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“Garbė Dievui aukštybėje ir ramybė žemėje geros valios žmonėms!”
EVANGELIJA

VIEŠPATIES GIMIMO DIENOJE 
Pirmųjų Mišių
Luko 2, 1-14.

ANOSE dienos© atsitiko, kad išėjo cie
soriaus Augusto paliepimas surašyti visi} 
pasaulį. Tas pirmas surašymas buvo pa
darytas Syrijos valdovo Kirino. Ir visi 
ėjo įsirašydintų, kiekvienas į savo miestą. 
Tai ir Juozapas, kadangi jis buvo iš Do- 
vido namų ir giminės, ėjo iš Galiliejos, iš 
Nazareto miesto, j Jūdieją į Dovido miestą, 
kurs vadinasi Betliejus, kad įsirašydintų 
draug su pažadėta savo moterimi Marija, 
Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite 
kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą 
prakartėjei. Urnai atsirado prie Angelo 
daugybė dangiškosios kariuomenės, kurie 
garbino Dievą ir sakė: Garbė Dievui auk
štybėje ir ramybė žemėje geros valios žmo
nėms !

tai girdėjo, stebėjosi, taippalt .tais dalykais, 
kurie buvo jieons piemenų papasakoti. Ma
rija gi tėmijo sau visus šituos dalykus ir 
svarstė juos savo širdyje. Piemenys sugrį
žo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą 
dėliai viso, ką buvo girdėję ir matę, taip 
kaip jiems buvo pasakyta.

EVANGELIJA 
Antrųjų Mišių
Luko 2, 15-20.

ANUO metu piemenį s sakė vienas ki
tam: Nueikime lig Betliejui ir pamatykime 
tai, kas įvyko, ką Viešpats yra mums ap
skelbęs. Jie atėjo skubindamies ir rado 
Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą pra- 
kartėje. Pamatę gi, jie skelbė tai, kas jiems 
Imvo pasakyta apie tą kūdikį. Visi, kurie

EVANGELIJA 
Trečiųjų Mišių
Jono 1, 1-14.

PRADŽIOJE buvo Žodis. Tas Žodis 
buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis 
pradžioje buvo pas Dievą. (Visa per jį pa
daryta, ir be jo nepadaryta nieko iš to, kas 
padaryta. Jame bjuvo gyvybė, ir ta gyvybė 
buvo žmonių šviesa. Šviesa šviečia tamsy
bėje, bet tamsybė jos neapėmė. Buvo Die
vo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atė
jo liudijimui apie tą šviesą liudyti, kad vi
si per jį tikėtų. Jis nebuvo šviesa, bet tu
rėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji švie
sa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, atei
nantį į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje; pa
saulis per jį padarytas ,bet pasaulis jo ne
pažino. Jis atėjo pas save, bet savieji jo 
nepriėmė. Kas gi jį priėmė, tiems jis da
vė galios būti Dievo vaikais, būtent tiems, 
kurie tiki į jo vardą, kurie yra gimę ne iš 
kraujų, nei iš kūno valios, nei iš vyro va
lios, bet iš Dievo. Tas žodis įsikūnijo ir 
gyveno tarp mūsų. Mes matėme jo garbę, 
garbę kaip vienatinio iš Tėvo gimusio Sū
naus, pilno malonės ir tiesos.

KRISTAUS PERVERSMAS 
VISUOMENĖJE

Pasaulio istorijoje esama 
daug dienų, kuriose įvairios 
tautos švenčia savo didvyrių 
arba ypatingų šalies įvykių 
sukaktis. Įžymūs valstybių 
valdovai, skriaudžiamų luomų 
teisių gynėjai, amžinų mokslo 
ar meno veikalų kūrėjai — 
tai tautos garbė ir pasididžia
vimas. Ne veltui tautos šių 
milžinų gimimo dienomis ruo
šia atatinkamas iškilmes jų 
atminimui pagerbti. Ne ma
žiau iškilmingai tautos šven
čia ir savo karų laimėjimus 
ar iš po svetimo jungo išsi
laisvinimą. Kam iš mūsų nė
ra brangios ir linksmos Va
sario 16 ar Gegužio 15 Die
nos!

Bet yra vienas Asmuo, sa
vo kūnu ir siela visoms tau
toms bendras. Tai yra visa
tos Kūrėjas, Kuris nurodė 
kelius žvaigždėms ir rybas 
vandenims, Kuris išpuošė lau
kų žolynus grožiu ir gyvu
liams bei paukščiams suteikė 
jausmus ir įvairumą, Kuris 
pagaliau visai gamtai davė 
buvimo, judėjimo ir gyvybės 
teises — “per kurį visa pa
daryta, ir be jo nepadaryta 
nieko iš to, kas padaryta“ 
(Jon. 1, 3)) — Kuris tapo 
žmogaus Sūnumi, kad tam 
pačiam žmogui suteiktų ra
mybę, laisvę ir išganymą. 
“Mes matėme jo garbę, gar
bę kaip vienatinio iš Tėvo 
gimusio Sūnaus, pilno malo
nės ir tiesos.“ (Jon. 1 14). 
Šio tai Dievo-Žmogaus mes 
švenčiame gimimo dienos su
kaktį.

Visuomenė prieš Kristaus 
atėjimą.

Jeigu mes norime gerai su
prasti Kristaus atėjimo į pa-

mo tikslai, jo sąižinės laisvė 
— visa buvo nukreipta į auk- 
ščiausį valstybės asmenį — 
imperatorių, kuris vienu ran
kos mostelėjimu sprendė kiek
vieno šalies piliečio likimą.

Šiandie mes daug girdime 
apie naująjį pagonizmą, kaip 
jisai smarkiai išsiplėtė Rusi
joje, dabar vėl kitokioje for
moje plečiasi Vokietijoje. Ir 
vįenur ir kitur pastebimi tie 
patys stabmeldijos laikų reiš
kiniai: žmogus savo tėvynėje 
nėra tikras savos nuosavybės, 
laisvės ir gyvybės; visa nu
kreipta į aukščiausią dievai
tį — valstybę, kurios pryša- 
kyj stovi, vieton senovės lai
kų imperatoriaus, diktatorius, 
atseit toks pat kraugerys 
kaip ir stabmeldijos laikų 
budeliai.

Anais laikais panaši būklė

šaulį prasmę, mes būtinai tu
rime susipažinti su ta būkle, 
kuri viešpatavo pasaulyje 
prieš Jojo atėjimą. Aure, kaip 
ir mūsų laikais, gyvavo iš
tisos valstybės ir tautos, tu
rinčios nuosavą kultūrą — sa
vo išminčius, menininkus, is
torikus, gražbylius; josios ir
gi didžiavosi savo turtais, sa
vo kariuomenių laimėjimais.
Graikija savo dailės bei iš
minties pažymiais ir Boma 
savo teisės bei politikos dės
niais pilnai galėjo prilygti, 
gal net ir viršinti, mūsų lai
kų kad ir žymiausioms vai 
stybėms. Bet po šita galybe 
ir grožiu žibančia skraiste 
glūdėjo didžiausis žmonijos reiškėsi ir šeimoje. Namų šei-

Sveikas Jėzau gimusis, 
Šventas Dievo Kūdiki!
Brangią dieną švęsdami 
Užgimimo Viešpaties, 
Linksminkimės ir džiaugkimės, 
Dievui garbę duodami giedokime!

Kanklėmis kankliuokime, 
Sutartinę leiskime,
Brangią dieną švęsdami 
Užgimimo Viešpaties, 
Linksminkimės ir džiaugkimės, 
Oievui garbę duodami giedokime 1

mas įgijo antprigimtinės ar- nė. Vergas, sekdamas savo ' 
ba sakramentalinės prasmės, mokytojo pavyzdžiu, išmoko 
žymimos nesuardomybės ypa- kantrybės, klusnumo ir pasi- 
tybę. “Kas paleidžia savo pa- aukojimo. Panašiai ir valdo- 
čią, jei ne dėl svetimoterys- vas, Kristų pažinęs, suprato, 
tės, ir kitą veda, svetimote- jog jisai nėra kito žmogaus 
riauja; ir kas paleistąją veda, savininku, jog tėra tiktai vie- 
svetimoteriauja, (Mat. 19, 9). nas visų žmonių Viešpats ir 
Taigi ką Dievas sujungė, žmo- Tėvas, ir jog jisai pats yra 
gus neperskiria.“ (Mork. 10, lygus savo vergui žmogus,
9). Vaikai ir jų auklėjimas kurių laukia vienodas liki-
yra ne tiktai tėvų nuosavybė, mas. Šitokio mokslo dėsniai
bet jų ryšio pati esmė. To- atsiekė savo tikslo; amžiams
dėl valstybė neturi jokios tei- slenkant, vergija pagaliau vi- 
sės į nepilnamečius vaikus ir sai išnyko.
jų auklėjimą. Kūdikių žudy- Socialinis ir kultūrinis per
inąs, nežiūrint kokioje būtų versmas, krikščioniškosios to- 
formoje — ar jiems gimus, bulybės pamatais gretas, pa- 
ar dar negimus, yra krimi- siekė visus žmonijos sluog- 
nalinis prasikaltimas — žmog- snius. Ir šiandie, praslinkus 
žudystė ir valstybės ne pa- devyniolikai šimtmečių, jąu 
laikomas, bet griežčiausia nesama tautos, kuri nepažin- 
baudžiamas. tų arba nebūtų girdėjusi a- . į

Naujasis visuomenės per- pie Kristaus mokslą. “Mes 
tvarkymas sekė vienatų ir matėme jo garbę, garbę kaip 
šeimynų būklę. Daugiau “nė- vienatinio iš Tėvo gimusio 
ra nei stabmeldžio, nei žydo... Sūnaus, pilno malonės ir tie- 
svetimtaučio ir skito, vergo sos.“ (Jon. 1, 14). Ne veltui 
ir laisvojo, bet visa ir visuo- todėl krikščioniškasis pasau
se yra Kristus.“ (Kolos. 3, lis šiandie taip iškilmingai ir 
11). Visi žmonės tapo lygūs linksmai švenčia tą Kristaus 
be rasės, tautos, kilmės ir ly- gimimo — naujosios eros — 
ties skirtumo. Nors vergija sukaktį, nes Jisai žmonėms 1 
neišnyko ūmai, bet tų pačių davė galios būti Dievo vai- 
vergų būklė visiškai atsimai-kais. (Jon. 1, 12). J. N.

PAS KRISTAUS EGLELĘ
(IŠ ANDERSENO.)

priešas — moralinis dvasios 
supuvimas: skriauda, ištvir
kimas ir tamsybė.

Žmogus, tasai prakilniausis 
Dievo kūrybos reiškinys, sa
vo tikrojo Kūrėjo nepažino
jo. Jisai garbino daugelį die
vų — saulę, žvėris, akmenis 
arba medinius stabus. Stab
meldžių tikybinės apeigos tu
rėjo nedorybių pobūdžio. To
ki baisūs nusidėjimai kaip 
girtuoklybė arba paleistuvy 
be buvo jų tikybinių apeigų 
dalimi. Todėl nėra nieko ste
bėtino, jog žmonės, savo de
moralizuotų įpročių žadinami, 
nyko fiziniai ir dvasiniai.

