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METAI-VOL XIX

Sveiki,
ANGLIJA SKUBIAI IMA TVARKYTI 

KARIUOMENĘ
KAP. A. EDENAS NEGEISTINAS 

ASMUO ITALIJAI ,

LONDONAS, gr. 23. — ROMjA, gr. 23. — Italijos 
Anglija imasi skubiai tvar- vyriausybė tyli apie tai, kad

f?.

£iri

I

Kalec
LINKIME LINKSMĮIŠV' KALĖDV ŠVENC|y

Visiems mūsų prieteliams, gerada
riams ir rėmėjams. Ačiū Jums už suteik
tas mūsų vienuolijai dovanas. Lai pra- 
kartėlės Išganytojas teikdamas ramybę 
žmonėms geros valios, laimina Jus ir su
teikia tikrą ramybės džiaugsmą.

MARIJONŲ KONGREGACIJA

kyti kariuomenę namie ir Af
rikos kolonijose. Paskirtas 
užsienių reikaLij sekretorium 
kap. A. Edenas yra atkaklus 
Mussolinio žygių priešas. Jo 
paskyrimas reiškia, kad An
glija pasiryžusi vykdyti sank
cijas prieš Italiją ir paskelb
ti dar naujas. Pats parlamen
tas remia sankcijų vykdymų.

Naujas sekretorius imsis 
tuojau regimentuoti valsty
bes, kurios turėtų gelbėti An
glijai, ‘ jei Talija pasiryžtų

kap. A. Edenas paskirtas A n 
glijos užsienių reikalų sekre
torium. Fašistų laikraščjai 
pažymi tik įvykusį faktų. 
Daugiau nieko.

Tikrenybėje gi italai labai 
nepakenčia kap. A. Edeno, 
kaipo atkaklaus Mussolinio 
žygių priešo. Jie žino, kad 
Anglijos užsienių reikalų nau 
jas sekretorius dirbs už tai, 
kad visos sankcijos prieš 
Italiją būtų griežtai vykdo
mos. Jis greitai iškels ir ži-

•i....

u®

vykdyti savo grasinimus ir balo “embargo” klausimą, 
atakuotų karo laivus Vidur- Čia spėjama, kad jei bus 
žemio jūroje, arba pultų bri- vykdomas žibalo “embargo” 
tus Egipte. (uždraudimas gazolinų siųsti

Gloria in Eicdta'isl gieda angelai'— 
Garbę Dievui duoda visi jie linksmai; 
Bėkit, vaikai į kūtelę
Pas Jėzų ir pas Panelę
Švenčiausiąją, Švenčiausiųjų.

O visi jūs, vargšai, kų kenčiat skausmus 
Ėdžiose jau laukia Gydytojas jūs;
Eikit ligoniai žaizduoti,
Eikit, kuriems reik dejuoti,

Pas Jėzų, pas Jėzų! ,

A

Tačiau Italijos atakos pr
ieš Angliją neįmanomos. Ata
kos sukeltų karą, o to sėkmė
je būtų užblokuotas Suezo 
perkasas italams. Tokiam at
sitikę turėtų griūti Mussoli
nio kampanija Etiopijoje Ir 
karas persimestų Europon.

NUGINČIJAMAS MEKSIKOS VYSKU-
PO PRIEŠVALSTYBINIS VEIKIMAS PRIEŠ HITLERĮ

CHICAGOS KARDINOLAS SVEIKIN- 
KUNIGUS IR TIKINČIUOSIUS

Kaip kas metai prieš Ka- Dievui turi reikštis už Jo gc- 
lėdų šventę, taip ir šįmet Jo rūmų mums. Kai mes nukrei- 
Eminencija Kardinolas Mun- piame akis į senųjį pasaulį, 
delein, Chieagos Arkivysku- tenai matome tik vienus tau
pas, išleido Kalėdų ir Nau- tų vargus. Ant jų visų kilio 
jų Metų sveikinimų, linkėji- pavojai, neramumai ir baimė, 
mus ir laiminimų arkivysku- Dievas saugo mus nuo to 
pijos kunigams ir visiems ti- visa.-Palengva, bet tikrai im*B 
kintiesiems. nusikratome sunkmečiu, kūrs

_ .1 - . , . ilgų laikų mus smarkiai inv-Jo Eminencija pažymi, kad , ir_ ______ . ____ bo. vadinasi, grotame j nor
malius laikus. Nepaisant par
tizanų argumentų ir agitato-

ARKIVYSKUPAS GAVO
PALANKU ATSAKYMĄ
MEXJC0 CITY, gr. 23. — 

Iš Guadalajara arkivyskupijos 
ofiso paskelbta, kad arkivys
kupas Orozeo gavo palankų 
prezidento Cardenaso atsaky
mą.

Arkivyskupas neseniai gr‘- 
žo iš ištrėmimo- ir kreipės pas 
prezidentų, kad jam, arkivys
kupui, būtų leista įsiregis
truoti kai paprastam kunigui, 
kad galėtų eiti kunigiškas pa
reigas savo rezidencijoje.

NAUJAS PASAULINIŲ LAI
KRAŠČIŲ PRASIMA

NYMAS

Neseniai Chieagos pasauli
niai laikraščiai paskelbė ži
nių, kad t būk penki kunigai iŠ 
Techny, III., dingę Vokietijo
je ir kad būk Švč. Marijos 
P. misijos namų prokurato
rius kun. B. J. Bonk vyk
siąs Vokietijon, kad suradus 
tuos dingusius penkis kuni
gus.

Dabar iš Techny, UI., pa
skelbta, kad ta visa žinia ap
ie dingusius kunigus yra gry
nas prasimanymas.

NAUJAS BOARDO NARYS
Cooko apskrities mokesčių 

patikrinimų boardan paskir
tas P. Drymalski vieton mi
rusio F. W. Brummel.

Italijon), Europai pavojus 
bus neišvengiamas. Žibalo 
“embargo” bus stačiai rau- ■ 
donos vėliavos mosavimas pr- į 
ionfLis buliaus akis i

Kai kurie laikraS-1 MBKICO CITY, gr 23 _(JOUGHLINO ORGA~
čiai, rašydami apie įvykius J Sonora valstybėje paskleis- j 
Anglijos politikoje, baigia to-< tas Sonora vyskupijos gener-| 
kiu tonu, kad, rasi, Anglija alvikaro kun. Martino Por- 
rimtai imasi darbo, kad ko- tola pasirašytas aplinkraštis, 
vojus prieš ltalijų visomis kuriuo nuginčijamos kalbos,

NIZAGIJOS SUVA
ŽIAVIMAS

BERLYNAS, gr. 23. — Na
cių vyriausybė pagaliau ap
sižiūrėjo, kad Pomeranijos, 
Silezijos, Rytinės Prūsijos ir

šis sveikinimas nėra kokia 
norsi naujanybė. Kas metai 
tas pakartojama. Pinnomis 
Kalėdomis pirmasis sveikini
mas buvo atneštas iš. Dan-

rių šūkavimų, mes šis 
geriau stovime medžią

. , , • t, . Ir kai kuriais atvejais dvasi-gaus. Angelų korai Betliejų- . . „ ,. .e * •’ mai, už ta kūną tautų ant žė-je tada skelbe pasauliui: .. t.. , 5. , _ . mes, pareiškia Kardinolas.“Garbe Dievui aukštybėse ir
ramybė žemėje gero. va- Katalik« BaSnyfia Am»rl- 

kitų krašto dalių valstiečiai ]joa žmonėms.” Šis sveikini- koje’ 88,10 Jo Eminencija, yra 
ūkininkai išjudo kovoti prieš mas per visus krikščionybės ,aisva .nu0 koki”..nor’ ’’'on 
Hitlerio vykdomų tvarkų. TJki amžius kas metai Kalėdų se- CT’ m“8,, ParaP’iM lr istn,‘

priemonėmis. Jei tas būtų tei
sybė, tai ir Italija turėtų nū-

DETROIT, Mich., g?. 23. 
— Kun. C. E. Coughlin va-

kad būk vyskupas Juan Na- 
varrete užsiimųs priešvalstybi- 

sikratyti vien tuščiais grasi- niais aktyvumais prieš Mekai- kar per radijų pranešė, kad 
kos vyriausybę ir Sonora vai- apįe 40,000 savanorių neapmo-

ninkai ima sabotažuoti vv- zonu pakartojamas visose gos žydi, mūsų mokyklos yra

nimais.
Kaip ten nebūtų, bet sau

sio mėnesį bus sulaukta nau
jų įvykių Italijoje ir Euro
poje.

ITALAI LAKONAI YRA
MENKI KOVOTOJAI

JIGJIGA, Etiopija, gr. 23.
— Etiopiečiai pagaliau įsiti
kina, kad italai lakūnai yra
menki kovotojai ir kad jie NEW YORK, gr. 23. — 
nežymius nuostolius daro et- Laikraščiai paskelbė, kad la-

stybįę. Aplinkraščiu pareiškia
ma, kad tas yra melas, kad 
vyskupas neturi jokio sąryšio 
su sąjūdžiu šioje valstybėje.

Gen. Rios Zertuche, penk
tojo zono karo vadas, iškėlė 
šį kaltinimų prieš vyskupų 
Navarrete. .

LAKŪNAS LINDBERGH 
APLEIDO AMERIKĄ

karnų asmenų visam krašte 
organizuoja piliečių grupes, 
kurios rems tik tuos kandida
tus kongresan, kurie pasisa
kys už pinigų sunacionaliza- 
vimų, Kad paėmus krašto pi
nigų tvarkymų iš tarptauti
nių bankininkų.

Taip pat pranešė,’ kad jis

iopiečiams su svaidomomis 
bomihjomis. EtiopieČių vadai

kūnas pulk. Lindbergh su 
žmona ir trijų metų amžiaus

pareiškia, kad lakūnai iš di-Į sūnumi apleido Ameriką — 
dėlės aukštumos nieku būdu išvyko apsigyventi (Anglijoj.
negali pataikyti numesti 
bombas ten, kur jų planuoja
ma. O juk svaidomos bombos 
yra nepaprastai brangios. Vie 
nam atsitikime italai lakūnai 
paleido apie 800 bombų ir tik 
6 asmenis nukovė.

Kuo daugiau jie bombuoja 
mus, tuo geriąu, pareiškia 
vienas etiopiečių vadų. Mes

Jis tai padaręs, kad išvengus 
grobėjų. Paskutiniais laikais 
jis gavęs daug grųsinimų.

KRAŠTO VYRIAUSYBES 
IŠLAIDOS

WASHINGTON, gr. 23. — 
Prezidentas Rooseveltas susi
rinkusiam kongresui įduos 7

-r—*'* . "Y Julijonų dolerių išlaidų są-nebijome jų bombų, o italai 4mat a
tuo būdu tik veltui pinigus 
eikvoja. Maži nuostoliai pa
daromi su bombomis, o italai, 
kiek žinoma, neturi daug pi
nigų. Svaidomos bombos gali 
būt kenksmingos tik masi
niams kareivių susibūrimams. 
Etiopiečiai veikia pakrikiai.

matą.

5 MILIJONAI DOL 
BONUSAIS

DETROIT, Mich., gr. 23. 
— General Motors bendrovė

riausybės maisto reikale pat-, hažnyčiose ir koplyčiose mūsų ®aV°8’. ®U8Ų 2mone« Yra ’8tP 
varkymą. Jie atsisako nacių kunigų ir tikinčiųjų. Visi klau kimi 1F du08n,n«L M-
autoritetams pristatyti iš pia vrk& Kūdikį IšganvtojQ
kiekvieno ūkio skirtą kieky
bę pieno, bulvių, kiaulienos 
ir kitų žemės ūkio produktų.

Apie tai patyrusi vyriau- mu8ų dėkingumas 
sybė tuojau suskato imtis 
griežtų priemonių, kad palau- 
žus ūkininkų sąjūdį, kol dar 
nėra vėlu.

Kovą su ūkininkų sąjūdžiu 
vyriausyb(ė pavedė slaptai po

nyciai ateitis atrodo skaisti 
ir daug žadanti ir priklau
santi nuo mūsų pačių. Kndi- 

Kardinolas pažymi, kad kis Išganytojas telaimina vi- 
maldomis sus.

kūtelėje Jo gimimo dienų.

TEISMAS SVARSTYS 
GUFFEY ĮSTATYMĄ

planuoja sušaukti National,licijai. Pasklydę agentai ieš-
Union for Sočiai Justice su
važiavimų rugpiūčio mėnesį.

PIRMIAUSIA UŽSILIEP
SNOTŲ BALKANAI

PARYŽIUS, gr. 23. — Čia 
tvirtinama, kad jei Italija im
tų atakuoti Anglijos karo 
laivus Viduržemio jūroje, ka
ras tuojau persimestų į Bal
kanus, o^iš ten — Europon.

Visos Europos valstybės su 
dideliu atsidėjimu seka Itali
jos žygius ir budi, nes neži
no, kų gali atnešti rytojus.

kos sąjūdžio vadų ir juos, 
be jokio klausimo, suims ir 
statys teisman kai išdavikus.

