pažvelgė atgal. Iš
ganytojo akys vis tebežiūrėjo 
į jįjį; kūdikių parašai buvo 
matytis net iš tolo. Ir jis nė 

(Tęsinys 4 pusi.)

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostnnieriams
JAGIELLO PHARMACY

§ Jonas Kazlauskas, Savininkas
4559 South Hermitage Avenue

Telephone Boulevard 7078

Netrukus tėvas pradėjo maldų.! prisidėti prie paveikslo išpuo-
Tuodvi mažutės, apsitaisiu

sios baltomis suknelėmis, tie
siai klūpojo prie tėvo sudėjn- 
sios rankutes ir žiūrėjo į pa
veikslų virš savęs. Jonukas 
kaip ]>aprastai klūpojo pirmo
je vietoje prie pat savo tėve
lių. Tiktai po truputį jis vis 1 
slinko ir slinko tolyn iki pa-( 
teko šalia motinos. O ji supra
to Jonukų ir tyliai apkabinu
si priglaudė prie savęs.

Tėvas aiškiai skaitė iškilmių 
gų pasiaukavimo maldų, kad 
visi girdėtų ir galėtų pakartoti 
kiekvienų žodį.

“...Švenčiausioji Jėzaus 
Širdie, mes aukojame Tau mū
sų šeimynų, mus pačius, mu

šimo... Ties pačiu Švč. Širdies 
paveikslu buvo pakabinta ma
ža alyvos lemputė.

Tų vakarų Jonukas prieš ei-

Daktaras ištisas valandas 
buvo praleidęs straipsnį bera
šydamas. Jis nė nejuto, kokia 
laimė viešpatavo už keletos 
sienų šalia jojo. Tik dabar jis 
atsiminė, jog kitame kambary
je likę keletas jam reikalingu

damas gulti vėl atėjo pas savo knygų. Pažvelgė i laikrodėlį, 
motinų: j Buvo jau pusė dvyliktos! Tuo

— Mamyte, iš tikrųjų geras ’ laiku visi senai būdavo pap-

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ 'METŲ

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

3316 South Halsted Street 
Tel. Boulevanl 7314

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Nuoširdžiai Velija Visiems Savo Kostumeriams,
Draugams ir Pažystamiems

F. SELEMONAVIčIA
Išdirbėjas Šiltų, Vilnonių Sveterių,

Pančekų, Kepurių ir tt.

1504 West 33rd Street Tel. Vlctory 3486

jf LINKI M E
LINKSMU SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Mūsą Kostumeriams ir Draugams

MILDA DRUG CO. Ine.
K. S. Jonaitis, Sav.

4559 SO. WASHTfcNAW AVĖ.
Tel. Lafayette 8530—8840

&
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fij
sų darbus, džiaugsmus ir ken- Į fi
tėjimus... Laimink, Jėzau, vi
sus, kurie čia esame ir kurių 
šių valandų čia nėra, gyvus ir 
visus tuos, kuriuos mirtis iš 
Aukščiausiojo valios nuo mū
sų atskyrė. O kada vienas pu 
kitos mes būsime pašaukti iš 
šio pasaulio, Jėzau, kad 
visa šeimyna rastųsi prie Ta
vęs, susijungusi danguje, Ta
vo Švenčiausioje Širdyje. 
Amen.”

Mažajai šeimynėlei išnyko
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LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Draugams, Pacijentams ir Pažįstamiems 
*

/

Dr. S. A. BRENZA
4608 SOUTH ASHLAND AVENUE

Tel. Boulevard 1939

$

&

TEL. PROSPECT 7960-61

Atlas Fuel Company
Lietimu Augliu Yardas

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štyino 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Saliam anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

PAULINA
Chicago, Illinois

R. F. OAPSZEWICZ, See. and Mgr.

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

J. Namon Finance Co.
Real Estate & Mortgage Investments 

Į6755 S.,WESTERN AVĖ. Phone Grovehill 1038

LINKIME
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams

GREGG PHARMACY
6859 So. Westem Avė.

Tel. Republic 5877

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkim Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
J. PETRAUSKAS, Savininkas

3312 South Halsted Street

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir K ostumeriams

KAROLIS MAROZAS .
RESTAURANTAS 

,2343 South Leavitt Street
Tel. Crnal 4873

L I N K I M E

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams

iPEOPLES RESTAURANTS
V. P. PIERZYNSKl, Savininkas

1628 West 47th Street

.Phone Boulevard 2385

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

A. S. PRLCIN-
(Prečinauskas)

Modemiškai įrengta paveikslams imti Studio.
Ypatingai patogi vieta vestuvėms ,

4309 Archer Avenue 
Phone VIRGINIA 2481

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams 
LINKSMU SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Laikrodininkas, Anksorius ir Muzikalių Instrumentų 
Krautuvininkas

DVI
4216 Archer Avė.

?Tel. Lafayette 9&YI

KRAUTUVES
2049 W. 35th S't. 

TeL Lafayette 3315 J

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

• \

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS — INSURANCE 

4425 So. Fairfleld Avė. Tel. Lafayette 0455



Ramybė, Bet Deja! Nevisiems KALĖDŲ DOVANA
Kalėdos — kiekvienam katalikui bran

gus vardas. Šitas vardas primena mums, 

kad beveik prieš- du tūkstančiu metų to
limoj Palestinos šaly mažo Betlejaus mie

stelio ganyklose, tvarte, gimė žmonijos 

Išganytojas Jėzus Kristus. .lis, palikęs 

dangaus linksmybes, atėjo į šių žemę, žemę 

pilnų vargo ir skausmų, kaip vargšas kū

dikis. Nekalti gyvuliai, jautis ir asilas, bu

vo pirmieji, kurie Jam išreiškė pagarba. 

Paskui, kai angelai pranešė, atėjo Jo pa

garbinti ir prastučiai piemenys, kurie čia 

pat nakties tyloj saugojo gyvulių bandas. 

Nebuvo jie smagumų ieškotojai, nė koki 

tinginiai, kurie tik žiūri, kaip išsisukti nuo 

darbo. Jie buvo tikri vargšai ir uoliai ė- 

jo piemenų pareigas. Nuolat jie buvo nuo

širdūs ir turėjo gerų valių. Todėl dieviš

kasis Kūdikis leido jiems pirmiesiems sa

ve pažinti ir pagarbinti. Laimingi jie bu

vo tada, kad jų širdys nebuvo suterštos 

neskaistybe, gobšumu ir neapykanta. Ne

žemiškasis Kūdikis tik saldžiai nusišyp

sojo, išvydęs prie savęs nekaltus pieme

nėlius, kurie lenkėsi Jam kaip bemokėda

mi ir džiaugėsi Jo žavinčia šypsena. Džiau 

gėsi jie, kad nežinojo, kokios kančios lau

kia šio dangaus Kūdikio. Dabar Jis giliai 

slėpė tų liūdėsi, kurį po 33 metų pareikš 

Alyvų darže. Jis jau žinojo, kad sužvė

rėję ir ištvirkę žmonės nenorės suprasti 

nė priimti Jo “Linksmos Naujienos” 

(Evangelijos), nors Jis jų akivaizdoj da

rys stebūklus. Numatė Jis ir tai, kad jie, 

vedami pragariškos neapykantos, žiauriai 

Jį už tai nužudys. Bet juk Jis tam ir at

ėjo į šių žemę, kad nupuolėlius pakaltų iš 

purvyno, kuriame jie buvo įklimpę. Tik 

Jis vienas galėjo tat padaryti ir niekas 

kitas; rojuj sulaužytų amžinųjų Dievo va

lių pats žmogus jau nepajėgė atitaisyti.

Ir šiandie mes tikintieji džiaugiamės, 

minėdami tų linksmųjų naktį, kada ange

lai, pranešdami dieviškojo Kūdikio gimi

mų, pragydo; garbė Dievui aukštybėse, o 

ant žemės ramybė geros vklįos žmonėms. 

Deja! ne visiems jie ramybę skelbė, bet 

tik tiems, kurie turi gerų valių. O, kaip 

skaudu, kad ir dabar blogosios valios 

žmonių tiek daug tiek daug? Jie niekad 

neatjaus tos ramybės ir nesupras nekalto 

piemenėlių džiaugsmo, niekad neįskaitvs 

begalinės meilės žmonijai dieviškojo Kū

dikio šypsenoj. Kokios niaurios turi būti 

jiems Kalėdos?! Gal niekam- nė į galvų

neateina, kad Kalėdos be ramybės ir 

dž/augsmo yra bolševikų valdomoj Rusi

joj, kur tiek daug nekalto kraujo išlieta, 

kur ir dabar daugelis tebekenčia stačiai 

nežmoniškas kančias. 6ių džiaugsmo die

nų ten policija varo visus į darbų, o baž

nyčios daugumoje uždarytos ir išniekin

tos. Tai sugyvulėjusių žmonių nesupran

tamos neapykantos išreiškimas Tam, ku-

išeitis — atsiduoti Jam visa siela, pa

našiai kaip tie, kurie, atmetę Dievų, pa

tenka į visiškų velnio valdžių. Nebijoki

me aukotis tam dieviškajam Kūdikiui, 

nes Jis yra ir mūsų Sutvėrėjas ir Išgel

bėtojas. Turėkime drųsos kantriai kentė

ti dėl Jo sunkius gyvenimo vargus, nes 

ir Jis paliko gražų dangų, kad daug iš

kentėtų dėl mūsų vargšų.

