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KRISTAUS UŽGIMIMAS I
Prisirengimas 1. Įsivaiz- Patsai tvartas būna labai ma

rtuokime Kalėdų naktį, kurio- žai panašus į tikrų tvartų,
je pasaulio Išganytojas užge- 
ma; įsivaizduokime gyvulių

nes įvairūs dailininkų pagra
žinimai padeda mums užmirš-

tvartų, kurį jis sau pasirin- ti, kart turime reikalo su tik- 
ko užgimimo vieta, už kara-1 ru tvartu, l.š lauko jį puošia 
liškus namus. /renesansinės koliumnos, aukš-

Priairengimas 2. Prašykime ('iau kuriU ,natosi an«ehl ko
naujai gimusio Išganytojo 
malonės, kad pamokintų mus, 
kodėl, galėdamas pasirinkti 
savo atėjimui į šį pasaulį ka

ras, nešinas rankose juosta 
su parašu: ‘ ‘ Gloria in exoelsis 
Deo”. Viduje vienoje pusėje 
suklaupus piemenėlių grupė,

rališkus rūmus, kurie geriau i kito> karaliai su dovanomis 
pritiktų pasaulio Valdovui ir *r> palydovais adoruoja nau-
Sutvėrėjui, jis pasirenka pa
prastų gyvulio buveinę, o su
pratę tų pamokinimų, nenu
dėtame jo niekais, bet aptu
rėtume dvasiškų naudų.

Viešpatie, nieks nebūtų nu-

jai gimusį Išganytojų, nuo 
kurio mušanti šviesa pripildo 
visų erdvingų vietų.

Ne tokiame tvarte gimė Iš
ganytojas.
.Tvartas yra gyvulio gyve

namoji vieta, o gyvulys tiek
stebęs, jeigu būtumei paeiri- (ik turf patogmilų irgražu.
nkęs karališkus namus Tavo 
užgimimui, juk ir išminčiai, 
atėję Tavęs pasveikintų, ieš
kojo Tavęs ne kur kitur, kaip 
karaliaus rūmuose, pas Erodą 
Jeruzalėje, o juk jie buvo iš
mintingi ir pilni Tavo dva
sios. Bet, kad Tu pasirinkai

mų, kiek žmogaus rūpestin
gumas ir darbštumas pajėgs 
suteikti. Kadangi žmogus ne 
visuomet sugeba įtaisyti pato 
gumų ir gražumų savo na
muose, tai gyvulio namuose 
sugeba jų įtaisyti, dar ma
žiau. Tvartas, tat, visuomet

gyvulio buveinę, nuo kurio pilna, neSvarnmUi ncgero kva 
šalinasi kiekvienas žmogus ir i p užgauna visu(j
laiko už pažeminimą gyventi žmogaas poiučiu.s todėl tik 
su gyvuliu po viena pastoge, I sva,.bia priažastinli TCr{iamas 
yra dalykas mums visiškai: 8mogas žengia į tvarta, į gv. 
nesuprantamas. Kadangi, Vie- vnHo hnveinę Tokiame tvar. 
špatie, Tavo darbuose yra t(? Kristus
netikėtų, nelauktų dalykų, to
dėl tas Tavo užgimimas ir 
užgimimo vieta buvo prama
tyta ir nustatyta nuo. amžių. 
Ji slepia savyje pirmuosius 
Tavo žingsnius atpirkimo ir 
išganymo darbe, bet reikia 
ypatingos šviesos, kad mes 
juos pastebėtume ir supras
tume, o, supratę, pradėtume 
jais naudotis ir eiti Tavo pė
domis. Mes girdime daug pa
mokinimų iš Tavo malonės, 
mes matom daug pavyzdžių,

High Schoolių studentės dalija “Ch ristinas Baskets”. Tų atliko Dane T uh 
r.mkykln. Jos išdalija 200 krepšių biedniems gyventojams tos mokyklos apylin
kėse fAcme Photo )

Panašiai, visiškai panašiai i rbus, noroms - nenoroms atei- 
daro žmogus tik ne sn šienu, : na mintis, kad žmogaus vi-
o su Dievo duotomis tiesomis, 
paversdamas jas dvasišku mė-

duje glūdi kažkokia pragaro 
mašina, kuri dvasišku purvu

šlu, kuris, kaip matėme tflks-i paverčia Dievo tiesas ir įstai - 
tantį kartų yra bjauresnis, ne- ', gas, kaip kad gvvuliai paver
gi! tas, kuris randasi tvartuo-1 čia mėšlu gražiausias lauko
se gyvulių jiadarytas. žoles, o per tai gaunasi įspū-

vra dvasiškas purvas Dievo . ---- L“ii ---------•----------x u •------ • i - -gimtosios, kun nors ir nu- užsidegimo piktų ir sukure
akims, kunos jį mato. , . . . , , _. . ,plauta, vis vien palieka tam Sione ugnį, kun prarijo jo pa- 

Pirmasis Faktas. Dievas y- tikras žymes. matus... Dėl jos pranašų nuo-
ra neapsakomas kiekvienos Trečiasis Faktas. Dii:vo a- dėmių ir neteisybių jos kuni-

2. Tvartas buvo Kristui 
daug malonesnis, negu kara
lių rūmai.

Susekti priežastis, dėl ku
rių Išganytojas ne tik įžengė 
į gyvulio buveinę, bet joje! ° 
ir užgimė, nėra lengvas da-

sielos mylėtojas. Kada toji kims pasidaro bi&uri ne vien 
siela nusidėjo, jis siunčia sa- siela, kuri yra suteršta nuo- 
vo Sūnų į šį pasaulį, kad tų dėme, bet ir daiktai, kurie 
sielą išgelbėtų ir tai ne bet- yra dalyvavę tame suteršime, 
kokiu būdu, o tik per žiau- t Žmogaus kūnas, buvęs nuodė- 
riausias kančias, per kryžių ir mės įrankis, turi subyrėti į 
mirtį. Bet kada toji siela, ne- dulkes, iš kurių Dievas su- 
pasinaudojusi atpirkimu", ap- tvers naujų "kiTnų prisikėlimo 
leidžia šį pasaulį sutepta dva- dienoje. Kad čia nėra koks 
sišku purvu, Dievas negali į dievotas manymas, bet tikras 
jų žiūrėti,, atstumia jų nuo faktas, įrodo V. Jėzaus ir Pa
savęs amžinai, nors žino, kad neles Švenčiausios kūnai. Ka-

lykas, nes niekam nėra jų pa- atstumtoji siela turės'ke-, dangi jie nebuvo nuodėmės 
sakęs niekam nėra prisipazi- tet paliesti> buvo laisvi nuo su.
nę.. aciau, pnsimmę ai u vag pįevui bjauresnis, byrėjimo į dulkes, tuojaus
. . ,. ..... .v negu amžini kntejimaa. nebuvo paimti j dangų. Mustarimus galime prieiti prie iš- , - , .. . , , . x. 7 , . ' ! _ „ . _kūnai, nors butų ir labai sve-vados, kad dvasios purvas, ! Antrasis Faktas, tai P-les

mūs proto tamsybės yra taip kur*8 beveik visuomet teršia Švč. Nekaltas Prasidėjimas, ^ikes, nes yra gįmtosioe
didelės, kad praeiname pro karaliaus rūmus, yra jo dan-. Išganytojas pasiketinęs imti 
šalį neišgirdę Tavo pamoki-i ^kom akim daug bjauresnis, Į sau žmogiškų prigimtį iš Šve- 
nimų ir nepastebėję Tavo pa- m'£u tas, kuris teršia gyvulio' nčiausios Panelės, nepasiten- 
vyzdžių. Turimo ausis, anot tvartų, o kurio žmonės Tabiau kino jos apvalymu nuo nuo- 
pranašo pasakymo1, bet negir- kijo, negu anoK todėl jo sau

gojas!, o ano ne.dime, turime akis, bet nema
tome. Pralaužk, tat, Viešpatie 
mūsų proto tamsybes ir pa
sakyk mums aiškiai, kokia 
mintis Tave vedė j tų gyvu
lio tvartų, ir kokį pamokini
mų norėjai mulus suteikti, 
kad nepaniekintume Tavo do
vanos, bet ją priimtume.

Matydami, kaip nuo Tavo 
gyvenimo pradžios Tavo min
tys ir Tavo darbai aiškiai ski
riasi nuo šio pasaulio minčių 
ir darbų, pradėsime ir mes 
perkratinėti savo mintis ir 
darbus, varyti visus pasauliš-

Purvas yra dviejų rūšių: 
vienas, kuris teršia žmogaus 
kūnų ir visus kitus daiktus, 
kuriuos mato mūs akys; ki
tas, kuris teršia mūsų dvasių, 
kuris tūkstantį kartų yra 
bjauresnis už visus pasaulio

gų”. Raudos 4, 11-13. Galima

Kaip iš saulės išeina švie- džio, kad žmonių gyvenimas 
sa, taip iš Dievo išeina gra- j labai yra panašus j tvarto gy
viausios tiesos, naudingiausi i veninių, vienas ir kitas godi- 
pamokinimai, švenčiausios į- na tai, kas gražu, 
stnigos, kurios skleidžia apie Nors Kristus gema tvarte, 
save maloniausi kvapsnį lyg tačiau > s paverčia tų tvarių 
lauko žolės. Tačiau, pateku- karališkais rūmais, todėl dai- 
sios į žmogaus rankas, jos ta- lininkai, laikui bėgant, taip 
mpa taip sugadintos, kaip tos išpuošė ir pagražino tų tvar^ 
lauko žolės, patekusios į gy- ty, kad jis jau nestumia nuo 
vulio snukį...Joms būna atim- savęs, bet jų patraukia prie 
tas visas jų gražumas, visa I savęs. Panašių atmainų atne- 
kvapsnis, visas naudingumas, šė Išganytojas ir į tikinčiųjų 
pasidaro tarsi, būtų ne T>ie- sielas, jis jas apiplovė iš dva- 
vo, bet žmonių rankų, arba siško purvo, apšvietė ir paver- 
net pragaro padaras. tė Dievo namais.

' ' Štai, keli pavyzdžiai, kurie Tautos *r va(lai kaTft_ 
liudija, kaip Dievo tiesos ir į- jjaj buv0 faip žemai nupuolę, 
staigos genda, kadil patenka ba(j neišmintingus sutvėri- 
i žmonių rankas. mus jautį ir asilų buvo pa-

Dievas duoda žmogui rojų, laikę dievais ir juos garbinę, 
gražiausių gyvenimui vietų. Visas Egiptas buvo garbinęs 
Žmogus neilgai džiaugiasi tų- jaučius, todėl ir žydai Sina- 
ja Dievo malone, suteršia jų .iaus kalno, nusikaldinę iš au- 
nuodėme, praranda ne vien kso ver8i, ėmė jį garbinti, nes 
sau, bet visai savo ainijai. mat« egiptiečius taip darant.