Žmogaus asmenybės vertė 
buvo nežinoma. Valstybė bu
vo viršiausia esybė, kurios 
gerovei buvo aukojama pilie
čio laisvė ir gyvybė. Žmogus 
nebuvo laisvu savo tėvynės

mininkas turėjo pilnos lais
vės vaduotis absoliutinio val
dovo teisėmis savo namuose. 
Šeimynos motina, šiandie gar
binga kelių šimtų vergų ma
trona, netekusi savo vyro ma
lonės, rytoj gali užimti tų pa
čių vergų tarpe paskutinę vie
tą. Vaikai, brangiausia tėvų 
turtas, buvo valstybės nuosa
vybė. Kūdikio auklėjimas, ku
rį tegali suteikti vien tėvų 
maloni globa, buvo valstybės 
priežiūroje. Reiškia, tėvai ne
turėjo tiesioginės gimdytojų 
teisės vaikų auginime. Kūdi
kiai, gimę nesveikais, einant 
valstybės įstatymu, neturėjo 
teisės gyventi ir būdavo nu
žudomi. Tokių nekultūringų 
įstatymų buvimas galima 
lengvai suprasti, ypatingai 
prisiminus, jog net prakil
niausi tų laikų išminčiai pil
nai tuos įstatymus užgirdavo,

suomenės luomų santykius! 
Tebūta dviejų luomų — val
dovų ir vergų. Milijonai žmo
gystų vilko sunkų vergijos 
jungą. Žmogus, savo prigim
timi laisvas ir savystovis, bu
vo gyvuliui lygus. Vergo vieš
paties žiaurumas sprendė jo *
gyvybės likimą. Už mažiau- 
sį prasikaltimą vergai būda
vo iki kraujų plakami; lygiai 
būdavo už pinigus parduoda
mi arba už kokius nors daik
tus ar gyvulius išmainomi; 
senatvėje ne karšinami, Įbet 
žudomi. Mums šiandie yra 
sunku atatinkamai įsivaizduo
ti toji kruvina vergų būklė. 
Tiktai tikybos ir teisės sto
ka galėjo pagimdyti tokius 
baisius luomų santykius. 

Perversmas visuomenėje.

5199 metuose, sulig Danieliaus 
pranašyste 75 savaitėjo, 194 
Olimpijadoje, imperatoriaus 
Oktavijaus Augusto viešpata
vimo 42 metuose “TAS ŽO
DIS ĮSIKŪNIJO IR GYVE
NO TARP MŪSŲ.“ (Jon. 1, 
14).

Kristus suteikė žmogui tik
rą savo vertės supratimą. — 
Žmogus turi ne tiktai protą 
ir laisvą valią, bet ir nemir
tingą sielą, kuria jasai yra 
panašus savo Kūrėjui. Jo ga
lutinas tikslas nėra valstybės 
gerovė, bet amžinybė. Val
stybės gerovė piliečių ramybė 
tėra tiktai priemonės galuti
nam tikslui siekti. Žmogus, 
kartą atėjęs į šį pasaulį, tu
rėjo gyvuoti amžinai. Todėl 
visi jo rūpesčiai ir darbai tu
ri būti taikomi vienam da-Tokia nepakenčiama gyve- 

nimo būklė ėjo vis aršyn.' >ykni ~ saTO ^mirtingos
Žmonės verkė ir dejavo, vie- sie,os “To<151
ni kitų skriaudžiami, lėmin- fia^au iuma kalba Išgany- 

tojas — “nebūkite bailiai su-

piliečiu, kuris naudotųsi sa- i patys jais vaduodamiesi. Tuo- 
vo asmens ir savo turto ne- metinės literatūros veikalai 
liečiamybės teise, bet — pa- — idealizuojamas šeimos san- 
prasčiausia valstybės nnosa- tyRi<> dekadentizmas.

čiai, ieškodami įvairių būdų 
žmonijos būklei pagerinti, pri
ėjo išvados, jog nesama jo
kios galimybės tai atsiekti. 
Teistinės filosofijos vadai aiš
kiai pabrėžė, kad tiktai Dan
gaus Pasiuntinys tegali pra
vesti reikalingą perversmą. 
Žydams išsiblaškius įvairiose 
pasaulio kraštuose, jų mok 
slas apie Mesijo atėjimą bu
vo plačiai žinomas. Todėl 
žmonija nekantriai laukė to 
pasauliui žadėtojo Atpirkėjo, 
nes Jisai tiktai vienas galėjo 
pagerinti žmonijos būklę, pa-r

sirflpinę savo gyvybe, ką val
gysite, nė kūnu, kuo apsivil- 
ksite. Gyvybė didesnis daly
kas už valgį ir kūnas už dra
bužį___Nes visa to trokšta
pasaulio stabmeldžiai; juk jū
sų Tėvas žino tai jums rei
kiant. Velyk ieškokite visu- 
pirma Dievo karalystės ir jo 
teisybės, o visa tai bus jums 
pridėta. Nebijok, mažasai bū
ry, nes jūsų Tėvui patiko duo
ti jums karalystę.“ (Luk. 12, 
22-23, 30-32).

Šeimynos nariams buvo
kelti jos dorovę ir nurodyti grąžintos jų įgimtos teisės?

Vyro pati ir vaikų motina į- 
gyjo lygias su vyru teises

jai buvimo tikslą. Toji taip 
ilgai laukiamoji valanda atė

vybė. Jo idealai, jojo gyveni- Ką jau bekalbėti apie vi- jo. Nuo pasaulio įkūrimo savo namuose. Moterystės luo-

Iš sodžiaus į miestą pate
ko kažin kokiais reikalais mo
teriškė su mažu vaikeliu, gal 
kokių penkerių šešerių metų. 
Apsistojo ji pas savo pažį
stamą senelę, šaltame ir drėg
name rūsy gyvenusią. Buvo 
Kalėdų laikas. Žiema tais me
tais buvo labai šalta, ir ne
turtingi miesto gyventojai 
sirgo ir mirė. Apsirgo senelė, 
o nuo jos apsikrėtė liga ir 
vaikelio motina.

Pabudo vaikas anksti rytą 
dar pro patamsį ir apsižval
gė aplinkui. Rūsy buvo drėg
na ir šalta, o jis buvo vien 
menku apsiaustu teapsisiau- 
tęs. Rankelės ir kojelės buvo 
pamėlynavusios ir atgrubu
sios, — jis norėjo valgyti.

Priėjo į pasienį, kur jo ser
ganti motina gulėjo, ir ėmė 
ryšulio su duona ieškoti.

Bet ryšulys buvo dykas, — 
dar vakar jis paskutinę duo
nos plutelę suvalgė.

Nieko neradęs, papūtė sa
vo sustingusius pirštelius, pa
stovėjo kiek ir ėmė žadinti 
savo mamą.

O mama, atšalusi kaip le
das, gulėjo, kaip negyva.

Vaikelis palietė ją rankele 
ir pradėjo šaukti vardu ir 
duonos prašyti.

Bet senė, gulėjusi antrame 
pasieny sudraudė jį ir liepė 
tylėti. 1

Nutilo vaikelis ir atsitrau
kė nuo mamos.

Bet ką jam veikti: rūsy 
drėgna, šalta, tamsu, baugu, 
mama tokia atšalusi ir tokia 
pikta senelė...

Susieškojo jis kepuraitę ir 
atsidarė rūsio duris.

Vakar jis čia, priesieny, 
matė didelį šunį ir bijojo ei

ti, bet šiandien šunies jau 
bebuvo.

Atidarė jis dar vienas du
ris ir pasijuto miesto gatvėj 
beesąs.

Kokis gražus pasirodė jam 
miestas! Jis, mat, pirmą kar
tą savo gyvenime mieste te
buvo. Ir ten, sodžiuj, iš kur 
jis atvažiavo, naktimis būda
vo tamsu, tik kur-ne-kur švie
selės pro langelius mirksėjo, ir 
šunes taip baisiai kaukdavo^ 
nors troboj ten buvo šilta ir 
valgyti gaudavo...

O čia, mieste, taip šviesu, 
tokis triukšmas ir bildesys, 
visur tik karietos važinėja, 
žmonės vaikščioja. Ir kokis 
čia šaltis! Sniegas tik girg
žda po kojų ir garas debesiais 
kyla iš sušilusių, apšarmoju
sių arklių šnervių...

Visa čia tik juda, kruta, 
bet kažin, ar nepasigailės kas 
manęs — ar neduos bent ko
kios duonos plutelės? Ir vai
kiūkštis išėjo į antrą' miesto 
gatvę. Kokia ji plati ir dide
lė! Čia žmonių dar daugiau: 
važiuoja, skuba, bėga, stum
dosi...

O čia dabar kas? Ir vai
kiūkštis pamatė didelį, auk
štą langą, pro kurį ėjo gat
vėn aiški šviesa. Už lango bu
vo didelis kambarys. Pačiame 
kambario vidury lig pat lubų 
kažinkokis medis įdiegtas 
Tai buvo Kalėdų eglelė! Kaip 
ji gražiai aptaisyta! Visa nu
sagstyta uždegtomis žvakelė
mis, apkarstyta obuoliais, 
auksuotais riešutais, blizgu
čiais, poperėliais, aplink ap
statyta lėliukėmis, arkliukais 
ir kitokiais žaislais. O aplink 
medį vaikų — prisikimšęs vi- 

(Tęsinys ant 2 pusi.)
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(Tęsinys iš 1 pusi.) 
sas kambarys: visi bėgioja, 
šnekasi, linksminasi.

Štai, vienas berniukas išve
di mergytę šokti. Kokių gra
ži# mergytę, kaip tikrų lėliu
kę... O kaip gražiui muziku 
griežia, štai, pro langų bal
sai veržiasi.

Žiūri vaikelis pro langų, 
stebisi, bet jis nesijuokia, ir 
jam nelinksma. Jo kojukės 
visiškai sustingo nuo šalčio 
ir rankelių nebegali pajudin
ti.

Ašaros ėmė jam birti nuo 
šalčio ir jis pasileido bėgti.

Ir vėl mato: — didelis švie
sus langas ir už lango kam
barys, tik kambary ne egle
lė, o pyragai — įvairių įvai
riausių, regėti, visur išdėsty
ti

Sėdi tenai viduj keturios' 
ponios ir vis, kaip tik kas 
ateina, tam pyragų paduoda.

O žmonės eina ir eina, du
rys tik varstosi ir varstosi.

“O, kokis skanus pyragas 
— eisiu ir aš: tegul ir man

Tyliųjų naktį balsas sugaudė, 
Piemenįs kelkit. Dievas užgimė. 
Greitai rengkitės ir bėkit,
] Betliejų paskubėkit 
Sveikint Viešpaties.

Stovi prie lango didelis žmo
nių būrys, o už lango trys , |l lėlytės, gražiai aptaisytos,

v. -- ... -i® kaip gyvos, stovi. Viena rau-Priejo vaikelis, atidarė du- į f ’
ris ir įėjo... Bet kaip ponios .

..... , mėlynais rūbeliais,jam susuks kaip ims lanko-į * ’
..... , kažin koks senelismis musuoti ir laukan varyti!; . . .JV.«. . . .... i smuiku žaidžia, dar du žilioViena ponia atsikėlė, įkišo j _ •

rankon kapeikvtę ir duris a

donais, antra žaliais, trečia

ji už apvkaktės, trenkė kažin 
kuo per galvų ir koja pa py
nė. Vaikutis parkrito ir pa
matė, kad tai buvo didesnis 
už jį berniukas. Parmetęs jį,

o greta j dar kų jam šaukė. Nesavas 
sėdi ir į pakilo vaikelis nuo žemės ir 

šoko bėgti.
Bėgo, bėgo — nežinia kurguku jam linguodami galvo

tai niekas manęs

lidarė! Kapeikytė iškrito ant I Pr^u, *u *r lūpomis šne- ir kažin keno kieman užbėgo 
sL^io i^L^ jis!k- tik už lango ne*irdėti> kų j atsitūpė už malkų krūvos ir 
atgrubusiais piršteliais nega- ^en ^ka. Įmušto.
Įėjo jos išlaikyti. į,. į)UV0 beniųstųs vaikelis,!.. .... , ,,,

Išbėgo jis laukan ir pa*i-į kad gvvi tie žniugukai, bet!. ....... . .
leido tolyn bėgti, nė pats ne- paskuį susiprato, kad tai tik ?*, .V® &I JlS * Mae.°’ pas.1'
ĮSdamas, kur ir kam jis bė-! Jė|ės ir nusijuokė. Niekuomet b °S . °JU.eb’

, -I susitraukė, tik iš išgąsčio lyg
Sa* , ils tokių nebuvo dar matęs ir . , .. o .