J. K.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

A. TEBELSKIS
BUČERNE IR GROSERNE 

4018 S. Rockvvell St., Tel. Lafayette 2820

e*

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

LONDON STUDIO
i (Landanskii)

» LIETUVIS FOTOGRAFAS
Vestuvės ir šeimyninės grupės mūsų speciališkumas

?3130 S. Halsted St. Tel. Vlctory 6359<
(Priešais Liet. Auditoriją)

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
»

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Savininkas

ria visuomet gausite gerinusius namie gamintus valgiu-*.

750 VVest 31 st Street

Telephone Victory 5-3“l

LINKIME

Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJU METŲ

N. ABARAVICZ 
bučerne ir groserne 

4000 s. Fairfleftd Ave. Te L Lafayette 1340)

n n a n o A s

(Tęsinys iš 3 pusi.) smarkiau apkabindamas dč-t ftveclasis Rastas, Senojo ii

pats nesijuto, W jis supj- «*• 7 M ^j«u, jo, jiis
tnrvtnni L-n'/L-nl-in iA.ru ii BUasySlte, kai tik HUStOS ga VU | 

zo, tarytum kažkokia jėga jį / k . virtas Tomas, kaina $4.00.
butų traukte traukusi atgal. L>del as ir nore-!

Prieš jojo akis jam vėl stojo iau Pahi,n<“lstb ka<[ jums gal- 

visi n yliinieji asmenys: tėve- 'Os neskaudėtų. Ai dabar jau- % 

lis, brangioji motinėlė, bro- Ke,'*au> de :e? Į|$
liai, sesutės...—“Viena šeiniv-

gyvybę už na prie Tavęs susijungusi danris iš meilės jiaaukojo savo 

žmonijų.

Juo liūdniau, kad ir mūsų mažutei ša 

ly vis daugiau ir daugiau randasi ieš

kančių tik šios žemės svaiginančių sma- ęersmės būtų išsiveržusios iš 

gumų, o visus tuos, kurie su Betlejaus 

piemenėliais lenkėsi dieviškajam Kūdi

kiui, yra pasiryžę išnaikinti nuo žemės 

paviršiaus, kad jiems niekas nebeprimin- 

tų žmonijos Išgelbėtojo begalinės meilės 

ir amžių pabaigoje būsiančio baisaus teis

mo. Jų sielos jau yra užnuodytos Rusi

jos komunistų nuodais. Jie traukia prie 

savęs abejojančius katalikus, pašiepdami

ir šmeiždami kiekvienų kunigų. Jie mano, . . .
kad niekindami Kristaus atstovus, atit- ^nona’ tėveliais n šia laimm- 

rauks tikinčiuosius nuo Dievo. Šitų ne- &a šeimynėle, kurios paraškai 

gražų darbų jie dirba, platindami žmonių čia stovi. Aš buvau taip ilgai 

tarpe bedieviškus laikraščius ir knygas, j nuo Tavęs atsitraukęs, bet da- 

Vargo prispaustiems žmonėms jie ypač (bar> brangus Viešpatie, pra- 

žada geresnį gyvenimą, bet drauge žino-1 In3,„1|f,a. ka(1 lėfiau a| .

ma, išplėšia is jų širdžių dieviškojo Ivudi-1 . ...
kio atneštųjų ramybę ir džiaugsmų, kitaip ^als>’tl pragaišintus metus, 

sakant šventųjį tikėjimų. Nelaimingi toki. kad kada mano valanda i.— 

vargšai! Jie užmiršta tuo tarpu, kad ge

resnį gyvenimų ant šios žemės gali pada

ryti tik meilė, kurių Dievo Sūnus anų 

linksmųjų Kalėdų naktį atnešė žmonijai, 

bet ne skerdynės, nekaltų žmonių praga- į 

riškas kankinimas ir biauresnis už gyvu

lių pasileidimas, kokį bolševikai įvedė 

Rusijoj.

guje”... Ir kelios skausmo aša 

ros sužvilgėjo ant jo skruostų. 

T^ada rodos kažkokios šinlies

jojo krutinės ir jis Dievo ma

lonės paliestas lyg Saulius puo 

lė ant kelių. Ir jam dabar iš

mušė Damasko valanda!...

— Ak Viešpatie. Tu mane 

pergalėjai’ ir jo balsas drebė

jo iš susijaudinimo — Aš no

riu būti su Tavimi, su savo

— Ačiū Jonuk!... Daug ge

riau jaučiuosi, negu prieš dau

gelį metų.

Jonukas iš džiaugsmo užšo- 

ko ant rankų ir šis nunVšė jį 

lovon. Tiktai nuraminęs Jonu

kų jis vėl paslaptomis sugrį

žo prie paveikslo ir dar ilgai 

ten klūpojo...

Ryto metų tuose nameliuose 

viešpatavo ramybė ir šventas 

džiaugsmas. Tai buvo laimingi 

ir šventi Naujieji Metai! Vi

si toš šeimynėlės nariai sup

rato, jog ir jie turi būti laimiu 

gi, nes jųjų gyvenimas jau bu

vo pašvęstas Jėzaus Švenčiau

siajai J&irdžiai. Tėvai džiau

gėsi Naujus Metus gerai pra- 

! dėję, gi jų svečio širdyje.buvo 

toks džiaugsmas, kurio menki 

muš — visa šeimyna rastūsi žodžiai negali nė aprašyti; o 

prie Tavęs danguje — ir paž- niusU Jonukas tik džiaugėsi, 

velgdamas užbaigė — susijun- kad jo paaukota Kalėdų de

gusi Tavo Švenčiausioje 6ir-ivana L>uvo gražiai sunaudota, 

dyje...

Paėmęs plunksnų, kuri gulė

jo prie paveikslo, pašnabždo

mis tarė:

— Viešpatie, ir aš pridedu

“ž.” T. A. M.

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Mums tikintiems, kuriems gimęs Jė

zus leido pajusti tų dieviškų ramybę, ku

rių Jis atnešė į pasaulį, belieka tik viena savo vardų, ir tai nuo širdies.. Šventasis Raštas,
Naujojo Įstatymo, su Vulga

Senoje

Vos buvo tai užbaigęs, kai i
. ..... . tos tekstu, Antras Tomas, plo

išgirdo durų girgžt:ėjimų, ir i . _______

pirma negu jis galėjo atšipt i-' 

keti nuo nustebimo, Jonukas $ 

šoko jam ant kaklo, apkabi n- 

damas ir ko nesmaugdanias, - 

jis sušuko;

— Aha, ir jūs naudojotės 

mano plunksna — tarė jis dar

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Velija visiems draugams ir kostumeriams

AUGUSTAS JURGILAS
Representative ot the

Westcrn and Southern Life Insurance C o. 

Office 1538 VVest 63rd Street 
Telephone Prospect 0815

LINKIU E
Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ JR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

JULIA’S RESTAURANT 
JULIA POCIUS and STELLA JUSKIE, Sav.

Čia geriausia vieta ir gerinusį valgiai

4656 SO. VVESTERN AVE. Tel. Lafayette 2879J

LINKIME

Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS

103rd PLACE IR STATE STREET
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. W00D ST. — Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393 .

160 N. La SALLE ST. — pagal sutartį

2201 VVEST 22nd STREET CHICAGO, ILL.

OTTOĮttre TCnmB mtį wr s mm? mmim #

Atlas Fuel Company
Turi Garbės Pasveikinti Suvo Kosaumerius, Rėmėjus ir Draugus Su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
Kartu Širdingai Visiems Linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ 1933 METŲ
Prie šios progos reiškiame gilios padėkos žodžius savo Kostumeriams 

už palaikymų bizniškų ryšių su mumis. Jš savo pusės Kostumeriams 

rūpestingai tarnavome ir vilimės, kad ir ateityje mūsų Kostumeriai 

pasiliks su mumis, o mes Jiems dar rūpestingiau tarnausime,

. Viktoras Gapszewicz, prez.
A. Gapszewicz, vieš pirm.
R. F. Gapszevvicz, sekretorius

4913-19 SO. PAULINA STREET
TEL. PROSPECT 7960—61

k >5<ndienix, gruodžio 24, 1932

nais popieriniais aptaisais į Vadovas Sakyklai. Trečioji 

kaina $3.00. (knyga, Pamokslai apie Dievo

Malonę, Sakramentus ir Mal

dų, Antrasis padidintas leidi

mas. .Vyskupas Kaz. Palturo- 

kas. Kaina $1.50.

