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PRIIMKIME KRISTŲ 
Negali būt kalėdinio • zijos gyventojų dvasia, kol 

džiaugsmo be Kristaus. Ne
gali viešpataut kalėdinis 
džiaugsmas tokioj širdyj, ku
rioj neviešpatauja Kristus. 
Ten kur Kristaus ner, ten 
ner ir kalėdinio džiaugsmo. 

Šiais tūkstantis devyni šim
tai keturiasdešimtais metais 
Kalėdų rytas nušvis virš pa
saulio prislėgto didžio liūde
sio ir skausmo. Daugelis dvi
dešimtojo amžiaus pasaulio 
tautų yra jau karo lauke, 
kitos gi yra arba jau priešo 
nugalėtos ir kenčia dėl savo 
teisėto pasipriešinimo, ar dar 
laukia su baime priešo kari
nių žygių. Vienos tautos ka
riauja, kitos baigė kariauti, 
kitos ruošiasi kariauti. 

Dvidešimtasis amžius skai
tosi civilizuotasis amžius. 
Menka tai civilizacija, jeigu 
vos kelių dešimtų metų bė
gyje beveik visas pasaulis už
siliepsnoja karo baisenybė
mis. Pasaulis nespėjo baigti, 
užgydyti savo žaizdas, už
miršti pereitojo pasaulinio 
karo baisenybių ir jau pra
dėjo antrąjį. Menka civi
lizacija, jeigu žmones negali 
žmoniškai išspręsti savo nesu
sipratimus, bet griebiasi karo 
pabūklų. Tai ne civilizacija, 
bet grįžimas atgal ^barbarų 
laikotarpin. 

ivilizuotas pasaulis žengė" 
pirmyn, kas-kart gerino in
dividualinį ir tautinį gyveni
mą kol neužmiršo vieno bū
tiniausio ir reikalingiausi o 
dalyko, i KRISTAUS IR JO 
ĮSTATYMŲ. Kol skaitytą
jį su Kristaus įstatymais, tol 
ramybe ir pažanga vyko, kai 
pasaulio tautos atmetė Kris
tų ir kartu Jo įstatymus, tuo
met civilizuotas pasaulis pra
dėjo griūti. 

Įžvelkime .giliau, panagri
nėkime bent trumpai, kaip 
Kristaus ir Jo įsakymų pa
neigimas atnešė pasauliui 
dabartinį apverktiną stovį. 
Pradėsime su šeima, toliau 
įžvelksihie j tautų ir tarptau
tinių santykių klaidas. Žino
me gerai, kokios bus šeimos 
tokios bus tautos, kokios bus 
tautos tokie bus santykiai 
tarp jų. Reiktų čion ir in
dividą asmenį apimt, bet jo 
prasikaltimai yra kiekvienam 
žinomi ir čion nereikia viešos 
sąžinės sąskaitos. 

Šeimos Klaidos 

Didžiausis nusistebėjimas, 
siurpryzas, apie kurį net šian
dien dar kalbama ir rašoma, 
tai Prancūzijos netikėtas ir 
greitas žlugimas. Prancūzija 
buvo žymi karinė pajėga, jos 

šeimos gyveno vienybėje ir 
viskas kas lietė šeimą buvo 
šventa ir neliečiama. Čia tik 
pavyzdys. Pranc6zijos šeimų 
klaidos netik Prancūzijos pri-
skaitomos. 

Šeimos dvi didžiausios klai
dos, šeimininės nuodėmės tai: 
neleistinas gimdymų tvarky
mas ir persiskyrimas-divorsai 
su tikslu vėl tuoktis, kiton 
motervstėn stoti. Vienintelė 
įstaiga, kuri visu smarkumu, 
visa savo galia smerkia šias 
ydas, tai Katalikų Bažnyčia. 
Ii berods, juo žmonija toliau 
žengia, juo sunkesnė darosi 
Bažnyčios pareiga smerkti tai, 
kas priešinasi Kristaus įsaky
mams. 

Šeimos didžiausia palaima 
yra kuomet Dievas leidžia 
augti narių skaičiumi. Šių 
dienų įvairiausi " socialinio 
gyvenimo žinovai" stengiasi 
įrodinėti, kad žmonijos nelai
mes įvyksta kai žmonės ne
valdo savo šeimų augimą su-
lyg "naujais principais ir iš
radimais." Šiame dalyke 
prigimtis nustato tvarką ir 
žmogui uždrausta kokiais 
nors būdais priešintis pri-

Gražinkime Kalėdoms Kristų! 
Gal teko kai kuriems mums, 

lankant gimines keletą dienų 
prieš Kalėdas, užklausti pa
vyzdingų katalikų vaikelių, 

.i yra Kalėdos. Tr daugel 
kartų teko mums gauti atsa-
kvmas: "Kalėdos vra diena, 
kurioje atvažiuoja Kalėdų 
Diedukasf ' . . . 