C kohdes ir rankeles šal- x x- • i i * i- | dvasios negali atgauti. Betv KojvF.es ir rankeles sai ! neį nežinojo, kad tokių esą- _ .... ,
a: . • • • , • • • i ūmai paliko gera, gera, koris taip spirgina, taip spirgi- ,na . •
na.. Norėtų jis verkti, rėkti ’ J-Vtes ir {rankeles nustojo
is skausmo, bet jis bijo žino- Ir vėl jis verkti nori nuo skaudėjo, ir visam pasidarė
nių ir tik pirštelius pučia. šalčio, bet jį juokas ima iš kaip prie ugnelės, šilta. Tik

Neramu jam pasidarė, ilgu, tų lėliukių. ko jį taip visų supurtė, jis
bet jis vėl kažin kų pamatė. Staiga kažin kas pagriebė užmigęs buvo.

Ne, neužmigęs dar — bet

LINKIME

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Visiems Savo Gerbiamiems 
Kostumeriams, Rėmėjams ir Jų šeimoms

NARYS FEDERAL RE3ERVE SYSTEM

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 West Cermak Road
CHICAGO

'«■ i
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu V isoms Savo Kostumerkonis ir Draugams-ėnis

NANCY’S 
BEAUTY SHOPPE

SPECIALIEM)JA PERMANENT
WAVING AND COMPLĖTĖ 

BEAUTY SERVICE
2303 South Leavitt St. Tel. CANal 4674

N. DRUMSTA, sav.

DRAUGĄS

Nuėję rado Jėzų ėdžiose,
Kaip pranašauta Dievo knygose.
Jį Dievu jie pripažino,
Kaip juos Angelas mokino,,

Ir pasveikino.
niukai ir mergytės? ko jūs vi šalimais ir verkia, paži- 
čia susirinkote? jnę savo sūnelius ir dukrytes,

— Tai matai, čia Kristaus bet jie prilekia, bučiuoja sa- 
eglelė! — jie jam atsakė: — vo mamytes ir meldžia jų, 
Kristus visuomet, kaip šian-Įkad neverktų, nes jiems čia 

pas Kristų taip gera, taip 
gera...

M. šalčiaus vertimas iš 
“Lakštingala ir Pas 
Kristaus Eglelę ’.

dien, Kalėdų dienoj, rengia 
eglelę pas save tiems vaike
liams, kuriems ten, ant že
mės, niekas neparengia!

Ir suprato jis, kad tie ber
niukai ir mergytės buvo to
ki pat vargšai vaikeliai, kaip
ir jis, ir kad visi jie čia da- Kiekvienas, kurs palieka 
dar yra pas Kristaus eglelę, namus, ar brolius, ar seseris,

Jie visi dabar, kaip koki ar tėvų, ar motinų, ar pučių, 
— vaikus, ar dirvas dėkaiarangelėliai, nekalti gražūs, ir 

puolė jis juos visus sveikin
ti, bučiuoti, o jų motinos sto-

mano vardo, gaus. šiinterio 
pai ir paveldės amžinąjį gy
venimų. (Mato XIX, 29).

kaip čia gera būtų užmigti, i
“Pasėdėsiu aš čia dar va

landėlę ir eisiu vėl lėliukių į 
žiūrėti! — pamąstė vaikelis 
ir nusijuokė, atsiminęs ko
kios jos buvo gražios.

“Visiškai kaip gyvos!”
Ir išgirdo vaikelis, lyg kas 

gieda, — tai jo mama Kalėdų 
giesmę užgiedojo.

“Mamyte, aš miegu — man 
i čia taip gera!”

— Eikš prie manęs, sūne
li, — tarė jam mama.

Ne, tai ne mama, bet kažin 
kas svetimas, kažin kas gra
žus, meilus pašaukė jį ir ap
kabino tamsoj ir siekia jo 
rankos. Padavė jis rankų ir 
staigu — oi, kaip nušvito! 
Kokia graži šviesa pasidarė!

Prieš jį ir eglelė atsirado, 
bet tai ne eglelė buvo, tai ki
tas kažin kokis nematytas
medis.

Kame jis dabar atsirado? 
Aplinkui viskas tik šviečia, 
žėri, blizga. Tiek lėlių — ne, 
ne lėlių, bet berniukų ir mer
gelių, ir visi toki balti, gra
žūs, sukasi aplink jį, bučiuo
ja jį, ima į glėbį ir neša, ir Į J 
jis pats mato, kad jis lekia, 
ir štai, jo mama stovi: taip 
linksmai, meiliai į jį žiūri

Mama, mamyte! ak, kaip 
čia gera! — sako vaikelis ir 
vėl su vaikeliais bučiuojasi 
ir šnekina juos:

— Kas jūs tokie esate, ber-

LINKSMŲ £T. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LOVE KNOT SHOP

2209 West Oermak Road Chicago

*
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
MIDWEST SERVICE STATION

2335 So Westera Avė., Cor. 23rd PI. CANal 3764
PHILLIPS 66 PRODUKTAI — VEEDOL IR 

QUAKER STATE MOTOR OIL 
TIKTAI AUKŠTOS RŪŠIES TEPALAI VARTOJAMI

LINKSMŲ šF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiv. Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CALIFORNIA INN
j M. BIAGO, savininkas

VY1NES, WIIISKBYS, GOOD BEER 
SANDWICHES

į4358 S. Califomia Avė. Tel. LAF. 1490)
CHICAGO

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostunieriams, Draugams ir 
Kaimynams «

OTTO MAREK BAKERY
2315 South Leavitt St. Tel. OANal 7644

CHICAGO

\titradienis, gruod. 24, 1935

I Kas gi save išaukština, bus | žemina, bus išaukštintas, 
pažemintas, ir kas save pa | (Mato XXIII, 12).

Linksmų Švenčių!
Džiaugsmingai Kristaus Užgimimo Šventei 

atėjus, maloniai sveikiname brangias Rėmėjas 
— Rėmėjus, Prietelius, Geradarius ir reiškia
me Jums giliausios padėkos žodį už praėjusių 
metų nuoširdžių paramų.

Kalėiių ryte šv. Mišios bus paaukotos Gera
darių intencijai — Seselių koplyčioje, širdin
gai maldausime Betliejaus malonų Kūdikėlį 
Jėzų pripildyti Jūsų širdį dvasinėmis gerybė
mis ir laiminti Jus per visas ateinančių metų 
dienas.

Šv. Kazimiero Seserys - Chicago v*
Jį

I.1SKSMV ŠV. KAEftDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI MEKIAMS IK DRAUGAMS

Kaz Heat Intensifier Co.
Vartojant šliy slsU-mą sutaupysite dane kuro 

2522 West 45th Street Tel. LAFayctu; S227

« nMOMBSUS X« K X X A 5

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ UI LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 S. Ashland Avė. Tel. BOU1. 7042

arti 4i7th Street Vai.: nuo 9 r. iki 8 vak.
i Seredoj pagal sutartį. J, i

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Diaugams
S. A. MANKOWSKI

VAISTINĖ — PRESCRIPTION DRUGGIST
Nėra Saugesnės vietos receptų išpildymui 

Garantuojam Kų Tik Parduodam
2359 So. Leavitt St. Cor. 24th St. Tel. CANal 9334

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
UTILITY LIQUOR DISTRIBUTORS

INC.
Wholesale Liquor Dealer — We Deliver

WINES, LIQU0R AND BEER 
2640 West 63rd St. Tel. PROspect 0746

Representcd by F. DZIMIDAS
____ _ fxxxxxxxxxxxri

|

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ & 

NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BEN. J. KAZANAUSKAS

2202 West 22nd St.
cor. Leavitt St. skersai Metropolitan State Bank

Tel. CANal 8887 CHICAGO

APDRAUDA (INSURANCE) APDRAUDŽIA 

NAMUS, RAKANDUS. STIKLU3 IR 

KITUS DALYKUS

. - —'. ..A a. : ė, t, fa
y

KojvF.es


Antradienis, graod. 24. IMS n R 4 n n \ v. «

Kadangi šv. Kalėdos yra 
gražus metų laikotarpis, tai 
reikalinga tada ir gražių min
čių. Kadangi tai yra šventas 
metų laikotarpis, Kristaus 
Gimimo šventė, tai reikalinga 
ir šventų minčių. Po Nau
jai Gimusio Kūdikėlio ir Jo

lis arba dukrelė jai visados 
mylimas. Jos lūpos sudžiūvu- 
sios susitraukusios.. Bet. .Ah
__ Tos brangiosios lūpos nn-
bučaivo nevienų, mano ir ta
vo karštų ašarėlę riedinčių 
per skmostelius. Jos lūpos
saldesnės už medų, jos pabu
čiavimas švelnutis ir gaivi
nantis kaip balzamas. Jos a- į 
kys temsta, blakstienos nuvar
gusios, betgi vis žėri jose mei
lė, šventa, pasišvenčianti mei-

kentėtus skausmus! Prisižiū
rėję j Naujai Gimusį Vaike
lį Jėzų ir Jo Brangiųjų Mo
tinėlę, paveskime, savo bran
gųjį perlų — motinėlę Jų glo
bai

Koks ten nebūtų žmogus

net ir tas padauža sūnus ci- 
cilikas, Šioje dienoje atminęs 
savo motinėlę sieloje susi
graudins ir atsimins tuos 
gražius “mamutės” pamoki
nimus ir pasakėles, kurių jei

būtų klausęs būtų laimingai 
gyvenęs. Gerbkime ir mylėki

me brangių mūs motinėlę, jei 
ji įnirus nesuterškime jos

šventos atminties, gyvendami 

palaidų gyvenimų.