L 1 N K 1 M E 

Mūsų Kostumeriams tr Draugams 
linksmų šv. k alėki; švenčių ir laimingų 

NAl'.IŲ METŲ

A. PROSEVIČIUS

MEAT MARKET & GROC3RY

•2659 West 7Įsi Si. Phone Prospect 6288;

L I N K I M E

U 1.1 ms Mhsiį Kostumeiiams ir Draugams 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ N AUSŲ METŲ

UNIVEHSAL MORTAGAGE & INVESTMENT COl
Not. Ine.

•3320 S: Halslad Street Tel. Yards 5215?
&

1 LINKSMŲ £U. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

III LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Drau'gams ir Kostumeriams

F. CZESNA
1657 VVest 45th Street

Tel. Boulevard 4552

LINKIME

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Visiems Mūsų Gerbiamiems Kostumeriams, Rėmėjams Ir 

Jų Šeimynoms

METROPOLITAN STATE BANK
JOHN B. BRENZA, Prezidentas

iA.ru


Šeštadienis, gruodžio 24, 1932

Danguje Pražydo
Žvaigžde-Zeme- 
je Gimė Išgany

tojas
miestus ir kaimus nuskambė
jo džiaugsmo aidas; Danguje 
pražydo žvaigždė — žemėje 
gimė Išganytojas.

Išgirdo 'žmonės, ir suprato 

visi, ir kalbėjo jų lūpos;

— Atėjo Atpirkėjas ir mes 

pažinome laimę, užgimė Moky

tojas ir mes pajutome meilę...

Jo meilė atgydo nuvytusį 

žiedų, Jo meilė numaldo ver

kiančių širdį, Jo meilė pakelia 

puolusį žmogų.

Užgimė tas, Kuris numylė

jo...

Dievo sūnus užgimė žmogu

mi kentėti pasaulio skausmų, 

mirti kryžiaus kančiose ir at

pirkti žmoniją nuo didžios 

nuodėmės.

Ir pamatėme tų veidų, kuris 

šviesesnis už saulę ir gražes

nis už dangų, ir išgirdome 

tuos žodžius, kurių tiesa Dan

gų atidaro.

Ir pagarboje linksta 1 mūsų 

galvos ir laimėje meldžiasi 

mūsų širdys...

— O žemės ir Dangaus Ka

raliau! O Atpirkėjau ir Išga

nytojau ! Nušvieti netemstan- 

čių dienų, atneši negęstančių 

laimę, uždegei nemirštančių 

meilę... būk pagarbintas, o 

būk pagarbintas!

Kristus, gimdamas žmogum,

NAUJOS KNYGOS
Ką tik atspausdintos, nau

dingos knygelės, ir visiems 

palartina viena kita iš jų įsi

gyti. Jų kaina visai nedidelė. 

Mokestį galite siųsti krasos 

(pašto) ženklais (stamps).

Gyvybės šaltinis, parašė 

» un. J. Vaitkevičius, kaina 19c

Mąstymai apie šv. Jėzaiu 
Širdį, vertė J. Vaišnora, M. I 

C. Turi 208 puslapius. Kaina 

40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa

rašė kun. J. Vaitukaitis, kai

na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas
naudinga pasiskaityti, kaina 

35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, pa

rašė J. Augustaityto, naujas 

dalykas, vakarų rengėjai gali 

pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

Gul šiandienų jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos.

vėl pakėlė žmogų iki jam skir

tojo grožio laipsnio. Parodė, 

kad žmogus pasišventęs vien 

tam, kas aukšta, kas gera, kas 

dangiška Ą ra viso žemės gro

žio viršūnė.

DRAUG A R 5

Šiam Karaliui Visagaliui, 
Nėr vietelės tinkalnos.

Aš Laukia Rytojaus
ŪŠ3R3S

j Katalikų teologai sako: Y- 

ra vienas Dievas trijuose asnie 

'nyse. Vienas ir trys. Ar ne 

geriau trys ir trys? Sunku ir 

nebandysiu išaiškinti — ne-

6v. Marija kįlo iš žmogaus. 

Ji turėjo būti sutepta pirmų

jų tėvų nuodėme. Žinote, kū- 

diuis atėjęs į pasaulį nėra pil

noje Dievo malonėje. Marija 

nebuvo sutepta, nors ji gimė 

iš tėvų pirmųjų tėvų sutepta 

nuodėme. Bažnyčia sako, Ji 

skaisti, be jokios dėmės. Kaip, 

ar Ji nebuvo iš to pačio mo

lio, kaip tu ir aš? Buvo. Bet, 

Dievo galybė, kad Ji be dėmės 

nusidėjimo. Kodėl ji, ne 

kas kitas? Dievui žinoti ir da

ryti.

šiaušiasi protas. Kovoju. Vi 

saip vartau tų klausimų. Jis 

pasilieka tas pats. Turiu, nors 

nenoriu pasakyti, kad aš j 

laukiu rytojaus dienos. Atsa

kymų gausiu į tų keblumų.

Motina Bažnyčia mokina, 

kad yra pragaras. Jo skaus- ' 

mai, kokius jis gali padaryti 

žmogui, nepalyginti su šio pa

saulio skausmais. Dievas, toks 

geras, leidžia, kad žmogus 

taip kentėtų patekęs j jį? Kaip 

• ai? Nusikalto žmogus, turi at

silyginti. Amžinai kilsta tas 

“kaip” ir “kodėl.”

Kokia ugnis gali būti? Y- 

pač, jei degs siela, dvasia, be 

medžiaginių dalių. Degs, mo

kina Bažnyčia, jei užsipelnys 

— • bet... Kam čia kalbėti! Ti

kėk Bažnyčios žodžiui. Silp

nutis protas bando prieštarau

ti. Bando atrasti, atsakymą j 

Paikystė! >

Amžinai kamuojasi žmogus 

įvairiais klausimais. Noras ap 

ima jį ir nori sužinoti. Mato 

kų nors, ieško priežasties, į- 

v airius klausimus, įvairūs atsa 

tymai. Ieškok kiek nori, vis 

bus kas nors nesurasta.

Aš laukiu rytojaus dienos.

r

--------------------------- įgaliu. Turiu pasiremti ant ne-

Esu žingeidus. Akyliai žiū- jklaidingos Bažnyčios žodžių.

riu į kiekvienų pasaulyje es- ijeį protu norėčiau išrišti tų

mę. Turiu prisipažinti, kad e- klausimų, ar galėčiau? Niekuo

sama daug dalykų, kurių aš !,Ilet protas yra netobulas. Tai,

nesuprantu. Toks apstus skai- l<aip gali išpainioti tokį klau-

. .. , ®5'Vt'n“ <'ius tli nežinojimų, kad jie ne-I ; , Negaliipa. Aš laukiu ry-

musų širdyse — mes gyvena- rprepįami. I . .
me toje tvirtovėje. i ' tojaus dienos.-Tada, tikrai su- ! Sužinosiu viskų. Paskutinė a-

Kristus pastatė 

sielai tvirtovę, kurioje ji ap

sisaugomų nuo visų žemės au

drų. Ir jei Kristus

______________ ! Bergždžias darbas išskaičiuo

Veisėjai. Barčių kaimo ūki-“H i viską, ko nesuprantu, arba 

ninkas, nuvažiavęs į miškų ma nežinau. Kurgi išvardinsi mi- 

lkų pasikloti, pamatė navat- diadų trukumų. Tačiau pasa- 

nų paukščių porelę. Su ilgoms kyšiu pačius kebliausius ir di- 

kojoms ir uodegoms ir gražio- džiausius, kurie daugiausiai 

ms plunksnoms. • įmanė kamuoja.

Telefonas

CANAL

6059
ANGLYS

Taip. jus ga

lite pirkU

Anglis

žinosiu. bejonė išnyks. Kazys Adna

UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per vlrfi 33 metus pardavinėjame tiktat padas geriausias
kiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas.

’ Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti.

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith

uanian Crearn Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 

Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių štorų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS;

UNKSMĘ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

LOUIE ABARAVIČIUS
Reprezentuoja

Western and Southern Life Insurance Co.
Office 1538 West 63rd Street

Office Tel. Prospect 0815

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
f

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

MAROZAS BAKE SHOP
Kepėjai Grynos, Lietuviškos, Suraikytos Ir 

Suvyniotos Ruginės Ir Kvietinės Duonos 

4332 South California Avenue
Tel- Lafayette 1515

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Jonas P. Evaldas & Co.
840 VVEST 33rd STREET

Tel. Yards 2790

X

LINKIMŲ 'ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAMINGŲ ,N AU JŲ METŲ 

l\j K I M E

Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams

EAGLE RESTAURANT
C. W. LUKAUS, savininkas

1745 South Halsted Street
Telefonas Canal 1547

Išėjo iš spaudos maldakny 

gė Atlaidų Šaltinis. Paruoši 

ją ir išvertė T. Kazimierai 

kapucinas, išleido seserys kot- 

rinietės. Maldaknygėje yra pa 

aiškinimas apie atlaidus ii 

daugiau, kaip 300 įvairių mai 

rų, kuriom popiežiai suteiki 

d laidus. Nors visos maldos go 

ros, bet už vis gerinusios yrb 

tos, kurioms suteikti atlaidai, 

fti knygelė turėtų būti visų ka 

talikų rankose. Kaina su ap 

taisais 66c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue, 

Cbieago, ld.