Skaudu tai pasakyti, bet 
tiesa, kad toks pat įsitikini-

būdu tą Kristaus atėjimą iš
reikšti. O gi kokio sąryšio su 
Kristaus atėjimu, Jo dievys
te, turi tokie vaizdai, kaip 
šuo vizgendamas uodegą, 
sniego pusnys, namas ir lan
gas aprėdytas žvakėmis ar 
kitais pabūklais, ir pan. 

Iš to viso aišku, kad Kalė
dų šventė yra labai išnaudo
jama biznio reikalams ir Ka

m o j e pačioje šalyje buvo piemenų, kurie budėjo Ir sergėjo per nakt| savo bandą. Stal.' 
Viešpaties Angelas atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Jie labai nusigando; 
l»et Angelas jiems tarė: Nebijokite! nes š:ai aš skelbiu jums did| džiaugsmų, kurs bus visai 
tautai, kati Šiandien jums gimė Dovtdo mieste Išganytojas: Jis vra Kristus Viešpats. Ir tas 
bus jums ženklas: rasite kūdikį suvystytą ir paguldytą prakartėje. Ir ūmai atsirado prie 
Angelo daugybe dangiškosios kariuomenes, kurie šlovino Dievą ir sake: Garbe Dievui auk
štybėse ir ramybe ant žemes geros valios žmonėms!" (Luko 2, 1—14). 

šiandien nebūtų antrojo pa-! gražus, bet be dieviškųjų Lai ^kiekvieno krikščionio 
saulinio karo. 

mas ir nusiteikimas randasi ledų atšventimas labai supa-
ne tik katalikių vaikelių, bet irlgonėjęs. Bedieviai, žinoma, 
užaugusiųjų tarpe. Ne tai ir kiti Bažnyčios priešai, 
kad suaugę tikėtų Kalėdų 
Dėdei, bet tame, kad pagoniš
kas ir pasaulinis Kalėtdų su
pratimas viršija ir lyg nus
melkia dvasinę šios garbin
gos šventės mintį ir reikšmę. 
Kalėdoms artinantis, daugelis 
prisimena, kad reikėtų tą die
ną skaniau pavalgyti, kaimy-

įstatymų, įmonių įstatymai'malda Kalėdų ryte būna, kad nus pasveikinti. 
Atskiros tautos oficialiais; neturi reikšmės. Jeigu viena 

tiems, kuomet jos jau buvo 
prisigrobusios žemių ir turtų. 
I r taip net pasaulio didžiųjų 
tautų vyriausieji, gabiausieji 

gimeiai. Bet faktas yra, kad ; . v_. v . kine Kristaus įstatymus. Jei-
seimos mazeja, žmonės pri- -,. .v, •• Tv . . . 

v. . ^ S u dieviškoji Išmintis pa-gimciai priešinasi. Žmonės . , v \ ... Z .V1 £ , XT . v . neigta, lieka tik žmogiška iš
tik! JNe, įvairiose šalyse net . . . A .V1 • . , ' \T . min t . i s^ Alkiausiai matome it valdžios padeda. Net iri , , •£. v .K1 .. .„ . T< 

dabar, kur žmoniškoji išmintis 
gali tautas nuvesti. 

aktais liepė nukabinti Kris
taus atvaizdą nuo mokyklų, 
teismų ir valstybinių įstaigų 
pienų. 'Tautos nukabino kry
žių ir prašalino Kristų iš 
savo gyvenimo. 

Kuomi tad, galėjo tautų va
dai, valdžių vairuotojai, sprę- v>7rai nepajėgė pravesti Tau 
sti, kas yra gera, kas bloga tu- Sąjungos P ^ ų tikslą, 
tautiniame gyvenime, panai- Nepagerės tarptantinieji 

santykiai kol bus vadovauja
ma tik žmoniškąja išmintimi, 
čion reikalinga dieviškoji Iš
mintis kuri reiškiasi dieviŠ-

tauta gali įsakinėti, kodėl ki
ta negali. Lengva buvo kai-
kurioms tautoms įsakinėti ki > riau vėlai kaip niekada. Be 

pasaulis priimtų Kristų. Jau 
vėloka po devyniolikos šimt
mečių priimti svečią, bet ge-

Kristaus pasaulis niekuomet 
neišsigydys. Žmonijos gyveni
mas bus nuolatinis karas, ir 
ramybes laikotarpiai tik lai
kas ruoštis sekančiami karui! 

Kun. Antanas V. Mažukna, 
M. L C. 

čion, Jungtinėse Valstybėse, 
valdžios pinigais veikia 
"clinise," kur yra patariama 
kaip valdyti šeimos skaičių 
su priemonėmis, kurios prie
šinasi prigimčiai ir jos tvar
kai. 

Kokia gali būt tautos vie
nybė, kuomet jos vieningumą 
darko šeimų nepastovumas. 
Jungtinėse Valstybėse už 
mažiausią priežastį, net dėl 
juokingų priežasčių, galima 
gauti teismuose taip vadina
mus "divorsus." 

Tik vienintelė Kataliku 
Bažnyčia smerkia, kovoja 
prieš šeimos prasikaltimus, 
ydas. I r J i kovos iki pasau
lio pabaigos, nes jeigu J i pa
taikautų, gerintusi pasauliui, 
J i nustotų buvusi Kristaus 
sužadėtinė. 