Švė. Motinos, kokia-gi yra j- jį jega> dega... Nie-
mūsų gražiausia, švenčiausia kados neužges> Taį nuolatinis 
vaizdingiausia mintis. Kas meįj^8 aukuras> Qaj jaį gyve- 
mus labiausiai patraukia, kas nimas baigiasi> gal jau pag. 
daugiausia atsigaivinusi mūsų kutinioBioa jėgO8 jau

►
atsiminimuose, mūsų svajonė
se? Kas mus ypatingai paska
tina arba paskatino siekti mūs 
užbrėžtų gyvenimo idealų? 
Koks tai yra magnetas, ku-, 
ris mus traukia dirbti, kovo
ti, melstis?.... Tai yra mūs 
brangioji motina, jei dar gy
vena, Dieve laimink, jei mi
rus, amžinų atilsį. Atsiminki
me tų brangųjį asmenį šioje 

•šv. Kalėdų dienoje, te nei vie
nas jos nepamiršta; ar ji bus 
toli, gal net labai toli.... Siųs- 
kime jai kokių nors pagarbos 
dovanų. Gerbkime mūsų se
nutę motutę, kurios galvelę 
laikas padabino baltu sniege
liu, kurios skruostus pagilino

nusilpusi, pasenusi, vargų 
vargelių apkrauta... dar... 
dar... vis teikia geibstančių 
rankų savo sūneliui arba duk
relei, kurie varge, skurde, ne
laimėje įpuolę. Ji savo gy
vastį už tave ir mane padės 
arba jau padėjo. Pasaulis ta
ve neapkęs, apleis, paliks ta
ve mirti kokiame šunkelyje, 
tavo motinėlė ateis, paims, pri 
glaus tave prie savo krūtinės, 
savo vargutėmis rankelėmis 
tave namo ir išpasakos vi- 
tave namon ir išpasakos vi
sas tavo dorybes, nors tu ir, 
būsi paskutinis pasaulio lat
ras. Kaip gi, tu ir aš galime 
užmiršti šį brangi]jį asmenį

mažomis rukšlelėmis... Bet ji.. ... . .v. . , T . .. šioje dienoje? Kaipgi mes gar,vis graži man ir tau... Jei ji ’
asareles,mirus., jos svpsena gaivina, 

persergsti pavojuje, jos sūne-
lime užmiršti tas 
tuos vargus, tuos už mus nu-

hEMORB
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

LEADER LAUNDRY CO.J
also operating

STOCKHOLM LAUNDRY

1633-47 W. 43rd Street — 2015-17 W. Cermak Rd. 
Visi telefonai YARds 4800

Šia proga norime priminti Jums pasiklausyti mūsų 
lietuviškų radijo programų iš stoties WGES, 1360 kil., 
pirmadienio ir trečiadienio rytais — 8:45 iki 9 vai.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostnmetiams ir Draugams

PETER W. DARGIS ir JOS A. DARGIS

Phillips “66” Stations
LEE T IRĘS

47th & S. Calif am ia Avė.
Tel. VIRginia 1223

6800 S. Western Avė.
Tel. HEMlock 5lW

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

VINCENT PAUKŠTIS
TIardware, Paints, Vamisb, Glass, Electrical 

Appliances and Cutlerv Grinding
2714 West 47th St. Tel. LAFayette 1237

CHICAGO

% LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
ANTANAS BUTCHAS

HARDWARE IR MALIAVŲ KRAUTUVĖ 
4414 South Rockwell Stroet

Tel. LAFayette 4689

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumerimas ir Draugams
MAROZAS BAKE SHOP

Kepėjai Grynos, Lietuviškos, Suraikytos ir 
Suvyniotos Ruginės ir Kvietinės Duonos

4332 So. Oalifomia Avė. Chicago, UI.
Telefonas LAFayette 1515

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentcmns ir Draugams
DR. G. I. BLOŽIS I 

DANTISTAS
2201 West Cermak Road

CHICAGO
Tel. CANal 6122

LINKIME MCSV TEATRO LANKYTOJAMS 
LINKSMV SV. KALRDV ŠVENČIŲ IR IAIMINGŲ KALIŲ METŲ

Rosette Theatre
2150 West Cermak Road Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

V. P. PIERZYNSKI
GENERAL INSURANCE

4559 South Paulina St. Tel. YARds 0145

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BRONIUS SAM AVIČIUS
BUOERNĖ IR GROSERNĖ

4551 S. Hermitage Avė. Tel. YARds 5474

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
, NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIAIS RESTAURANT

4656 S. Westem Avė. Tel. LAF. 2879

Kai Nebūna? Namie
Tikrai pasidėkit savo graznas, sidabrinius indus ir 
brangius dokumentus į Drovers Moderniškus nuo gai
sro apsaugotus Saugius Deposit Vaults.

Renda už Sauguosius Deposit Baksus yra nebran
giai apkainuota, tik $4.00 į metus ir brangesni.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank

47?k Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir 
Laimingų Naujų Metų

Visiems “Draugo” Skaitytojams Linki

McMAHON & HOBAN

Paskolink Su Pasitikėjimu 
4% Promissory Notės 

of

THE CATHOLIC BISHOP OF CHICAGO 
$500 - $1000 denominacijose

Nuo 5 iki 10 metų
Turinčius parašę Jo Emin. Kardinolo Mundelein 

TAIP PAT 
41/2% Promissory Notės 

of

THE CATHOLIC BISHOP OF ROCKFORD 
$500 - $1000 denominacijose 

Nuo 1 iki 5 metų

Dėl platesnių informacijų rašykite:

McMAHON & HOBAN

105 South La Šalie Street

CHICAGO

GERIAUSIA

KALĖDŲ
D O VAINA

“DRAUGO" PRENUMERATA
• Po Kalėdų, kuomet dovanos padedamos į šalį ir užmiršta

mos, “DRAUGAS” šešias dienas kas savaitę primins laimingę- 
jam apie Jūsų gerų valių ir duosnumų. Šių dovanų aukštai į- 
vertins kas tik gaus jų.

IŠKIRPKITE IR VARTOKITE: AI KfPONA MANIKĖM

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.
ftiuomi prisiunčiu $6.00 už prenumeratų “Draugui”, kurį pra

dedant..........................................................d., siųskite sekančiu antrašu:

Vardas, Pavardė ........................................................................,.................

Antrašas ...........................................................................................................

Miestas

(Į Kanadų, Lietuvų ir kitur užsieny $7.00 m.)

i.
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Iš Mūsų Veikimo Centro
Didžioji Sv.ntė ir Mūsų 

Veikimas

artimo vargus, neitumėm jam 
katalikiškajam veikimui di- i pagalbų, leistumėm badauti 
džiausios kliūtys yra stato- *r kentėti, jei nors trupinė-

i šventės būtų be prasmės ir pasirūpinkime jų sušelptum, I čio nepavulgydinto, nesušelp-i kime vargstantiems savo tnu- 
liūduos, jei, Eiliodami savo nors per šventes padarykime to. Visos mūsų draugijos, ir tiečiams.

juos laimingais. Daug išba- atskiri asmens tam šventam 
dėjusių ir išbliškusių vaiku labdarybės reikalui tenesigai- 
čių ne tik dovanėlių* negaus, Ii paskirti dalį to, kų yra

A.L.R.K. Federacijos
S.kretorius.

“Beskaitydami gerus raštus 
žmonės bus susipratę katali
kai, geri tėvynės sūnūs, kurie 
savo tėvynės meilę parodo na

mos. Dėl to Kristaus jpėdi-!^0 nuo savo stalo vargsta^- bet ir pavalgyt sočiai netu- uždirbę ir sutaupę. Susilaiky- j GAUSIMI ĖS “DRAUGE 
A.L.R.K. Federacijos cen- nis — Popiežius, matydamas, tiems nepaskirtumėm. Žinoda- lės ko. Turėkime tai galvoje kime nuo pirkinio bereikalin-

j. įžodžiais, bet darbais”.
Prof. Dr. A. Maliauskis

trus nuoširdžiai sveikina sky- kad kova bus sunki, jei vysku->"i, kad visose mūsų koloni- ir pasirūpinkime, kad nelik- gų, betikslių dovanų turtin- 
rijos pams ir kunigams į pagalbų ,j0!4e >ra vargo prispaustų tų nė vieno lietuvio vaiku- gesniems, betrius, narius, prie Federacijų.,, „ . . _ .

priklausančias organizacijas neateis pasaulininkai, jei ne-'žmonių, kurie ii per Kalėdas 
ir draugias, katalikų veikė- bus sudarytas bendras fron-1 ltnksniO3 valandėlės nematys. * 
jus ir savo prietelius su Šv. tas gynimui Kristaus įsteig-
Kalėdomisl j tos Bažnyčios, ragina katali-

Susipratusieji, veikiantieji kiškųjį pasaulį prie Katalikų 
ir organizuotieji katalikai la- Akcijos. Dėl to kiekviena 
bai gerai supranta, kų reiš- proga mums yra primenama, 
kia ta brangi šventė, kurių, kad mūsų šventa pareiga yra
visas pasaulis taip iškilmin- dirbti apaštalavimo darbų.
8®* mini. A.L.R.K. Federacija yru

Kristus, atėjęs į pasaulį, katalikiškos akcijos šakelė, 
atnešė ramybę geros valios Ji turi ir šių krašto vyskupų 
žmonėms, laisvę pavergtiems, pritarimų ir užgyrimų. Dar- 
pagalbų pavargusiems, sura-

LIETUVIAI DAKTARAI:

Ome. Tel. HEMIock 4148 
Kės. lel. OKOvenlll 0617

4934 8 TALUAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3423 W. MAKQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 3—4 Ir 7—9 vak. 
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

bet tų dalį paskir- UINKSMŲ SV. KALftJM ŠVENČIU* III LAIMIMU* NAUJŲ METŲ 
LINKIU' VISIEMS S.VVO FAC1.IENTAMS IR URAltiAMS

Dr. J. A. Paukštys

LINKSMU ŠV. KAIX»Ų ŠVENČIU IK 1xALM1NGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOsn MERIAMS IK DRAUGAMS

Tony The Cleaner & Furrier
TONY LUKOŠIUS - .KEPUKING 

2555 West 48rd St. — Chicago
AND REMODEUNG

Tel. LAFayette 1310

Š LINKSMŲ Š V. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

4104 AniM*r Ate. —
DANTISTAS 

UV*'m>« Hv 8122 - ILz VlRgtiUa 8737

LINKSMI' ŠV. KALfcDŲ ŠVENČIU' III LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI!' VISIEMS SAVO KOSTI MERIAMS IR DRAUGAMS

H. Kanta
PKEKt’KIPTION DRUGGIST — VAISTINI:

2258 U’cht 24 tli Street, cor. Oakley Avė. CANal 9777

minimų nuskriaustiems, viltį 
ir amžinų išganymų į Jį įti
kėjusiems. Gimė kaip betur
tis, dirbo ir pasišventė žmo
nijos gerovei, mokino, gydė,* 
stebuklus darė, užtarė. Bet 
žmonės ne visi Kristų supra
to, ne visi Jo klausė, pagaliau 
Jį kankino ir prie kryžiaus 
prikalė.

Savo darbais ir gyveniniu 
Kristus parodė, kad tas ke- 

kuris veda prie išgany
mo, yra su kliūtimis, sunkus.
Tuo pačiu jis p.*rspėjo visus1 ties, naujų džiaugsmų ir lai-

bo yra daug. Kad jį pasek
mingai dirbtų, reikia geros 
organizacijos, vadų ir darbi
ninkų. Per šias Kalėdas rei
kia paprašyti Kūdikėlio Jė
zaus, kad Jis sustiprintų mū
sų jėgas, prie mūsų veikimo 
daugiau žmonių pritrauktų, 
kad mūsų veikėjams duotų 
daugiau energijos ir ištver
mės nenuilstančiai dirbti tuos 
darbus, kuriuos pats Kristus 
nurodė dirbti.

Šios Kalėdos teatneša į vi
sų mūsų namus ramybę, vil-

Oflso: Tel. LAFayette 4017 
Kės.. Tel HEMlOCk <284

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Rezidenlljos Ofisas: 2656 VV. 49th St 
Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutari

NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

NEW DEAL TAVERN 
JOKANTAS BROS., sav.

Gootl Beer on Tap — Tables for Ladies 
FHElEi LUNCH — FISH ON FRTDAYS 

4138 Archer Avenue Tel. LAFayette 3052

LINKSMŲ 5F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CASS THE TAILOR & FURRIER 
C. J. OERVILIS. prop

EiXPERT WORKMANSH1P 
Cleaner and Dyer — We Call and Deliver

2614 West 71st St. Tai. PROspect 0964

tuos, kurie eis Jo išganingais 
kaliais susilauks kliūčių, ken
tėjimų, persekiojimų, kad jų 
piktos valios žmonės neapkęs.