Indiana Egg .............................................................................. tonas $6.00

Illinois Egg............................................................................... M 6.00

West Va. Lump.................................................................. 99 7.50

Black Band Egg ........................................................... 99 7.50

Black Band Lump .................................................. 99 8.00

Red Asli Erie Lump .......................................... 99 8.50

Blue Grasa Lump ..................................................... 99 8.50

Fancy Lump ........................................................................... 99 8.50

Pocahontas Mine Run ..................................... 99 6.50

Pocahontas Lump........................................................... 99 9.00

Pocahontas Egg ........................................................... 99 9.00

Pocahontas Nut ........................................................... 99 8.50

Pocahontas Pea .................................................................. 99 6 75

West Va. Be dūmų, 50% rupūs . 99
• • •

7.25

Coke-Range del furnasų.......................... 99 9.00

Canell Block .......................................................................... 99 9 50

Stoker Screenings .................................................. 99 5.50

Best G radę Cliestnut................................................. »» 15.00

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

III LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
t

Linkim Visiems ^Savo Draugams ir Kostumeriams

V. PAUKŠTIS
IIARDWARE ŠTOKE

2738 VVEST 47th STREET

Tel. Lafayette 1237

ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAME MIESTE 

Mc« rs*m« užbondauoti miesto averlkai Ir kiekvienas rcAltnaa, kuris 
Išvažiuoja IA musų yardo, turi oficialaus sverlko ženklu. Tas garan
tuoja parodyt* ant Ukleto svarum*.

LINKSMŲ 5U. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Pacijentams

DR. JOSEPH KELLA
\ D E X T I S T A S
X"

6558 South VVestern Avenue
l’hone Hemlock 2061

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams

VINCENTAS S. NAUSĖDA
Tol. Brunswick 2545

1645 Wabansia Avenue . U

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Širdingai Velijame Visiems Mūsų 
KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS JR RĖMĖJAMS

Dėkojome Ui Palaikymą Bizniikų RySių Su Mumis 
Ir Tikimės, Kad Mus Ir Toliau Paremsite.

PEOPLES HARDWARE Be PAINT 
COMPANY

GREGOROH’ICII BROS. Savininkai

1901 West 47th Street
i-į- Telephone Lafayette 4193

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams Jj

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
P. Sachouslds, Savininkas

4359 South Maplevvood Avenue
- ■ Telefonas VIROTNIA 0817
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GANDHI BADAVIMAS IRr6 s‘u sunki’! a,gai^kuri i<wynnuill UnUnVIlTinO m valdinėms buvo daug skaude- NAUJI RASTAI
PEDAGOGIKA

Šiandien yra daug knygų a- 

pie jaunuomenės auklėjimų.

snė ir įspūdingesnė, negu vi- 

jsa tai, kas joms buvo jos už

dėta.

Vienas gydytojas — pėda-

Šv. Kazimiero Seserų Kon

gregacija. Parašė Kun. I)r. J. 

B. Končius. Šiomis dienomis 

išėjo iŠ spaudos knyga, kuri 

Amerikos

&• i .... gogas laiks nuo laiko pasnin

šiose knygose daugiausia rei-į? , - , , , j. x _ , , . ... kaudavo ne kad sudžiūtų, bet begalo sudomins

ksmes duodama vad. netiesio- , , . . . |,. . . o -j j -r ikad įgautų jėgos padaryti dau; lietuvius. Susideda įs keturių 

giniams metodams, kur moky- . *TX , . / ± . j r ± i
.... ... ! giau įtakos savo pacijen tams.'dalių ir padalinta j 43 skyrius,

tojas, būtent, stengiasi savo ‘ , . .

asmenybę kelti: 1) tinkamai Vienas vaikas šeštadienį po Pirma dalis dalis užvadinta, 

vidiniai nusiteikdamas, 2) au-Į pietų buvo sučiuptas melavęs. '* ‘ Kryžiaus Parapija Alt. 

Mėtiniams parodydamas, kų Sekmadieni turėjo būti šeimv- Carmelyje.” Joje aprašoma 

žmogus gali padaryti, kai no- nos ekskursija. Buvo galima tos parapijos istorija nuo 18-

ri ir 3) griežtai reikalauda

mas jo įsakymus pildyti.

vaikų palikti namie. Bet tė

vas tarė: ‘‘Eikite jūs, man su-

Indijonai savo arkliais per- ardytas džiaugsmas ir aš pa- 

joja didžiausias kliūtis, —jie siliksiu visų dienų namie ir 

nori, nori, nori... Vienas vo- dirbsiu.” Vaikas to niekad ne- 

kiečių karininkas pasakė nau- užmiršo.

jokams, kai šie negalėjo sn į Yra Viena sena, šventa ir 

savo arkliais peršokti kliūtis: prasminga legenda, kad už 

“Permeskite pirma savo šir- svetimas nuodėmes galima at

gailauti. Kilnios moterys ei

davo į vienuolynus atgailauti 

už saviškių nuodėme^. Čia glū

di gili žmonių solidarumo pa-

medžiagosdį, tada likusios 

truputis pats perlėks.”

Taip. Tasai galingas, įtiki

nantis, pavergiantis noras yra 

tada, kai auklėtojas ne tik rei

kalauja, bet ir savo pavyz

džiu pats parodo, kaip reikia 

elgtis.

Tame ir glūdi tikroji Can- 

dhi pedagogika ir psichologi

ja. Visada, kai jo pasekėjai 

griebdavos prievartos priemo

nių, jis stengdavosi tam pasi

priešinti savo asketiškais vei

ksmais, kaip tas indų vienuo

lis, kuris paklaustas, kodėl ge

ria drumzlinų vandenį iš šu

kės, atsakė: “Dievas to reika

lauja, kadangi per didelis skai 

čius žmonių geria vynų iš au

ksinių taurių.”

Visi auklėtojai iš šito pa

vyzdžio galėtų daug pasimo

kyti.

Yra paprasta rimtų gydyto

jų praktika neklusniems ir iš- 

dykusiems vaikams atsakyti 

skanumynų arba vakarienės 

Vietoj juos miegot pasiųsti. 

Tačiau vaikams būtų padary

tas daug galingesnis įspūdis 

ir akstinas, jei patsai auklėto

jas ar tėvas tam tikrais atve

jais atsisakytų valgio arba pa- 

• sitenkintų duona su vandeniu 

arba padarytų kitų vaikui su

prantamų savęs atsižadėjimo 

darbų.

Kai kartų viename moterų 

vienuolyne Vokietijoj įvyko 

nusižengimas vienuolyno drau 

smei, viršininkė, kuri pati dar 

buvo jaunų metų, pasakė, kad 

to būtų neįvykę, jeigu ji pati 

būtų stovėjusi tinkamoj dva

sios aukštumoj — ir pasisky-

slaptis. Socialinis klausimas 

turi daugiau problemų, negu 

kad ekonomika žino. Taip pat 

ir mes turėtume daug dažniau 

mųstyti apie tai, kad turime 

atgailauti už kitų nusikalti

mus, ne tik už savuosius.

Fr. W. Foerster

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

lūs, jo atvykimų į Amerikų, jo 

sumanymų steigti lietuvaičių 

seserų vienuolynų Amerikoje, 

kurios paimtų globoti Ameri

kos lietuvių mokyklas. Tame

92 metų iki 1932 m. Antros 

dalies vardas, “Šv. Kazimie

ro Seserų Kongregacija.” 

Antroj dalyj Amerikos lietu

vių visuomenė suras visas ži

nias, kuriuos liečia Šv. Kazi

miero Seserų vienuolyno pra

džių, įsikūrimų, plėtojimųsi ir 

tos kongregacijos dabartinę 

padėtį. Ten skaitytojai suži

nos kas kada ir kur kų kon

gregacijos steigimų sumanė, 

vykdė ir savo pastangomis pr 

isidėjo prie jos išsivystymo. 

Iš ten skaitytojui paaiškės tos 

kongregacijos seserų nuveikti 

darbai lietuvybės ir kataliky

bės žvilgsniu. Trečia dalis už

vardinta, “A. A. Kun. Dr. A. 

Staniukyno Biografija.” Ta

me skyriuje skaitytojas suras 

suglaustas žinias liečiančias 

A. a. Kun. Dr. A. Staniukyno 

gimimo vietų, jo išeitus moks-

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

KAZ HEAT INTENSIFIER CO.
A. KAZLAUSKAS, Sav.