Dievas Įsteigia žmogaus ši- Per«? karalius Ocbus liepė 
rdvje savo karalystę, suteikia pastatyti šventykloje auksinę 
jam šventų ir nekaltų prigi- asilo stovylų ir jų pagarbin- 
mtį, visų Švč. Trejybės pavei- ti. Net kultūringi romėnai bu-

tat plauti rankas visokiais kslų ir panašumų. Žmogus vo bepradėję garbinti asilų, 
muilais, vis vien Dievo akyse pasirūpino užtrintl tų paveik- Tam garbinimui pradžią (la
jos yra suterštos, jeigu buvo slą, sugriauti savo širdyje ciesorius Augustas - Okta- 
panaudotos piktiems darbams. Dievo karalystę, o įsteigti šė- v^us- J*8* pradėjęs karą su 

Tik Šią fakt, akvvaizdoje. t0"° karalystę.’ galingu prieSu, labai abejoja.

galas,me pradėt, spėliot ka,p , D,evas duoda pamok,n,n,o |taras Iskdiandamas g 
bjaurus tur, atrodyt, D.evo ap,e vien, Dievą, viso pašau- sutik() kaimietj knH, ?~
ak,m karalių ruma,, kūnuose į0 Sutvėrėją ir Valdytoją. ri|nk„ ,larSovių . mjest? 
dažnai būna papildytų tiek (Žmogus iškreipia tas t,esąs ,r duoti Pasikctin0 paHaU9ti 
ir tokių baisių piktadarysčių, sukuria sa„ stabmeldystę, ku- kaimirfi kuo vardu jo „j.

rioje tveria sau dievus sulig h,kas (iav0 atsakym^ kad 
savo panašumu. jasilukas vadinasi Nikon, tai
2-Dievas įsteigia moterystę, reiškia “Nugalėtojas”. Nu- 

Kadangi nuodėmė buvo su- kad naujai gimusiems būtu džiugo ciesorius, kad laimin- 
bjaurinusi visas žmonių bu- užtikrintas tinkamas kūno ir gas vardas pranašauja jam 

nti, vis vien turi subyrėti į įveines, visas vietas, kuriose dvasios auklėjimas. Kati šioii persralę. Kada grįžo namo, ka- 
tik žmonės gyvena, todėl Iš- įstaiga būtų pastovi, Dievas rų laimėjęs, liepė nukaldintinuo

dėmės paliesti, nors Tr apva
lyti šv. Krikšto vandenimi.

kad, rodos, ten ne žmonių gy
venamoji vieta, bet pragaro 
buveinė.

ganytojas pasirinko sau gy- suriša jų nesutraukomu ryšiu, iš aukso anilo stovvlą, pasta- 
vulių tvartų, kuris, tiesa, at- Žmogus tuojaus pasirūpino tyri šventykloje ir deginti au- 
rodė nešvarus žmonių žemiš- (sutraukyti visus ryšius, užve- kas lygiomis su kitais die- 
kom akim, tačiau Dievo a- ^a divorsus ir pavertė ne Die- vais, mat tuo būdu norėjo iš- 
kim, jis buvo daug malones- k^t velnio įstaiga, kokį reikšti savo dėkingumą, 
nis, negu karalių rūmai. Čia ^a\ nusiskundimų tenka daž- Kristui gimus jaučio ir a- 

domui, ji tau ižduos dagius ir gyveno gyvuliai, kurie nemo- na* bipų, kurie gy- gjĮo buveįngje> tie gyvuliai
tumoje su juo. Gali būt ir šie- į erškėčius, o tu savo veido pra ka nusidėti; šv. Juozapas yra VPna ni°terystėje. pirmieji pažino savo prakar-
la apvalyta nuo nuodėmes, ikaite va^y^ duonų”. Prad. pavadintas teisingas; Šven- Dievas žada atsiųsti Tšga- tės tikrųjį savininkų ir atida- 

čiausioji Panelė be nuodėmės, nvtojų. Pranašai, Dievo jkvė- vė jam garbę, pralenkdami 
žodžiu, toji vieta, gal vienin- pti. skelbia jo atėjimų ir ren- tuo būdu žmones, ypatingai 
tėlė ant žemės, buvo laisva gia žmonių širdis tinkamai Izraelio tautų, kuri nepažino 
nuo dvasiško purvo, todėl ir jam pasitikti. Žmonės taip Kristaus. Daugelį šimtmečių 
Išganytojas jų pasirinko sa- susigadino, taip iškraipė tas prieš tai Tzaijas pranašas ske-

dėmės, bet apsaugojo: iš tolo, 
kad net dvasiško sutepimo še
šėlis neužgautų jos sielos, ku
ri turėjo gyventi tokioje ar-

bet, jeigu ji yra jų turėjusi, 
jau negali atgauti to gražu
mo, kurį tūrėjo prieš nuodė-

žemiškus purvynus, o kurio j mę. Pav., šv. Magdalena yra
mūs akys nemato, todėl mes 
šlykštimės vienu, kurį mato 
mūs akys, o nebijome ir ne- 
sibjauriname tuo, kurį mato 
Dievo akys. e

Kaip yra šlykštus Dievo a- 
kim dvasiškas purvas, mes

kumus ir taikintis prie Tavo į šiandien to negalime snpras- 
minčių ir darbų.* ti, todėl psalmė ir sako:

Pasiketiname, Viešpatie,!“Nuodėmes kas supranta!” 
praleisti šią dienų mintimis Tame paklausyme glūdi ir at- 
prie Tavo prakartėlės ir klau- sakymas, kad nieks nesnpran- 
sytis, kų teiksies pasakyti mūs ta. Reikia būt Dievu, kad nuo 
sielai. ’ dėmę supratus, nes reikia pi-

Svar8tymas 1. Kristus yra 
užgimęs tikrame tvarte.

Žiūrėdami į paveikslus, at
vaizduojančius Kristaus užgi
mimų Betliejuje, gauname la
bai malonaus įspūdžio, kuris 
tačiau neatatinka tikrenybę.

z

Inai suprasti tą gėrį, kurį nuo 
dėmė naikina, o tai padaryti 
gali Dievps.

Tačiau, turėdami prieš akis 
kai kuriuos dalykus, kuriuos 
paduoda mums apreiškimas, 
galima spėliot, kaip biaurus

Žemė, ant kurios nuodėmė 
Įvyko, užsitraukė Dievo pra
keikimų: “Prakeikta žemė ta
vo darbuose, sako Dievas A-

šventa, nekalta ir grūži, bet 
panystės gražumo negalėjo at 
gauti. Panašiai atsitinka su 
kiekviena siela, kuri yra pa
liesta gimtųja nuodėme: ji ga
li būt labai skaisti, nekalta 
ir šventa, bet Dievo akyse ji 
negali ir negalės susilygint 
su tuja siela, kuri niekad ne
vienam akimirksniui nebuvo 
nuodėmės paliesta. Ola tai ir 
glūdi priežastis, dėliai kurios 
Išganytojas negalėjo pakęsti, 
kai jo Švenčiausios Motinėlės 
siela, su kūną jam reikėjo 
taip ilgai ir taip arti būti, ne
būtų turėjusi to, pilno gražu
mo, kuris taip patink* jo a- 
kims, o kuris plaukia iš visiš
ko laisvumo ne tik nno bet 
kokios nuodėmės, bet Ir nuo

3, 17-19. Pasaulio pabaigoje 
toji žemif turės sudegti ugny
je ir subyrėti į pelenus lygiai 
kaip ir žmogaus kūnas, nes 
Dievas negali pakęsti jos su
teptos išvaizdos.

Ketvirtas Faktas. Dievas 
žada nusikreipti nuo tų ran
kų, kurios bos ištiestos mal
doje, o kurios bus suterštos 
nuodėmės. “Kuomet jūs iš
tiesite savo rankas, aš nugri- 
šiu nuo jūs savo akis. ir kuo-18varumai 
met dauginsite savo maldas, 
aš neišklausysiu, nes jūsų ra
nkos pilnos kraujo”. Tzaijo 1,
15.

Daugiau, jis griauja bažny
čias ir altorius, ant kurių ku
nigai suterštomis nuodėmė-

vo atėjimui į šį pasaulį. I pranašystes, kad Kristui atė- lbė lenktynes žydų nenaudai, 
sakydamas: “Klausykitės, da
ngus, ir išgirsk ausimis ša
me! nes Viešpats kalba. Aš 
išauginau sūnus ir išaukšti
nau, jie gi paniekino mani. 
Jautis pažino savo savininkų, 
ir asilas savo valdovo pra

o __.. .___ . I jus io žmones nebepažino, jį3. Gyvulių tvartas yra visos 1 7
v _ ___ . . , 'atmetė, pasmerkė Ir prikalėžmonijos gyvenimo atvaizdas. 1 . , ’ .j prie kryžiaus.

Gyvulio buveine skaitosi Kristus atneša iš dangaus 
neapsakomų daugybę turtų, į-nešvari vieta. Prisižiūrėkime 

arčiau, iš kur gaunasi tie ne steigia Bažnyčių ir sudeda 
tuos turtus toje įstaigoje, kad

Laukuose auga žolės, gra- 'visų amžių žmonės ir visų tau kartę, Izraelis gi manęs nępa- 
žios, žydinčios, kvepiančios, tų galėtų jais naudotis ir šie- *ista- mano tauta neturi a-
Dalgis jas pakerta, saulė su
džiovina ir paverčia šienu ti
nkamu gyvuliui maistu. Gy
vulio snukis sumala tų šienų, 
atima jam jo kvapsnį ir pa

nūs rankomis išdrįsta jam at- verčia mėšlu, kuris neturi nie- 
našauti aukas. Šio fakto pa- ko bendro su gražiomis ir kve 
tvirtinimų randame pas Jere- piančiomis lauko žolėmis, o
mijų pranašų: “Dievas pada
rė savo rūstybę pilna užpylė

kuris suteršia orų ir sudaro 
visų tvarto nešvarumų.

kti amžinų laimę danguje. 
Žmonės išgalvojo berezijas, 
atsiskyrė nuo Kristaus Baž
nyčios ir prisisteigė tokių, ku
rios yra tuščios, kaip tie šuli
niai, kuriuose nesilaiko van
duo. y

Žiūrint tat, į žmones ir ma
tant, kaip jie gadina ir ter
šia Dievo tiesas ir Dievo da-

ma-nymo”. Tzaijas 1, 2-3. 
Prašykime ir mes malonėj

kad pažintume savo Išgany
tojų, o labiausiai, kad nega
dintume Dievo darbų, bet kaH 
padėtume mus Išganytojai pri 
kelti žmogų iš nupuolimo ir 
sugražinti Dievui tokiame gra 
■šunie, kokiame jis yra išėjęs 
iš jo rankų.

t
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Jėzus begaliniai myli ligo
nius, pats tapdamas skausmo 
vyru. Jis yra tas gerasis Sa- 
marituuaa, kuris raišioja li
gninams žaizdas. Bet ypač šie 
los žaizdas, — žmonijos nuo
dėmės — Jį sugraudina iki 
ašarų, kų sakau, — Iki kru
vinu prakaito! Jis verkia, žiū
rėdamas į Jeruzalę; Jis alps
ta, apsipylęs kruvinu prakai
tu Alyvų Darželyj! ,