Kad vesti žmones prie iš- 
gan ymo, Kristus paliko Baž
nyčių, savo įpėdinį popiežių, 
paliko tobuliausių žemėje or- 

"^anizacijų. Toji organizacija 
veikė per du tūkstančius me
tų ir visais amžiais ji susi
laukė didžiausių persekioji-

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: t—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartj
RES. 2136 W. 24th ST

Tel. CANal 0402

mės Tie visi dalykai atsie
kiami yra sunkiu į darbu ir 
kova. Kovų laimėsime ir ge-rj 
rovės susilauksime, jei gyven
sime, dirbsime ir kovosime i 
griežtai laikvdamies Kristaus 
nurodymų.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO, ILL.
Uar.. Ketv.. Ir Fėtn. 10-9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Faned., Sered. tr Subat. 2—9 vai

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
©ffice: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Kalėdos ir Labdarybė

Kristus mylėjo mažutėlius, 
užstojo už nuskriaustuosius, 

mų. Milijonai krikščionių sa- gelbėjo pavargėlius. Kadangi
vo galvas paguldė beginda
mi tikėjimų, bekovodami už 
Kristaus idealus, bevesdami 
žmones prie išganymo. Toji 
kova ir dabar eina. Bažnv-

dabar mes gyvename tokiais 
laikais, kuriuose yra daug 
nuskriaustųjų, pavargėlių, na
šlaičių, tad visų pasiturinčių
jų žmonių yra švenčiausia

čia tai vienur persekiojama, pai-eiga jais rūpintis. Nesu
tikintiesiems atimamos teisės, tfttų 8U Kristaus dvasia, 
katalikų vadai kankinami, .

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So Western Avenue 

' Valandos: 9 A. M iki 8 P. M 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgu. 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo • Iki 10 rytais — 
Iki popiet — 4 iki R-10 vnk 

v.uilnml, nw« 11 'k* o •

AKIŲ GYDYTOJAI:

karte

DR. VAITU8H, 0
LIETUVIS

OPTOMETR1CALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins *ktų Įtempimą,
eetl priežastimi galvos skaudėjimo. 
Mraiglmo, akių aptemimo, nervuotu- 
a>e. skaudama aklų karėti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyst*. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spectalė atyda atkreipiama į 
ępekyklos vatkua Kreivos akys atl- 
taisomos. Valandos nue 10 Iki 8 v. 
Med. iini nuo 10 Iki 12. Daugely at- 
KMklmų akys atltatanraos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Plati Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
*al. vakaro. Nedėliomis nėra 
Mrirtų valandų ttoom 8.

Phone CANal 0523

M LINKSMŲ SF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
« NAUJŲ METŲ

Linkiu l’»sie«G>' Saro Košt emeriams ir Draugams
JAMES TAURAS 

LADIES AND GENTS TAILOR
Suits Made to Order

L'leaners amt Dyers — Pressing and Repairing 
Ali work guaranteed

4457 South Talman Avė. Chicago

LINKSMŲ ŠV. KALfcDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI! VISIEMS SAVO KOSTUMEI•IRIAM S IR DRAUGAMS

A. Perry

LINKSMŲ £F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MARQUETTE JEWELRY, MUSIG 
and RADIO

R. ANDRELJUNAS, sav.
2650 West 63rd St. Tel. REPubhc 4932

imuos LIETUVI? DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Ofiso Phone

PROspect 1028
Ren and Office Tel. CANal 0257

2359 S. Leavitt St. 
CANal 0706

Res. PROspect 6659

DR. J. J. KOWARSKAS ŪR* P* ZALAT0R1S
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUR3

2 ta 4 aad 7 to 0 P. M. 
Sunday by Appolntment

GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS 
1831 8OUTH HALSTED 8TREET 
Residenclja 6600 So. Arteelan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
8 Iki 8 ▼. vakaro

GERA VIETA PIRKTI ČEVERYKUS 
2108 South Oakley Avė. Chicago. Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALfcDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI MERIAMS IK DRAUGAMS

Pranas Siminas
sal.lain 

2800 South Oait,— labakos — Visokių Žaislų Krautuvė
Avė. Tel. CANal #1^4

linksmų š\. kalcdų švenčių h: .aimingų nauju metų 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI MERIAMS IK DRAUGAMS • v.

25.".7 \V. 48r«l St.

J. Koncevičius
UNION BARBĖK 8HOPS 

Rez. Tel. VIRglnia 0590 2731 W. 48r<l SI.

LINKSMŲ ŠV. KALfcDŲ ŠVENČIU Hl LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Wm. S. Broniarczyk
VAISTINI1. — RECEPTAI IŠPILDOMI 

4450 South \Vood St. Tel. BOU'levartl 1032

LINKSMŲ MV. KALfcDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DKAU'GAAIS

A. Michalo’s Ice Cream Parlor
Cigarų ir Cigaretų Krautuvė

2840 Wort «Oth St. Chicago

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

A. Rajauskas
<«K<X’ERIES — CIGARS * TOBACCO — ICE CRF.AM 

2855 \V<~*t 8»th Kt. Trt. REINiblIc NN»4

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Velendoe

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų teL PROepect 1930

Ofiso TeL. PROspect 6878 
Res. Tel.: HEMIock 6141 X

Resld.; 2616 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET 

Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 Iki 8;30 

Tel BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: auo • Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tel CANal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubllc 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14 
Rea VICtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 8:80-8:80
756 WEST 35th STREET

Paikos daktarai

DR. CHARLES SE6AL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
3 lubos

CHICAGO, ILL 
Telefonas MIDvay 3880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 vai. ryto, nuo 2 lai 4 

vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 13 
vai. po pietų tr nuo T iki >.->• vai 

rateadal giona

GYDYT0JA8 Ir CHIRURGAS
4631 S0. ASHLAND AVĖ. 

Tel. YARds 0994 
Rėk; Tel. PI.Asa 2400

Valandos:
Nuo 1S-I3 v. ryta: 3-3 Ir 7-8 v. ▼. 

Nedėliomis nuo 19 iki 18 dleaa

LINKSMU ŠV. KALfiDŲ ŠVENČIU IK LAIMINGŲ NAUJI METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI MERIAMS IK DRAUGAMS

Kani|>&M 8tttli SI. ir

Stanley Danto
BlčERNft 

Talman Avė. TH. HEMhMk 1348

■ "^—8IT <lf “Tf <| K Mk J* >* 9)4 ►*545450* MkM>
Linkime Linksmų šv. Kalėdų švenčių Visiem.*. Savo KnntiimertaniH

I. Tannenbaum
A

2141
M1LLINEKY

Wč«t 22nd .Street
HOKIERY

Tel. OANal 0829

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

2159
Warhanik’s Drug Store

\Vcst Cermak Rd. cor. Leavitt Chicago

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Fl.sicwis Savo Kostu/nenams ir Draugams
WEST SIDE GARAGE

BATTEBY SERVICE NOTARY PUBLIC 
General Overbauling — Guaranteed

Used cars bought, sold and exchanged
2037-41 West Cermak Road Tel. CANal 2469

CHARLES CHASAS, sav.

LINKSMŲ šF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams W

A. PETKUS $
DIAMONDS, WATCHES AND JEWKLRY
VVatch & Clock Repairing Our Specialtv

2456 West 69th St. Chicago

LINKSMŲ SF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Širdingai linkini 
Visiems mūsų

Rėmėjams,
Draugams ir 
Pažįstamiems

ALEKSA BAKERY
3339 S. Morgan St.

Tel. YARds 7258
Lietuviškos plikytos ir rupiosios duonos kepėjai

______________
' LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

DAPKUS FOOD MARKET
WHOLESALE IR RETAI L 

2539 West 69th St. Tel. REPubllc 2625
Ar žinote, kad 1 iš 10 nemoka savo skolų ♦ Jei Jūs 

teisingi, nemokėkite kitų skolų, mokėkite cash ir su
taupykite 10%.

Atėję čionai, sutaupysite ant visų pirkimų.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

A. PROSEVIČIUS

MEAT MARKET AND GR0CERY 

2659 Weat 71st St. Tel. PROspect 6288

Sveikinu Visus Draugus-es, Pažystamus ir Policy 
Holderius

SU SV. KALĖDOM IR LAIMINGAIS 
NAUJAIS METAIS

JONAS A. VDLKISIUS
LIFE INSURANCE BR0KBR

Ofc. 2400 W. Madison St. 
Rez. 6750 S. Campbell Avė.

TeL MONroe 4101 
Tel. PROspect 4939
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JOS F. BUDRIK

Wrist Watcbes 

LAIKRODĖLIAI

tūkstančių dol. vertės prekių turi būt išparduota prieš 
šventes. Todėl kainos numažintos nuo 25 iki 40 nuo
šimčių ant deimontų, žiedų, laikrodėlių, elektrikinių 
daiktų, radijų ir rankandų....................................................

Aukštos Rūšies 
Deimontiniai 

ŽIEDAI

vyriški ir moteriški

Nuolaida 00%
vėliausios mados, geriausio 

išdirbimo
Bulovą, Elgin, Waltham

Kaina:

nuo 0C.5O iki
$25.00 deimontas

$50.00 deimontas

Ant gero laikrodėlio 
sutaupysite

nuo Člfl.00 iki % .00 $100.00 deimontas

Sutuoktuvių ir šliūbo žiedai

2 žiedai vertės $90.00

Community ir Rogers
sidabro stalavi peiliai ir šaukštai iš 26 
daiktų gražiame bakse, $25.00 vertės

po’16.5O
12 peilių ir šakučių nesutepamų

SMOKING STANDSLEMPOS

TABLE LEMPOS 
po noc iki £0 nn

Modemiški metaliniai ir 
mediniai pypkorių 

staliukai

BRIDGE LEMPOS

o 01 QR iki 015 n
mažiukai

JUNIOR LEMPOS 
,o M ne iki Č1Q n

Elektrikiniai Valytuvai
Hoover su visom prietaisom 519.95
Hoover modelis 543 nupi- 537.50 
gintas už ............................

SKALBIAMOSRADIOS

Pas Budriką Jūs rasite iškrautus vi
sus 1936 metų radijus, Radionus, Phil- 
co, Zenith, General Electric, R C A 
Victor, Stromberg, Carlson ir kitus.

Kainos ant tiek numažintos, kad da
bar apsimoka jums įsigyti naują radio.

RCA Victor 1936 m. modelis $100.00 
vertės už .... 569.00
General Electric radios $64.00 vertės
ui ....................... ......... 539.50
Phllco radios po $“J 9,50 *r aukšč. 

Midget Radios po $0,05 AC-DC.

PROSIJAMOS
MASINOS

KIMBALL GRAND PIANO

AKORDIONAI 12 basų po $19.50; 120 basų $98.00 Iki 
$300. Kursas akordiono lekcijų DYKAI.

Sudriko Budriko Knygų Dovanos
Kiekvienas tsu&ugęa lietuvis, kurs atsineš į Budriko 
krautuvę šį Kuponą, gaus dykai lietuviškų knygų $2.00 
vertės ir gražų lietuvišką kalendorių.

JOS. F. BUDRIK, Ine., 3417 S. HALSTED ST. TEL. BLVD. 4705 
BUDRIK FURNITŪRE MART, 3347-49 S. HALSTED ST. 

BUDRIK JEVVELRY STORE, 3343 SO. HALSTED ST.
Vardas

Adresas
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Gimė Dangaus ir Žemės Valdovas
Vėsi Palestinos naktis... 
Betliejaus miestelio nuoša

lumoj juoduoja maža kūtelė..
Betliejaus kūtelėje gimė 

dangaus ir žemės Valdovas... 
Jį aplankė vargšai piemenė

liai... Pagarbino... Išėjo... 
Kūtelėje jau pasiliko būd;

tiktai gimusio Valdovo Moti
na Marija ir nusižeminęs, ne
drąsus Tėvas dailidė Juoza
pas. Mažas, skaistus, kaip 
saulė spindintis dangaus ir 
žemės Valdovas užmigo ant 
šventų savo Motinos rankų... 
Juozapas įsmeigė nušvitusį 
savo žvilgsnį į skaisčią, neže

miška šviesa spindinčią, už
niūniavusią savo Sūnelį Ma
riją ir dar tada visko aiškiai 
nesuprato...