*4454 So. Western Ave. Phone Lafayette 8227J

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems mūsų kostumeriams, draugams ir 

pažįstamiems

NEW PROCESS BAKING CO.
KUCHINSKAS BROS., Savininkai 

Lietuviai Remiate Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams

ALEX CIBULSKIS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

836 West 33rd Place 
Tel. Boulevard 2045

je gyvenusių paskutiniais lai

kais klebonų, ar seserų vienuo 

lyno vaizdus Chicagoje, pir

mų seserų paveikslų, žmones 

kuom nors prisidėjusius to

VILKAI JAU “KONCER 
TUOJA”

liukų paplautų, čia įprastas 

reiškinys. Žiemos naktimis čia 

.visada girdisi vilkų staugimas.

Žasliai, Trakų aps. A pylin-1 Šiemet kaž kodėl šitie vilkų 

l:ė gausi miškais, kuriuose nie I“koncertai” prasidėjo dar ru- 

skyriuje visuomenė sužinos vi vienuolyno įkūrimu ir vaizdus Ikad vilkai neišsiveisdavo. Kad denį. Seniai iš to daro išvadų,

sas kliūtis, kurias jis 

bevykdant visus savo suma
nymus. Ketvirtos dalies var

das, ‘ ‘ Seserų Kazimieriečių 

Kongregacija Lietuvoje.” Ke 

tvirta dalis kalba apie- pakvie

timų Seserų Kazimieriečių 

vienuolių vylyti Lietuvon ir sa 

vo nenuilstamu darbu prisidė

ti prie išmokslinimo ir auklė

jimo Lietuvos sūnų ir dukte

rų ir išplėtimo labdarybės dar 

bų. Toj dalyje aprašyta Pa

žaislio vienuolyno istorija ir 

seserų vienuolių darbų išsivys 

tymas Lietuvoje.

Knyga turi 350 puslapių, 

kurioje randasi 25 paveikslai 

liečianti ar tai Mount Carme-

sutiko pirmos mokyklos Amerikoje vilkas avį nuneštų arba kūme- kad žiemų vilkai būsiu pikti, 

ir jos vieton 1924 metais pas

tatytos naujos mokyklos.

Knyga išleista labai gra- į 
žiai ir jos kaina yra; su ge- i 
rais aptaisais $2.00 ir su pras Į 

tesniais $1.50. Tikimasi, kad 

visi tie, kurie rūpinasi lietu

vybės likimu Amerikoje pasi

stengs kuogreičiausia įsigyti 

tų knygų nuo Seserų Kazimie

riečių Chicagoje, 2601 West 

Marąuette Road, arba nuo 

M t. Carmelio klebono, l\un 

Dr. J. B. Končiaus, 312 So 

Poplar St., M t. Garinei, Pa

Tai pirmutinė istorinės 

svarbos lietuviams knyga ver

ta kiekvieno tikro lietuvio ir

Sjffi

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

KONSTANCIJA MARTINKIENĖ
Grocery and Delic&tessen

4516 South Hermitage Avenue
Telephone Yards 2423

lio Šv. Kryžiaus parapijų, jo- kataliko susidomėjimo. —V.B.

S?

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkim Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

GREEN VALLEY PRODUCT CO.
SAVININKAS WM. J. KAREIVA

4644 South Paulina Street
Tel. Boulevard 1389

L I N K 1 M E

Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGU
NAUJŲ METŲ

MARQUETTE
WET WASH LAUNDRY

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Į6551—53 SO. KEDZIE AVE. Tel. Hemlock 0254,

J. B. PANKAUSKAS
2021 CANALPORT AVE.

GROCERS LEAGUE STORES 
Renduo.janie garsiakalbius visokioms pramogoms

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

G. BRAZAUSKAS
BUCERNK IK GROSERNfi

2743 W. 59th St., Tel. Hemlock 34S2

»»e* t e f 9 C- .*• c. r-*
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams

WHITE ROSE CLUB
CIGAR FACTORY

S. 1VALSKI, Sav.
U501 So. Hermitage Ave. Tel. Yards 69845

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkimi visiems mūsų kostumeriams ir draugams

JOHN KINCINAS
FANCY GROCERY and MEAT MARKET

, 4441 South Honore Street
. Tel. Lafayette 5469

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Pacijent'ams

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

;3261 South Halsted Street Phone Victory 50485

LINKSMŲ ’ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Pacijentams

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7042

0$ LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ K
<2# NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams ‘ įą
$

ti
ti

Laidotuvėms patarnauja mandagiai, simpatiškai ir 

pigiai. Liūdnoje valandoje pašaukite:

Republic 3100

2506 W.' 63 r d ST. CHICAGO, ILL.

J. J. BAGDONAS

g

trr

Linkiu Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių visiems savo Kostumeriamsl 
[Phone Cicero 294 CHAPEL;

CHAS. SYREWICZE & SONS
GRABORIAI

1344 So. 50th Ave. Cicero, III. Auto Service for all Oeeasoinsį

A. MASALSKISSTANLEY P. MAŽEIKA

NAUJA GRAŽI KOPLYČIA DYKAI

3319 Auburn Avenuei
Telef. Yards 1138

668 West 18th Street

Telef. Canal 6174

718 West 18th Street

Telef. Roosevelt 7532

3307 Auburn Avenue 
Phone Boulevard 14139

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ LINK IME VISIEMS SAVO DRAUGAMS, PAŽYSTAMIEMS, PRIETELIAMS IR RĖMĖJAMS!

I. J. ZOLP
LIETUVIS GRABORIUS

1650 West 46th Street

Tol. Boulevard 5203

J. F. EUDEIKIS KOMP.
LIETUVIAI GRABORIAI

4605-07 S. Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741

J. F. RADŽIUS

LIETUVIS GRABORIUS

S. D. LACHAVIČIUS IR SONUS
LIETUVIS GRABORIUS

s

2314 West 23rd Place

Telef. Roosevelt 2515

BUTKUS
UNDERTAKING C O 

Wm; A. Pokorny, Lic. 

KOPLYČIA DYKAI

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161



šeštadienis, gruodžio 24, 1932 D R A r O A S
na •' -> Si 'tylimas parodo' kati ki'ttiijt)3,-Hias net nugaroms trinti, ’l a- nių sniegeną suiandama nuo 1
m2I1|I ZUlDOT MI" kepenos ir sniegelis turi alko- čiau, nežiūrint į visa tai, bu ligi -\5 gramo alkolio. lokiu- 

* , t lio žymių. Suprantama, tuoj vo rasta alkolio. lv-° stovyje žmorus užmirš

no tyrsiiejimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per ilgiK metus dr. A.

Getleris, New Yorko univer- buvo ragavęs.

padaroma i?\ada, kad žmogus' Bandymai buvo daromi m ta valgus ii pasidaio nai- 
prieš mirti buvo išsigėręs. O tik su žmonėmis, bet ir su kiai sus.
iš tikrųjų galėjo būti, kad jis lėinis ir šunimis. 1’astaries'n-- ] Trev:.nn? i-irtumo laipsnyj- 

(). jokių svaigalą ilgų laikų ne- ms gyvuliams girtavimo pri- užtinkama J,0OO-eiui gramu.

siteto profesinius, padarė dau-' Prof. Getleris sako, jog vi- bandymų narveliuose buvo k. nikolio. Žmogus nebetenka pu-j- 
gybę bandymų, kurie įtikino suose atsitikimuose jis gavo iš komi du mėnesiu. Ir jų snu siausvyros, liežuvis pinasi, ui- 1 
jj, jog žmogaus kūnas gamina žmogaus kūlio tyriausios rū- gvuiyse surasta alkolio. lodo pusėtr.-ai giltas.
nikolį. Jis chemiškai tyrė GDI/.) šies etilo alkolį. Jo bandymus1 Prof. Getleris yra toksiko-, pa>;ię<kjamaą
mirusių žmonių smegenis ir patikrino keli jo padėjėjai, ku- logas aii a nuodų tyrinėtojas, gį^. -uaas, 4

rie gavo tokius pat vaisius. J** dažnai sprendžia svarbiu* į ;;kstan(v.įuj gramu 
Jūs galite būti didžiausius teisingumo klausimus. Miršta ^nRa 4 j.^. rr,umi 
blaivininkas, gal per visų ra- žiogus automobilių nelaimi |e. ik()Įio Tuomet žmogus-yra vi- 