O, kaip skaudu, c kaip liū

dnai baisu, šiurpu, nyku, biau 
ru ir pikta, jeigu mes visai 
šaltai j tų meilę, atsakome: 
“O kų mun duoda tas Dievas, 
arba ta Bažnyčia!” D vargas

Per Daug Geras Dievas! mums! Mes, kurie su Juo prie 
vieno stalo valgius valgome 
ir mes taip sakome! Vargas 
minusi Geriau, kad mes ne- 

(Tęsinys aut a pusk)

UNRKMŲ *v. KAI,ru>l AYKNCU IK LAIMINGU KAL'J 
LINKIMŲ VISIKUS SAVO KOKTI NIEKIAM* IK 1>RA

Liberty Tavem
JOK KAVALAUbfcAh. JOK NAGllECKY 

1401 S. 4|HlvCt Ųb-eru, UI. Tel. C

Dievus tapdamas žmogumi, 1 
tiek arti priėjo prie žmogaus, i 
kad žmogus per tų artumų jau ‘ 
nebetiki Dievui. Panašiai, kai I 
saulė per daug šviečia, tai 1 
štpogaus akys nebepaneša jos j 
šviesos. Tik pamanykime: Ne i 
girdėtas dalykas: Dievas tam- , 
pa žmogus! Dievo Visagalybė, j 
Meilė ir Išmintis peržengė vi- j: 
W ribas. Jau daugiau nieko 
ęepasitiko, kų galėtų žmogui 
duoti, kadangi patį save ati
davė! J,

/ ‘‘Dievo meilė apsireiškė ra- i 
uie, šaukia šv. Bernardas, kad 
Jis padarė visa, kų galėjo ir 
atidavė visa, kų turėjo”.

Dievo gerumas priėjo prie 
to, kad Dievas tapo mažytis, 
idant mus padarius dideliais.
0 šv. Augustinas tvirtina:'

Dievas tapo žmogus, kati 
žmogus taptų Dievas!” O Mei 
fe, dėl ko tave žmones nemy- J 
h? klausia šv. Pranciškus 
Asizietis. Iš tikrųjų. Dievas j 
pasidarė silpnutis, kad mes 
būtume stiprūs. Jis apsirin
ko neturtų, kad uies taptu
me turtingi.

Ateidamas į Betliejaus tva
rtelį, Dievo Sūnus painia ant : 
savęs visų vargų, kad su mu- į 
mis kartu verktų, kentėtų ir 
mirtų, bet per tai mes tam- f 
paine dalininkai Jo garbės, 
ramybės ir amžino džiaugs
mo po mirtie^.

Nuo Betliejaus lopšelio iki 
kryžiaus Jis visiems parode 
savy gerų širdį. Visų pirmu 
kūdikėliams, nes Jis pats ta
mpa mažytis, ir sušaukia prie 
savęs pįeinenėlius. Vėliau Jis 
liepia mažutėlius leisti prie 
Jo, nes jų esanti dangaus ka
ralystė; uždraudžia papiktinti 
mažutėlius ir kų mažutėliams 
kųs padarys gera, tai Jam pa- 
4arys. > — •

Toliau rodo meilę suaugu
siems. Jis myli savo moki
nius. Juos jau nebevadina ta
rnais, bet savo draugais. Gi 
Paskutinėj Vakarienėj valgy
dina savo Švenčiausiu Kūnu 
ir Krauju... “Gaila man mi
nios sako Kristus.

Jis myli savo priešus. Iki 
Kristaus atėjimo nebuvo gir
dėta, kad valia būtų mylėti 
priešų. Akis už ak}, dantis už 
dantį, panašiai, kaip Rusijos 
bolševikai su savo priešais 
elgiasi, bet Kristus drųsiai 
skelhia priešų meilę: “Mylė-t 
kitę savo neprietelius, gera 
darykite tiems, kurie jūsų ne
kenčia, laiminkite tuos, kurie 
jus keikia, ir melskitės už 
šmeižiančius jūs” (Luk. 16).

Prisiminkime, kaip Jis ma
loniai prakalba į Judų, kada 
tasai savo gerųjį Mokytojų 
išduoda į priešų rankas, o 
už tuos, kurie jį jnikalė ir 
tyčiojosi iš mirštančio ant 
kryžiaus, Jis tik meldėsi, kad 
Dievas jų nebaustų už tų šve
ntvagiškų darbų. Kaip* tada 
neatrodė esųs Dievas ant kry
žiaus ir nebaudė savo priešų, 
het ui juos meldėsi, ta?p Ir 
dabar Meksikos. Rusijos ir 
kitų kraštų budeliams neat
rodo. kad yra koksai Dievas, 
nes jie, sako, jeigu Jis būtų, 
tai parodytų savo galybę ir 
m u- nubaustų. Taip reikala
vo dievaŽudtiai stovėdami po

LINKSNIU ftV. KALf.DŲ SVŲNCll IK LAIMINGU NAIMŲ MF.1V 
LINKIl VISIF.MS SAVO KOSTI MEKlAMs IK L'GAUGA.MS

Walter Babitz
OIUFKTOltirs LIHHAHT BOA»U»

1404 S. 4»(h C«. Cbero. III. Tel. Cicero 4I0S—1{

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostameriams ir Draugams

KAZIMIERAS BALČIŪNAS
GROCERY AND MEAT MARKET

Cicero, Illinois
LINKSMŲ S'F KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo K ostumeriams ir Draugams
JUOZAS ZIGMONTAS IR SONUS

PIRMOS RŪŠIES BUČERNE IR GROSERNE
1501 So. 49th Avė. Tel. Cicero 3031

Taipgi graži
LIETUVIŠKA UŽEIGA - TAVERN

X
1430 So. 50th Ct. Tek Cicero 3554

Cicero, Illinois

Linksmų Šv. Kalėdų, Laimingų Nau- 
jų Metų Linkiu Dienraščiui “Drau
gui,” Jo Visam Štabui, Rėmėjams, 
Savo Parapijonims ir Draugams

KUN, H. J. VAIČCNAS

. KALCIU. SVFNŲlU IR I-ALMINGV NAUZŲ MKTŲ 
IKIFMS SAVO KOSTI NIEKIAMS IR DRAUGAMS

DISTHOU TOK FO-X ŪLA U ULVLKAGLS
2lb St. Ckvni, III. Tv*. CUrni 530«

LINKSMŲ &F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentatns ir Draugams
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kost-i.meriams ir Draugams
Phone Cicero 3760 Kviečiame Moteris

SHAMET’S TAVERN 
Salė išnuomavimui visokiems parengimams 

Užkandžiai Dykai
1500 So. 49th Avė. Cicero, Illinois

PARKHOLME SUPER SERVICE AND
GREASING STATION

Phone Cicero 635
JOS. SHAMET, sav.

|6th St. and 5Qth Ct. Cicero, Illinois

LINKSMŲ sF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro K ostumeriams ir Draugams

Tel. Cicero 6756
Cicero, Illinois

LINKSMŲ ČF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR 
PAŽYSTAMIEMS

*** FRANKJ.BROZ
, SUPERINTENDENT

CŪALYARD
ADAM BBRNADI&IUS 

savininkas

16th St. & 49th Ct
Cleėro,’ III.-• *

. * V K
Tel. Cicero 311

BURBAU OF WATER - OF CICERO LINKSNIU SV. KALP.DV ŠVENČIU |R LAIMINGŲ NAUJŲ METU 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI MEHIANIS IR DRAUGAMS

Jonas Zaura
RIE CK LA M FA KLOK

1447 Soutb 50tli Avė. Cleero, IUIaoLs

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 
- NAUJŲ METŲ

LINGIŲ VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS IK DRAUGAMS

T, STONIS
MEAT MARKET AND GROCERY

4828 West I5tti Street Phone Cicero 95
Cięero, Illinois

LINKSMI' SV. K.UP.DI ŠVENČIU IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
I4-NKIV VISIEMS SAVO MOSTŲ NIERIĄMS IK DRAUGAUS

And. Zvalauskas
GROCEKY. GANDY, NOJIONS, CIGĄRS AND TOBĄCCO 

I5O5 So. 4AII, Gourt Cicero, Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Iii LAIMINGŲ 
NAUJU METŲ

Linkiu Visiems Saro Pacijentams ir Draugams

DR. A. GUSSEN
LIETUVIS DANTISTAS

NKSMŲ SV. KALCUŲ SVENČ'll' IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIl VISIEMS SAVO KOSTI’MERIĄMS IK DRAUGAMS

Anton Lukauskas
LIETUVIS KAIČIUS — FIRST CLASS SROE KEFAIKING 

4830 WoR. I4th SI. ^Icero, Illinois

SVEIKINU VISUS SAVO RĖMĖJUS, DRAUGUS 
IR PRIETELIUS SU ŠVENTOM KALĖDOM 

IR NAUJAIS METAIS ’
CHARLES GEĘIS

Apdraudos Agentas

4917 West |4th Street Tel. Cicero, 3059
Cicero, * Illinois

Tel. Cicero 1260
4847 West 14th Street

CICERO, ILL.

LINKSMŲ SV. K ALTO V ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTU NIEKIAMS IR DRAUGAMS

Edward Misius, sav.
EDYVARD'S ELECTRIC SHOE REFAIR SHOP 

5018 W(»t l«lli Stroct Cbcro, Illinois

LINKSMŲ ŠF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumei iams ir Draugams
ZVIBAS UŽEIGA

M. ZVIBAS, sav.
1347 So. 50th Avė., Cicero, IUinoiz

Fox-Head Beer Lunch
Tables for l>adies

LINKSMŲ SV. KALŽDŲ 
ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo 
Koztumeriams. Kostu 
morkoms ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visoms Savo Kostumerkoms ir 
Drąugams-ėms

HELENE’S BEAUTY SHOP 

HELENE SPITL1S, sav.
4804 w. |9th Street Cicero, Illinois

P. ŠEPUTIS
Daržovių Išvežioto jas

Sveikinu Visus Savo 
Draugus, Kostuineriūs 

Ir Pažvstainus Su 
K ALAI)U ftVENTAMIS 

Taipgi lankiu Geros 
Sveikatos Ir Laimingų 

Naujų Metų

J. KE8SER
(K eserauskas) B. Pb.

GBANT W0RKS 
DRUGSTORE

LINKSMŲ SF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Iii LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostameriams ir Draugams
KISHKUNAS
. JEWELERS

4917 West 14th Street Cicero, Illinois

CICERO, 1L1

LINKIU LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ VISIEMS “DRAU- fi 
00” SKAITYTOJAMS IR TIEMS, KURIE UŽSISA- B 
KYS “DRAUGA” ARBA “KRISTAUS KARALIAUS g 
“LAIVAS” ATEINANTIEMS METAMS. TAIP PAT £ 
VISIEMS, BIZNIERIAMS, PROFESIJONALAMS IR £ 
DVASIOS VADAMS. KURIE RfiMfi ARBA ŽADA ffi 
PAREMTI ATEITYJE. g