Kol vargšai piemenėliai bu
vo kūtelėje, dangaus ir žemės 
Valdovas buvo tarsi prigesęs 
žiburėlis — Jis nenorėjo taip 
greit pasirodyti savo1 dangiš
kame šviesybės majestote tam- 
syės, pykčio sūnums, piemenė
liams, kad jie nepabūgtų. Jis 
bijojo, kad žmonės, piemenė
liai nusigandę nuo Jo nepa
bėgtų, nes Jis buvo dar ma
žutis — jų nepavytų, o gi Jis 
jų taip laukė, taip ilgėjos, dėl

binai ir Serafinai — prieš 
Tave dreba visi dangaus an
gelai... Tačiau, Viešpatie, Ta
vo meilė norėjo, kad Tave ma
tytų negeri, nedėkingi, nuo
dėmingi Tavo tvariniai — 
žmonės... Tavo meilė norėjo, 
kad žmonės vaikščiotų Tavo 
pėdomis, nešiotų Tave ant 
savo rankų — Tu Viešpatie 
tapai žmonių broliu, draugu...

— Viešpatie, Tavo meilė 
nutarė sutriuškinti šėtono 
nasrus. Tu atėjai ieškoti, kas 
yra pražuvę, Tu atėjai pakel
ti, kas yra nupuolę, išgydyti, 
kas serga, apšviesti, kas yra 
miglose, tamsybėse paskendę 
— Tu atėjai išganyti nuodė
mėse merdinčius Savo vai
kus..

— Tavo meilė paskatino 
Tave atverti žmonėms tikrą, 
neišsemiamą meilės, laimės ir

Sveikinu Savo Bučerius ir 
Visus Kostumerius, Mėgė
jus Mano Rūkytų Dešrų ir 
Įvairios Mėsos

SU SV. KALĖDŲ 
SVENTEM IR LAIMIN

GAIS NAUJAIS 
METAIS

jų nužengė į šaltą kūtelę iš 
dangaus aukštybių, iš amži
nos garbės karalijos — dėl jų 
atėjo iš savo Tėvo amžinos 
garbės gražiųjų rūmų. Kada 
gi visi išėjo, kada Marija —
Nekaltas Prasidėjimas kukliai 
laikė ant savo rankų miegantį 
mažą Sūnelį, kada Juozapas 
į Jį tyliai, nuolankiai, atsi
davusiai žiūrėjo, tada Jis taip 
skaisčiai prašvito, tarsi kas 
būtų Jame saulę uždaręs...

Kūtelėje užviešpatavo tyla...
Tuo tarpu Aukščiausiasis a- 

tidarė žvaigždėto skliauto var
tus ir pasiuntė savo angelus 
pagarbinti gimusį dangaus ir 
žemės Valdovą... Jiems kelią 
rodė naujai patekėjasi šviesi 
žvaigždė...

Balti, skaistūs, šilkospar- 
niai — auksospamiai angelai 
eilių eilėmis apsupo mažutį 
dangaus ir žemės Valdovą, | tiesos šaltinį, 
puolė prieš Jį ant veidų ir — Viešpatie, Tu atėjai į

JACOB POCZULP
DEALER TN SMOKED MEATS AND 

SAUSAGES

6924 S. Fairfield Avė. Tel. Hemlock 9688

CHICAGO

in choro prabilo:
>— Viešpatie, Tu esi, kuris 

esil Tu esi Jėga ir Jėga yra 
Tavo amžinieji rūmai. Tu e- 
si amžinoji Galybė... Tu esi 
^dangaus ir žemės amžinasis 
Tikslas...

— Tu esi visatos Džiaug
smas, Laimė ir Meilė. Tu esi 
neišsemiama, negęstanti, am
žinoji Meilė...

— Viešpatie, Tu esi dan
gaus ir žemės Papuošalas, 
laimės ir grožio Zenitas. Tik
tai Tavo begalinė meilė at
vedė Tave į šią mažą, niūrią 
tamsią kūtelę — Tu pats pri
ėmei mažučio Kūdikėlio pa
vidalą...

— Prieš Tave dreba Keru-

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI NUO 
BOARD OF EDUCATION 

Cicero, District No. 99
Imame šią progą dėkoti Ciceros 
piliečiams, kurie pavedė moky
mą savo vaikučių mūsų Viešo
sioms Mokykloms, už jų begali
nę kooperaciją ir susidomėjimą.

Linkėdami Linksmų šv. Kalė
dų Švenčių ir Laimingų Naujų 
Metų, liekame

Su tikra pagarba,

BOARD OF EDUCATION, 
Cicero, District No. 99

FRANK J. PETRU, Pres. FRANK A. MAREK, Sec.

Nariai

šį pasaulį numylėti Tave už- 
miršusiuosius, nemylinčiuo- 
sius...

Angelų eilios, kaip nera
mios, šėlstančios jūros ban
gos, veržėsi viena po kitos 
per siauras kūtės duris pa
garbinti mažutį dangaus ir 
žemės Valdovą Veržėsi ne
suskaitomos angelų eilios, vis 
naujos ir naujos, pirmos ne
matydamos paskutiniųjų, pa
skutinės — pirmųjų... Kaip 
dūkstanti jūra nevienodai — 
tai garsiau tai tyliau ošia, 
taip be pradžios ir galo ne
vienodai giedojo Aukščiausio
jo angelai, garbindami gimu
sį dangaus ir žemės Valdo- 
V Q>...

— Šventas, Šventas, Šven
tas! Viešpats galybių Dievas! 
— aidėjo angeliškas himnas.

— Tu — amžina Meilė!
— Tu — amžinojo Tėvo 

Sūnus!
— Šventas, Šventas, Šven

tas!
9 K

Prie Kūdikėlio angelų su
darytu špalerui, tarsi koks 
aukščiausias valdovas, artino
si skurdi, pavargusi, tamsy
bėse paskendusi žmogaus sie
la...

Prie Kūdikėlio artinosi žmo 
gaus sielą o joje vyko tylus, 
baisus, kietas teismas...

Ją teisė angelų šviesą švenf 
tarnas, garbė ir meilė... Į ją 
nukrypo angelų akys, į ją at
sivėrė angelų burnos.

— Kur yra tavo garbė, ku
ri tave supo šiame pasaulyje! 
Tu vaikščiojai aukse pasken
dusi, tave nešiojo žmonių ran
kos, tave visi gerbė, bet kur 
gi yra dabar tavo garbė? Tu 
tik dabar susigėdai. Tu tik 
dabar pažinai pasaulio gar
bės vertę!... Žiūrėk, kokia tu 
sutepta, kokia tu apdriskusi, 
o kodėl gi tu neatsiminei savo 
Sutvėrėjo, kodėl tu neprašei 
Jo pasigailėjimo?

— Kur yra tavo puikybė, 
pašaipos žvilgsnis, kurį tu iš
didžiai svaidei į savo brolius ? 
Žiūrėk, jis merdi tamsybėse 
ir tamsybių kirminas ant jo 
viešpatauja! •••

— Tu žinojai, kad eei pas
merkta, o neprašei greičiau 
ateinant Amžinosios Meilės. 
Tu laukei, kol Ji pati ateis 
tave išganyti, tave nuplauti...; 
Tu dabar aimanuoji, gailies!...

Vargšė žmogaus siela pri
siartino prie Kūdikėlio ir 
puolė prieš Jį ant veido. Ji 
verkė, gailėjosi ir nė vieno 
žodžio ištarti negalėjo...

Pagailo mažam dangaus ir 
žemės Valdovui atgailaujan

čios žmogaus sielos. Jis ty
liai tyliai liepė jai keltis, pa
glostė ją savo mažyte ranku
te ir tarė:

— Nelaiminga žmogaus sie
lą man gaila tavęs... Tu kla
jojai tamsybėse ir nematei iki 
šiol šviesos. Tiesą tu ieško
jai šviesos, tačiau tamsybės 
tau buvo užmerkusios akis ir 
tu jos niekur nematei... Da
bar gi, sielą džiaukis, Švie
sa jau gimė... Dabar Šviesa 
atmerkia tavo akis, apšviečia 
tavo tamsybes, Šviesa priima 
tave į Savo angelų Spalerių

eiles ir nuo šiol jau tavęs nie
kad tamsybės nepalies...

Pagarbino Aukščiausiojo an
gelai gimusį dangaus ir že
mės Valdovą. Aukščiausiasis 
uždarė sunkius žvaigždėto 
skliauto vartus...

Prasiskverbė pro kūtės ply
šelį pirmasis auštančio ryto 
spindulėlis, pirmą kartą nu
džiugęs pabučiavo mažutį Kū
dikėlį — savo Sutvėrėją ir 
grįžo Betliejuje atgal skelb
damas pasauliui linksmą nau
jieną kad gimė dangaus ir 
žemės Valdovas — Išganyto
jas. St. Paulauskas.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METUI 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTl.MERIAMS IR DRAUGAMS

S. Budaitis
PIRMOS R Č ŠI ES BUČERNE IR GROSERNE 

2318 South Hoyne Avc. Chicago, Illtonols

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

Stanley Šimulis
SIUVĖJAS — CLEANING A DYEING 

2150 South Hoyne Avė. Tel. CANal 5474

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kosfrumeriams ir Draugams

CHAS. STASUKAITIS
WH0LESALE DEALER

Hams, Bacon, Lard and Sausage 
SMOKED MEATS OUR SPECIALTY

Tel. Hemlock 2330
6720 S. Campbell Avenue

CHARLES J. BURDA 
EUGENE CLARK 
JOSEPH S. IDZIASZEK 
JOSEPH B. KOVARIK

FRANK J. NOVAK 
JAMES NOVOTNY 
JERRY B. SILHA 
MICHAEL SOLAR

GEO. A. SCHWEBEL, Superintendent
JOHN J. SHERLOCK, Attomey

Tą naktį į Betliejaus kū
telę užklydo žmogaus siela. 
Ją atvedė ten neapsakomas 
skurdas, kažkoks ilgesys...

Menkutė, pavargusi, tam
sybių apsupta žmogaus sie
la pasislėpė angelų šešėly,- 
prisiglaudė prie skurdžios, 
šaltos kūtės sienos...

Spindėjo nekalti angelai 
savo dangiška švitesą kaip 
saulutės spinduliai ryto ra
sos lašeliuose. Bangavo an
gelų sparnų šešėliai, kaip jū
ra ištroškusi aukos. Nepaste
bėta angelų nei į Kūdikėlį 
užsižiūrėjusio Juozapo žmo
gaus siela tarsi lipte prilipo 
prie šaltos kūtės sienos. Ji 
tik dabar pamatė savo men
kumą, silpnumą tamsybę — 
ji dabar iš baimės sudrebėjo...

— Šventas, Šventas, Šven-1 
tas! Viešpats galybių Dievas!, 
— kartojo besikeičiančios an
gelų eilios. — Tu numylėjai 
Savo tvarinius. Tavo meilės 
galėjo semtis visi Tavo tva
riniai...

Sujaudinta angelų dangiš
kojo himno pravirko žmogaus 
siela... Jos nesąmoningas, kei
stas, nepažįstamas verksmas 
pertraukė saldų, dangišką an
gelų himną — užviešpatavo 
tyla... (

Persiskyrė angelai Persky
rimo gale spindėjo graži, lai
kanti ant savo baltų, nekaltų 
rankų mažą Kūdidėlį Moterie

p. LEWIS

Style Shop
4716 So. Astbid Alt.

t t t
Didžiausioji Lietuvių Moterų Rūbų Krautuvė Chi

cagoj, Kur Galima Gauti Geriausios Rūšies Rrekes Už 

Prieinamiausias Kainas.
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Kalėdų Dovanėlė lėdas ir šūkaus: ‘‘Laimingų ir amžina laimė. 
Kalėdų”, “Linksnių Kalėdų”' Brangieji eikime 
ir užmirš Kristų ir Jo šventas visi tuo keliu.

drauge

Brangūs Draugai: Štai jau 
ir Šventos Kalėdos. Visai y- 
ra natūralu, kad aš prisimin
čiau Jus visus. Kalėdos yra 
visiems mums brangios. Pri
siartinant Šventoms Kalė
doms, mes prisimename daug

das f Kas gali suteikti dides
nį džiaugsmų už Jį f Taigi aš 
pasimelsiu už jus, brangūs 
draugai. Aš prašysiu Jo, kad 
Jis suteiktų jums tokias do-

Mišias. Bet mes neužmiršime; 
nei Tamstos, nei aš, mes at
siminsime ir mylėsime Jį.