Prūsijos premjeros Goerin- 
gas pareiškia, kad, štai, so
vietų Rusijoj bolševikai apsi
dirbo su kulakų (pasiturinčių 
ūkininkų) sąjūdžiu, taip na
ciai apsidirbs su tais savo 
ūkininkais, kurie ryžtasi mai
štus kelti prieš tautos vado 
Hitlerio valią.

WASHJNGTON, , gr. 23. — 
Vyriausias teismas šiandien 
pranešei, kad jis' svarstys Guf-{ 
fey įstatymo legalumų.

PALESTINOS ŽYDAI 
PRIEŠ ARABUS

JERUZALE, gr. 23. — An- 
įglija planuoja Palestinoje su-
. daryti legislatyvę tarybą, ku- 

Šiuo įstatymu vyriausyt® • rion proporeio„a|iai įeitl) ara. 
tvarko minkštųjų anglių pra- įr žydų atstovai. Palesti- 
mon?- noje yra apie 750,000 arabą

/ir apie 350,000 žydų. Tad ta- 
\\ASHINGTON, gr, 23. — rvbon turėtų įeiti dvigubas 

Vidaus mokesčių biuras pas- j skaičius arabų, negu žydų at- 
kelbė, kad Illinois valstybėje • stovų.
yra vienas asmuo, kurio me

NĖRA REIKALO IŠTREMTI 
CALLESĄ

Žydai tuo nepatenkinti ir
5 milijonų dol. Jo pavardė 8akn’ kad Jie nw1alyvausių ta-
slepiama. ! ryb°je’ Zydam8 norwi turtti

______________ | lygybę su arabais.

i Iš oro biuro praneša, kad

tinės pajamos siekia daugiau

BUVĘS SEKRETORIUS 
FALL PRIIMTAS BAŽ

NYČION

į rytoj — Kalėdų dieną, nu-
CITY gr 23 _  matomos šaltis. Pažymima,

kad numatomas pragiedrėji-1 
mas, atėjus iš vakarų šalčio

EL PASO. (per paštą). — 
Buvęs U. S. vidaus reikalų 
departamento sekretorius A. 

dari^ninkams išmoka 5 mili-tB. Fall apkrikštytas ir priim-
jonua dol. bonusais. tas Katalikų Bažnyčion.

Tūkstančiai organizuotų dar
bininkų vakar sukėlė demon
stracijas. Reikalavo preziden
to Cardenaso, kad būtų iš
tremtas iš Meksikos gen. 
Calles.

Cardenas atsakė, kad ištrė
mimas nereikalingas, nes Cal- 
les nėra pavojingas valstybei.

bangai.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas lengvas 
sniegas; šalčiau.

OFISį UŽDARYSIME 
4 V. VAKARE

Šiandie, gruodžio 24 d. 
“Draugo” ofisas dėl pripuo
lamų Kūčių ir šv. Kalėdų ’ iš
vakarių bus uždaryta* nuo 4 
v. v. Turintieji tą dieną bū
tiną reikalą prašomi atlikti 
prieš minėtą valandą.
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DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

kia visuose pasaulio kraštuose. Kasmet Ka
lėdose giedame angelų giesmę, kuria jie 
pasveikino gimusį Taikos Karalių, būtent — 
apie Dievo garbę ir ramybę geros valios žmo
nėms. Bet, matome, kad toli gražu dar ne 
visus žmones, ypač ne visus valstybių val
dovus pasiekė tikroji Kristaus dvasia, Jo 
taikos dvasia. Toli gražu ne visų valstybių

Kun. J. Vaitkevičius, M.I.O.

KRISTAUS KUNIGYSTE
ries dalininkai” (2 Petro, 1, 
4).

Taip pat per Kristų buvo
me sutaikinti su Dievu: “Nes
visai Dievo pilnybei patiko 
apsigyventi jame ir per jį su
derinto. visa su savim, ar kas 
yra ant kemša, ar danguje, da
rant jo kryžiaus krauju tai-

Kad giliau suprastume Kri- k*’*' (Kolos- 19> 
staus uždavinius ant žemės, o

1. Kristus yra tarpininkas 
“Tu kunigas per amiius 

Melhuedeko būdu” (Ps. 109, 
valdovai yra geros valios ir dėl to jie savo 4). Tuos psalmės žodžius pra- 
pavaldinius neveda prie taikos, bet dėl savo našas taiko mūs Išganytojui, 
tuščių, žemiškų išrokavimų veda į karus.

Kiekvienam rimtai galvojančiam žino 
gui šiandien turi būti aišku, kad tol, kol būtent, kurie daro aukas 
Kristaus dvasia neapims visų žmonių širdis, krauj0 praliejimo, 
kol nebus pildoma šventoji Jo valia ir tai
be jokių kompromisų, tol pasaulyje nebus 
taikos ir ramybės. ,

Dėl to šių metų Kalėdose visų katalikų 4*5 ^vristų ir kunigijos Nau- 
maldos turi būt nukreiptos į Betliejų prs- jojo įstatymo tikslus ir pa

vadindamas jį kunigu per 
amžius Melhizedeko būdu, to-

Zvinglius ir kiti sakėsi esu kaip kad kalbėjo ant Sina- 
šv. Dvasios vedami. Jauninu- jaus kalno, arba krikšto metu 
Moji iš visų herezijų Marija cnt Jordano krantų. Tačiau, 
vilai kreipėsi net prie šv .Tė- toji Dievo iškilminga kr.lba 
vo Pijaus X, kad patvirtintų sunkiai yra žmogui pakelia
mų mokslų kaipo iš Dievo pa- ma, todėl žydai, išgirdę tų 
einantį. Šv. Tėvas atsakė, kad kalbų iš debesų ir tarp zui
tas mokslas visai neina iš lų ir perkūnijų, parpuolė ant 
Dievo, bet ii velnio. Marija- žemės kaip negyvi n puiys 
vilai, žinoma, nepatikėjo Kri- prašė Mozės eiti kalbėtis, su 
staūs vietininko žodžiams, at- Dievu, o jie pasižada klausy- 
sitraukė nuo Bažnyčios ir i»a- ti, -kų Dievas pasakys per Nu
guliau paskendo bedievybėje, zės lūpas: “Tu mums kalbėk 
Aišku, kad tai nebuvo Dievo ir klausysime: tenekalba mu

ms Vūžpats, kad kartais ne
numirtame” (Iš. 20, 19). Žmo

.... . . ,. . nės tat patys pareikalavo ta-pnklydimo taip svarbiam rei- , . , tT- i iv ••., ruininko, nes Dievo kalba jiekaie, kaip kad yra išganymo. 1

įkvėpimas.

Kad apsaugotų žmogų nuo

Visus savo bendradarbius, koresponden
tus ir skaitytojus redakcija nuoširdžiai svei
kina su šv. Kalėdomis, palinkėdama, kad 
gimusia Kūdikėlis Jėzus atneštų į.visų jūsų 
namus dvasinės gerovės, sutikimo ir ramy
bės*

Leisdami į pasaulį padidintų dienraščio 
numerį, pavestų šv. Kalėdoms, tariame ačiū 
savo 'bendradarbiams už gražius, turiningus 
raštus, biznieriams ir profesionalams už svei
kinimus ir garsinimus, kurie davė galimu
mų išleisti Kalėdoms dvigubai didesnę laidų.

Šis gražus Kalėdų numeris gali būti ge
ru pavyzdžiu visiems laikams, nes jis paro
do, kad sutelkę jėgas į krūvų, daug kų gero 
galime nuveikti. Mūsų rašytojai padarė tų 

ydnumerį turiningu, biznieriai ir profesionalai 
trigubai daugiau lapų prie jo pridėjo. Tai 
padaryta skaitytojų naudai ir džiaugsmui. 
Bet ir visiems iš to nauda ir džiaugsmas: 
rašytojai jaus pasitenkinimo, kad jų proto 
darbu visuomenė naudojasi; tie, kurie garsi
nasi žinos, kad apie jų įmonę ar profesijų 
sužinos tūkstančiai skaitytojų ir, be abejo
jimo, juos parems; dienraštis pajus medžia
ginę paramų. Žodžiu, laikraštis pasidaro sė
kmingu tarpininku tarp pirkėjo ir pardavė
jo. Jis darosi didesnis,. įvairesnis ir dėl to 
platesnę vagų gali varyt religiniame, tauti
niame ir kultūriniame darbe.

Jei taip būtų ne tik per Kalėdas, bet 
visuomet, jei taip viens kitų remtume ne 

y vienų dienų metuose, bet kasdien, tuomet vi
siems geriau sektųs, visais atžvilgiais dides
nę pažangų darytumėm.

Laikraščio skaitytojas negali remti to 
savo tautiečio, jei nemato jo vardo to laik
raščio rėmėjų surašė. Taip pat ir įmoninin- 
kas negali būti dėkingas tokiam skaitytojui, 
kuris, matydamas jo skelbimų laikraštyje, 
ne jį remia, bet kitatautį, iš kurio niekas 
iš lietuvių, jokios naudos neturį.

Mūsų tautiškam išlaikymui šiame kraš
te kaip tik reikia viens kitų remti, iš vieno 
dirbti, savų spaudų ir savas įstaigas palai
kyti. »

Kalėdos mus bent trumpam laikui su
vienija, į bendrų darbų įtraukia. Ir tai ge
rai. Bet mes nuoširdžiausia linkime, kad 
šv. Kalėdų dvasia visuomet būtų su mumis 
visais. Kalėdų žvaigždė, lyg tuos Tris Ka
ralius, teveda mus visus prie bendro tikslo 
— amžinojo išganymo ir vienybės čia žemėje, 
mūsų medžiagiškai ir tautiškai gerovei!

Jeigu Dievas yra taip arti 
mūs, kad mes jame judame, 
gyvename ir esame, jeigu Jo

šant lšganytojaus, kad Jis apšviestų žmo- reigas,,pasvarstykime apskri- akys skaito mūs žingsnius k 
nių protus, kad vis daugiau atsirastų geros tai kunigo idėjų, kas jis yra plaukus ant galvos, jeigu žino
valios žmonių, kad tikintieji visi ir melstus ir kam jis yra reikalingas. Į visus mūs reikalus, jeigu pats savo &atyke» kada pats kalba, (Tęsiu - ant 3 pusi.) 
ir dirbtų už pasaulio taikų ir ramybę. Tikroji ir tiesioginė kunigo girdi visus mūs dejavimus ir

laikų pasauliui užtikrins ne gausingos, yra tarpininkam tarp maldas, klausymas kyla, kam
Dievo ir žmonių, žmonėms ske-' yra reikalingas tarpininkasgerai apginkluotos armijos, ne moderniški

lėktuvai ir galingi karo laivynai, ne tarp-, . u ... , . .. .
tautines nusiginklavimo konferencijos, bet „ v ... . , *
visos žmonijos auklėjimas ir mokymas, pa
grįstas Kristaus mokslo dėsniais, gilus ir 
tikras Kalėdų prasmės supratimas.

Šiais ekonominio suspaudimo, karo pa- našauti jų maldas ir pageida- 
vojų, vispkių netikrumų ir nugųstavimų lai- vknus, užtarti žmones pas Die- 
kais, šv. Kalėdos teatneša pasauliui taikų, vų, atlyginti Dievui ui jų kal- 
Taigi kreipkimės prie Kristaus Šaukdami: tęs, žodžiu, atstovkuti žmones 
“Viešpatie, kur kitur mes benueisimi Tu tu- > paa J)įeVų.
ri amžinojo gyvenimo žodžius”. , , .. , .

• • » , Kad tokia, o ne kitokia yra
Vokietijoj gyvenimas prie Hitlerio vai-, kuniK° Pareiga, matosi iš 

džios pasidarė nebepakenčiamas. Iš ten bėga,110-)0 įstatymo kunigų parei- 
lauk ne tik persekiojami žydai, bet ir patys kurias nustatė patsai Die 
v
k ieti jos. Pranešama, kad iš Vokietijos jau jimų. Levi jo padermė, iš ku- 
emigravo virš šimto tūkstančių žmonių ir rios buvo imami kunigai, da

Dievo kelių, žodžiu, atstovau
ti Dievų pas žmones, o Dię- 

: v ui reikšti žmonių valių, at-

tarp Dievo ir žmogaus, kuris 
atstovbutų Dievų pas žmones, 
o žmones pas Dievų, juk Di^ 
vas gali pats betarpiškai pra
kalbėti į žmogų, o dažnai ir 
kalba, apšviečia kiekvienų 
žmogų ateinantį į šį pasaulį, 
kitaip sakant, kam yra reika
linga kunigystė, kodėl tik per 
Kristų galime prieiti prie Die 
vof

Dievas, statydamas tarpini

NAUJI KARO PAVOJAI

Italija nė Vt>I»ano pasitraukti iš Ktio>- 
pijos. Jos tikslas — užimti visų tų kraštų ir 
jį savo naudai išnaudoti. Anglijos ir Pran
cūzijos politikams nepavyko pravesti jų su
darytas “taikos planas”. Prieš jį pasisakė 
Tautų Sąjunga, nes tuo planu norėta ji ap
sukti. Nepritarė jani nei anglų nei prancū
zų parlamentai. Dėl to Europos tarptautinė 
politika pasukta agresyvesnėn pusėn ir, ma
noma, dabar stovima arčiau naujo karo Eu
ropoje, negu kuomet nors pirmiau. Dabar 
dar didesniu įsitempimu mobilizuojamos ar-' 
mijos ir jos apginkluojamos. Didžioji Brita
nija ieško sau talkininkų ir jų suranda. Bile 
dienų gali jos laivynas ir kariuomenė pasi
judinti ir uždegti Europą, o gal ir visų pa
saulį, karo ugnimi.