VLADAS SHEMETULSKIS
1440 South 51st Court Cicero, Illinois £

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

lAnkin Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
A. W, BARTUSH, savininkas

CICERO PHOTO STUDIO
1435 So. 49th Court Cicero, Illinois

Ciee.ro, III.
Phone Cicero 39

Ciee.ro
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karčiais pasirodydavo ir-žolės j 
čia vienur, čia kitur liūto gal
va, bet pavojus jau buvo pra- j 
ėjęs. Neaprašomas džiaug- '1 
smas apėmė mane. Tik dabar i 
pajutau, kaip stipriai pavei- - 
kė mane šis įvykis. Puoliau 
ant kelių ir pravirkau karšto- ] 
mis džiaugsmo ir padėkos a- \ 
šaromis. (

Panašių ir dar baisesnių , 
valandėlių dažnai tenka misi-1 į 
jonieriams pergyventi. j

Misijonieriai niekam nene- ( 
ša mirties, bet patys miršta, 
gelbėdami netikinčiųjų sielas. 
Persekiojami ne keršija, bet 
atleidžia. Nuolatinis jų troš
kimas yra sielų išganymas, 
žmonių laimė, krikščioniškais i 
brolybės ir meilės ryšiais su
jungti visas tautas į vienų 

i šeimų. Jie daugeliui našlaičių 
pavaduoja tėvų ir motinų. Jie 
dirba ligoninėse, stiprina guo
džia ligonius, įdiegia į jų šir
dis amžinos laimės viltį. Jiet
dirba raupsuotųjų tarpe, rū
pindamiesi šiais nelaimingai
siais, dažnai patys apsikrečia 
raupsais ir baisiose kančiose 
miršta.

Misijonieriai neša stabmel
džių tautoms tikėjimo ir mok
slo šviesų. Kur Kristaus mok
slas įsiviešpatauja, kur įsi
steigia misijų stotis, ten nyk
sta biaurūs papročiai, žiaurūs 
karai, plėšimai, nesantaikos, 
vaidai kurstų gentį prieš gen
tį, ardų šeimų tautų sugyve
nimų, ten kyla visuomenės go- 
rovė, dora, mokslas, gerėja 
medžiaginis gyvenimas, ūkio, 
pramonės, technikos ir kitose 

• srityse.

1 Misijonierių pasiaukojimo Į 
dėka neišauklėtos stabmeldžių 
tautos nusikrato savo lauki
niškumo, suvaldo savo kūno 
jėgų, kuri anksčiau yra bu- 

i vusi visų reikalų sprendėja.
. Dabar ji tuo atžvilgiu nusto- 
■ ja savo reikšmės, o jos vie- 
- ’ tų užima teisingumas ir ar- 
« timo meilės įstatymas. Kul- 
i tūrėja papročiai, žmonės pa- 
. tiria skaistaus gyvenimo, ant-

Tribune Co. visiems darbinin 
kams, kurie dirba ne trum 
piau kai tris mėnesius, išmo 
kėjo kalėdinius bonus.

Misijonierių Pasiaukojimas
Apie Spaudų Townoflaikiečiai, i

Didelė Town of Lake lietu- .. , , . me ir nesnauskime
vių kolonija, net mažai yra 
katalikiškos spaudos skaity- knne saTO rtipr"ls 
tojų boi platintojų. DatiRr va- Pr0*lls *r pajudink 
jaus laiku yra didelis sųju- kad nebūtų jokių 
dis tarp parapijonų, kad į ne-į laikraščių katalikų

Jau devyniolika amžių pra- , 
slinko, kai Bažnyčia siunčia 
savo didvyrius—misijonierius 
į plačius stabmeldžių kraštus. 
Jie, nesibijodami nei vargo, 
nei skausmų, nei kankinimų, 
nesigailėdami nei jėgų, nei 
triūso, šventai vykdo Kris
taus testamentų, žymėdami E- 
vangelijos laimėjimo kelią 
savo prakaitu, ašaromis ir 
net krauju.

Daugelis palieka savo my-i 
limų tėvynę, palieka ašarojan-, 
čių mamytę, tėvelį, broliukus, 
sesutes. Kristaus meilės veda
mi vyksta į misijų šalis, kad 
tamsybėse skęstantiems paro
dytų tikrųjų šviesų — išgany
mų, kad juos laimėtų Kristui.

Ne vienas misijonierius, iš
vydęs nepermatomus miškus, 
dengiančius stabmeldžių ap
gyventų šalį, kurioje jam teks 
dirbti, pagalvoja: — Ar, ten 
tose nepažįstamose giriose, iš
sikerojusiuose tankumynuose 
reiks man gyventi ir dirbti! 
Reiks vargti... Tėvynėj pali
kau patogų butą, baldus, o kų 
rasiu čia! Namie liko .bran
gioji motutė, tėvelis, sesuo, 
brolis, pažįstami, kuriuos taip 
'mylėjau, gal jų jau nebepa
matysiu šioj ašarų pakalnėj. 
Čia rasiu tik pusnuogius, pik
tus ir prietaringus juodukus, 
kurie duagybę misijonieriij y- 
ra išžudę. Čia rasiu tik var
gų, skurdų ir įvairius pavo
jus... Bet kam gi visa tai! 
Tik dėl Tavęs, Kristau, dėl 
Tavęs palikau tėvynę, arti
muosius ir atplaukiau čia į 
tolimų nepažįstamų šalį, kur 
laukia sunkumų ir vargų dau
gybė... Viskas dėl Tavęs! Te- 
ateinie Tavo Karalystė, tegul 
pažįsta Tave visi žmonės, te- 
pamilsta ir garbina Tave! 
Laimink, Kristau, mano dar-

Atėmė smuikų. Lowis Fe- 
lick, 1524 E. ,62nd St/ pasi- 
skuhdė policijai, kad du plė
šikai padarė boldap’ų atėmė 
iš jo smuikų $600 vertės ir 
$2 pnigais.

LINKSMU SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIVĄ 
» NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugu
J* BALSEVIČIUS 1

HARDWARE TR MALTAVŲ KRAUTUVU

Ateikite pas mane visi, ku
rie vargstate ir esate apkrau
ti, ir aš jus atgaivinsiu. (Ma
to XI, 28).Išmokėjo bonus. Chicago

Tel. CANal2325 South Hoyne Avė.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
LIBERTY RESTAURANT 

ANNE VALAITIS, Savininkė 
4915 W. 14th St Cicero, III. Tel. Cicero 3564

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR IjAIMINGŲ NAUJŲ 
LINKIU VISIEM* SAVO DRAUGAMS IR PAŽYSTAM

Mrs. Mąry Eurkaitis
ICE CREAM PARIjOR

2440 West ABtli SL Chkl

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAl.Gj

Alex Shiltkunas
BUČERNE IR GROftF.RNE

2200 West 28nl Street ‘Tel. C.YNi

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
FAMILY DRUG STORE

WM. S. HAYDEN, R. Ph.
Presčription Druggist

1446 So. 49th Ct . Tel. Cicero 2573
. Cicero, Illinois

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 1 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAI

E. L. Hedstrom Coal Co.
SCRANTON COAL

24tli St. & Westem Avė. — CANal 0072 — WARm1»

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

John Kinčtna.s
MEAT Hl\RKET & GROCERY 

4441 StMilh Honore St.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
, NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

POVILAS PUTRIMAS
MEAT MARKET AND GROCERY LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGI

Cicero, III,1436 So. 49th Court MOVING AND LONG DISfTANCE HAULING 
1706 Wtsl 47tl» Street

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUl

A Basinski
' FURNITURE, KAURAI, PEČIAI, SKALBYKLOS. RA 
1701-413 Vest 47tlt St. . Tel. BOU:et

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
• - NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
J. PATEREBAS

GROCERY AND MEAT MARKET
IjINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJI 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUl

Ben Jacobson
DRY G4X)DS IR VYRIŠKŲ RfBŲ KRAUTUVE 

2148 We»t Cermak Road

1538 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NA U. 
IJNK1ME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAU

QUALITY FOOD OTORE8. INC.
1632 W. 47tll St. 
I84.V W. 47th St.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMI 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Gary Miesto ir Apylinkės; 
Lietuviams

ADV. N. VALASINA

Sveikiname Visus Cicero Miesto 
Lietuvius su Šventomis Kalėdomis. 
Lai Šios Šventės Būna Visiems Lin-

z \

ksmios ir Laimingos.
504 West Broadway

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Iii LAlĄ 
NAUJŲ METŲ

TJnkiu Visiems Svo Draugams ir Pažystam^
JULIUS PRUSIECKI 1

Laidotuvių direktorius ir Balsam uoto jas
3801 Main Street Indiana Harboid

Telefonas 288
Ambulanso patarnavimas dienų ir naktį

JERRY J. VITERNA, Town Clerk 
ROSE L. CUCHNA, Town Collector 
ANTON F. MACIEJEWSKI, Town Supervisor 
HENRY R. SCHWARZEL, Town Assessor 
NICHOLAS HENDRIKSE, Town Trustee 
GUSTAV O. RANDA, Town Trustee .

Ciceros Miesto Valdininkai LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAlMi 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystami
BARAN & STIIJNOVIČH $

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ; 
Geriausias Ambulanso Patarnavimas

607 We?t llth Avė.
Dfaf Gary 6361 jį

. I’i'jvsifrka knpl.v'ia . Moteris p*4fl

*



Ka^inolas Wi*eman

PASLĖPTOJI BRANGENYBE
— Vertė Jonas Kmitas

(Tęsinys)
GlRTULIS: — Tas, kurs kitados išgel- 
jūsų gyvastį, dabar apgynė jūsų namus. 
EUPHEMIJUS: — Ką! Kas! Kų jis 
irėf Sakyk greičiau, nes mano širdis 

pšta.
GlRTULIS: — Mes išgirdom jį meldžia- 
kad angelai apgintų šiuos namus. Pas- 

jo galvų nušvietė garbės vainikas, aiš- 
kaip saulė, ir pasigirdo nematomų dva- 

, balsai, kviečiantys jį pas save., Nusigan- 
mes pabėgom, kaip Romos kareiviai nuo
ataus grabo.
EUPHEMIJUS: — O, aš nelaimingas 

tša''! Ši diena turėjo būt laimės, linksmy- 
ir garbės diena, o kų aš iš jos padariau! 
tokia man gėda taip apšmeižti ir beveik 

ūkti tų šventų jaunikaitį! Ar gi pei
lis metus aš negalėjau pažinti prakilnių, 

ių ir tikrų jo dorybių! Karčios viso gy- 
niuo ašaros nenuplaus mano nusikaltimo! 