Laimingų Kalėdų, mieli 
draugai; Kristus jūsų širdy-

Dr. J. P. Poška

vanėles, kokių aš ir visų pa- se; Kristus jūsų namuose; s 
šaulį turėdamas negalėčiau Kristus yra centras Kalėdų 

brangių draugų bei draugių, duoti. Jeigu mano maldos su- linksmybių. Kristus yra mūsų 
kurių draugiškumas gelbėjo į teiks jums daugiau Kalėdų išganymas ir viltis 
mums eiti gyvenimo taku. j laimės, ramybės ir džiaugsmo,
(lai kaikurių jau šešėliai be- tai Karalaitis Taikos ir Šal

tinis visos mūsų laimės iš-

Kq;a Priešams 
Atremti

vienoj vietoj susiduriame su įknyga, kuri padės kiekvienam bedievių zaunų ir tuo pasiro 
priekaištais Katalikų Bažny kataliku; atremti bedievi.; dysi sųmoningu kataliku. Kel
čiai. Visokiais prasimanymais. priekaištus Bažnyčiai. Toji kalaukite “Draugo*' Knygy-
iškraipytajs faktais bedieviai knyga, tai “Bažnyčios Istori ne, 2334 St. Oakley av., Chi 

Į Jų kuojuodžiausiai piešia. Net ja” parašyta kun. Aleknos, cago. Iii.
' puola Katalikų Bažnyčių ir Knygoje yra trys ženilapiai
sųmoningų katalikų jie pri 
verčia nutilti dėl to, kad ka 
talikui trūksta žinių apie Ka 
talikų Bažnyčių. Kur gauti

---- -  tų žinių, faktų!
Šiais sugedimo laikais kiek- “Draugo" knygyne yri.

tekste ir spalvuotas žemiu 
pis gale. Knyga kelių šimtu 
puslapių. Kaina lik 75c. Va 
dinasi, už 75c. nusipirkę? 
“Bažnyčios Istorijų”, rasi jo, 
užtektinai faktų atrėmimui

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

>

palikę, bet tikrenybėje jie y- 
ra mūsų draugai ir mes jau
čiame savo širdyje tų meilę 
bei šiltų draugiškumo ugnelę, 
kurių Kalėdos taip gražiai 
primena ir atgaivina. Tams
tos visi esate tame gražiame 
būrelyje draugų, kuriuos aš 
noriu susitikti. Bet aš negaliu 
sutikti Tamstų tuščiomis 
rankomis, tai aš paskirsiu do
vanėlę, kokių mano draugiš
kumas patvirtina ir kokių ma
no aplinkybės leidžia.

Gaila, kad šiais laikais mes 
negalime suteikti tų, kų mū
sų širdis trokšta ir kų šių 
švenčių dvasia reikalauja. Bet 
mes vis-gi norime kų nors 
suteikti. Kalėdų šventė pada
ro mus duosniais, maloniais 
ir išlaidžiais. Didmiesčio 
krautuvių palangėmis mes 
vaikščiojame ir ieškome tin
kamos dovanėlės be jokio 
saumeiliškumo, bet iš tikros 
meilės. Bet aš ateinu pas jus, 
mano brangūs ir tikri drau
gai, toje auksinėje Kalėdų 
aušroje tuščiomis rankomis. 
Aš neturiu nei aukso, nei si
dabro, nei deimanto, nes tie 
viki guli spintose užrakinti. 
Meilės nei visa žemė negali 
sutalpinti. Saldainių ar gin- 
larų galėčiau suvynioti į nu- 
mieruotų ryšinėlį, bet į kokį 
ryšinėlį suvyniosi ramių, 
malonių, draugiškų meilę?

Ir taip aš ateinu pas jus į 
išrodomai tuščiomis, bet ti- i 
kiu, kad Tamistos kiekvienas 
ištiesite ir paduosite per Ka
lėdas man savo rankų ir aš 
karštai suspausiu jų, ir jei
gu pavelysite man, aš į tavo 
šventų sielų padėsiu draugiš
kumų. Ii tuomet sujungę sa
vo sielos ir širdies jausmus, 
mes galėsime giedoti links
mas ir brangias Kalėdų šven
tės giesmes. Jeigu jūs pa- 
skaitysite mano draugiškumų 
už dovanėlę, tai jis yra jūsų. 
Ir aš'atnaujinu jį šiame pa
laimintame Kristaus Užgimi
mo vakarėlyje.

Draugiškumas nebus mano 
vienatinė dovanėlė jums. Aš, 
sulaukęs Šventų Kalėdų, ei
siu išklausyti šventų Mišių. 
Kristaus Užgimimas yra man 
labai brangi šventė. Tikiu, 
kad ir jums taip pat. Kalė
dos yra maloniai atmenama 
realybė. Kristaus Mišios yra 
musų Kalėdų širdis. Kristus 
atėjo ant žemės lyg kari spin
dulys vedančios žvaigždės vėl 
ateina laike Konsekracijos ir 
vėl Jis yra pasaulio šviesa. 
Jis šankia mus pagarbinti iš
keltų Ostijų, kuri kaip ta 
žvaigždė praneša, kad Dievas 
iš meilės atėjo ant žemės. 
Kuomet aš kluposiu prie Bet
liejaus Stainelės, aš jums su
teiksiu mažų dovanėlę mal
doje. Kas gal suteikti dides
nę ir brangesnę dovanėlę už 
Jį, Kuris išklauao mūsų mal-

Kalėdų varpai gaudžia. Jų 
balsai kaip sidabrinės rasos 
lašai krinta ir vilgina mūsų

gin nume ištariam jūsų vai- . ižtrožkusi|( knri trok
^U8’ šta prisiartinti ir susivienyti

Jeigu Jis išklausys mano su Kristumi. Tie paslaptingi
meldimo, tai jūs sužinosite
Jo Kalėdų dovanėlę: Gilesni 
tikėjimų į Dievų, Kuris per 
Kalėdas ieško mūsų kurie e- 
same nuklydę; didesnę vilti, 
kad jis daugiau mūsų neap
leis ir palaimins visų žmonijų.

Pasaulis yra didelis. Žmo- 
i nija skaitlinga: ji minės Ka-

varpų balsai sužadina mum) 
se tikėjimų, viltį ir nesavy- 
meilę meilę. Gal mes ir toli 
esame nuo viens kito, bet mes 
galime dvasioje susijungti ir 
drauge Kalėdų Šventėje eiti 
į bažnyčių ir vertai prisiren
gę priimti Jį į savo širdis! J|, 
Kuris yra didžiausia dovana

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ii Draugams
DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rez.: 2136 VZ. 24th St.
Office: 2158 W. Cermak Rd.

Tel.: CANal 0402 
Tel.: CANal 2345

$ LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime -Visiems Savo Klijentams- ir Draugams
JOHN KUCHINSKAS

LINKSMŲ SF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJlj METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
Tel. CANal 2591 Keys Mada to Order

GEORGE’S METROPOLITAN 
HARDVVARE

and
ELECTRIC SHOP, Ine.

Jurgis Navadomskis, sav.
LIGHT, HEAT and P0WER W1R1NG 

FIXTURES and ELECTR1CAL SUPPL1ES
Glass 2215 West Cermak Rd. Paint

LINKSMI' SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ lll LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS ll» DRAUGAMS

Gregorowich Bros.
PEOPLES H Alt D \V AK K & PAINT CO. 

l»«l We«t 47Ui Strret Tel. LAFa.y<.*tte 4139

UNKSMŲ SF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kost-umeriams ir Draugams

STORM’S TAVERN
ALEX ŠTURMĄ, sav.

2462 Blue Island Avc. Tel. CANal 4850
CHICAGO

UNKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Ftsiems Savo Koskumeriams ir Draugams
PETRAS BURDULIS

BUČERNĖ IR GROSERNĖ

2210 W. 23rd Plaee Tel. CANal 5194
CHICAGO

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

I. J. ZOLP
LIETUVIS GRABORIUS

1650 Wtst 46th Street Tel.: BOUIevard 5203

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 West 18th Street Tel.: MONrce 3377

LINKSMŲ S V. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

S. PETRAUSKAS
BAKERIES

1721 So. Union Avė. 
2616 West 69th Street

Tel.: CANal 7358 
Tel.: PROspect 6393

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 S. Halsted Street Tel.: CANal 0257

ir
IRENE KUCHINSKAITE

ADVOKATAI
2221 West 22nd Street Tel.: CANal 2552

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams
DR. H. BARTON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vakare

7203 S. Ashland Avė. Tel. TRIangle 7203

LINKSMŲ^V. KALĖDŲ $Vį»NČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. A. JUOZAITIS
DANTISTAS

LINKSMŲ £F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

FRANK DARGELAS
savininkas

HIGHWAY SERVICE 
STATION

7001 S. Westem Avė. Tel. Hemlock 1017

TEXACO GAS
Batteries and Recliarging Greasing Service

REPAIRING ON ALL MAKES OF CARS 
Winter Oils and Transmission Greases 

TIRE REPAIRING ANI) TUBES

3261 S. Halsted Street Tel.: VICtory 5048

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PUCCINI BROS. AUTO SERVICE
KAS TIK REIKALINGA JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ALFRED PUCCINI

2219 S. Westem Avė.

Tel. CANal 9494

FRED PUCCINI 

2226 So. Leavitt St.
Tel. CANal 6954

CHICAGO

LINKSMŲ S V. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOE MISEVIČIUS
TAVERNA — JOE S PLACE

2200 W. Cermak Rd. Tel. CANal 2238
CHICAGO

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ iR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

DAN PACEWIC
GROCERY and MEATS 

Fresh Vegetables
2614 West 69th Street Tel. HEMIock 2332

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MUTUAL LIQUOR CO.
NATHAN KASNTER, Sav.

4707 S. Halsted Street 
Tel. YARds 0801

PARDUODA GERIAUSIĄ DEGTINI; 
Parduoda retail ir wholesale

<

L. ABARAVIČIUS
AGENTAS NEW YORK LIFE INSURANCE CO.

6707 So. Maplewood Avė.
Tel. WABaeh 1994

SVEIKINU VISUS DRAUGUS IR KOSTUME1UUS
SU ŠV. KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
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KALĖDŲ DVASIA
Pažinkime Kalėdų dvasių, i Tik pažvelgkime į pirmųjų 

studijuodami Kristaus atėjimų' krikščionių laikus. Kiek ten 
Čia, ant žemės. Dievas, dan- buvo krikščionių nukankinta, 
gaus ir žemės Sutvėrėjas, nu- sudeginta, žvėrių sudraskyta 
žengė iš dangaus į žemę. Ta-1 ir 1.1. Taipgi neužmirškime, 
sai Dievas, kuris sename j-, kad jie tų skausmų taip jau- 
statyme buvo taip griežtas, tė, kaip ir mes jaustume. 0 
dabar ateina mūsų tarpan ir kaip didvyriškai ir karžygiš-
šaukia, sakydamas: “Eikite 
pas mane visi, kurie, vargsta
te ir esate apsunkinti, ir aš 
jus atgaivinsiu” (Mat. 11, 
28). Tasai gerasis Dievas, 
kurs žmonijų visais patogu-- 
mais apdovanojo, gimsta šal- ! 
toje kūtelėje neturte, kad tik 
labiau parodyti savo meilę ' 
žmonėms.