Žodžiu sakant, karo debesys Europos 
padangėje renkasi. Ir, štai, rytoj švenčiame 
Kristaus, Taikos Karaliaus, gimimo šventę! 
]>ėl to apie tų klausimų giliai pamąstykime, 
rimtai jį apsvarstykime.

Jau praėjo devyniolika šimtmečių nuo 
Kristaus gimimo. Jo įsteigtoji Bažnyčia vei-

reikalas, Dievas pasirodo su ms atrodė baisi ir nebepake-

nkų tarp savęs ir žmogaus, ■ dicija, kai Kūčių dienų ne-
7kie{UL'jertik’mh7'važiu7ja iaūk'iTva-' vas. tvarkydamas žydu tik*- ,Par0<15 didel» žmoniškumu pa |valia pykti, bartis, surūgusiu 

o.... ian t o,,;Ln. L-., !darė didelį nusileidimą ir pri-1 būti ir t. t.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tui patieka.
--------■— i Į gerų merginų pančiakas

Meri Krismus! įdėti po gerų vaikinų, o į vai-
Pas lietuvius yrą sena tra- kinų — po gerų merginų, gi 

tiems, kurie naktimis daužo
si ir po dvylikės patys eida
mi strytais šunes imituoja —■ 
po gerų lenciūgų, kad šešta-

didelį nusileidimų ir pri- j būti ir t. t. Ba, sako, kas 
sitaikymų prie žmogiškos pri- 1 Kūčių dienų būna piktas, su-

pėjAma, jog netrukus dar tiek išvažiuos.! ]įnant Žadėtųjų žemę/negavo «i,ntįeb-Juk Jei«u žnio«lis tu':rugęs’kai devynios Ijėtnyčios’ dieilių vakarais dažniau prie
Tai ‘reiškia, kad Hitleris, vietoj žadėtos ge-į savo dalies> jį turėjo igsibla_ |rėtų angelo prigimtį, kuri pa-i toks pasilieka ir rundinus lovos prisirištų ir žmonėms 
rovės, vergijų ir skurdų žmonėms užtraukė. į gįvtį visas padermes, kad Savma tiesų išsyk, be protą-.metus. O pyktis, surūgimas pakajų duotų.

vimo, be ilgų svarstymų ir iš- Į dažnai žmogų į kapus nuva
vadžiojimų, nebūtų reikalo ka- ro.

škyti po visas padermes, kad 
• * » žodžiu ir savo pavyzdimi ga

Vieno Austrijos miesto, Zalcburgo, ka- • lėtų jas mokyti Dievo tiesų ir 
lalikų spaudos įmonių vedėjai nutarė darbi-1 įsakymų. “Jų žemėje ntkko 4 J4 4*;r tarpininkę. To
ninkama mokestį pakelt, kad jis būt pakan- nepaveldesiteP’, sako Dievas d(d angelai ir neturi tarpini- 
kainaa šeimų išlaikyti, kaip to pageidauja Aaronui, “ir neturėsite *«-— nko tarp savęs ir Dievo, ku-

Į biznierių, profesijonalų
. . . . .. pančiakas — po raktų geros

Ta'g,, jei norite gyventi, metais.
būkit linksmi. Linksmumo gi T . . ,. .

--------- . , j ,ti.___  ....... , , I jaunų, visokio stono, vei-
Utp nito tarp savęs ir Dieve, Kn- turėsite, jei patys mano kam- „ciakas _ lfetu.

••---- ngra reikaiin. pelį ščyrai skaitysite ir ki-pats popiežius. Nuo šio laiko darbininkai | dalim: aš tavo dalia ir tė- nigystė jiems 
čia gaus priedų už kiekvienų darbo valandų vfljnyatA Izraelio sūnų tarpe” Sa> vieno kunigo nėra iš tiems skaityti patarsite
skirtų kiekvienam vaikui iki 18 metų «n-1 (SkaitL 18> 20). Kunigo lūpos 
žiaus. I

A • * saugos mokslų, o įstatymas
angelų tarpo. Kūčių vakarų ne tik vai-

bus imtas iš jo burnos, nes syta, ji susideda iš žemės du- 
yra Viešpaties galybių ange 
las” (Malak. 2, 7-8).

Kad kunigas turi užtarti

Žmogaus prigimtis yra mai i kai, ale ir augę, eilami gult,

Šiomis dienotais pasitraukė iš užimamos 
vietos Čekoslovakijos prezidentas Mazarikas.
Jis buvo išrinktas iki gyvos galvos. Rezig
navo dėl senatvės. Savo vieton rekomendavo 
energingąjį užsienių reikalų ministerį p. Be-, žmones pas Dievų, daryti au-
nes, kuris tarptautinėj politikoj yra suvai- kas ir atlyginėti už žmonių 
dinęs žymų vaidmenį. P. Mazarikas čekų nuodėmes, aiškiausiais žod- 
tautoje tų reiškia, kų mūsų tautoje dr. J. žiais kalba apie tai šv. Povi- 
Basanavičius. Tai tautoe patriarchas, vy- 'las, sakydamas: “KiekvtaiM 
riausias jos budintojas Ir vadas.

mblo ir Dievo kvėptos dva
sios, todėl į jį gali veikti ne 
tik Dievas, bet ir žemė. Kada 
veikia jį Dievas, o kada že
mė, žmogus ne visuomet pa
jėgia atskirti, todėl dažnai a- 
psirinka, imdamas Dievo kal

prie lovos kabina pančiakas, 
kad Santa Klosas jas prezen- 
tais prikimštų. Kadangi svie
te yra visokių žmonių su 
įvairiais norais, tai ir Santa 
Klosui nėra izi visus paten-

viškų lementorių ir gerų do
žų lietuviškumo.

Į veikėjų, kurie sėdi ant 
dviejų kėdžių pančiakas — 
po gerų tabakierkų su susi
pratimo taboka, kad iš savo 
nosių iščiaudytų visokį lais
vamaniškų ir cicilikiškų bru- 
dų.

į Čikagos vadinamų cicili-

bų už žemės padarų, už vaiz- 
vyriausias kunigas, paimtas iš duotės, nervų ir kraujo vei-

ld-tl DM to ir jam priseina >tų _ po
ut delno patlumočyti, kam ir M„kB0 <.Kapitalo,” ba jie
kokius prezentus turi į pan- 
čiakas dėti.

* * * žmonių, yra įstatomas žmoni- kimų, o žemės ir kūno suju-
Lietuvoje ruošiamas naujas mūsų kai- ms tuo8« dalykuose, kurie Ue- dimus už Dievo įkvėpimus, 

bos rašybos projektas, dėl kurio “L. Ž.” tei-ifc* Dievų, kad atnašautų an- Kad paskalytume herezijų ir
Kingai parašė: “Ponai ‘reformatoriai’! Rašy- kas ir dovanas už nuodėmes” atskalų istorijos, rastume jose i*T., ' *. , . ....
ha gi ne jums, o žmonėms, tai būkit protin- ((Žyd. 5, 1). net per daug medžiagos šiai vai ų 1 ,as e 1
gi ir apsisvarstvkit. O tuo tarpu supažin-j Tos kunigo pareigos labiau- tiesai patvirtinti; visi klaida- A /r ,pas a a
dinkit visuomenę su ‘paskutiniuoju’ rašybos 8įa tinka Kristui, nes per Jį tikiai turį įkvėpimų iš Dievo 1 ai®.11,6 V18ai °S
reformos projektu”. Mat, pranešama, kad mes gaVome pirmiausia Die- savo klaidoms skelbti, o tai nekatantlb banta Klosas 

,vo žodį, o paskui ir visas ki- buvo ne Dievo įkvėpimai, o
tas malones: “Per Jį”, sako tik pagedusio kūnoi kuždėji- 
šv. Povilas, “dovanojo mums mai ir kurstymai, o kaip ka 
didžiausius ir brangiausius pu
žadėjimus, kad jūs jais pasi

visiškai pamiršo, kaip reikia 
cicilizmas rūnyti. Tikrasis ci- 

Gerų, klusnių vaikų norus cilizmas, kokį Marksas jiems
Santa Klosas turi pilnai pa
tenkinti. Į blogų, neklaužadų

naujas projektas yra ruošiamas slaptai 
kam čia toji slaptybė.

LIETUVĄ APLANKIUS
_________Balo t. ttmntU

neateis.

' Į kai kurių papų ir mamų 
pančiakas įdėti gražių pavvz-

išdrukavojo, yra nuo jų taip 
toli, kaip Marsas nuo Žemės.

Į lietuviškų balšavikų pan
čiakas — po tikietų į Kas i e-, 
jų. Užuot kitiems piršę Sta^ 
lino karalystę, tegul jie paj 
ten važiuoja.

Į “Draugo” vajininkų pan-
. . . čiakas — po maišų taškų,U da pačios piktosios dvasios, džių, kaip patys turi gyventi kad pavagarį su “prattgo’» 

i. .Viri Šešioliktojo SimtrocSIo h« ir vaiku, auklėti, kad iš j« 5įlJ((,rtė,m. vie.dovanotomis šipkortėmis vie
šu šipu, vienoj ekskursijoj 

jūrį nuo nedorių pasikėsinimų. Šiuose Į visi važiuotų į Lietuvų vikei- 
kapuose palaidotųjų karžygių kauleliai šino praleisti.
į mus kalba, jie lakyte sako, kaip reikia; Į dilelių mūsų veikėjų pan- 
pasisvęsti tėvynei, jie sako, kad nėra čiakas — po gerų baksų ge- 
per duug ir savo gyvybę paguldyti dėl nj norų, Įjad bendras darbas 

Dievui ir Tėvynei eitų ge-

PRIE KARŽYGIŲ KAPO KLAIPĖDOJ darytumėte dieviškos prigim- retikai: Liuteris, Kalvinas, būtų ir Dievui garbė ir svie-

Sugrįžę iš Nidos ir apie septintų valan
dų vakare išlipę iš laivo “Vilnius”, išsiri
kiavome ir per miestų žygiavome į Klaipė
dos kapines, kur yra palaidoti žuvusieji dėl 
Klaipėdos atvadavirųo. Prie jų kapo pasta
tytas kuklus, bet gražus ir reikšmingas pa
minklas.

Einančioji į kapines kelių šimtų žmonių 
minia (Pasaulio Lietuvių Kongreso atstovai 
ir svečiai), rodos, buvo ne ta, kuri važiavo 
laivu į Nidą. Ji ten buvo linksma, jaunimas 
dainavo ir šoko, o čia rimtai buvo nusitei
kusi. Nutilo dainos ir juokai. Prieš mus bu
vo nešamas gyvų gėlių vainikas, kuris bu
vo padėtas prie karžygių paminklo. Daugu
ma iš mūsų taip pat laikėme gyvų gėlių ra
nkose ir jas nešėme prie paminklo. Tos gė
lės buvo surinktos iš gražių Lietuvos laukų 
ir puošnių lietuvaičių darželių įr mums į- 
teiktos pakelyje iš Kauno į Klaipėdą. Nu

ėjus į kapines prie paminklo ir dedant ten 
gėles, aš pažymėjau:

“Dedame šias gražiausias Lietuvos 
laukų ir darželių gėleles ant jūsų,'kar
žygiai, kapo,-giliai įvertindami jūsų pra
lietąjį kraują dėl Lietuvos laisvės, jos 
gerovės, dėl atidarymo Lietuvai vandens 
kelio į platųjį pasaulį, dėl Klaipėdos 
atvadavimo”.
Saulė nusileido. Išnyko didelių šimtme

tinių medžių šešėliai. Gerokai jau sutemo. 
Mes vis dar tebestovime prie žuvusiųjų ka
po. “Ką kalba į mus šis paminklas T” — kal
boje paklausiau. Bet nelaukdamas kitų at
sakymo, pats atsakiau:

“Ilgus amžius skyręs sienos akmuo 
dvi Lietuvos dalis, dabar kaip simbolis 
vieningos tautos, kurios sūnūs, suvažia
vę iš viso pasaulio kraštų prisiekia čia 
prie šio paminklo saugoti Lietuvos pa

tėvynės laisvės ir jos gerovės
Užsienio lietuviai verkė. Jie ąpleido 

tų brangų kapų prisiekę ir pasiryžę būti iš
tikimesni savo tautai, daugiau jai dirbti iš- 
eivių tarpe ir jų išlaikyti tautiškai gyvų.