kepenos, turi šiek tiek alko- v0 gyvenimų neragavote jokių Kyla klausimas, ar ta nebl'--Į siekai girtas ir nebežino, kas 
lio, bet tai, žinoma, nereiški;), svaigalų, bet, nežiūrint to, ju- įvyko de! automobilisto^ ju0 darosi, 
jog alkolį žmogui reikia gerti, 'sų kūne vra alkolio. Bet kas girtumo? Pirmiausia, žinoma, Į
Priešingai — kaip žemiau bus 1 «ęalį užti'ninti šiais laikais, padaromas skrodimas. Bet tai Jei kimiuosius kelis įlietus 
matoma — gėlimas blogai vei- kaj tie žmonės, su kuriais bu- dar klausimo negali išspręst; 
kia žmogų, o esančio jame ai- Vo daromi bandymai, prieš mi Pavyzdžiui, žmogaus kūne, že 
kolio pačiame kūne yra paga- rtį negėrė svaigalų? rnose,' pilve randama alkolio

juose suiado etilo alkolio žy
mių. Kiekvieno žmogaus kū
nas, ypač sniegelis, kraujas ir

ketvirto
vienam

smegenų

girtuoklio kūnas labai gerai 
prisitaiko piie gėrimo. Žmo
gus, kaip sakoma, gali daug

minama tiek, kiek reikalinga.] yisi profesoriaus Getlerio Ta‘'iau iš to dar negalima nu- pakelti: jis gena daug, bet
Dėl to jo “papildymas iš bu- Įbandymai buvo daromi ,įstatyti žmogus girtavimo lai- nepasigeria, kadangi jo kūnas
telio” tik kenksmingas. nįnėje, kur sąlygos gana pa !Psnio- Viduriuose gali būti ai- greitai sunaikina arba paša h-

Abstinentai - žmonės visai ’togios’ ir galinti tinkamai |kolio’ « .žmo^s Sali

nevartoja svaigalų — turi gal- patikrinamos. Pacientai ma-,8““ mvuą. 
voje alkolio. Tai labai svar- žiausia per penkiolika dienų artumas ar blaivumas a- 
bus atradimas. Pasitaiko, kad prieš mirtį neturėjo progos ra bia™ai
žmogus netikėtai miršta. M i r- gauti alkolio. Buvo net žiūri- Žmogaus girtumas pare.-

kad duodami jiems vais- na nuo to’ kl*k alkoho
smegenyse. Štai kodėl alkolic

ties priežastis nėra tikrai ži- ma, 
noma. Tokiame atsitikime da- tai neturėtų re’ trupučio ai- ' 
romas skrodimas. Chemiškas kolio. Alkolis nebuvo vartoja- kiekis smegenyse turi labai di

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 4!>th Ct. Cicero, III.
Utur. Ketv. ir Pėtuyčioinls

10 — 9 vul.
8147 š. Hals'ed Št Chicago
l’aned., Sered. ir Subut. 2 — 9 vai.

Tel. IAFAIETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43 rd St.

(Prie Archer Ave netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 3 tkl 8 vai. vakaro
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarties

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Abhland Ave.
Aru 47tb Street

Ofisas Tai Grovehill *617
Rea. 47 87 8. Artesian Ave

Tel Grovehill 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
gydytojas ir chiruroas 
3438 West Marauett* Koad

VaL: 1-6 tr 7.9 P.M Ket 9-19 Ak 
Nedėlioj susitarus

Tel. Canal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampus Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

TEL. IJAFAYETTE 76 50

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave.Boulevard ”589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Res. 2136 W. 24th St.

TEL. CANAL 0401

Office Phone Ree. and Offlee
Prospect 1028 2359 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN ANO SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

> to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appotntmeut '

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242# West Marąuette Road 

VALANDO8:
B Iki 12 ryto, 7 Iki B vakar* 

r^lin, (r Ketv. vak. panai sutarti

Tel. Lafayette 5793

DR. A, J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

na alkolį. Mažai geriantis su 
juo jokiu būdu negali ‘Malky
tis.” Bet tai yra juk kūno ne- ' 
reikalingas ‘ ‘ dėvėjimas. ’ ’

Po kelelių metų nuolatinio 
girtavimo padėtis griežtai pe
rsimaino. Girtuoklio kūnas at-

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, 111.

vai.

į bunka ir nebegali greitai sr-' 
kielės reikšmės tiek praktikos naikinti alkolio. Tuomet jis 
tiek iz mokslo*atžvilgiais. [daug greičiau pasigeria už tų, .

Gali pats savaime kilti klau kuris tik retkarčiais tegeria. , UP. C-K. Kliauga

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Dresel 9191 

Res. Prospect 66 59 Jei neatsllicųla šaukite Central 7484
DR. P. Z. ZALATORIS

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Tel. Canal 0257

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 Iki 8:30 vakare

— siinas: kiek galima, išgerti, bet 
nenusigerti

m • -i v „ log pasigėrimas žymiai pareitai priklauso nuo žmogaus ° J & J 1

I DENTISTAS
Šia proga idomu pastebėti Utarninkais. Kelverants ir Subatomis

O I «>4i kkf 8fl.kMziiir.il/, Ay.9 ur.il VlLk/ l/kMk

pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tėa.

OFISAS
668 VVest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

OR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 21st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—ISPhone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomls ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

2420 W. Jdnrouette R<|. arti Wester» 
Ave. Flrone Hemlock 7828 

Panedftliais. Seredomis lr P6tnvčtoml« 
188, Sn. Halsted Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

•z • na ir nuo valgio. Žmogus, ktk-l: jeigu jis greitai nepa- Į . ' I
ris geria, o nieko nevalgo, 
daug greičiau pasigeria už tų. 
kuris neužmiršta užkandžių. •

i k u no
šalina arba nesunaikina alko-] 
lio, tai šis pasiekia smegenis į 
ir pasireiškia girtumas. Tai j
reiškia, kad vienas žmogus ga]Bet tai ir kad tuomet

______ Ii daug gerti ir nepasigerti, Ikūnas dn-btinurbūdu, be rei.
1439 S. 49 Court, Cicero, IU. kada kitas? kaip sakoma< i;asi. halo, neva stiprinamas prieš
_____ TBg* CTCBRO 1,17____geria nuo “pauostymo.” Žino- nu0(^us-

gus, kuris gali daug “pakel-

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvės* kuopigiausia

Reikale meldžiu ahdSauktl, o mane 
darbu busite užganėdinti.

«r»> zwwurr.lt J Ii 16 arba 1616
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Pitone Boulevard 413$

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, BĮ.

Prof. Getlerio tyrinėjimai 
tiA” Uu-i tokį kūnų, kuri!* gpgit parodo, jog alkblio kiekis žmo- 
“ sudegina” arba pašalina ai- gaus ir gyvulių -.anuose be-

„ , . , _ , . , kolį ir neleidžia dideliam jo veik vienodas. K. A. “S-ba,”
Orabonu, it Balstmuotoju kiekini pa5;.kti _,eg(.mj ______=______

Turiu automsbiiios visokiems Kai,aižulis patinka į sm-
genis, jo veikimas būna vie
nodas: tiek girtuoklio, tie! 
mažai geriančio žmogaus pro

Telefonas Yards 1138
E!rl - /. *u ‘ - -r ■ “ ■ •*

STANLEY P. MAŽEIKA

GARSINKITĖS ‘‘DRAUGE*

I. J. ZOLP
— tavimas pasidaro “miglotas’ 

ir kojos pradeda “pintis.”

DR.J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULIAI

v

SKABO RIUS IK LAIDOTUVIŲ
VKDKJAI

1650 WEST 46th STREET 
Kampam 4ltk lr Paulina Ita 

Tel. Boulevard 62B3-S418

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. Uoul. 624C

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SŲECTALISTAS■ s*-

Vai.: 9 Iki 12 ryto. 1 Iki 5, 7 
iki 8:30 vakare. 

Nedėliomis 10:30 Iki 12.
756 West S5th St. Chicago, IiL

GARSINKINTES
“DRAUGE"

JUDŲ rYDYTOJAIj

DIL VAITUSK, DPT.

Prof. Getleris sako, jog y-, 
ra keturi pasigėrimo laipsniai. 
Kuomet žmogus išgeria stik
linę alaus arba vyno, jis jo 
kių girtumo pažymių neparei

Nuiiudimo valandoje kreipkitės jkįa Tokio žmogaus kiekvie ' 
»rle manęs, patarnausiu si m patįs-1 °
tai., mandagiai, gerai lr pigiau negu name tūkstantyje gramų HUO- 
vltur. Koplyčia dėl Šermenų dykai. I '.....__________________________ _ genų yra nuo puses ligi vieno

RAY--D10 SALVE

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tat LAFAYETTE 7827

Ofiso vai. kiekvienų, dienų nruo • Iki 
| 12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
' nuo 4 Iki 8 vaL vakare ll tarnluluUa 
į lr Ketvergais.

Rea Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo S iki 4 tr ftuo 
• Iki 8 vai. vak. Nedėliomia pagal 

sutarti
Ofiso Tel. t Doulevard 7830 
Mamų Tel.: Prospect 1930

DR. MAKGKRIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietų
3325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 Iki 8 vakare

.^šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8488

L
Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 8-4 tr 7-9 vak. 