Koks tai yra meilės stebūk- ' 
las! Koks angelams džiaug- į 
smas! Jis taip mus numylė
jo, kad net visų apleistame 
tvartelyje sau užgimti vietų 
apsirinko. Kasgi sugebėtų, o 
Išganytojau, Tavo begalinę 
meilę prie mūsų išreikšti? 
Stebūklingas esi Tu savo die
viškame majestote, bet dar 
stebūklingesnis savo meilėje 
dėl mūsų ir savo nuolankume 
iš mūsų meilės. Meilingiau- 
sias esi savo begalybėje die
viškosios tobulybės, bet savo 
begaliniu kūdikišku meilumu, 
trauki visas širdis prie savo- ' 
sios širdies.

Jei Kristus yra toks ma- 
lonus, kokio malonumo turi | 
būti Jo dvasia? I

Laimingas yra tasai žmo
gus, kuris tų Kristaus dvasių 
turi ir dar laimingesnis yra 
jis, kuris pasiveda save tai 
dvasiai vesti. “Nes kurie tik, 
yra Dievo dvasios vedami, tie 
yra Dievo vaikai” (Rom. 
VIII, 14). Nei vertingos kal
bos bei paviršutinumai, nei 
didelės maldos ir formalumai, 
bet toji Kristaus dvasia pa
daro Kristaus mokinį. Kuris 
pagal Jo dvasios gyvena, tas 
yra Jo širdies mokinys.

Kų reikštų visi žmogaus 
darbai, maldos bei atgailos, 
jei be tikrosios dvasios būtų 
atliekami? “Kas tos dvasios 
neturi”, sako Kristus, “tas 
nepriklauso man!” Be tos 
dvasios žmogus nesupras nie
ko dieviško, gi ypatingai to, 
ko Kristus iš jo reikalauja. 
Taigi, kiek mes turėsime 
Kristaus dvasios, tiek tiktai 
galėsime mes J j suprasti ir 
pamylėti.

Laimingas yra tas žmogus, 
kurs Kristaus dvasioje gyve
na, nes tuo» kart jis su Kris
tumi gyvena, su Kristumi 
jaučia ir tik Kristuje padeda 
savoi viltį. Žmogus, turintis 
tų Kristaus dvasių, gyvena 
panašiai Kristui, kaip Kris
tus mušto ir, žinoma, jo šir
dis jungiasi su Kristaus šir
dimi. Tokis žmogus yra tik
rai laimingas, nes jau čia že
mėje su Kristumi gyvena, o 
po mirties sujungs savo mei
lę ir širdį su begaline Kris
taus degančios meilės ugni
mi. Tada gi bus laimių-laimė!

Praėjusių šimtmečių šven
tieji buvo ta dvasia persiėmę. 
Toji dvasia padarė juos tvir
tais kančiose, persekiojimuo
se ir šventumo ištesėjime.

kai jie visi įnirdavo už Kris-

si? Nes jie buvo pilni tos 
Kristaus dvasios, kuri juos 
stiprino. Taipogi pažiūrėkime 
ir į vėlesniuosius laikus. 
Kiek ir čia buvo didelių 
šventųjų. Atsiminkime mūsų 
globėjų šv. Kazimierų. Sis 
šventasis yra mūsų apystovo- 
se užaugęs ir daug daugiau 
turėjęs sunkenybių, kaip mes, 
o kokio šventumo atsiekei 
Kodėl ? Todėl, kad jis gyve-

tų ir Jo šventų apreikštų ti-lno Kristaus dvasioje, kad jis 
k ėjimų? Kodėl jie taip elgė- stengėsi tų Kristaus dvasių

užlaikyti, kovojant visomis 
jėgomis prieš nuodėmę. Žino
ma, kas išvien su Kristumi 
kovoja, visuomet laimi! Šv. 
Povilas neveltui yra pasakęs: 
“Viskų galiu Tame, Kuris 
mane stiprina!” (Pil. IV, 13).

.Jie tai buvo vyrai, kurie 
gyveno Kristaus Širdimi. Iš 
tokių vyrų tikrai galima im
ti pavyzdis! Tr būkim tikri, 
kad tapsime nemažesniais 
šventaisiais, jei visi atsiduo-

sime Dievo malonės veikimui.
Norėdami tos Kristaus dva

sios įsigyti turime įsigilinti 
į nusižeminusių Kristaus šir
dį lopšelyje, o tuo kart vis
kas bus aišku. Įsigilinkime 
į mūsų vado Kristaus gyve
nimų, nuo pat gimimo iki 
mirties. Statykime sau klau
simų: Kas yra tas Kristus? 
Kodėl Jis tapo žmogumi?

| Kokį vargų ir skausmų Jis 
lkentėjo? Kodėl? Kaip Jis gy

veno, meldėsi, dirbo? Kaip 
Jis buvo paklusnus? O rasi
me atsakymų, kad Jis tai da
rė iš meilės. Nes meilė yra 
toji dorybė, kuri viskų' nu
gali. Ta ir yra Kristaus dva- 
šia: meilė, auka, pasišventi
mas ir galutinas Dievo va
liai atsidavimas.

meile ir iš meilės prie Dievo, 
tuomet Dievas mums padės. 
Jis mus palaimins. Kas iš 
meilės dirba, tam yra vis
kas lengva, malonu. Tokios 

sios mokina Kūdikėlis 
Kristus.

Kun. Pr. Vaitukaitis.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Pacijentams ir Draugams

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2423 W. Marquette Rd.
Tel. REPublic 7696 Rez. Tel. GROvehdl 0617

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MAROZAS RESTAURANT
Karolis Marozas, sav.

Visokie lietuviški valgiai skaniausiai pagaminti
2343 South Leavitt St. Tel. CANal 4873

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

UNITED TEA CO.

2115 West Cermak Rd. Tel. CANal 5080
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ \ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
THE PEOPLES FLORISTS
Lietuvis Kvietkininkas Town of Lake

R. HOMiKO, sav.
Cut Klowers

Wedding Bouųuets — Funeral Designs 
Turiu Nuosava Šiltnamį

1850 West 47th St. ‘ Td. LAPayette 1786 .

lito Wardo Lietuvių 

Demokratų Klubas
LINKI

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS BRIDGEPORTO GYVENTOJAMS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

HARRY COOPER 
GROCERY & FRUIT STORE

2154 West Cermak Rd. CANal 2163
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

STANDARD

FEDERAL SAVINGS AND LOAN 

ASSOCIATION

JUSTIN MACKIEWICH
PREZIDENTAS

2324 So. Leavitt St. Tel. CANal 1679

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ'- ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOHN A. KASS
JEWe£rY — WATCHMAKER — MUSIC

4216 Archer Avė. ' Tel. LAFayette 8617
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS SUVIRS 30 METŲ

Visi telefonai: YARds 1741-1742
Ambulance patarnavimas dienų ir naktį. 
Moderniška koplyčia ir vargonai dykai.

4605 South Hermitage Avė.

Tačiau, kokia būtų mums 
iš to nauda, jei mes tų Kris
taus dvasių pažinę, nepasek 
tume ir negyventume paga 
jos? Aišku, kad jokios nau 
dos neturėtume. Gi kad jų 
įgyti ir pagal jos gyventi, 
reikalinga melstis ir melstis 
širdingai. Žinokime, kad tik- 
kroji malda yra tai pasikal
bėjimas su Dievu, mūsų go
riausiuoju Dangišku Tėvu, 
kuris nuolat laukia mūsų. 
Melskimės su nusižeminimu, 
meile ir pasitikėjimu. Neški
me savo gyvenimo naštų kan
triai, linksmomis širdimis su

GARSINKITĖS “DRAUGE”
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
ReR. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

PETER ZABELLO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 West 63rd Street
telefonas WENtworth 8718 
valandos 5 Iki 9 vakarais

mieste 111 W. Washlngton St. kamb. 
757. telefonas STAte 0917.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI-1 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank

19th PI. and Halsted St- /

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 W. YVASHINGTON ST.
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS1

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčloe 

vakarais • Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9800

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

Naujas 1936 Buick
Karas, kuris užkariavo šį kraštų. Nėra ko stebėtis, nes a- 
part puikios išvaizdos, geriausio veikimo ir aukštos koky
bės, šis Buick turi kiekvienų moderniškų patobulinimų, ko
kį galima norėti. Pirmiausiai pamatykite Buick, tai 1936 
metų PIRKINYS.

Pirmiausiai Matykit Buick

SURYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam LletuvUkue Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Oaab 
Vlsoltloa RūAlcs Insurance — Ugnies, VSauloa, Automobilių,

Stiklų Ir LL

JOI IN P. LAVAI D 
LOANSand INSURANCE

J< Uju r» ik;il;tvji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 
;i pd raudos ,iuo ugnie- vėjo. et.c , atsišauk:

840 \\ est $$rd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 279l

KEIS l Učll) SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
1,'.^1 ,

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35. 5 Sedan. kaip naujas, varant................................. 8 878
BUICK '35. 5 Club Sedan 41. garant., kaip naujas ----- 745
BUICK '34, 5 Sedan 67. pirmos rflftles, varant......... 725
BUICK '34. 5 Sedan 47. nfir geresnio, garant.............. «»5
BUICK '34. Club Sedan 91, labai puikus, garant........ 795
BUICK '33, 5 Club Sedan 91. tobulas karas................. 595
BUTCK '33. Sport Coupe, 2-4 pasaž. Svarus................. 545
BUICK '32. 5 Coupe 96. tolulam stovy. ............................... 895
BUICK '32, 6 Sedan, labai pulkus karas....................... 425
BUICK '31. 5 Sedan 57. Svarus karas toublam stovy . . 275
BUICK '31. 7 Sedan, labai geram stovy, žema kaina. . . 295
BUICK '29, 5 Sedan, geras karas, bargeno kaina .... 95

Mes turime puikiausi pasirinkimą vartotų BUICK kan, mieste,
visų modelių Ir madų, apkainnotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite Šiuos karas.
CADILLAC '34. 5 Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas,

garant...................................................................... .. 8 1395
CADILLAC '32, 5 Sedan. pulkus karas, kaip naujas..., 845
CADILLAC '29. Town Sedan. žemai apkainuotas.............. 145
CHEVROLET '35. 2 Durų Sedan. negalima atskirti nuo

naujo.........................   575
CHRYSLER '35. 6 Sedan. trunk, kelis mėnesius varto

tas. garan................................................................ 745
FORD '35. 2 pasaž. Ooupe, mažai vartotas, garant.,.. 5«5
LA SALLE '34, 8 Sedan, naujausios mados, tobulas gar., 875
LA SALLE '31, 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
LA SALLE '31. 6 Sedan, labai gražiai l»ro<lo ................... 325
I*A SALLE '30. 5 Sedan, geras karas, žema kaina .... 195
LINCOLN '30, 5 Sedan, apkainuotas pardavimui, geram

stovy................................................................................. 245
OLD8 SIX '34, 5 8edan, Trunk. kaip naujas, garant, . . 545
PACKARD '32. 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina, 875 
PONTIAC '35, 5 Sedan, Trunk. NAUJAS KARAS, ne

vartotas ....................................... DIDELIS SUTAITPYMAS
TERRAPLANE '34. 5 Sedan. mažai vartotas, ISrodo

naujas .............................................................. 425
TERRAPLANE '33. 6 Sedan. tobulam stovy ................. 375

Puikiausias "takas vartotų karų kokj dar esame siūlę. Klek- 
vienas tobulai ISrodo lr velkio. Kainos žemesnės negu blle 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 P0CAH0NTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05