Sugrįžus į “Viktorijos” viešbutį, čia 
buvo .„rengta už.i.niP/iams vakarienė Pa, “ ba'jia

'sakyta visa eilė atsisveikinimo kalbų. Nuo
taika buvo rimta ir dalinai liūdna. Nesino
rėjo skirtis su maloniais ir svetingais Klai
pėdos lietuviais.

Ekskursiją tą patį vakarą išvyko į Kau
ną. Klaipėdoj pasiliko tik laikraštininkai, 
kurie rytojaus dienų laikė savo konferencijų.

riau, smarkiau negu iki šiol 
ėjo.

Galėčiau dar šimtus kito- 
! kių Santa Klusui patarimų 
pathunočyti, bet nenoriu per-

ir kitokių prezentų turi at
nešti. Tegu jau tik visi mano 
patartomis ir Santa Kloso 
atneštomis dovanomis pasi
naudoja, tuojau pajusime 
atmainų.
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KRISTAUS KUNIGYSTE
(Tęsinyr iš 2 pusi.) • 

i’ama. Jeigu gi Dievas būtų 
kalbėjęs paprastai, nerodyda
mas savo galybės, žmonės ne
būtų tikėję, kad čia Dievas 
kalba ir nebūtų Jo klausę.

Prisitaikindamas Dievas 
prie žmogaus silpnybės, biz
niausią kalba j žmogų per 
tarpininkus, kokiais buvo ku-

ngas yra pas Dievų geras tar
pininkavimas, pasirodo iš Mo
zės tarpininkavimo. Žydai, ne 
sulaukdami Mozės sugrįžtant 
nuo kalno, manė jį esant žu
vusį, todėl privertė jo brolį 
Aaronų padirbti dievų stabus, 
kokius jie buvo matę Egipte. 
Aaronas nukaldino jiems iš 
aukso veršį, kurį visi pradė-

nigai ir pranašai Segame Į. j jo garbinti kaipo dievaitį. Die- 
statyme. Kada Dievas 
kokių naujų, dar negiv(
tiesų, suteikdavo tarpininkui 
stebuklų dovanų, kad visi ži
notų, kad jis yra Dievo Įga
liotas ir kad kalba Dieve va
rdu, kad toji -tiesa yr i tikrai 
išėjusi iš Dievo.

Iš visų tarpininkų, kurie 
kada nors tarpininkavo tarp 
Dievo ir žmonių, aukščiausias, 
Dievui maloniausias ir patie

kus žmonėms suprantamiau
sias yra mūs Viešpats Jėzus 
Kristus, patsai Dievas įsikū
nijęs, apsitaisęs žmogiška pri
gimtimi, ked žmogišku būdu 
galėtų . prakalbėti į žmones.'

reiškė : vas Prane«a Mozei žmonių 
ia nuodėmę ir kartu apreiškia 

savo pasikctinimų išnaikinti 
visų tautų, o jo šeimų išpla
tinti ir pastatyti žuvusios vie
toje. Mozė uoliai ir karštai 
užsistojo savo tautų pas Die
vų ir prašė jai dovanojimo, 
jeigu gi dovanojimo nebus, 
prašė kartu ir jį patį sunai-

b. Apsaugojo nuo prapul
ties, todėl ‘ pasidarė visiems, 
kurie jo klauso, amžinojo iš
ganymo priežastis” (Žyd. 5, 
9).

c. Savo . krauju atidarė mu
ms dangų. ‘‘Turime vilties, 
sako šv. Povilas, įeiti Kris
taus krauju į šventųjų buvei
nę” (Žyd. 10, 19).

Kristus tat yra ne tik tas 
kunigas, kuris tarpininkauja 
tarp Dievo ir žmonių, bet yra 
kartu tobuliausia auka, kuria 
būna nuplautos nuodėmės, ku
ria išlaikoma dangiškoji gy
vybė, kuri atidaro duris į šve
ntųjų buveinę.

ėioje, kaip kokioje vaistinėje, 
o apaštalus ir jų įpėdinius vy
skupus ir kunigus pastatė tų 
vaistų sargais ir dalintojais. 
Jis davė apaštalams ir Jų įpė
diniams valdžių skelbti Dievo 
žodį: “Eidami”, sako, “į visų 
pasaulį, skelbkite evangelijų 
visam sutvėrimui” (Morkaus 
16, 16). Davė valdžių krikš
tyti ir dalinti visus sakrame
ntus: “Eikite tat ir mokinki
te visas tautas, krikštydami 
juos vardan Tėvo Ir Sūnaus, 
ir šventosios Dvasios” (Mato 
28, 19). Davė jiems valdžių 
atleisti nuodėmes: “Imkite 
šventųjų Dvasių. Kam nuodė
mes atleisite, tam jos atleis-

3. Kristaus kunigystės tąsa. tos, ir kam sulaikysite, jos 
sulaikytos” (Jono 20, 22-23).

Kristaus kunigystė negalėjo 
pasibaigti su jo mirtimi, nes 
išganymo yra reikalingi ne 
tik tie žmonės, kurie gyveno

kinti. Viešpats nusileido Mo- Į prie§ jį, arba j0 laikuose, bet
zei ir nuodėmę dovanojo. 

Panašų tarpininkų, tik ne
pabaigtai galingesnį turime ir 
mes, o juo yra mūs Viešpats 
Jėzus Kristus, kuris ne tik 
žadėjo paguldyt savo gyvybę 
už mus, bet jų Ir paguldė.

jų nenugųsdindamas, neatbai 
dvdamas nuo savęs. Jeigu Kri
Aš būtų pasirodęs su tokia Kristus ”e ™n tos k“’ 
didenybe, su kokia Diezas pa- “S®*- k,,ris daro DiPvui au' 
sirodė prie Sinajaus kalno, ar- kas žmoni'i vardu’ bet kartu

2. Kristus yra auka

1

ba su kokia jis ateis paskuti
niame teisme, juk nieko ne
būtų išdrįsęs prisiartinti prie 
jo ir klausytis jo žodžai. Tai
gi didelį žmoniškumą parodė 
Dievas, siųsdamas mums savo 
Kfnų tarpininku žmogiškoje 
prigimtyje, kuri pri "engė jo 
didenybę. Panašiai juk daro 
ir suaugęs žmogus, kada ar
tinasi prie mažo vaikelio ir 
jam kalba. Jis stengiasi pa-

ir tie, kurie gyvens iki pasau- 
lio pabaigai, už visų žmonijų 
jis mirė, visų jis trokšta iš

Davė valdžių kartoti paskuti
nės vakarienės stebuklų, pa
keisti duonų ir vynų jo kūnu 
ir krauju, kitaip sakant kar
toti Kalvarijos aukų šv. Mi
šiose: “Tai darykite mano at
siminimui” (Luko 22, 19).

nais. Ar ne šėtonas apgalėjo 
Judų apaštalų ir padarė jį 
Kristaus žudytojų vadu? Ar 
ne šėtonas suklaidino visus 
herezijų ir atskalų kūrėjus ir 
atitraukė juos nuo tikros Ba
žnyčios, o per juos ir tūks
tančius tikinčiųjų, apie ku
riuos šv. Jonas apaštalas ši
taip sako: “Jie išėjo iš mūsų 
tarpo, bet nebuvo iš mūsų; 
nes jei būtų buvę iš mūsų, jie 
juk būtų pasilikę su mumis, 
bet turėjo pasirodyti, kad jie 
visi yra ne iš mūsų“ (I Jono, 
2, 19).

Tikintieji išgirdę apie kuni
go parpuolimų ne tik nesi- 
džiaugkite, bet su didžiausiu 
skausmu pasitikite tų žinių, 
nes tai Kristaus kunigystė y- 
ra teršiama ir žeminama. Ka
rtu ir drebėkite, “nes, anot 
šv. Povilo žodžio, jei Dievas 
nepasigailėjo įgimtų šakų, jis 
gali kartais nepasigailėti ir 
tavęs” (Rom. 11, 21).
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ganymo. (Ir štai aš esu su

ir tas daiktas, kuris yra Die
vui atnašaujamas.

Kad žmogus gali daryti au
kas ne tik iš savo turto, bet 
ir iš savo gyvybės, turime už
tektinai pavyzdžių tautų gy
venime. Kareivis aukoja savo 
gyvybę, kad likusieji jo tau
tiečiai ir artimieji turėtų lai
svę ir ramybę. Visos tautos 
neapsakomai brangina tokias 
aukas ir vainikuoja kapus,

jumis, sako Išganytojas, per 
visas dienas iki pasaulio pa
baigai^”. (Mato 28, 20).

Kristus tat pelnytas gėry
bes nepasiėmė su savim į dan
gų, bet paliko jas ant žemės, 
kad visi žmonės, kurie tik tro
ško išganymo, galėtų jomis 
naudotis. .

slėpti savo didumų, stengiasi i žuvusiųjų kovose už laisvę
susilyginti su mažu vaikeliu 
ir kalbėti jam jo kalba, o ne 
suaugusio žmogaus, nes ki
taip nebus suprastas. Paklau
sykime, kaip kalba motinėlės 
savo mažiems vaikeliams, o 
suprasime kaip Dievas yra

Kokį vainikų mes turėtume 
pagaminti Kristui, kad, ati
duodamas savo gyvybę, išgel
bėjo mus nuo amžinos prapul
ties? Yra tai geradarystė, ku
ri viršija visas žemiškas gera
darystes tiek kartų, kiek kar

jeras ir nuolaidus, kad pra-amžinastis yra ilgesnė už
' * t v • * 1**1 erkalbėjo į mus ne savo dide

nybės kalba, bet mūs, žmogiš
ka kalba. .

Kaip tarpininkas yra rei
kalingas ir kaip svarbi yra 
jo užduotis, parodo tarptauti
niai santykiai. Reikia pav. ku
liai tautai ar valstybei tartis 
su kita tauta, ar valstybe. 
Nejaugi gali visa tauta aplei
sti savo kraštų' ir leistis į ke
lionę pas kitų tautų, kad ap
tartų savitarpius reikalus. Pa 
Jaro tai per tarpininkus, per 
įgaliotus atstovus, ministe- 
r'ns. ambasadorius, konsulus,

šio gyvenimo akimirkę. Su 
Kristaus tat auka jokia kita 
geradarystė negali susilygin
ti nei danguje, nei ant žemės.

Trys yra dvasios reikalai, 
kurie negali būti tinkamai ap
rūpinti be regimos aukos iš 
žmogaus pusės.

a. Nuodėmių atleidimas. Ku 
nigo tat pareiga sulyg šv. Po
vilu yra “atnašauti dovanas 
ir aukas už nuodėmes” (žyd. 
5, 1).

b. Apsisaugojimas nuo bū
simų nuodėmių. Kad Žmogus 
išsilaikytų Dievo malonėje,

pasiuntinius ir t.t., o visi jie kad neatkristų į nuodėmes, 
atlieka tarpininko pareigas, j buvo daromos aukos už atna- 
be jų tarpininkavimo joks pa
sitarimas yra neįmanomas. 
Panašiai daro ir draugijos, 
jos siunčia savo atstovus į 
konferencijas, į seimus, kurie 
paskui, sugrįžę, duoda apys
kaitų iš savo darbų savo drau 
gijai, kurios buvo įgalioti.

Toks tarpininkas sulyg Die
vo valios parėdymu yra rei
kalingas tarp Dievo ir žmo
gaus. Gavęs iš Dievo įgalio
jimus, jis skelbia žmonėms 
Dievo tiesas ir Dievo valių. Iš 
kitos vėl pusės tarpininkas 
atstovauja žmones pas Dievų, 
jis meldžiasi už juos, Jis už
taria juos, jis daro aukas ir 
atnašas Dievui žmonių vardu. 
Kaip galingas ir kaip sėkmi-

šaujančių$ gerbūvį, 
c. Visiškas su Dievu susivie

nijimas. Visiškas žmogaus su- 
sivielrijimas su Dievu įvyks 
danguje, bet ant šios žemės 
turi būti pasėtas, pradėtas ir 
auginamas per visų gyvenimų. 
Tuo tikslu buvo daromos de
ginamosios aukos, kuriose vi
sas paaukotas gyvulys turėjo 
būti sudegintas Dieve garbei 
ir jo galybei pripažinti.

Kristus, darydamas aukų iš 
savo žmogiškos prigimties, 
gražiausiai aprūpino tų žmo
gaus trejopų reikalų.

a. Atlygino už nuodėmes, 
todėl šv. Povilas ir sako: “ta
po išduotas už žmonių kaltes 
(Rom. 4, 25).

Klausymas dabar kyla, ko
kiu būdu Išganytojas paliko 
ant žemės savo pelnytas ir iš 
dangaus atneštas gėrybes, ar 
jis jas paliko be jokios tvar
kos, kaip kad protestonai ske
lbia, metė žmonėms po kojų 
ir leido kiekvienam iš jų pa
sirinkti, kas kam patinka, o 
kas nepatinka atmesti ir ko
jomis suminti, ar, priešingai, 
paliko kokių nors tvarkų, ku
rios reikia laikytis, norint nau 
dotis atneštomis gėrybėmis.