Prokuliau, skubink ir pranešk ciesoriui
10 sopulį, klaidų ir nelaimę.
PROKULUS: — Palaukit; štai ir tieso

ms pasiuntinys. (Įeina ciesoriaus atstovas)
ATSTOVAS: — Garbus Euphemijau, aš 

siųstas nuo Honorijaus, jis pats tuoj čia

EUPHEMIJUS: — Taip anksti mes ne- 
ne' prisirengę. Kodėl jam taip skubu!

ATSTOVAS: — Ar gi negirdėjot, kad 
visose šio miesto bažnyčiose praskambėjo 
balsas: “Skubykit į Aventinų, nes ten pa
simirė didelis šventasis”. Iš visų gatvių čia 
eina žmonės. Pats Imperatorius ir Popiežius 
lnnocentas ųbpųntė mane sužinoti kokioj 
vietoj tas įvyko; neš nieks nežino k ar ta** 
šventasis gyveno ir kur jis mirė.

EUPHEMIJUS: — Oh, dar nelaiminges
nis ir niekšesnis aš jaučiuosi. Nepažinojau 
šventojo, kurs tiek metų pas mane gyveno 
ir prieš mirtį jį apšmeižiau! Eik, meldžia
mas pasakyk ciesoriui ir popiežiui, kad ne- 

irtintų prie šitų namų, kur toks nusidė- 
.kaip aš, gyvena, kol ašaromis nenu-

siu savo kaltės!
KARINUS: — O, neverk, tėve, nes tuoj 

si suramintas. Gal tie aukšti asmenys ty
čia Apvaizdos čia atsiųsti. Tur būt čia yra
kokia paslaptis, giliai širdyje užslėpta. (Da- 
rilyti Aleksijaus krūtinės). A! štai tur būt jo 
testamentas. (Ištraukia laiškų ten paslėptų). 
Kas tai! (Žiūri į laiškų ir staiga surikęs puo
la ant Aleksijaus lavono. Laiškas iškrinta 
jam iš rankų. Eusebius' pagriebia laiškų ir 
paduoda Euphemijui. Tas jį perskaito, nu- 

ta ir užsidengęs veidų, graudžiai dejuoja).
EUPHEMIJUS: — O, bėda man nelai- 

gungam! par didesnis sopulys, gėda ir bai
mino nusikaltimas! Deja! deja! Kaip 

aš negalėjau jo pažinti? Kaip mano te
ka širdis neatjautė jo širdies plakimo! 
ip aš nesupratau jo sūniškos meilės taip 

tfcnkiai man rodomos! Dabar aš viskų atsi- 
nu. Atrodo, kad kokia nelaiminga šmėk- 
uždarė man akis. Bet — skaityk, Eusebi- 

tų baisių mano ištarmę.
įjEUSEBIUS (Skaito laiškų, visiems ty- 

i klausant ir rodant dideliausių nuostabų): 
f Aš esu Aleksis, senatoriaus Euphemi- 

sūnus. Įsakymas iš dangaus liepė man 
eisti tėvo namus ir keliauti po pasaulį 

is metus. Daugiausiai aš gyvenau Edes-
Paskui man buvo įsakyta sugrįžt ir nu- 

. stot toj vietoj, kur užgimiau. Mano tėvas 
buvo geras, kad laikė mane iki šiol.
“Aš išlaikiau visus mano pasižadėjimus, 
uliau, aš iškeliauju iš čia ant visados, 

ngusai Karine, aš esu ir būsiu tavo vado
ms, nors nematomas.

Tėveli! neverk manęs. Tu man sutei-
11 daugiau laimės, negu visas pasaulis gali 

ti. Būk svetingas visiems pakeleiviams;
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būk gailiaširdingas vargdieniams. Tavo tur
to įpėdinis jau atsirado. Tu pats taip norė
jai, kad šiandie tavo įpėdinis atlygintų vi
siems tavo tarnams. Taigi, prašofnas Ignoto, 
jis suteikia visiems atleidimų”.

“Aleksius”.
„ PROKULUS: — Pbne, aš pirmas mal- riame praleido daug dienelių, 
dausiu atleidimo, nes aš čia daugiausiai nu- jai atrodė šiandien daug

Šiandien Liucytė sugrįžo iš 
mokyklos daug linksmesnė, 
negu visuomet, dos akys ži-

ti savo kambarėlio sienoms 
sudiev ir draugėms sušukti 
“Linksmų Kalėdų”... Jai, ro-

Pabrango žemė. . Henry
apskr., Illinois vai., kaip pra
neša iš Kewanee, Ilk, tūlas 
Franz Svianson iš Molines 
111., pirko 80 akerų žemės 
farmų mokėdamas po $200 už

Atėmė 11,866. Penki ban
ditai, pasekę saliunininkų 
Lowis Cunico, 6115 Grand 
avė., kai jisai išėmė iš bau 
kos $1265 čekiams mainyti, 
atėjo į suliunų,, ir, kostiume-

bėjo tartom kaž-kokia nežė-1 dosi, kad šiandien ji nieko 
mišką laime... Ir pietūs jai i daugiau netrokšta, kaip tik

akerį. Tai rekordinė šiais lai- Irius suguldę ant glindų, pi
kais žemės kaina. -'uigus atėmė.

šiandieni buvo gardesnį, negu 
visada, ir žmonės atrodė link
smesni, net ir kambarėlis, ku-

pastumėti išlengva slenkantį 
laikų prie tos taip laimingos 
valandos...» • • •

’ Jai rodosi, kad ji skuba su 
i'sesute Petronėle į miestų nu

sikaltau. O kaip man gaila dėl mano uedo- šviesesnis, tartum iš žiemių 8ipirkti įvaįrįų dovanėlių ir
rybės puses būtų švietusi skaisti

VISI: — Ir mes labai nusikaltome. At- saulutė... Nors ir viskas jai
leiskit mums!

G IRTULIS: — Ir Gannio. Ir mums do
vanok, gerasis ponel

EUPHEMIJUS: — Visiems aš atleidžiu, 
bet kas atleis man! Tolimojo Egipto tyruose 
paslėpsiu mano gėdų ir skausmų. Viso gyve

šiandien atrodė pasikeitę, — 
palinksiuėję, bet jau vargiai 
norėtų tose pačiose aplinkybė
se švęsti Kalėdas... Juk jau 
keli mėnesiai kaip nematė šak

šiaip reikalingų daiktelių... 
Juk ąytoj jau Kūčios, per 
dienų ji kartu su savo ma
myte ir sesute ruoš Kūčių va
karienę ir lauks patekant pir
mosios žvaigždelės... Kada jau 
priblanda su savo tamsiais še
šėliais pradės vaidentis po že-

LINKSMŲ sv. kalėdų švenčių ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pažystamiems Ir Draugams
BEETHOVEN CONSERVATORY 

OFMUSIC
PROF. A. S. POCIUB, Vedė

3262 South Halsted St.
CHICAGO

Tel.
ijtS
▼rctory 1404

ninio ašaros gal nuplaus mano nusikaltimų. . V1MW> nuo kurių pirmų kartų 
(Atsiklaupęs prie Aleksiaus, painia jo ran- atsiskyrė, o prieš Kalėdas tas > , ir patekėjusi žvaigždelė
kų). O, dabar jau pažįstu tų gražų veidų, iš ilgesys tapo net 
kurio seniai turėjau pažint tave, mano sū--

kančia... praneš pasaulini, jog Kūdikė- 
lis Jėzus jau guli ėdžiose, var-Bet šiandien jau paliks vis-

nau! Štai toji aukšta kakta, taip rami nuliu-?, . .. . v. . ..... . u ... . . . ...J ... , *\ . . kų su kuo ligi šiol gyveno, gmgoj Betliejaus stainelejdime! Štai tos teisingos lupos, kurios taip 
laimingai šypsosi po mirties! O, kaip gaila,
kad akys užsimerkė! (atsistoja). O, kaip ap-. ....
jakęs aš buvau! Kas mane ištrauks iš neb- draugių, nei pažystamų nieko, nele ir jų mylimi tėveliai, pa- 
vilties nasrų? * ( nieko... Tuoj išsitraukia iš po garbins gimusį Kūdikėlį šir-t

KARINUS (Apsikabina Euphemijų): —Uovos apdulkėjusį valizų, nu
Aš. Atsimink, tėveli, kad tai padarei neži- šluosto dulkes ir su šypsan

nieko negaila, nei tų tyliųjų tada prie baltai padengto sta- Į 
kambario sienų, nei linksmų lo Liucytė, jos sesutė Petro-

dingą malda ir pradės šven
tų vakarienę... Jau rodosi

PROGRESS FURNITUR 
COMPANY

nodainas ir kad tuoini išpildei dangiškosios! čiu veidu maloniai dėstė jin Liucytė ir girdi kaip lūžta |
valios įsakymų. Kas tau duoda sopulį, jam Sųvo daiktelius.
tas atneša garbę danguj ir ant žemės.

EUPHEMIJUS: — O kas tas yra?• *4i*l*V^ J* £3 ’ Vi»l» *11* A VIA U V*
KARINUS. Nugi jis su džiaugsmu niyiįmais namiškiais, mato jų

numirė, neteisingai nuteistas geriausio tei- maloniug veidus... tartum ir. 
sėjo. Kas būtų Izaokas, jei jį būtų nedūręs
Abraomo peilis, — tas dabar’ yra AtekflĖš.
Daugiau pasakysiu: jis nebūt toks didelis 
šventasis, jei ne būtų buvęs tėvo pasmerk
tas, nebūtų pelnęs kankinio vainiko — pra
kilniausios sielos kankinystės.

EUPHEMIJUS: — Vaikeli, tu tikrai 
mane suraminai. (Į atstovų). Eik, pranešk 
dviem didžiausiam valdovam — dvasiniui ir 
pasauliniui, kad čia ilsisi dideliausias dan-

Jau visa dienų kaip savo 
mintyse ji gyvena kartu su

di jų meilius žodžius... Ir lyg 
tyčia ši diena jai atrodė net 
daug kart ilgesnė. Niekaip ne-

sausa plotkelė tėvelio ranko- • , i
se ir tartum girdi tariant šir
dingus linkėjimų žodžius...

Šie ir panašūs vaizdai i az-, 
gėsi, pynėsi lakioj Liucytės, t 
vaizduotėj, kol tik atėjo ta
laimingoji namo važiuoti va-j 
landa, kada svajonės ir vaiz

gali sulaukti ji tos valandos, dai pradėjo virsti realybe.
kada jau galutinai galės tar-

l.lNKKMŲ SV. KAU,.DŲ ŠVENČIŲ IR 
LINKIME VISIEMS SAVO -- ---------

Randa KALĖDŲ ŠVENTES Geriausia * 
Proga

v
Išreikšti savo didek; padėkų Visiems nuoširdiems rė
mėjams sykiu ir būsimiems rėmėjams už virus privi
legijas kokiomis ši įstaiga tapo prekyboje sėkminga.