Šaradomis po pietų lr Nedėldienlala 
tik susitarus

3433 W. MARQUETTH ROAD

Rea Phon* 
Englewood <641 
V*ntworU> 1909

Office Phon* 
Wentworth 8**9

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ (STAIGA• -f <
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsą 

namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip- 
ūtčs kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

gramo alkolio. Tai nesudaro 
vienos dešimtosios dalies vie
no procento. Tuo tąrpu visiš- ; 
kai blaiviame žmoguje alkolis 
sudaro tik apie 9,0094 procen
to smegenų kiekio.

Antro laipsnio girtumas pa
sireiškia, kai Tūkstančiui gra-

SKAtTYKITE TR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Tel. CICERO 394

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už *35.Ou 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 R. 50th Ave., Cicero, Iii.

J. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
jaukite

Republic 3100

2506 W. 63ril Str.

MOSTIS. ypatingai Kon. 
dvi didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

ramEfcinklte Ir pamaty
kite kaip Kr. ita i pal. i.Kvi- 
r.a skausmų, giliai įsiga
lėjusį kaip:

RLMATIZMĄ
ET R N U DIEGIMĄ 

ŠALTĮ MUSKULUOSE 
pastyrtma nariuose 

MĖŠLUNGĮ 
NEURALGIJA 

rERSIDIRBIM \
NUGA UOS 8KAUD. 

IŠMFG1NKITE
Jeigu kartų pamėginsi! RAY—DTO 
mostj ir pnjuslt palengvinimų. Jūs 
visuomet laikysite jų savo namuose. 

Jūsų aptelkoj — 50c

ZReuraatizmas sausgėlė-
■ . Nealksnkyklts sar** skaus-
_ mals. Reumatizmu, Bauagėle, ® 

Kaulų Gėlimų, arba MėUunglu ■
® — raumenų sukimu: nes skau- _
■ dėjimai naikina kūno gyvyb* 1 

Ir dažnai ant patalo paguldo. ■
CAPSICO COMFOUND mo- ■ 

® stls lengvai praAallna virBml- _
■ n ė ta Ilgas; mums Mandl* dau- H 

gybė žmonių siunčia padėka- ■
" vones pasveikę. Kaina 66<s per n
■ paėių 66o arba dvi už *1.98.
a Knyga: "MALTINIS 8VEI- ■ 

KATOS" augalais gydytl«a kai- ■
■ na *9 eantų.

| Justin Kulis S
82*9 SO. HAL8TED ST. ■ 

I Chicago, III. II

LIETUVIS ABLIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
ietį priežastim galvos skaudėjimo, 
tvalginio, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių kardtį. Nunnu 
lataractus. Atitaisau trumpų regyst* 
r tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
itsltikimuose, egzaminavimas daro- 
nas su elektra, parodančių mažiau- 
aas klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUK

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tet Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicugo, III.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU BPCIALISTAS

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4G31 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
’ VALANDOS:

Nuo 19 Iki 13 dienų 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Ned*l. nuo 19 Iki 13 dienų

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 0—I
M«d4Uomls: nno 10 Iki IM.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Dilovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—13 nuo 3—4 *o 

pietų: T—9:34 vai. vakara. 
Nedėliomis 19 iki 13

Telefonas Mjdway 2880

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS U CHIRURGA8

6558 S. HALSTED STREET 
VaL: 3-4 lr 7-9 vaL vakar*

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenuood 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidal vakare 

apart šventadienio tr ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. Ir Res. TeL Hemlock 3374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir residencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-13 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-8 po 
piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vak. 

fivantadlenlals pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STitEET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Ofiso tr Res. TeL Doulevard 5911

• DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STitEET

' Dflao vai-: au* 1-9, aa* 4:S4-3iM

zwwurr.lt
8fl.kMziiir.il/


Teiksitės priimti nuo manęs, kaipo “Drau- 
gnešio” ir kaipo Jūsų tarno pasveikinimą 
su Švetnomis Kalėdomis ir su Naujais 
1933 Metais!

Linkiu Jums visiems “Draugo” skaity
tojams didžiausio turto — sveikatos! Visi 
lietuviai skaitykite “Draugą” ant ateinan
čių metų 1933, o pamatysite, kad bus 
laimingesni Nauji Metai, jeigu “Draugą” 
turėsite savo namuose.

VLADAS SHEMETULSKIS 
1440 So. 51 st Court Cicero, 111.

A. J. LUTKUS

HARDWARE, PAINTS, O1LS and GLASSES 

Phone Cicero 2725-R

[1421 So. 49th Court Cicero, III.

Juozapas Paterabas
GROCERNĖ IR MILKMONAS 

Visados šviežias tavoms

1538 South 50th Ave.

CICERO, ILL.

J. R u b i s
PIRMOS KLESOS BUČERNĖ 

IR GROSERNĖ

1308 So. 49 Ave.
Cicero, 111.

Mandagus patarnavimas

Mano pasirinktąjį groeery šius, sykiu važinėjo "ubagau- 

netikėtai teko vesti p. C. No- ti.’ 

rušienei, kuri ne tik per sa

vaitę laiko pririnko visokiu 

tai būdai reikalingų produk

tų, bet dar pati pripirko ko

truko ir jos vyras p. Charles sirinkimas įvyks penktadieni, 

Norušis iš savo bučernes 6556 igruodžio 0 d., 1:30 vai. popiet 

So. Western Ave. aukojo rei- .ligoninėj. Narės prašomos at- 

■kalingų daiktų. Jai taipgi te-jsilankyti ir atsivesti naujų na- 

ko tvarkyti knygelės, kurias irių, kurios norėtų priklausyti 

ji buvo išdalinus keli inėpe. ir sykiu dirbti tų idealų dar- 

šiai atgal. Ir visi tie jos pasi- bų. Alfa

rinkti darbai buvo gerai tvar- I----------------------------------------

riuje plačiai informuoja apie 

Kolegijos vienatinės Amerikos

Kiek pasilsėjusios visa ene- bernaičiams Sviesti ankstosios 

rgija rėmėjos pradės rengtis 

prie ko nors naujo.

Beje, mėnesinis rėmėjų su

PASIKVIESKITE
Amerikos L. K. Studentų 

organizacijos žurnalų, lietuvy.įstaigos reikalus, mokslų, pa 

žangų. j bės ir katalikybės naujų gynė-

"Laivas” talpina Kolegijos.^' 

mokinių lietuviškus raštus, kn Į Pirmasis numeris pasirodys 

rie visiems aiškiai rodo, kad Kalėdų šventėms, 

mokinanties angliškai, galima

išmokti-ir Kolegijoje puikiau

siai kalbėti ir rašyti lietuviš

kai.

" Laivas” yra skaitomas ne

komi ir sėkmingi, o ypatingai '||X Hnloni Amerikoje, bet ir Lie-

,rc,VIT/14* Jb- *|tuvoįe, Anglijoje, Brazilijoje,Per Visą Žiemą Argentinoje, Kanadoje ir net i

: I

gerai išėjo su savo groeery 

būda, nes išlaidų nebuvo ir 

nieko iš daiktų neliko — vis

kų išpardavė. Jai gelbėjo p. 

J. .Taeobs.

Taipgi sėkmingai savo bū

dose darbavosi: Agnė Kušlei

kaitė prie vaisių, gelbstant p- 

lei S. Bajorinaitei p. Bockus 

p. Bagdonas ir kitoms.

galite turėti kas savaitė

“L AIVĄ”
"Laivas” kas savaitė duo

da šešiolikų puslapių gražių 

pasiskaitymų.

"Laivas” vienatinis Ameri

koje dvasinio turinio savait

raštis.

GERI VAIKAI — TĖVŲ 
DŽIAUGSMAS IR PA

GUODA.

“ZVAMITE”
dvisavaitinis vaikų laikraštis 

šį svarbų tikslų pasieks. 

"ŽVAIGŽDUTĖJE” vaiku- 

Metams prenumerata $2.00. čiai ras daug gražių pamoky-

Į užsienį $3.00. Atskiro nume-Į nių, kaip reikia mylėti savo 

Dievų, savo brangius tėvelius 

ir savo tėvynę. Taip pat joje 

ras gražiausių paveikslėlių, pa

rio kaina 20c.

“STUDENTŲ ŽODIS”
336 VZ. BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.

P-lė Bajorinaitė taip pat at- 

silankusiems kortomis laimę 

ibūrė; jai darbuojanties prie 

vaišių, jos vietų užėmė p. Šim- 

| kevičienė. Prie Bakerv dirbo 

________________ p. Donat Monaeo ir p. Jos.

s v T. . . Miller, Torp Victor Nares, jai
Švento Kryžiaus Ligonines ‘ .

t>- , prigelbėjo Jos. Norkus. Clnna
Rėmėjų ilgai lauktas bazaras,, ? „ .

prie kurio rengtasi beveik per ’
tris mėnesius, jau praėjo. Kas -Ko^’-bifl būda vedė S. Sa- 

'atsilankė, matė pasisekimu. « J- Wa.tc1.es. joms

;Nemažiau prie jo rengiausi ir Pauk5t,s' ir

CHTCAGOJE
LIGONINĖS RĖMĖJOS

Laivas” deda gražių strai-į

psnių apie tikybų, dorų ir 6vt 

Marijos garbinimų.