Sulyg protestonais Kristus 
atidarė dangų ir paliko jį at
darų, kas nori, gali į jį eiti 
be jokios tvarkos, be jokių iš
lygų, be jokių gerų darbų.

Stebėdami gamtų ir maty
dami joje neapsakomų tvar
kų, turime prieiti prie išva
dos, kad ir dvasios srity to
kia pat tvarka turi viešpatau
ti, nes viskas, kų tik Dievas 
daro, yra jo nepabaigtos iš
minties padaras, o išmintis 
viskų daro tvarkingai.

Kristaus pelnytos gėrybės 
yra panašios į vaistus, nes gy
do žmogaus ligotų prigimtį 
ir rengia jų prie susivieniji
mo sn Dievu. Bet vaistai tik 
tada neša naudų, kada žmo
gus juos priima į savo vidų,
oi ne tada, kada jie guli vais
tinėje ant lentynų. Lengvas 
būtų pasigydymas, jeigu ligo
nis vienu pažvelgimu į vais
tus, arba jų prisiminimu pa
sigydytų. Visi žinome, kad 
vaistus reikia priimti į savo 
vidų, todėl nei nebandome gy
dytis vaistų prisiminimu, ar
ba į juos pažvelgimu vaisti
nėje. Bet ligonis negali imti 
vaistų be gydytojo nustaty
mo, ypatingai pavojingų, nes 
vietoje sveikatos gali sulau
kti mirties, todėl, norėdamas 
būti sveikas, turi kreiptis prie 
gydytojo, kuris ir suteikia 
vaistų sulyg savo mokslo nuo
statais.

Panašių tvarkų paliko ir Iš
ganytojas. Jis sudėjo pelny
tas gėrybes katalikų Bažny-

f f

Iš tų įgaliojimų matosi, kad 
Išganytojas padarė apaštalus 
ir jų įpėdinius savo kunigys
tės dalininkais, kad jo dar
bas, pradėtas ant žemės, būtų 
tęsiamas ir toliau ir iki pa
saulio pabaigai, o per tai ku
nigas, dirbdamas Kristaus da
rbų, pasidaro tarsi antrasis 
Kristus, kuris nešioja savyje 
neapsakomus turtus, Ir tik jis 
nešioja, nes tik jis yra Kris
taus įgaliotas, o ne visi žmo
nės, kaip kad protestonai ske 
lbia. Bažnyčia, suteikdama 
kunigui Kristaus įgaliojimus, 
tepa šv. aliejais jo rankas, 
kad tos rankos būtų vertos 
dalinti Kristaus atneštus tur
tus. Tikintieji bučiuoja tas 
rankas, nes per’jas plaukia į 
žmonių sielas. gėrybės, kurios 
suteikia teisę į dangų.

Kadangi kunigas yra dide
lių tuntų nešiotojas ir valdy
tojas, todėl visuomet yra iš
statytas didžiausioms Ir sun
kiausioms pagundoms iš pra
garo pusės. Kai žemiški tur
tai sukelia žmonių pavydų ir 
norų juos užgrobti, taip tur
tai, kurtuos nešioja savyje ku
nigas, sukelia pragaro pavy
dų ir norų juos užgrobti ir 
sunaikinti, kad žmonės nega
lėtų jais pasinaudoti ir save 
išganyti. Čia tai ir glūdi prie
žastis, dėliai kurios pragaras 
ir jo apaštalai labiausia puo
la kunigus, juos visokiais bū
dais šmeižia, teršia Žmonių a- 
kyse, nes žino, kad kunigams 
išnykus ant žemės, turėtų iš
nykti ir Kristaus įgaliojimai 
ir jo kunigystė. Ir kas labiau- Į 
šia stebi, kad tie puolimai ir 
šmeižtai visuomet yra nukrei
pti prieš katalikų kunigijų. 
Negirdėti, kad kas pultų žy
dų rabinus, protestonų minis- 
terius, klaidatikių Šventikus 
ar šiaip kokių nors kad ir la
biausiai klaidingų tikėjimų 
atstovus, o katalikų kunigi
jų visuomet. Turėdami tai 
prieš akis, turime prieiti prie 
išvados, kad pragarui gadina 
jo darbų tik katalikų kunigi
ja, todėl tik prieš jų praga
ras ir šėlsta ir ginkluojasi.

Kur verda kova ten turi bū
ti ir sužeistų ir užmuštų. Štai 
kodėl turime pasakyti su skau 
smu, kad katalikų dvasiški- 
jos eilėse visuomet buvo ir 
bus tokių ,kuriuos šėtonas ap
galėjo ir pavertė juos lavo-

Motinėlės, mokinkite savo 
vaikelius melstis už kunigus, 
nes jie sftvo krūtinėmis turi 
atlaikyti didžiausius pragaro 
puolimus, Reikalingi tat ypa
tingos Dievo pagalbos, kurių 
jiems jūsų nekaltų vaikelių 
maldos būtinai užtikrins.

PRIDUODA NAUJOS
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmonės. kurie dėl senatvės nrha ki 

tokios priežasties Jaučiasi silpni Ir 
nesveikas, atgauna savo jėgas, svei
kata Ir pasidaro stipresni Ir gyvesni 
po to kaip Jie vartoja N1JGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų Ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro Juos svel- 
kesnlats, tvirtesniais ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu Jūs esate 
eonas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa
stebėsite dideli pagerinimų.

NUGA-TONE parduodamas visose 
valsttnyčlose. Nepriimkite pamėgdžlo-

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
Jimų. Niekas kitas Jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų ElnoeuotoĮa viduriu 25e Ir sic
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KOČIOS
<hJTa iš didžiausių mūsų metinių
lWf švenčių yra Kalėdos. Šioje dienoje, 

daugiau kaip 1900 metų atgal gimė 
Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, žmonijos Iš- 
gęlbėtojas. Todėl mes katalikai kasmet 
švenčiame Kalėdas toje dvasioje, kuri mums 
primena tų didžiai svarbų pasauliui įvykį. 
Per Advento keturias savaites mes prisime
name keturius tūkstančius metų prieš Kris
taus atėjimo, kuriame laike visa žmonija 
laukė savo Išgelbėtojo. Todėl ir didelis y- 
ra mūsų džiaugsmas toje dienoje, * žinant 
jos begalinę reikšmę. Laikui bėgant ši 
šventė buvo ir nekatalikų pasisavinta bet 
nepilnoje jos dvasioj e. įvairios tautos bei 
kraštai savais būdais švenčia šių dienų, bet 
visose yra pagrindinė geros valios mintis. 
Tame ir yra Kalėdų brangumas visiems. • 

Tarpe mūsų lietuvių šiame laike šven
čiamas labai įspūdingas įprotis — Kūčių 
vakaro vakarienė — ar paprastai sakius, 
švenčiama Kūčios. Vakarienėje prieš ! 
dų dienų šeimininkas sukviečia visų savo 
šeimų, savo įnamius bei tarnus, ir čia viso
je meilėje ir draugiškume valgoiųa Kūčių 
vakarienė. Tačiau prieš išaiškinus plačiau 
šios vakarienės reikšmę ir jos įpročius, bū-

Kristus Kalėdų ryte atėjo į šį pasaulį vi
sus lygiai atpirkti. Todėl mes parodome 
jog suprantame tų didžių tiesų, kad visi, 
turtingi ar vargšai, gabūs ar nemokyti, mes 
esame lygūs prieš Dievų. Siame tai Kūčių 
didelis gražumas, kad mes nepaisydami vi
sokių nelygybių prisipažįstame esu visi ly
gūs Dievo akyse, visi esame Dievo lygiai 
numylėti.

Turi ir kitų gražių įpročių mūsų tau
ta. Lietuviškos Kalėdinės giesmės yra la
bai gražios ir pilnos vaikiškos meilės bei 
tikėjimo. Šiomis giesmėmis, taip Kūčių va
kare, Kalėdų dienoje, ir iki Trijų Karalių 
šventės, mes reiškiame Kūdikėliui Jėzui vi
sų savo meilę ir pasidavimų. Nekartų, aša
rėlė mums byra iš akių, kai visa širdimi gie
dame tas gražias, malonias, širdį keliančias 
giesmeles. O koks taip pat didis džiaug
smas pripildo mūsų širdis, kai atėję Kalė
dų ryte į bažnyčių, prisiartiname prie kū
telės ir dvasioje garbiname Mažutį mūsų 
Jėzų.

CKEROS ŽINIOS
Į_____

CICERO. ■»- Šventų Kalėdų 
ir Naujų Metų švenčių proga 
noriu, išreikšti savo purapijo-

nių atsilankymų. Po gražaus j 
vaikučių pasirodymo visi ap
leido salę su didžiausiu pa
sitenkinimu ir įspūdžiais, ku
rie ilgai pasilks jųjų atmin
tyje, ypač, Kalėdų ryte, ap-

uams, draugijoms, jaunimui, lankius Betliejų, jų dvasia di- 
biznieriams, profesionalams, džiai atsinaujins. Iš panašių 
bulvariškiams, parap. konūte- vaikučių pasirodymų, kaip tik
tams ir visiems savo drauga
ms ir prieteliams širdingiau
sius pasveikinimus. Sveikinu, 
ypatingai, katalikiškos spau
dos {atlaikytojus, platintojus 
ir rėmėjus-jas. Sveikinu visus 
darbuotojus Katalikų Akcijos 
ir labdarybės darbe:,visus uiū 
sų įstaigų vadus, jų rėmėjus 
ir palaikytojus.

Specialiai sveikinu visus,Tikrai brangios mums šios Kūčios, šios , . ... .
Kalėdos. Kada angelai pranešė piemenims kune man padėjote parapijos 
linksmųjų'žinių, jie giedojo: ‘Garbė Dievui 'J^l'be, darbais, aukomis ar 
aukštybėse ir ramybė žemėje geros valios kitu kuo. Turiu vilties, kad
žmonėms.’ Taip, iš tikrųjų, jeigu mes vi- 

, , .... . . , sų savo gyvenimų, rodysime tokių meilę bei
tų 8erft pažvelgti į tolimų praeitį ir pama- kupinų geros valios kaip mes Kūčių
tyti kaip, kur ir kada pirmų kartų įvyko 
tos meilės puotos.

Jėzus Kristus paskutinėje vakarienėje 
prieš Savo mirtį įsteigė Švenč. Sakramen
tu Tuo metu Jis Savo Apaštalams tarė: 
“Tai darykite mano atsiiiiimuiui.” Tuomi 
Kristus pareiškė norų, kad Jo mokiniai tų 
paslaptį dažnai pakartotų. Todėl iš pra
džių pirmieji krikščionys savo susirinkimus 
laikydavo vakare ir tęsdavo juos keletą va
landų. Buvo bjendrų ųialdų, pamokslas, 
duonos laužymas, t. y. Mišių laikymas, o 
paskui vakarienė, taip kaip paskutinėje Jė
zaus vakarienėje. Visas susirinkimas iš 
pradžių turėjo ir liturginę prasmę: reiškia 
buvo Bažnyčios ceremonija, f šias vakarie- 
įes, kurios lotyniškai pavadintos ‘fcgapae’, 
t. y. meilės puotos, visi krikščionys, turtin
gi ar vargšai, atnešdavo iš savęs kiek ga
lėdavo ir paskui visi bendrai valgydavo. 
Tos gi vakarienės tikrai buvo Kristaus dva
sioje .laikomos. Tačiau po kiek laiko šios 
puotos buvo laikomos tiktai kaip paprasti 
susirinkimai ir todėl laiko bėgyje tikra jų 
dvasia buvo užmiršta. Kartų šv. Povilas 
turėjo išbarti turtingus Korintiečius kadan
gi, nors jie buvo atnešę savoį^alį puotai 
bet jų suvalgė nelaukdami neturtingųjų su
sirenkant. Kada Bažnyčia įgyjo pilnų lais
vę ketvirtaine šimtmetyje, ji gavo tiek lais
vumo, kad šios puotos nebeteko reikšmės. 
Tolinu jos net pablogėjo ir reikėjo jas už
drausti. Jau penktame šimtmetyje jos bu
vo retenyoės. Išnykstant šioms viešoms va
karienėms, jos pasiliko tik privatinėse šei
mynose.

Šis gražus paprotys yra mūsų lietuvių 
tar|x* ir šiandiena. Jis buvo įvestas su pa
čiu krikščionybės atėjimu į Lietuvą Vytau
to Didžiojo laikuose, ir kadangi Lietuvos 
kaimus Protestantija daug nepasiekė, jis 
užsiliko iki šių laikų. Lieltuviškos Kūčios y- 
ra labai įspūdingos ir visiems labai myli
mos. Kaip Lietuvoje jos huvo švenčiamos, 
taip mūsų tėvai atkeliavę čia į tolimų A- 
merikos šalį atsinešė su savim savo gra
žus jiapročius bei religingumų. Yra papro
tys mūsų lietuviškose parapijose, kiek laiko 
prieš Kūčias išdalinti plotkeles. Jas klebo
nas palaimina ir parapijos vargonininkas 
atneša kiekvienai šeimyriai, kuri todėlei duo
da kokių aukų. Šios plotkelės vartojamos 
Kūčių vakare prieš pradedant vakarienę, 
kada jos laužarnos ir dalinamos šeimos na
rių su nuoširdžiais linkėjimais ir meilės iš
sireiškimais. Taip pat prieš pradedant va
karienė liendrai skaitoma iš Evangelijos 
Kristaus užgimimo aprašymas. Kflčiose 
reiškiama tikroji meilė, draugiškumas yra 
padidinamas ir gera valia visiems žmo
nėms vra rodoma. Čia vra tikras nuošir-• *
durnas tarp šeimininko, jo šeimos narių ir 
jo tarnų. Šiame ir yra tikroji Kristaus 
dvasia, tikroji šios vakarienės reikšmė.

vakare pareiškiame, tai tikrai būsime tos 
dangiškos ramybės .dalininkais.