( Sveikina Visas sū
Kalėdų Šventėmis 
linki
daug laimės ir 
Pasisekimo jūsų gyvenime

gaus ir žemės šventasis. Pasakyk jiems, kati 
aš ir mano įpėdinis jų laukiame.

KABINUS: — Nekalbėk taip, tėveli. 
(Rodo į Aleksijų). Štai čia guli tavo įpėdi
nis, sugrįžęs ieškoti, kas jam prikiauso. Jis 
čia yra ir daugiau nuo tavęs neatsiskirs. 

EUPHEMIJUS: — Kaip tai gali būt? 
KARINUS: — Čia tikrasis tavo įpėdi

nis ir aš juo nebūsiu. Dangus jį paskelbė 
šventuoju; čia jo kapas, jo šventvietė; čia 
turi būt pastatyta graži bažnyčia su dide
liu vienuolynu; čia to garbingo keleiv/o po
ilsio vietovė; tie namai tam skiriami — ir 
tu būsi jo valios vykintojas.

EUPHEMIJUS: — 0 Karinas? 
KARINUS: — Karinas btis čia kunigu. 

Kol sulauksiu tinkamo amžiaus, vyksiu į E- 
desų. Toj garbingoj mokslo vietoj man grei
tai laikas prabėgs besilavinant moksle ir 
dorovėj. Aš uoliai dirbsiu savo darbų', tu — 
savo; kai mano kunigystės laikas sukaks, 
čia jau stovės vienuolynas ir bažnyčia. Aš 
Čia eisiu savo kilnaus pašaukimo pareigas, 
paguosdamas vargdienius ir gydydamas jų 
sielas. O kai dienos darbas pasibaigs, sėsiu 
čia prie šito šventojo kapo ir mųstysiu apie 
vargingų ir paniekintų gyvenimų, jo kančias 
prieš mirtį ir... amžinųjų garbę.

EUPHEMIJUS: — O, Karinai, dabar aš 
suprantu šios garbingos dienos paslaptį. Ji 
mums nežinant ir nejaučiant, atnešė šiems 
namams daugiau garbės, negu visas pasau
lis galėtų duoti. Jis davė man painokų, ku
rių ir tu giliai į širdį įsidėk. Štai ji: “Baž
nyčios aukso vainike tie branguinynai la
biausiai šviečia, kurie ilgiausiai buvo pa
slėpti”.

(Galas)

V. Thomas ir P
ČIŲ IR LAIM 
KOSTU MEKU
. Yosius,

l LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
;mekiams ir draugams

savininkai
LIETUVIŠKA VAIDYKLA — SKANŪS VALGIAI 

2517 Wc»t «»lli St. Chicago. Illinois

M

LINKIU SAVO KOSTUMERIAMS LINKSMŲ *V. KAItČDŲ ŠVENČIŲ

P. Miknaitis
IK’t gero pM*rn»ilnMi kreipkitės | Mikaak'io Imtų taisymo šap< 

2547 Wot «0tli St. Chkogo, lUinois

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir 'Draugams

A. LENARTĄVICIUS
TAVERN

LUNCH — DYKAI ŽUVIES SU KOPŪSTAIS 
PETNYČI0MS

2259 So. Westem Avė. Tel. CANal 3772
CHICAGO

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ui LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Svo I>raugams ir Pažystamiems
LACH, KELNER & PRUZIN

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Ambulanso patarnavimas dienų ir naktį

Phone 9000
Settlcment House Name Moteris patarnautoja

620 W. 16th Avenue GARY, IND.

— Nemuno Duktė.

3222-24-26 So. Halsted St, Chicago, ttk
' KALEIDINSKAS, vedėjas

LINKIME
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
visiems mošų draugams, prieteliams 

IR kostumeriams

MILDA AUTO SALES 
Buick & Pontiac

B

806 W. 31st Street Tel. VtCtory 1696

Bendradarbiai
D. KURAITIS 
K. SABONIS

puola Katalikų Bažnyčių ir 
sąmoningų katalikų jie pri 
verčia nutilti dėl to, kad ka 
talikui trūksta žinių apie Ka 
talikų Bažnyčių. Kur gauti 

“Draugo" knygyne yra 
knyga, kuri padės kiekvienam 
katalikui atremti bedievių

,’ftiais sugedimo laikais kiek 
tfapoj vietoj susiduriame su 
^Hekaištais Katalikų Bažny 
R*}. Visokiais prasi manymai k Pr*ekaištns Bažnyčiai. loji

Knygoje yra trys žemlapiai 
tekste ir spalvuotas žemla- 
pis gale. Knyga kelių šimtų 
puslapių. Kaina tik 75c. Va 
dinasi, už 75c. nusipirkę* 
“Bažnyčios Istorijų”, rasi joj
užtektinai faktų atrėmimui 
bedievių zaunų ir tuo pasiro 
dysi sųmoningu kataliku. Rei
kalaukite “Draugo” Knygy- 

ipytais faktais bedieviai knyga, tai Bažnyčios Įstori- ne( 2334 So. Oakley av., Chi-
RuojuodUaii-iai piešia. Ne? Ja” parašyta kun. Aleknos, cago. Iii.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ui LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. J. SMETANA, O. D.
'akių gydytojas

1801 South Ashland Avė.
Telefonas CANal 0523

CHICAGO

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime l'isiems Savo Kosfameriams ir Draugams
PETER WENGELEWSKIS

Pinuos rūšies taverna ir Salė ištiuoniaviiimi 
visokiems parengimams, kaip tteri, parėms,

vesėlijoms iv t. t.
4500 South Tahnaa Avenue

CHICAGO •

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOSEPH J. EŽERSKI
tavkrnA

4600 South Paulina St.
CHICAGO

Tel. YABds 3884
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sutaiso žuvį, kurių koatume- Jouų Krūuia, 1
riams duoda dykai. Antanas gelbsti bizny i 
Lęnartavičius remia gerus du- ka valdyti boįl
rbus, yra “Draugo” ųuolati- . ----------
nis skaitytojas, o šeimininkė M a 
Agnietė įsirašė j Kolegijos bARviNKllt'
rėmėjus ir ui tai gauna ‘'tad- —-------
va”. Turi gera darbininkų!PLATINKI! B

Piemuo ir jo žmona negali se ir veikusi mūsų organika 
atsigėrėti tokiu valstybės jais cijęso. 
rūpinimusi. *-----------------

PER DAUG GERAS 
DIEVAS!

klų, jeigu jiems iki mokyklos 
yra toliau kaip 5 kilometrai. 
Ryšium su šituo nauju įsta
tymu teko naujai pertvarkyti 
mokyklų rajonus. Daugely ne
didelių kaimelių buvo pasta
tytos mokyklos.

Išleidus šitų įstatymų, ypa
tingoj padėty atsidūrė tūlo 
Škotipos piemens Džemso 
Man Kūjus vaikai. Tasai pie
muo su žmona ir trims vai
kais gyvena pačioj Škotijos 
šiaurėj, Sutųrlendo grovijoj; 
nuo jo vienišos trobelės iki 
artimiausios žmonių gyvena
mosios vietos buvo nemažiau 
kaip 10 km. Gi jo vaikai tu
rį tokių pat teisę mokytis, 
kaip ir lordo sūnūs..

Ilgai klausimų svarsčiusi, 
mokyklų valdyba nusprendė 
atidaryti mokyklų, kurioj mo
kysis tik trys vaikai, būtent, 
Kajos du sūnūs ir dukrelė. '

Šalia piemens trobelės bu
vo pastatytas nedidelis namu
kas mokytojui, kuriame įreng 
ta ir pati mokykla. Tačiau 
kadangi Kajos vaikai labai 
nevienodo amžiaus, tai moky
tojas kiekvienų jų turi moky
ti atskirai. Tokiu būdu trys 

į mokiniai — du broliai ir se- 
šuo — sudaro tris skyrius, ir 
kiekviename skyriuje yra po 
vienų mokinį.

WEST SIDE. — Antanas 
Lenartavičius. senas šios ko
lonijos biznierius, 2259 Su. 
Western avė., užlaiko užeigų 
ir restoranų. Valgius gamina 
Agnietė Kraujalis. Penktavlie 

• niais ypač gerai, žemaitiškai

RADIO(Tęsinys iš 2 pusi.) 
būtume gimę, verčiau, kad ne 
būtume Kristaus Vardu kri 
kštyti ir Sutvirtinimo Sakra
mento' įrašyti į Jo kareivius, 
mums lengviau tada bųtų pa
siteisinti, bet dabar...

Tat į meilę atsakykime mei
le, nes “Kas nemyli mūsų Vie
špaties Jėzaus Kristaus, tas 
tebūnie atskirtas”, šaukia šv. 
Povilas (I Kor. 16, 22). O ir 
didysis meilės įsakymas mu
ms liepia “mylėti Viešpatį 
Dievų visa savo širdim, visu 
protu, visomis savo pajėgo
mis...”.

“Taip Dievas numylėjo pa
saulį, kad savo vienatinį Sū
nų atidavė ir ne auksu ir si
dabru, bet savo' mylimiausio 

| Sūnaus Krauju atpirko žmo
gų”, tai ir mes privalome už 
meilę atsimokėti. Sekime Juo 
nuo lopšelio iki kryžiaus!

Kun. J. Bružikas, S. J.

SUDRIKO RADIJO PRO 
GRAMAS KITVIRTADIE 

NIO VAKARE

Vienas lietuvis, gyvenantis 
Chicagos žiemiuose, skaityda
mas “Drauge” apie lietuviš
kų kalėdinių plotkelių kepi
mų, sumanė aplankyti kepyk
lų ir savo akimis pamatyti vi
sų įrengimų. Taigi tų eksku
rsijų į plotkelių kepyklų jisai 
atliko šeštadienį, gruodžio 21 
d. Visų pamatęs, pagyrė vi
sus pianus, o labiausia jam 
tinka sumanymas paskubinti 
pastatyti paminklų ant a. a. 
kun. Felikso Kudirkos kapo. 
Labai džiaugėsi; kad plotkelių 
vartotojai labai lengvai pri
sideda prie to paminklo pa
statymo. Tada jisai pasakė: 
'“Ir aš prisidedu su auka”. 
Ir padėjo prie mašinos $50.00. 
Tokiu būdu jis su savo žmo
na patapo amžini Tėvų Ma
rijonų Kolegijos ir Semina
rijos rėmėjai. Rap.

DRAUGĄ'

Ketvirtadienį, gruodžio 26 
d., nuo IS iki 8:45 vai. vakare 
iš stoties WHFC, 1420 kil., 
bus girdėti gražus lietuviškas 
Budrike i ūdijo programas 
Programas bus pritaikintas 
sezonui ir kupinas gražių lie
tuviškų dainų ir rinktinės nm 
zikos.

MILDA RESTORANASPROTECTIVE P00D
l)r. Henry C. 8herman, says. "Mllk 

la both the cheupeat and the surual 
protectlon from the nutrttlonal de- 
Oclenclea whlch open the way to 
dieeases and lge-long tnjuries to 
health, happlnesa and worklnff ef- 
flclency".