Afrikoje, kur tik randasi ka-' 

ta'ikų lietuvių.

"Laivas” pusei metų $t.CO, 

metams $2.00, bendrai su Ko

legijos Rėmėjų naryste $3.00.

"Laivas” tinkamiausia Ka

lėdinė bei Naujųjų Metų svei

kinimo dovanėlė netiktai A- 

J menkoje, bet ir Lietuvoje.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
fesionalus ir biznierius, 
remkite visus tuos pro- 
kurie garsinasi jame.

sakų, eilėraščių, žaidimų, dai

nų, sporto dalykų, galvosūkių 

ir t.t.

Amerikoj ir kitose šalyse 

mietams S9 amerikoniškų cen

tų.

Adresas: Lithuania, Kaunas, 

Liaudies Namai.

"Laivas” dažniausiai ir y- 

ra Lietuvon siunčiamas gimi-

duoda 15 Katuli, i™?8 i- prietelia.ns. kaipo ma- 

loniausia atmintis.
"Laivas’

kų pasaulio žinių, iš Ameri

kos ir Lietuvos žinių.

"Laivas” atsako į skaityto

jų klausinius ir už tai jokio 

atlyginimo nereikalauja.

"Laivas” duoda žinias iš 

misijų, apaštalavimo darbų ir

aš, ir būčiau padėjus darbuo. 'IL Zalatoris- Nemažai darbo .kiekvien, mėnesi iSaiSkina Ma 

tis rėmėjoms bei seselėms ba- |ir trifls0 Pridėj° mflR« "inm-irtos Apaštalystės šv. Tėvo pa- 

jZare ir tuomi prisidėjus prie

ligoninės palaikymo, jeigu ne

"flu”, kuris buvo trini savai- ^iiiiiii||iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii2iiiiiiiii!iKllll!niiivsiliiiiiilllllliiiiliil*?-^( 
tėm paguldęs į lovų su savo =

'mažyčiu sūneliu.

minkė Mrs. Perrv G. Lusk, ku- tvirtintas maldos intencijas, 

.ri. bile komisijos narei papra- i 71 "Laivas” mūsų darbų sky-

Tad užsisakykite sau ir ki

tiems “Laivų” nors vienam 

pusmečiui, o nebenorėsite nie

kuomet su juomi skirtis.

Rašykite: •

“ L A i V A S ”
2334 Se. Oakley Ave.

CHICAGO, ILL.

HORTGAGEBAHKERSjJ^

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 

Texų informacija suteikiama
Dykai

2608 West 47th St

I Geriausia eash kaina už mo- 

’rgičius, bondsus ir deposit ce- 

įrlifikatus. 134 No. LaSalle St. 

Kambarys 316. Atdara vaka

rais.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū

sų namuose priei 

eglaitės už dolerį.| 

Telefonuokit:

Englevood 5840

.. P. CONRAD .
730 West 62nd Street

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark

Telefonas State 7660 
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

West Side“ 2151 W. 22nd St.

Tanedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

Grant Works Drug 

Store
Juozas Keserauskas, R. Ph.

4847 West 14th St.
CICERO, ILL.

Telefonas Cicero 39

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

SULIG MADOS 
EKONOMINGOS

Pilnutė

S 1.88

Anton Varp.ucen
Guaranteol

PLUMBINC AND HEATING

470C W. 12th Place
Tel. Cicero 3355-W

CICERO. ILL.

Sekcija

S‘S

Miestas pilnas $1.88 milinerių atla
pomis, bet nei viena nelygsta ver
tės kurių rasite pas FENZAU’S. 
Vertė — nepergalima., vertė —, ge
riausia materija, begalinta pasirin
kimas naujų rudens kepurių už 
»1 88. Sezono triumfas, kitur po 
$2.88 Ir $3.88. Taip pat patrau
kiančios kepurės:

Suėdė ir velour $2.95
Pagamintos už *7.50.
KITOS KEPURĖS.. $3.95 

Galvų sizai nuo 21 iki 25 col.

Plione Cicero 721

'f ’ ‘ • i

Dr. Helen M. Wisnow
DENTISTE

2137 So. Cicero Avenue 

CICERO, ILL. Chicago’s Finest, Largest Selection 
1646-48 W. 47 Ui. Kt.

Three Stores ln One—Just W. of 
Ashland

Dr. G. Semer
Optometrist

756 W. 35th St.
N. E. Cor. IIalste.1 St.

PHONE YARDC 1820

MARQUETTE
WET VVAS H LAUNDRY

i . , - .

Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai VIE- 5 i 
NINTELE LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAGOJE. |
Prašome lietuvių paramos. Kai turėsite drabužių dėl | 
išplovimo, siųskite mums arba šaukite telefonu = 
HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus ipaimti Jūsų 5

| bundulį.
6551-53 South Kedzie Avcyiue 

KHiiiiiHt!iiiuiiiiiiiiiiimim!imiiiiiiiHmiiimmimiiiiniiiiimmiiiiiiimmmiiiiiii&  
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiMiMiiimiiiHiiiimiifftiiHiiftaiiiiiiiiimiiHLH

WOOD ST. DEPARTMENT i 
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.
ši dldellaust aprėdalų — drabužių krautuvė jau jibrėjo J lietuvių S 

5 rankas. Čia rasite didelj prekių pasirinkimų.: vyrams, moterims, taip- = 
S gi ir vaikams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis. —

I VVood Street I
I DEPT. STORE |
| 1800 W. 47 Street =
KimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDimimimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiY

| MES MOKAME CASH UŽ |
Lietuvos Bondsus

Darome
Pirmas morgičių paskolas

Išrašome
Visokias apdraudas (Insurance)

. UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT GO. |
Not. Inc.

| 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215 į
HiimiiitiiiimiimmiimiimmmimiiiittimmMiiimiMiiiimiiiiiMiiiimmiiiiiiinr

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERFNfcS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
švediški mankštinimai Ir elektros masažas 

Treatmentai visokių Ilgi}, reumatizmo, nervų atitaisymo, žalčio
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violjetiniai Saulės Spin
duliu treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
M-oteru skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

CEVER} KAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas Žmogus mano pirkti kam nors 
kokių dovanų. Todėl, mes dabar ir 
parduodame {vairios rūšies čevery
kus su nupigintom kalnrli, knip 
tai už $2.95 ir aukščiau. Mes užlai
kome gerinusius čeverykus ir turim 
dideliuusj pasirinkimų visai šeimynai: vyrams, moterims Ir valkams.

'' A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St 
Room 905 Tei. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais- Utaminkais ir Ketvergals 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

flamų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES -
ADVOKATAS

lOS.rd PLACE IR STATE ST. 
Tel .Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel L.afayette 6393

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST.

{160 N. LA SALLE ST.— pagal sutartj

R, ANDRELIUNAS .
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projec- 

torius dėl judomų paveikslų 

įrodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

2650' W. 63rd St., Chicago, HL
Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 207$ 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, III.

Jonas Navickas
BUCERNĖ TR GROSERNĖ

1301 South 50th Ct. 
CICERO, ILL. 

Visados šviežia mėsa

Kiekvienas -Vardas parduoda 
Black band anglis, bet daugu
ma gan b a Illinois anglis vletuj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Crane Coal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis ir ui mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas .......... $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump .. $8.00

PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate - Loans - Insurance

Tarime pardavimui Ir mainymui visokios rflšles properčių, biz
nių, Uotų ir farmų. Jei mes negalėsime išmainyti, niekas negalės.

Apriramlns dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis Ir didžiausiomis apdraudos Įstaigomis

Kolektuojame morgičius. notas tr bilas. Padedame namų sa
vininkams surasti tuos. kurte yra plrkų morgičius ant jų pro- 
par^lų bankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mflsų raštinėn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui sutelklamaa Bus jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

JUOZAS A. RIZGENI
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS
Užlaikome dideliausią pasirinkimų; 

žiedų, daimantų, laikrodėlių ir kitokiųį 

Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainos^ 

dabar numažintos.

Taisome visokios rūšies laikrodžius. 

3255 So. Halsted St.

Tel. Victory 4356

Jai manai pirkti automobili, ateik 
11 pas mus pirmiau, nea mes užlaikoma 

▼lenų iš geriausių rūšių automobl- 
| liūs — BTUDEBAKER, kurie yra 

pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu. 
' Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

♦4OT ARCHER AVENUE 
Taiephone Lafayette 71 tš

Wa.tc1.es
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