1936 metais, mūsų parapijos 
sidabrinio jubiliejaus laikota
rpiu dar reikšmingiau ir uo- 

i Jiau man padėsite parapijos 
darbuotėje.

Atsiprašau visų, jei kurį 
bent kuo nors gal įžeidžiau.

Kalėdose ir šiaip melsiu

GERAI NAUDOKIME LAIKĄ
Žmogaus gyvenimas — tai ilga kova
taiku. Gyvenimo bėgyje, njes teik* la-| j^us/kad Jte ten

bai dažnai veltui praleidžiame, nors žinoma 
jį ir gerai sunaudojame. Laikas — pavo
jingiausias mūsų priešas kada jį blogai su
naudojame, o gi geriausias mūsų prietelis, kus. 
kada mokame kaip su juo apseiti.

ktų jums visems gausiausių 
malonių ir laikytų jus svei-

Ivlažam, dešimts metų vaikui gyveni
mas išrodo ilgesnis negu senam jo dėdukui, 
išgyvenusiam jau 80 arba 90 metų. Jauni
mas trokšta, kad laikas paskubėtų, įdani 
laukiamoji valanda greičiau ateitų. Bot, 
senatvė norėtų laikų sulaikyti, kad jis lė
čiau bėgtų, nes ji nori dapildyti kas dar 
neatlikta, pridėti ko jų gyvenime trūksta. 
Tačiau, laikas nei vieno nei kito nepaklau
so. Ji smarkiai plaukia lyg greitai tekan
ti upė. Laikas nė mažiausiai valandėlei ne
sustoja. Kada žmogus stovi ant upės kran
to, mato kaip vanduo teka toli, toli..............
Prabėgęs vanduo jau nebegrįžta. O jeigu 
upės srovė savo paviršium kų nors neša, 
tai "ir su savim nusineša. Panašiai ir su 
laiku. Laikas, sykį prabėgęs, jau nebegrą
žinamas. Ir darbai bei reikalai su laiku 
praėję, jau nebeatšaukiami.

Visas gyvenimo judėjimas mintims lyg 
pakiša nenuilstamų laiko žygį ir ateitį. 
Dangus dienų ir naktį panašus į laikrodį. 
Saulė ant vietos nestovi — visada juda; 
debesys ant dangaus plaukia lyg koks lai
vas ant mėlynųjų jūrių; žvaigždės, vietomis 
pasimainydamos, primena mums, jog esame, 
tik dulkės prieš laikų, taip kaip tos žvaig
ždės yra tik šviesios akutės beribėje tamsu
moje. Laikas — tai plintantis tvanas, pra
rijus žmones ir miestus bei

Jus mylintis,
Kun. H. J. Valiūnas, 

Klebonas

KALĖDOS ŠV. JURGIO 
BAŽNYČIOJ

PAAIŠKINA APIE LIETU
VIŠKAS PLOTKELES

Teko man pamatyti Brolio 
Vlado lietuviškas gainytas 
plotkeles. Paskaitęs laikraš
čiuose apie tas naujas maši-

pasireiškia katalikiškos ir lie
tuviškos mokyklos palaikymo 
svarbumas. Gaila tų, kurie to 
nesupranta ir duoda savo vai
kams ištautėti, juos beleisdn- 
mi į viešąsias mokyklas.

KALĖDOS DIEVO AP
VAIZDOS BAŽNYČIOJE
Aštuoniolikiecial ruošiasi 

kuoiškilmingiausiai švęsti Ka 
ledų šventę. Bažnyčia puošia
ma yra Kalėdų papuošalais. 
Piemenėlių Mišios bus laiko
mos 5 vai. ryto, kurių laike 
galingiems vargonams ir or
kestrai pritariant bus gieda
mos, mūsų gražios Kalėdų gie 
smės. K. Sabonis tuo tiksiu 
organizuoja ir lavina skaitli
ngų chorų. Kitos šv. Mišios 
bus laikomos paprastu laiku 
7:30, 9:00, 10:15 ir 12:00 vai. 
Pamokslus sakys mūsų įžy
miausias pamokslininkas didž. 
geri), kun. prof. J. Vaitkevi
čius, iš Tėvų Marjjonų Kuni
gų Seminarijos Hinsdale, 111.

BKJDGEPORT. — Iškilmi
ngas Bernelių šv. Mišias 5 v. 
ryto laikys pats pralotas. Pa
mokslų sakys naujas vikaras 
kun. A. Valančius. Seserys 
puošia altorių gyvomis gėlė
mis. Betliejus bus taip pat ne 
paprastai gražiai papuoštas. 
Varg. Pocius jau prirengęs 
savo chorų ir orkestrų laukia 
Kalėdų ryto.

Kitos šv. Mišios bus laiko
mos 7:30, 9, 10 ir 11 vai. ry
to.

Prie tos progos klebonas 
pralotas M. L. Krušas linki 
linksmų Šv. Kalėdų švenčių 
visiems sandarbininkams ir 

ištisas šalis ;• parapijonams.
laikas — lyg migla, nuo jūrių slenkanti, 
kuri savio ūkanotu ploščiumi visus daiktus 
apglėbia ir nuo mūsų akių slepia.

lyrikas kai kuriems žmonėms
kitiems gi, begalo nuolmdus ir ilgas. Pasi
gailėtinas yr’ tas žmogus, kuris kalba apie 
laiko “užmušimų” (t. y. bereikalingų jo 
praleidimų), nes laikas kiekviena savo mi
nute tokį žmogų tiesiog užmuša. Laikas at-l

Ketvirta plotkelė vaizduoja 
Kristaus grabų ir iš nuniiru-

trumpas. sių Pri8ikėlini9- Moterys atė
jusios prie grabo, pamato an
gelų, kurs rodo, kad grabas 
tuščias, Kristus prisikėlęs. 
Užrašas ant plotkelės lotyni
škas, kurs lietuviškai reiškia 
“Duonų iš dangaus davei

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostuinei iams ir Draugams

T. K. OLSZEWSKI
GENTS’ FURNISHINGS 

SHOES, ETC.
2424 West 47th St Tel. LAFayette 976(1

Chicago

LINKSMŲ *V. KALtOV AVKNČH 
III liAIMINKV NAVJŲ METI

Linkiu VVttetiiK Savu 
kUMliinierianio Ir Draugams

W. J, STANKŪNAS
Photographer

3315 So. Halsted St.
Tel. VAKda 154H

Rez. 11061 S. Irvlng Avė.
Tel. ItEVeri) MOO *

CHICAGO

linksmi; sv. kalėdų švenčių ik laimingų nauų metų 
LINKlI VISIEMS SAVO KOSITMEKIAMS IK ORAl'GAMS

Sopcak 8C Company

Kiekvienas, kurs palieka 
namus, ar brolius, ar seseris, 
ar tėvų, ar motinų, ar pačių, 
ur vaikus, ar dirvas dėliai 
mano vardo, gaus šimterio
pai ir paveldės amžinų j į gy
venimų. (Mato XIX, 29).

rodo begalo ilgas tam žmogui, kurs atsida
vęs mintims, kurs pasišventęs darbui ir pa
reigoms. Geram darbininkui laikas yra lyg Jlen,s • ' . . |
linksmų valandėlių tęsinys; jam rodos kiek- Plotkelių kepėjau, sveikinu 
viena valandėlė atneša savo užmokestį. Tos išsilavinusį taip atsakančiai 
pačios valandos atrodo nuobodžios tam, gaminti lietuviškas kalėdines Į 
kuris jas veltui, be jokios naudos pralei j p|otkelefc Amerikos lietuviu- | 

ms. Nėra abejonės, kad išeivi-džia. Toks žmogus, nors ir nenori laikų 
sulaikyti, tačiau bijosi jis laiko pabaigos, 
nes laiko pabaiga reiškia ir žmogaus pa
baigų.

And. Naudžiūnas, M.I.C. 
Paveikslai aukštybėse”. Ant antros plot-

ja tinkamai įvertins Tamstos 
pastangas.

Zanavykas

kadaise 'mačiau.
taip aiškūs, manai žmogus, kėlės aiškiai, kaip diena, ma- 
kad ten pate esi. Kas man tyt Trys Karaliai. Matyt gal- 
gražiausia patiko, tai lietuvi-) vijai, gamtos vaizdai ir t.t. 
ški parašai. O spalva, tai ru- Man tas primena Lietuvą, 
žava man geriausia. Yra ir Toliau yra parašyta gražiai 
kitokių — baltų, žalių, rusvų lietuviškai “Linksmų Šv. Ka sekmadienio vakare, gruodžio 
ir geltonų. Vienos plotkelės ledų”. 22 d. parapijos svetainėj įvy-

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTUOSE ’

VVBST SIDE. — Praeito

IMTI. Ilnmluu)
INsI ItANCE STEABISHII* TICKETs 

Tel. <l»ry —

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu I isicnis Saro Pažystamiems ir Draugams
OLESKA FUNERAL HOME, Ine.

Full Motor Eųuipment
Privatiška koplyčia — Moterys patarnautojos

1231-3 Madison SL Telefonai; 7447
Gary, Indiana 7448

PEOPLES RAKANDŲ 
IŠDIRBYSTES

Kompanijos Krautuvės
DIREKTORIAI IR VALDYBA:

Stovi: A. LAPENAS. ST. KRUKAS. D ŽEMAITIS 
Sėdi: J. NAKRO ŠAS J. A. KRUKAS. M. T. KEŽAS

Turi savo knygose šimtus tūkstančių var
dų nuoširdžių rėmėjų ir su proga sulauk
tų Kalėdų Švenčių, randa daug malonu
mo sveikinti Jumis brangios ir brangus 
prieteliai ir palinkėti Jums gėrę sveikatų 
ir neužsibaigiančio gyvenimo džiaugsmo.

vaizdas yra: maži angelėliai Trečios plotkelės vaizdas 
nas. kurios iškepa plotkeles skraido paviršiuje ir laiko 1 susidaro iš dviejų paveiksluo- 
nenorėjau tokiems dalykams juostų su parašu “Gloria in tų skritulėlių. Vienas vaizduo-
tikėt. Mat, buvau kaip tas excelsis”. Gi žemiau guli ma- 
“neviemas” Tamošius. Bet,1 žus Kūdikėlis kūtelėje, o Ma- 
dahar, kai pamačiau, tai kitas rija ir Juozapas garbina nau- 
dalykas. Įvairiaspalvės, gra- jai užgimusį Išganytojų. Ze- 
žios, didelės, didesnės, negu iniau parašyta “Garbė Dievui

ja Nukryžiuotąjį, kitas gi pa
rodo kaip Marija ir Juoza- 
ims Isiga į Egiptą. Paskui 
dar randasi du mažiukai Kū
dikėlio Jėzaus paveikslai.

ko nepaprastai gražus mokyk
los vaikučių kalėdinis paren
gimas. kurio stebėtinam pasi
sekimui gelliėjo darbščios se
serys Kazimierietės. Tai pir
klius sykis į daugelį metų, kad 
ta Aušros Vartų parapijos sa
lė matė tokį skaitlingų žmo-

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFayette 3171 Tel. HEMlock 8460

CHICAGO, ILLINOIS
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Kun. Pr, J. Vaitukaitis

SVEIKA MARIJA
Šių dienų niuklaknygose randame įvai- i tų patį Sūnų, kaip Dievas kad turi. Amži- j 

rių ir akaithngų maldų, dedikuotų švene. | n°j° Žodžio Įsikūnijimo šventame momen- 
l’anelės Marijos garbei. Tos maldos atsi- te, arkangelo žodžiai — “Viešpats su Tavi-] 
žymi dailiausiais sakiniais ir yra turtingos IH* ’ — tobulai išsipildė. Tame momente

i uos, kad Ji mus užtartų pas Savo Sūnų. tiniškojo užtarymo. Ir kurį Ji palaimina, 
Taip palt mes meldžiame Jos galingo mo- jis yra tikrai palaimintas. GARSINKITĖS "DRAUGE”

gausi ilgiausiais meldimais. Tačiau, malo
ningiausia iš tų visų maldų yra pasveikini-

Marija tapo Dievo Motina. Jei mes nieko 
kita apie Jų nežinotume, kaip įtik tų pas

iims, einąs iš Švenčiausios Trejybės, kurį.j laPtį, mes užtektinai žinotume, kad supras- 
šių žemė arkangelas Gabrielius atnešė. Tas ti vertenybę ir didenybę, į kurių Dievas iš- 
pasveikinimas, kaip žinote, yra Sveika kėlė Marijų.
Marija. Tai yra malda, kuri prasideda su Jėzus Kristus, Dievas - Žmogus, yra
pasveikinimu Marijai, tęsiasi Marijos pa- iškeltas viršum visų tvarinių, viršum visų

DETROIT, MICH.
West Side

SVEIKINAME VISUS “DRAUGO” RĖMĖJUS, 
PLATINTOJUS, BIZNIERIUS IR VISUS, KURIE 
PRISIDEDA PRIE PALAIKYMO KILNIOSIOS 
KATALIKIŠKOS SPAUDOS, SU GARBINGOJO 
KŪDIKĖLIO UŽGIMIMO KALĖDŲ ŠVENTE.