MR. IR MRS. LUKAUS LINKI VISIEMS SAVO 
KOSTU MERI A MS IR DRAUGAMS 

LINKSMŲ & V. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

UŽKVIETIMAS LIETU
VIAMS PASIKLAUSYTI 
SPECIALIUS KALĖDI- 
DINIO RADIO PROG 

RAMO

3206 South Hakted St, 
TT VICTORY 7613

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LOVICK’S FLORIST
YVedding Flbwers, DecorRtions, Florai Designs 

Pot Plants
Member Florists’ Telegraph Delivery Assn.

3316 So. Halsted St. Tel. BOUlevard 7314

Specialis kalėdinis lietuviš
kas radijo programas bus lei
džiamas iš stoties WHFC, 
1420 kil., Kūčių vakare, gruo
džio 24 d.. 10:30 vai. vakare. 
Programas bus pilnas kalėdi
nės muzikos.

Programų leidžia 13 wardo 
Lietuvių Demokratų klubas. 
Radijo komisijoje dalyvauja 
šie asmenys: J. Lenkartas, A. 
Kumskis ir P. Šaltimieras.

AmericanThe Journal of the 
Medlcal Asaoclalion adys: "These ac- 
cumulatlng evldencea of the many 
ways ln whlch mllk functlons ln nu- 
trition have served to emphasize its 
Indispensabtllty, not only ln the dlet 
of tbe chlld, būt also the adult. No 
other food can so well serve aa the 
foundation oi an adeąuate dlet, be- 
cause no otfcer relnforces lt at so 
many potnta. It ts for this reason 
that the term "Proiecttve |Food" la 
aptly applled to mllk".

Prieš keletu mėnesių britų 
parlamentas priėmė įstatymų, 
pagal kurį negalima reikalau
ti, kad vaikai lankytų moky-

L/NKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Brighton Parko veikėja O- 
na Kazlauskienė, kuri dabar 
gyvena Middlebury, Ind., svei 
kindama dienraščio ‘Draugo’ 
darbininkus šv. Kalėdomis, 
taip rąšo:

“Sveikinu visus Chicagos 
lietuvių veikėjus, kurių tarpe 
ir aš esu darbavusi. Laimin
gas buvo tas laikas, kuomet 
drauge su jumis darbavaus. 
Nežinia, ar ateis bent prieš 
mirtį laikas, kada vėl galė
siu gyventi ir darbuotis tarp 
savųjų, nuo kurių dabar gy
venu 125 mailės. Skaitau 
“Draugų” kasdien, o ypač re
daktoriaus įspūdžius iš Lietu
vos, kuriuos jis įdomiai apra
šo. Be “Draugo” ir “L<iivo” 
būtų liūdna gyventi”.

O. Kazlauskienė yra daly
davusi “Draugo” komtestuo-

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LALMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
PRECIN PHOTO STUDIO 

Aukštos Rūšies Fotografijos
Mjūsų specialybė Vestuvių Paveikslai

4309 Archer Avė. — 5 doors west of Albany — Chicago 
«*> Tel. VIRginia 2481

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KLEBONAS, 
CHICAGO HE1GHTS, ILL., SVEIKINA VI
SUS SAVO PARAPIJONUS, DRAUGUS IR 
PAŽYSTAMUS IR LINKI VISIEMS LINK
SMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMIN
GŲ NAUJŲ METŲ.

UJOLF HOUSE

Kun. A. C. Martinkus
Archer Avė, at Sacramento Avenue

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
! TUMONIS COAL CO.

Yards: 12056 South Halsted St.
į Tel. PULlman 8296

R;a.: 10742 South W&bash Avė.
i Tel. PULlman 8092

Phooe LAFayette 3636

CHICAGO, ILL.
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumerianis ir Draugams

W. NEFFAS
Savininkas HOTELIO — TAVERNOS IR 

NEFFO PLEASURE HALL
Modemiškai įrengtų salę galima išnuomuoti visokiems 

parengimams
2435 South Leavitt SL Tel. CANal 9585

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
WISTORT BAKE SHOP

Išpildome užsakymus dėl keksų vestuvėms 
ir parėms

2238 West Cermak Rd, Tel. CANal 5993
Chicago

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Draugams, Draugijoms, 
Kliubams ir Kostiuneriams

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
A. G. KARTANAS 

VAISTINE
Šia proga primenu, kad vaistinė dabar randasi 

naujoj vietoj 2555 West 69th St Pirmiau buvo 2557 
Tel. HEMIock 9318

A. F. POCIUS
Cicero, UI.

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
JONAS SPITLIS

savininkas
Archer-California Service A 

Filling Station
Greasing by Experts 

lyacųuer Refinishing Specialiste
Color maU’hlng, — F.xpcrt El<x-4ri<nl .Ser, ke

Ktartliųc, Lktliting. UtoKloii Al- Csrburctor Srr,k-e 
Jei ka* uUitiklų bckelktuįąnl aulomnblUii ipvlf'laiisiai paAaukltu

Gerb. Lietuviai:

Baigdami senuosius metus, mes reiškiame Jums 
savo nuoširdžią padėką už malonumą, kurį turėjome 
darant biznį su Jumis per pereitus metus.

Iš širdies tikime, kad Kalėdų šventės bus Jums 
linksimos ir Naujieji Metai laimitigį, nes mes pilniau
sioj žodžių prasmėj sakome;

“Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų!”

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETRAS MUREIKA
RESTAURANTAS

Chicago, UI.6236 Sa Westem Av«,rcner Avė. kampas Caluorr
4 l.iiu-olnat 'kuomet prūirrnKV i»tam»uU

$ LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
- NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
S S. I. SHLEPOWICZ
S VVholesale Paj>cr and Grocery Suppliee'
S 3314 South Morgan Street
B Rez.: 11250 So. Talman Avė Tel. BEVerlv 2156 S Morgan Vark

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
tiAUJŲ METŲ

Linkiu Kūtėms Savo Pacijentams ir Draugams

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tet LAFayette 4917 
Tel. HEMIock 6286

ROOSEVELT FURNITURE CO. INC.
MIKAS JOVARAUSKAS IR JONAS P. BERTULIS

4142 Archer Avė. 
2656 W. 69th St.
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Dievo Sūnaus Įsikūnijimas
per‘amžius, ir jo karaliavimui 
urbus galo. Tuomet Marija 
tarė Angelui: Kaip .tai jvyks, 
kadangi aš nepripažįstu vyro f 

'Angelas atsakė ir jai tarė: 
Šventoji Dvasia nužengs ant 
tavęs, ir Aukščiausiojo galy
bė apdengs tave savo šešėliu; 
todėl ir Šventasis, kurs gims 
iš tavęs, vadinsis Dievo Sū
numi. štai, tavo giminaitė El
zbieta, ii *$ pradėjo sūnų sa
vo senatvėje, i- šitas mėnuo 
yra šeštas tai, kuri vadinasi 
nevaisinga, nes nėra dalyko 
negalimo Dievui. Marija gi 
tarė: Štai, aš Viešpaties tar
naitė, tebūnie man taip, kaip 
tu pasakei. Po to Angelas at
stojo nuo tos.” (Luk. T, 26-38)

Pranašo Izaoko buvo apsa
kyta, kad Išganytojas turės 
gimti iš Panos. “Štai Pana 
pradės ir pagimdys Sūnų ir 
pramins jį vardu Emanuel.” 
(Iz VII, 14).

Marijai niekuomet į galvą 
neatėjo, kad Dievas Ją išsi-

Dangiškasis Tėvas, išrinkęs 
švenč. Panelę Mariją būti pa
saulio Išganytojo Motina, nu
siuntė pas Ją Arkangelą Gab
rielių, kad apie tai duotų Jai 
žinią ir apreikštų kaip tai j- 
vyks; taipgi, kad paklaustų ar 
priims tą garbingą pašauki
mą, drauge su sopuliais pri
gulinčiais prie tos garbės.
Štai kokiais aiškiais žodžiais 
mums apie tai apsakinėja Šv.
Lukas Evangelistas: “šešta
me mėnesyje angelas Gabrie- 
lis buvo Dievo siųstas i Gali- 
liejos miestą, kurs vadinasi 
Nazaretas, pas mergaitę, pa
žadėtą vyrui, vardu .Juozapui, 
iš Dovido namų; Mergaitės g v 
vardas buvo Marija. Angelas, 
atėjęs pas ją, tarė: Sveika, 
malonės pilnoji, Viešpats su 
tavimi; pagirta tu tarp mo
terų. Ji, tai išgirdus, nusigan
do jo žodžių ir manė Sau, koks 
tai yra tas pasveikinimas. An
gelas gi jai tarė: Nebijok, Ma
rija, nes tu radai malonės pas 
Dievą. Štai, pradėsi įsčioje ir' rįnktų būti Išganytojo Moti- 
pagimdysi sūnų ir praminsi1 na. Tarnaudama bažnyčioje,

šė Dievo Reptvnių dalykų:

Pirmas, kad duotų Jai to
kią malonę, kad galėtų Jįjį 
mylėti iš visos širdies, iš vi
sos sielos ir iš visų savo jė
gų. Antras, kad mylėtų savo 
artymą kaip pati save. Tre
čias, kad neapkęstų tai, kas 
Dievui nepatinka, o tą darytų 
ir kalbėtų kas sutinka su Jojo 
šventąją valia. Ketvirtas, — 
meldė Dievo suteikti Jai gi
liausio nusižeminimo, kantry
bės ir visų kitų dorybių, ku
riomis galėtų apturėti Jojo 
šventas malones. Penktas, - 
prašė, kad kištų Jai sulaukti 
ta švenčiausia pana, turinti 
tos valandos, kurioj užgims 
pagundyti Dievo Sūnų; mel
dė, idant Jos akis iki to lai
ko užlaikytų, kad galėtų ją 
regėti • jiuais, kad galėtų jos 
klausyt-: lkiuyj, kuriuo ją 
garbintų; rankas, idant galė-

jį vardu JĖZUS.. Jis bus di
dis ir vadinsis Aukščiausiojo 
Sūnumi. Viešpats Dievas duos 
jam jo tėvo Dovido sostą: jis 
karaliaus Jokūbo namuose

Ji dažnai meldė Dievą atsių
sti pažadėtąjį Atpirkėją. Nuo 
vidurnakties Ji keldavos mel
stis, o klūpodama prieš alto-

ŠEIMININKIŲ KERTELĖ
KIMSTA ŽUVIfi

Paimti žuvis vadinama 
“Trout”, nes ta žuvis turi 
mažiausia (kaulų) ašakų. TTu- 
valius žuvį supiaustyt į dide
lius šmotus, panašiai 4 colių 
didumo. Išimt mėsą sykiu su 
kaulais tik palikt čielą skū
rą. Sukapot žuvį išėmus kau
lus, inmušt 3 kiaušinius, pas- 
pirgyt vidutinio didumo svo
gūną dviejuose šaukštuos© 
sviesto dadėjus pipirų ir dru
skos pagal skonį, dadėt džio
vintos duonos trupinių tiek, 
kad būtų tinkama prikimši 

mielaširdystes, gerybės ir mei-į ^uvi- Sumaišyt viską, išmin- 
lės dėl žmonių. Avenč. Panelė i gerai ir prikimši minėtus 
suprato Įsikūnijimo paslaties i suPiaustytus šmotus žuvies

ny)nas prigulėjo nuo Šven 
čiausios Panelės Marijos. 
“Tebūnie man taip, kaip tu 
pasakei.’’ To ištarimo Dievo 
Sūnus lankė. Tad Žodis Įsi
kūnijo ir gyveno tarp mūsų.