WEST SIDE ŽINIŲ SKYRIUS

LINKSMU 6V. KAI,£L>1 bVENOlU IK I.AIMIKUV NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI ME1UAMS IK DRAUGAMS

Frank S. Kuzmarskis
2H35 3»Ui Place

TAIIZIK A MI H1CIAN
Trt. V liutnia l l»l

HMDMHMNNN

gerbimu, kurį padarė Dievo siųstas arkan
gelas iš Dangaus ir Šv. Elzbieta, iij baigia
si su maldavimu, kad Marija būtų mums 
užtarytoja. Kaip “Tėve mūsų,” taip ir 
“Sveika Marija” yra trumpa malda, kuri 
susideda iš keletos žodžių, bet esmėje yra 
begaliniai turtinga malda. Ji niurnai nuro
do Dievo Motinų visoje didenybėje, dvasiš
kame gražume ir motiniškoje meilėje; tuo 
pačiu mumyse pažadina kilnius jausmus, 
kad Jų pagerbti, mylėti ir turėti kūdikiškų 
pasitikėjnnų ir atsidavimų.

Mūsą Motinos Pasveikinimas
SVEIKA MAK1JA! — Visagalio Die

vo jailiepimu arkangelas iš Dangaus taip

žmonių ir angelų, bet kitas asmuo, kurs Jam 
lyginasi vertenybėje ir didenybėje, yra Jo 
Motina. Tat, Jos pačios dvasioje ir troš
kimuose mes galūne Jai tarti: “Nes di
džių dalykų man padarė Galingasis, kurio 
vardas yra švenkas” (Luk. I, 49).

Mūsą Motinos Garbė 1
PALAIMINTA TU TARP MOTERŲ. 

— Apmąstydami dideliai aukštų užduotį ir 
kilniausių didenybę, į kurių Marija matė 
save iškeltų, Ji tarė Elzbietai pranašo dva
sioje: “Šitai, nuo dafcpr visos kartos vadins 
mane palaiminta!” Ir taip įvyko tikrai! 
Jau netoli dviejų tūkstančių metų, kaip 
Marijos garbė garsiai skamba Katalikų 
Bažnyčioje ir kaltaiikiškame pasaulyje. Iš

LINKSMŲ SF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ ME^TŲ

Linkiu Visiems “Draugo” Skaitytojams

pasveikino šventųjų Mergelę, gyvenančių visų pasaulio moterų, nė viena nėra taip 
.Nazarete. Tie žodžiai liečia visų žmoniją, garbinga, nė viena nėra taip aukštai ger- 
visas tautas ir gimines. Per nuodėmę žmo- biama, kaip Marija, Išganytojo Motina.
gus nupuolė, pasinerdamas į skurdų ir liko 
apkrautas vargų sunkenybėmis. Per nuodė
mę buvo padaryta neprietelystė tarp Die
vo ir žmonijos. Visagalė teisybė apsunkino 
visų žmoniją, kuri vaitojo dėl nuodėmės 
pragaištingumo.

Gi praėjus apie keturius tūkstančius 
metų, įžeistas ir užrūstintas Dievas ištiesė 
savo rankas, tarsi, nuo Dangaus į patį žmo
gų, jam aukodamas malonę ir atleidimų ir 
siųsdamas pasveikinimų. Tų pasvelkinmių 
Dievas per arkangelų pasiuntė skaisčiausiai 
ir nekalčiausiai sielai. Tai buvo pirmieji 
žodžiai dėl ateinančio susitaikymo ir išga
nymo. Tai buvo ramybės pasveikinimas, 
einąs iš Dangaus į mūsų žemę. Ir neste
bėtina, kad atpirktoji ir išlaisvintoji žmo
nija nuo tada su dėkinga širdimi grąžino tų 
pasveikinimų Marijai, Dievo Motinai, kuri 
tarpininkavo Atpirkime. Tas pasveikinimas 
atėjo iš Dangaus ir jis grįžta į Dangų. Tai 
yra Dievo pasveikinimas ir žmogaus pa
sveikinimas ramybės davėjui tarp dviejų.

Mūsą Motinos Vardas
MARU A! — Apie Marijos šventąjį 

vardų Šv. Bernardas rašo: “Marijos vardas

Kaip dažnai mes kalbame Sveika Marija, 
mes vykdome Marijos pranašystę, mes pa-1 
gerbiame Jos malonės pilnumų, Još moti
niškų garbę.

Yra altitinkama ir teisūiga, kad gerb
tume geriunų ir didenybę, kurių Dievas da
vė Marijai. Dėl to nieko neatitraukiame, 
kas priklauso Dievo garbei. Priešingai, ar- 
kiveikalo garsenybė ir garbė krinta ant kū
lėjo, kuris yra pagerbtas už meniško arki- 
veikalo sukūrūnų. Taigi, kai mes gerbiame 
Marijų, kaipo palaimintų, mes garbiname 
Dievų, kurs Jai padarė ttokių didžių daly
kų. Dėl to Marijos garbė yra garbė Die
vui.

Mūsą Motinos Dovana
PALAIMINTAS TAVO ĮSČIOS VAI- I 

SIUS, JĖZUS- — Didžiausių dovanų, kokių1 
Dievas galėjo ir kurių žmonijai davė, yra į 
Jo viengimis Sūnus. Tačiau, apart Die
vui, kam kitam mes turime būti dėkingi už 
tų dovanų! Mes turime būti dėkingi Ma-1 
rijai. Pats Viešpats Dievas į Jos rankas 
davė tų dovanų, ir Ji mums atidavė. Savo 
Sūnuje Ji mums davė Išganytojų, geriausių 
ir brangiausių, kų Ji turėjo pati, brangiau-

STEPONAS
STRAUKAS

Išnešiotojas

2310 South Oakley Avė.

Chicago

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIK1S
ir ,

T e V A 8
Lengvais Išmokėjimais 

• Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340V

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
TeL PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
nfttnrnftutnla

w 1 V* •
Nuoširdžiai 

Rekomenduojamas 

Vaistas dėl Vidurių

Chicago, III.—“Kuomet tik vidu
riai neveikia ar neiuala imu Triner’s 
Uitter Vyną ir nuoftlrdžiai rekomen
duoju visiems.’’ — M ra. Suaanna 
Pavlua.

Nedarykite bandymų au visokia la 
vaistais. Imkite Triner’s Bltter Vyną. 
kuris per pūstai-uosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gai
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose Maistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Oompany, Chicago

VENET1AN MONUMENT CO., INC.

reiškia Marių Žvaigždę. Tas vardas tik- šių ir reikalingiausių dovanų davė mums 
sliai atitinka nekalčiausiai Dievo Motinai, vargšams tvariniams. Kada, meilingu pa- ; 
Ji yra spindančiai šviečianti žvaigždė, kuri maldumu, mes ištariame tuos žodžius —
išsikelia viršum plataus pasaulio vandeny
no, spindanti iš savo nuopelnų ir šviečian
ti iš kilniausio pavyzdžio. Argi pats neno
rėtum išsigelbėti, kai įšėlusių audrų blaško
mas? Tat, savo akių nenukreipk nuo tos 
šviečiančios žvaigždės. Jei tavo nuodėmių 
sunkenybė baido tave, jei tardanti ir per
sekiojanti tavo sąžinė gėdina tave, ir nusi
minime pats jautėsi lyg būtum mestas į 
prapulties versmes, pažvelgk į tų žvaigždę 
ir šauk: “O MARIJA!” Ir pavojuose, ir 
nedatekliuose, ir abejojimuose — visada

“Ir palaimintas Tavo įsčios vaisius, Jėzus” 
— mes išreiškiame dėkingumų už meilę, su 
kuria Dangiškasis Tėvas ir Dievo Motina 
mums davė tų švenčiausių dovanų, kuri sa
vyje turi visokį gėrį ir kilniausių tobulybę. 

Mūsą Motinos Galybė 
ŠVENTOJI MARUA, DIEVO MOTI

NA. — Trečioje “Sveika Marija” dalyje 
mes atsikreipiame į Marijos Širdį su savo 
troškimais, ir meldimais, melsdami, kad Ji 
būtų mūsų tarpininkė ir užtarytoja pas sa- 
vo Dieviškąjį Sūnų. Švenitoji Bažnyčia mū-

mąstyk apie Marijų. Jos vardas visada te- sų lūpomis ir mintimis duoda du žodžius,
būnie ant tavo lūpų ir tavo širdyje.

Mūsą Motinos Širdis 
MALONĖS PILNOJI! — Dievo malo

nė daro žmones panašiais į Dievų. Juo žmo-

būtent, Šventoji ir Dievo Motina, kad mus 
įkvėpti gyvuoju pasitikėjimu šioje motiniš
koje maldoje. Marijų vadiname šventąja, 
ir Jų vadiname Dievo Motina. Abu vardai

gus Dievo malonės yra pilnesnis, tuo jis la- reiškia Marijos galmgų užtarymo galybę.
biau panašėja į Dievų. “Dievas yra Meilė,’ 
rašo Šv. Jonas. Apie tų meilę Dievas davė 
įrodymų, siųsdamas į žemę yiengimį Savo 
Sūnų, kad būtų mūsų Atpirkėjas ir Išgelbė
tojas. Taigi, mes irgi galime sakyti: 
Žinogus, juo pilnesnis yra malonėje, tuo 
gausesnė yra jo meilė savo artimui. — Ma
rijai, ir Jai tik vienai, Pats Dievas liudijo, 
kad ji buvo MALONES PILNOJI, ir tuo 
pačiu laiku Jis liudijo, kad Jos meilės pil
numa dėl mūsų buvo gausesnė negu kurio 
kito šventojo.

Pats neabejoji, kad tavo angelas sargas 
myli tave; pūts neabejoji, kad šventieji, ku
rie yra Danguje šalia Dievo, kad jie myli 
tave dėl Jo meilės. Tat, juo labiau pasi- 
tikėtinai pats gali tarti: “Taip, iš tikrųjų, 
Marija myli mane!” Gal pats e«i sunkiai 
nusidėjęs! Tada Jos meilė dėl tavęs yra 
globojanti, yra motinos meilė Jos sergan
čiam kūdikiui, kurį Ji rūpinasi išgelbėti.

Mūsą Motinos Vertenybė
VIEŠPATS SU TAVIMI! — Malonės, 

kuriomis Marija, buvo apdovanota ir pri
pildyta, buvo vertos ir garbingos dovanos, 
kurias Jai davė Dievas iš Savo lieribio ge
rumo ir meilės. Jos buvo Jai duulbos esmi
niai vien dėl to, kad Ji būtų garbingai pa
dabinta priimti tų Dovanų, kuri viršijo vi
sas kitas. Nes Dievas Jai davė Savo Sūną, 
ka'yo Jos Sūną, kad Marija tikrai turėtų

Jos šventumas Jų daro patinkančių Dievui. 
Jis negali kitaip daryti, kaip būti patenkin
tas Jos meile ir Jų mylėti. Šv. Rašte pats 
Dievae mums kalba: “Teisingojo tverianti 
malda daug gali” (Jas. V, 16). Juo tei
singesnis ir sventesnis yra žmogus, tuo ga
lingesnė yra jo malda. Kai už mus meldžia
si Marija — švenčiausia iš visų sutvėrimų 
— šventųjų Karalienė meldžiasi už mus! 
Ir dar daugiau! Marija, teisingiausia ir 
švenčiausia, tuo pačiu laiku yra Dievo Mo
tina.

Argi mūsų Išganytojas gali atsakyti 
Savo Motinos maldavimams f Aišku, kad 
ne! Taigi, šviesaus proto vyrai Marijų va
dina galingoji užtarytoja, maldaujančią ga
lybė, nusidėjėlių gelbėtoja.
. Mūsų Medinos Palaiminimas

.MELSKIS UŽ MUS NUSIDĖJĖLIUS,
DABAR IR MŪSŲ MIRTIES VALANDO
JE. AMEN. — Geri vaikai žino, kaip rei
kia įvertinti savo tėvų palaiminimų. Kiek
vienų rytų ir kiekvienų vakarų jie meldžia 
savo tėvų palaiminimo. O gyvenimo eigoje 
jiems yra didelė paguoda, kad apturėjo pa
skutinį palaiminimų iš mirštančiųjų tėvų. 
Tas palaiminimas esminiai glūdi tame, kad 
tėvai maklauja Dievo paimti jų vaikus į 
įnėje. Taigi, baigdami kalbėti Sveika M n 
Savo globų ir užtikrinti jų gerbūvį čia, že- 
rija, mes meldžiame Marijos, Dievo Moti-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
t NAUJŲ METŲ

Lankiu Visiems Savo Kostunieriams ir Draugams
M. J. KIRAS
REAL ESTATE

?»

3352 So. Halsted St.
CHICAGO

Tel. YARds 6894

• LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostvmeriams ir Draugams

A. A. DARGIS, PH. C.
savininkas

WEST MANOR PHARMACY

2425 W. Marąuette Road Tel. HEMlock 6050
CHICAGO
■.. A.,

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE & LIQUOR CO.

Mflsų įstaigoj dirba visi 
lietuviai: agentai, drai- 
veriai, ir ofiso darbinin
kai.

Reikalui esant visuo
met kreipkitės į mūsų 
sandėlį. Parduodam tik 
tiems, kurie turi laisnį.

« ' Tai. BOUlevard 0470

4611 South Ashland Avenue Chicago
T. VIZGARDA8 Savininkas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
ROSELAND COAL & COKE CO.

A. P. AMBBOSK, Pres.
Quality Coal & Coke of Anv Kind and Service

Off.: 343 W. 107th Place Tel. HEMlock 6776
Off.; 343 W. 107th Place Tel. PULlman 6776

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Ohlcagoj

•4 ---------- ............ " '
Suviri 50 metų prityrimo /

.------------- o-------------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus 
------------o------------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N, WESTERN AVĖ
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ I 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. C. Lacbawicz 42-44 E. !08th St.' 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

1. Liilen
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
I. F. Radžios

1.1. Zolp
Skidas

I. F. Eideikis

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica* Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 We8t 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th. Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė 
Phone YARds 1741—1742

LaMcz ir Suos2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S -1

Yards 1741-1742



LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

P. DOMBRAUSKAS
GROCRRY & MEAT MARKET 

Fresb Vegetables Daily

858 W. 33rd St. Chicago, HL

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
EMERALD DAIRY
WIIOIjE6ALE AND RETA1L

3251 S. Emerald Avė. Tel. VICtory 4181

VIENĮ! METŲ SUKAKTU
VĖS LIETUVIŲ LAIDOTU

VIŲ DIREKTORIŲ 
ASOCIACIJOS

Jau metai laiko prabėgo, 
kai susitvėrė Lietuvių Laido 
tuvių Direktorių Asociacija, 
arba teisingiau pasakius, suė
jom j krūvų ir padavėm viens 
kitam rankų, — užmirkdami 
praeities pasipūtimus prieš 
viens kitų tapdami vienos 
profesijos draugais.

Nariais šios asociacijos ga
lėjo būti tik laisniuoti laido-

PRANCIŠKA POCIENĖ
(po tėvais Statkaitė)

mirė Gruodžio 21. 1935, 5 vai. po pietų, 26 metų amž.
Gimė Cicero, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime vvra Joną, sūnų Jonų, 

motina Onų, patėvį Juozapa Valaitį, brolį Albertų, 
pusbrolį Juozapų, pussesere Ona Bereckiene ir jos vy
rų Juozapų Bereckai, uošvienę Evų Jitknienę, trisšvo- 
gerius: Danielių, Juozapų ir Edwardų, tetas, dėdes, 
pusseseres, pusbrolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1330 So. 48th Ct., Cicero, III.
Laidotuvės ivyks Ketverge, Gruodžio 26 d., 1935 m. 

Iš namų 8 vai. ryto bus atlydėta į ftv. Antano parap. 
bažnyčių, kurioje įvvks gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Sūnus Motina, Patėvis, Brolis, Pus
brolis, Pussesere, Giminės ir Draugai-gės.

Laidotuvių Direktorius A. Petkus. Phone Cicero 
2109.

A « A.

KAZIMIERAS
DAUSKURDAS

Mirė gruodžio 22 d., 1935 m. 
8:40 vai. vakare, sulaukęs 42 
metų amžiaus. Kilo iž Rasei
nių apskričio, Tltavėnų parap. 
Užpelkių kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Domicėlę, po tėvais Ma- 
Jauskalte, 2 sūnus: Clemence 
ir Edward .brolĮ Pranciškų 8 
pusbrolius: Jonų ir Juozapu 
Katavlčius ir Jų Šeimynas, lr 
Kazimierą. Kisielių, 2 pussese
res: Barborą Romanauskienę Ir 
Veronikų Grigaliūnienę ir jų 
Šeimynas ir gimines; o Lietu
voj 4 brolius lr seserį.

Kūnas pašarvotas 2648 W. 
46th 8t. Tel. LAFayette 4696. 
Laidotuves Jvyke ketvlrtadtenj, 
gruodžio 26 d., iŠ namų 8 vai, 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
l’raaidejimo Pan. Šv. parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuožlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Bro
lis. ftishrollal, Pusseserė* lr 
Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudelkls. Telef. YARds 1741.

tuvių direktoriai, o ne korpo
racijos, kurios tik samdo lai
sniuoti) balzamuoto jų, nors }>a 
tys save labai mėgsta Vadin
tis graboriais bęi laidotuvių 
direktoriais.

Taigi draugiškai sugyven
dami ir nepatėmijom kaip 
praslinko metai laiko, ir ma
tyt, kad ir toliaus galėsime! 
sugyventi ir padėti viens ki
tam kaip ligoje, ar paskolini
mu koplyčių bei kitokių rei
kalų.

Kad paminėti metines su
kaktuves ir išrinkti valdybų, 
36 metams, susirinkome pus 
S, Skudą, kur prie užkand
žių ir draugiško pasikalbėji
mo tapo išrinkti sekami val
dybos nariai: A. Masalskis 
prez. antru kartu, J. F. Ka
džius viee prez., Lacliawicz 
Sr, iždininku, B. Lachawicz 
sekretorium ir J. Liulevieius 
koresp., irgi antru kartu.

Visi valdybos nariai pasi
žadėjo palaikyti tuos pačius 
draugiškus santykius, kokie 
buvo ir praeity.

Visi gražiai pasisvečiavę, 
jau gaidžiams giedant grįžo
me namo, nors ir su silpnes
niu ūpu, nes beveik žinojom

kokių' giesmę mūsų moterys 
namie uždainuos.

Baigdamas Šį savo straips
nelį, linkiu visiems nuo Lie
tuvių Asociacijos linksmų Ka
lėdų Švenčių ir laimingi) Nau 
jų Metų.

J. Liulevičius, koresp., 
4092 Archer Avė., 

Chicago, III.

Jei du iš jūsų susitars ant 
žemės apie kurį nors dalyką 
jo melsti, bus jiedviem pada
ryta mano Tėvo, kurs yra 
danguje. Nes kame du artrys 
susirinkę mano vardu, ten aš 
esu jų tarpe. (Mato XVIIT, 
19-20).

COAL
ANGLYS

AUKŠTOS RCŠTES NORTHERN 

ILLINOIS ANOLYS, GERIAUSIAS 

pavaduotojas dėl Pocahontas:
Mine Run ................................................ $ 5.76
Lump, Epg ar Nut ..................... 6.00

Screenings ................................................ 4.75
Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 

Kaip 2 Tonus.

Pašaukit dienos laiku arba vakarais
Tel. KEDzie 3882

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Besi substitute for Pocaliontas:
Mine Run ................................... * 5.75
Lump, Egg or Nut ................. 6.00
Screenings ..................................... 4.75

Dlrect from the Mine. — 2 ton 
jnlnitnum.

Gali Day or Niglit
KEDzie 3882

QUALITY FOOD STORES, INC.

KĘST 47TH ST.
Tel BOUlevard 5134
(Jei reikia sutrumpinti pada

rykite Blvd. ne Boul.)

Norint gerų, šviežių žuvų žemomis kainomis dėl 
Kūčių, ateikite į mūsų krautuvę. Mes išvalome jas 
dykai. Taipgi turime didelį pasirinkimą geriausių 
riešutų ir inportuotų saldainių iš visų Kuopos kraštų.

LINKSMI SV. KALftDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NĄUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

S. Kaminskis
:i05;j So. Rockwcll M.

KOVAI BLUE STORE
Chicago, III.

LINKSMU AV. K ALPI) U ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Leonard A. Greetis
Itcal Estatc — Insurance — Gediminas Bldg. & loan Assn. 

4425 So. Fairfield Avė. Tel. LAFaycMe ««D4

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

Mr. & Mrs. Adolfas Paidokas
1600 So. Maln St.

TAVERNA
Rockford, III.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ ' >

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
K. BEINARAUSKAS

BEST NATIVK MiEATS AND GROCRRY

3301 S. Emerald Avė. Tel. BOUlevard 4865
CHICAGO

LINKSMŲ SV. KALftDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Bruno Belunskis
/ BVčEllNft IR GROSERNft

4530 So. Ilonorc St. Tei. LAFayette 3525

LINKSMŲ SV. KALftDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ' METŲ’ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

A. Tunkis
MEAT MARKET A (IROCF.RY

4024 S. Wood St. Tel. LAFayette 3021

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Pažystamiems ir Draugams

CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

Nariai:

S. C. LACHAWICZ’ 

J. LIULEVIČIUS7 

S. P. MAŽEIKA7 

A. MASALSKIS 
A. PETKUS 7

J. F. RADŽIUS 

S. M. SKUDAS

I. J. ZOLP

J. F. EUDEIKIS 

LACHAWICZ IR

SŪNŪS

A. J|L A. 

PETRONĖLE 
NARBUTIENE 

(po tėvais Stropaitė)
Mirė gruodžio 23 d., 1935 m. 

apie 2 vai. ryto, sulaukus 44 
metų amžiaus. Kilo Iš Telšių 
apskričio, Triškių parap., Triš
kiu miestelio. Amerikoje Išgy
veno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Leoną, 3 Mikterls: Bronl- 
slavą, Stanislavą lr Ireną: 3 
dčde«: Ignacą Zaleckį, Praną 
Aust) Ir Leoną Aust) ir gimi
nes; o Lietuvoj tėvą Leoną, 2 
brolius: Pranciškų ir Leoną, 
seserį Prancišką ir gimines.

nei Informacijų pašaukite 
BUCklngham 2613.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioj, 1489 So. 49th Ct., 
Clceroj. Tel. Cicero 6927. Lai
dotuves įvyks penktadienį, gruo 
džlo 27 d., Iš koplyčios- 8 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Antano 
parap. bažnyčią. Cicero, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Dčdčs lr GlmlnPs.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Telef. BOUlevard 6208.

SVEIKI SULAUKĘ KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ

PADEKONE
PETRAS PETRAITIS

kuris mirt gruodžio 12 d. Ir 
tapo palaidotas gruodžio 16 d. 
1986 m. dabar Ilsisi Sv. Kazi
miero kaplnCse amžinai nutilęs 
lr negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie sutelkė Jam paskutinį pa- 
/tamavlmą lr palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybes vietą.

Mes atmindami lr apgailėda
mi jo praaižfUlnlmą Iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. Briškal, 
kun. A. Valančiui lr kun. S. 
Joneliui, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už Jo sielą 
Ir mlstjanteriui kun. Drfcs- 
džlul už \ pritaikintą pamok
slą.

DCkojame Iv. Mišių aukoto
jams, gelių aukotojams, gimi
nėms ir draugams

Dškojame laidotuvių dlrekto-
Dškojame taipgi laidotuvių 

direktoriui I. J. Zolp ui su
telkimą vietos tardymui, 
rlul J. Mulevičiui, kuris savo 
geru Ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo JI į amžina
ntį, o mums palengirino perka
sti nuliūdimą lr rūpesčius Dė
kojama grabnešlsms lr visiems 
kurie paguodė mus mūsų nu
liūdimo valandoje ir pagalios 
dėkojame visiems dalyvavusie
ms laidotuvėse žmonėms; o tau 
mūsų mylimas vyre lr tšva. lai 
Dievas sutelkia amžiną atilsi.

Nuliūdę įteka; Moteris, M- 
nfiH, Brolis, Sosno ir Giminės

Lithuanian Building Loan Association League of 

Illinois, prie kurio Susivienijimo priklauso septynioli

ka (17) Lietuviškų Spulkų Illinois Valstijos. .

Sveikina Lietuvišką visuomenę su KALĖDŲ .ftVENTEMTS ir 
linki visiems Laimingesnių 1936 metų.

Spulkos pergyveno dideles sunkenybes depresijos laikais ir įverti
na savo narių kantrumą.

✓
Bedarbė matomai baigiasi ir Spulkų Valdybos tiki, kad su pra

džia 1936 metu bus pakankamai darbų, kurie duos galimvbės skoli-»
ninkams atsiteist su Spulkomis, o taupytojams duos progos atidary
ti naujas taupymo sąskaitas.

Kviečia visus prisidėti prie Lietuviškų Spulkų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ STATYMO IR 
SKOUMMO BENDROVIŲ

g
(Lithuanian Building' Loan Association League of Illinois)
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