Amžinojo žodžio Įsikūniji
mo paslaptis, per kurią Die
vas tapo žmogumi yra laiko
mas kaipo pradžia visų mū
sų šventos religijos paslap
čių. Ta paslaptis yra tai mū
sų Šv. Tikėjimo pamatu; ji 
yra viena iš gražiausių Auk
ščiausiojo darbų ir šaltiniu di
džiausios mūsų laimės. Pa
gal Šv. Rašto žodžių, tai yra 
paslaptis neapribotos Dievo

didybę ir savo nusižeminime 
nedrįso preišintis Dievo surė
dymams ir tarė: “Štai aš 
Viešpaties tarnaitė, tebūnie 

tų jai tarnauti; kojas, įdant|inan taip, kaip tu pasakei.” 
galėtų vaikščioti, nešiodama įToje valandoje Dieviškasis
josios mieliausią' sūnelį. Šeš
tas, — prašė Dievo, kad pa
klusnumu rastų meilę pas sa
vo perdėtinius. Septintas, kad 
Bažnyčią ir visus žmones 
teiktųsi užlaikyti savo tarna
vime ir meilėje, kad pasigai- 

. Įėjęs viso pasaulio giminių, 
teiktųsi paskubinti Savo Vie
natinio Sūnaus atsiuntimą dėl

rių karštais dūsavimais pra-1 pasaulio išganymo. Taip Ji 
meldėsi Dievo akyvaizdoje gi-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KA

JONAS P. EVALDAS & CO.
840 West 33rd Street 

Telefonaa YARds 2790

|eAGLE TAVERN-LINKSMA UŽEIGA i

Beer 5c and 10c — Wbiskey 10c and up 
Free Lunch Every Day

Visiems Draugams ir Pažystamiems Linkiu 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ 
M. VARKALIS

1900 West 63rd Street Tel. PROspect 9181

%

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
ARCHER AVENUE FURNITURE CO. 

FELUC KLIMAS, aar.
Parlor Suite Manufacturers — Direct From our 

Fa-ctory to You
4140 Archer Avė. Tel. LAFayette 3516

IVorkmanship Guaranteed

sviesto, paimti du šaukštu mi
ltų, išmaišyt vienam puoduke 
pieno ar grietinės, pridėt prie 
verdančių grybų, dar kartą 
užvirint ir užpilt ant iškeptų 
silkių.

“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 paskelbtą.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupo 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios kuygos.

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
eu stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90.

“DRAUGO” KNYGYNE

liausiame nusižeminime; kai
po didžiausia nusidėjėlė, lai
kydama save neverta būti Jo 
išklausyta. Toksai nusižemini
mas Viešpačiui Dievui labai 
patiko ir todėl Dievas Tėvas 
teikėsi Ją pasirinkti būti Sa- 
vo Sūnaus motina.

Žodis tapo kūnu, tai yra Die
vo Sūnus per Šventosios Dva
sios surėdymą priėmė žmogiš
ką kūną ir žmogišką sielą 
švenčiausios Marijos įsčioje. 
Tuomet Marija tapo tikriau
sia Dievo Motina, po Dievo 
švenčiausia ir aukščiausia e- 
sybė, kuriai priguli giliausia 
garbė. Kaip Viešpaties kūno 
ir kraujo Sakramente, turin
tis savyje Dievą, vadiname 
Švenčiausiuoju Sakramentu,— 
iš tos pačios priežasties ir 
Mariją reikia vadinti Šven
čiausiąja, nes Ji savo švento
je įsčioje ir savo krauju pra
dėjo ir nešiojo Dievą.

Įsikūnijimo šventė paeina

Angelas, atėjęs pas Mariją 
tarė: “Šveiką, malonės pilno
ji, Viešpats su tavimi; pagir 

j ta tu tarp moterų.” Nėra šia
me pasaulyje žodžių, kurie 
būtų kartojami taip dažnai, 
kaip tie Marijos pasveikinimo 
žodžiai. Nuo saulėtekio iki 
saulėleidžio, kiekvienoj va
landoj, visame pasaulyje, tie
malonūs pasveikinimo žodžiai, mintyje, 

i iš ki-eikvieno krikščionio lūpų 
skrenda į aukštybes. Nuo tų 
žodžių mūsų išganymas pra- i 
sideda.

Mūsų ir visų žmonių išga-,

skūron Autyt ant lengvos ug-' 
nies dadėjus sviesto ir bisku-, 
tį vandens. Baigiant virt da į 
dėt rūgščios Smetonos, duo 
dant į stalą užpilt padažu, kur 
virė žuvis.

Kepta silkė su džiovintų 
grybu padažu

Išmirkyti dvi silkes, geriau
sia Smalc Herring. Išimti kai; 
lūs ir sukapoti smulkiai. Su
piaustyt vieną vidutinio didu
mo svogūną. Pakepyt dadėjus 
vieną šaukštą sviesto. Sugrū
sti dvi nedideles bulves išvir
tas ir du kiaušiniu, dadėti bi
skį pipirų, taipgi džiovintos 
duonos tiek, kad būtų galima 
padaryti tinkamą tešlą. Su
volioti silkės pavidalu, kept 
ant taukų ar sviesto. Duodant 
į stalą supiaustyti pasklimbai | 
ir užpilt sekančiu padažu:

išmirkit keletą džiovintų 
grybų. Supiaustyt smulkiai,

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ MEI Ų

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
WEST SIDE EXPRESS CO.

S. T. FABIJONAS, aav.
Kxpressing, Coal and Wood

2146 South Hoyue Avė. Tel. CANal 5233
CHICAGO

YOUR NEAREST FOOD STORE

WM. DANTO
GROCERIES AND MEATS

nuo Apaštalų laikų. Dar bū-; užpilt d«u stiklu vandens, vi- 
dama ant žemės pati Šven- i rinti apie 20 minutų. Paspir- 
čiausioji Dievo Motina kas Įgyt svogūną vienam šaukšte 
metą toje dienoje giliausiame

2433 West 69th St. Tel. PROspect 6940

Sveikinam su Šv. Kalėdoms Visus Savo Kostumerius 
kaip Senus, taip ir Naujus 

Priimam užsakymus.peę telefoną^ 
ir pristatom į Jūsų namus.

susitelkime apmąstinėjo Die
vo geradarysčių didumą, su
teiktas Jai ir visoms pasau
lio giminėms. Apaštalai sek
dami Marijos pavyzdžiu, taip 
pat darė ir visiems įsakė tą 
garbingą dieną užlaikyti at- 

V. V.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
PLATINKITE “DRAUGĄ

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumiriams ir Draugams

JOHN WAIDZUNAS
savininkas

ARCHER MARKET

4214 Archer Avenue TA LAFayette 4247

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. A. R. LAURAITIS 
DANTISTAS

2423 West Marųuette Road
CHICAGO

TA REPublic 7606

LINKSMŲ KALĖDŲ

Visiems Savo Geradariams, Rėmėjams, Pa
žystamiems ir Kolegoms Linkiu Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų.

’ M. E. Zaldokas
Arkitektas

MANO GYVENIME - 1935 LINKSMIAUSI 
METAI PRABĖGO

Aktyviai veikiau Lietuvių visuomenei 
per penkioliką metų. Tų metų l>ėgy visados 
skaičiau rezultatus galima sakyt ant savo 
pirštų. Buvo sunkių problemų per visus ma
no jaunystės metus. Gal vienas ar kitas ma- 

• ’ m, dailias nebuvo Lietuvos visuomenei nau
dingas, liet žmogus yra kaip silpna vienu
tė. Jaunas būdamas, daug mąstydamas, 
dirbdamas, kovodamas, kad tiktai panau
doti kur norint savo jauną, stiprią, kon- 
centruotą energiją. Pavyzdis būtų, daug ‘ MBM principų esame užsibrėžę. Vieną imam, 
antrą, trečią, kadangi tiek jaunos energijos 
rodosi pas mumis, kad mes nežinojome kur 
ją naudingai pavartot.

Minuta, valanda, diena, savaitė, mėnuo, 
metai, bėga taip kaip vanduo tyku upeliu. 

, Er'da, šnabžda, rodo, kad yra gyvas. Taip 
ir mūsų gyvenimas tuo pačiu procedūrų ei
na. Praėjusiais metais aš turėjau vieną iš 
linksmiausių metų, kuomet galėjau pavar
tot savo advokatūros mokslą per Dienraštį 
“Draugą”, atsakydamas į jūsų užklaustus 
teisių klausimus, kurių buvo patalpyti su- 
virš 200 atsakymų. Daugiau kai 40 Jūsų 
klausimų neatsakiau ir neatsakysiu dėl to, 
kad buvo beveik ypatiški užsipuolimai vie
no lietuvio ant kito. Buvo sunkių,, žingei
džių, naudingų, klausimų ir aš norėčiau ži
not kiek “Draugo” skaitytojų sekė vedamą 
Teisių Skyrių.

•Vieną arba antrą savaitę netilpo tie 
klausimai — būdavo žmonės mane pašau
kia ir klausia kame dalykas. Pasirodo, kad 
labai buvo jiems žingeidu tėmyti tą skyrių. 
Taip pat turiu neužmiršt, kad daugiau kai 
JOO Jūsų pasiųstų klausimų dar nėra atsa
kyta. Ateityje visi bus atsakyti.

• Aš lifikiu Jums visiems, mano klijen tams ir Dienraščio “Draugo” Teisių Sky
riaus skaitytojams, Linksmų Šv. Kalėdų ir sulaukt geresnių Naujų Metų. Aš pra
šyčiau Jūs, kad kiekvienas “Draugo” Teisių Skyriaus skaitytojas pasiųstumėt 
man laiškutį, kuris jums kainuos vieną centą. Tuomi suteiktnmėt man daugiau 
energijos vest panašų skyrių ir per atei nančins metus. Mano laikas yra labai 
brangus, labiausiai šiandien, kada esu Cook Countės Prokuroro pagelbininkas, 
bet dėl labo, gerovės ir brolybės savo brolių lietuvių, man tas darbas nebuvo sun
kus, Kaip tik gausiu Jūsų laiškučius, pranešiu kiek aš jų gavau.

Advokatas C P. KAL
6322 SO. WESTERN AVĖ. 

CHICAGO, ILLINOIS
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