Tautą Nuodėmes 

Atsižvelgiant į atskiras tau
tas rasime vienos vienu būdu, 
kitos kitu būdu paneigia Kri
stų. Rasime net tautų, ku
rios netik paneigia Kristų ir 
Jo įstatymus, bet dar įvai
riausiais būdais naikina Kris
tų iš žmonių širdžių ir Kris
taus vieton grąžina senovės 
stabus ir dievaičius. Tokios 

Tarptautines Nuodėmes 

Bendrai, tarptautinius san
tykius nustato didesnės, vy
raujančios tautos. Mažesnes 
tautos tik gali kaip atskiros 
tautos išlaikyti savo savysto-
vystę, bet savo santykiuose 
su didesnėmis tautomis jos 
priverstos sekti vyriaujančių-
jų tautų norus. Šiame kare 
kelios garbingos tautos pasi
priešino ir tuoj jos buvo ar
ba visišku išnaikinimu grasi
namos arba josNbuvo priever-
stos nešti prieše jungą. 

Tarptautinė Sąjunga suiro, 
nes ten nesivadovauta teisin
gumo dėsniais. Tikslas buvo 

kuose Įstatymuose. 
Nekartą popiežiai įrodė tik

rąjį kelią, bet Jų Šventenybių 
balsai tuščiai praskambėjo 
pro valstybių vyrų ausis. 

Priimkime Kristų 

Vienintelis išsigelbėjimo bū
das iš visų nelaimių, į kurias 
pasaulis šiame laike atsidūrė, 
tai priimti tą Kristų, Kuris 
prieš devyniolika šimtmečių 
gimė Betliejaus miestelyje. 
To dieviškojo Kūdikėlio gi
mimo tikslas buvo žmonijai 
padėt. Tadgi, mes tik pri
imdami tą patį Kristų ir Jo 
Įstatymus eisime pirmyn—ci
vilizacija eis pirmyn. Ki
taip, be Kristaus civilizacija 
žlugs. 

Siuntinėdami dovanas gi
minėms ir pažįstamiems, dau
gelis visai pamiršta tą neį-
kaiuoujamą dovaną, t. y. Die
viškąjį Sūnų, Kurį dangiška
sis Tėvas tą dieną suteikė pa-
sis Tėvas tą dieną suteikė pa
sauliui; o Kūdikėlio Jėzaus 
vietą užima raudonanosė, pa
sakiška ir visai medžiaginė 
būtybė. Visa tai todėl, kad tė
vai, pasidavę toms pačioms 
įtekmėms kaip ir vaikai, ir 

džiaugiasi, kad Kristus taip 
prašalinamas ir šios brangios 
šventės. Tačiau mes, tikin
tieji, kurie Kristų pripažįs
tame mūsų vadu, turėtumėm 
prieštarauti šioms ydoms ir 
išnaudojimams. Visi turėtu
mėm pirkti ir reikalauti tik 
tokių sveikinimų, kurie a^ 
vaizduoja ir išreiškia kriks* 
čionišką dvasią ir krikščioniš
kus sveikinimus. Neduokite 
pagonims ir laisvamaniams 
diktuoti kokias formas me.< 
krikščionys turime vartoti 
šios brangios šventės dvasiai 
išreikšti. Vartokime krikškčio-
niškus sveikinimus ir tiktai 
tokius! 

Sakoma, kad per Kalėdas 
visi pilni Kalėdlų dvasios, ta
čiau ta dvasia daugelyje atve
jų nėra krikščioniška. Ši 

"Ar gi laimingas yra gyve-1 j i e vaikams šiuo atžvilgiu !* v e n t* daiigelhu yra vien pa 
nimas, neįšildytas jokios di 
džios meiles, neapvainikuotas 
veikimo garbe, neapdailinta-s 
kilniom kovom, nesiekiąs a>uk 
štų tiksliį.*' 

(E. Ožeškiene) 

art Tikra sąžines atskaita bū
na ne tada, kaip suskaitom 
savo nusikaltimus, bet kada 
surandama tų nusikaltimtį 
priežastis." 

u Religija duoda kertinį ak
menį tavo įsitikinimams ir iš-
tikimyb e principams.'' 

Juo žmogus išmintinges
nis, doresnis, juo daugiau 
mato kituose žmonėse gero.1' 

karo personalas skaitėsi g e ~ ; t a u t u n u o d ėmės ^ u k i a D i™> 
riausis, jos kareiviai narsiau
si. I r visgi Prancūzija prara
do savo laisvę ir šiandien tik 
gyvuoja jos griaučiai ir tie 
po svetimu jungu, 

Prancūzijos žlugimo prie
žasčių tarpe, net patys Pran
cūzijos vadai pripažįsta, buvo 
šeimų sugedimas. Narsūs 
buvo prancūzai kareiviai, kol 
jų būta. Kilni buvo Prancū-

Jau tautų santarybo-
je po pirmojo pasaulinio ka-
f\> sąlygų nusprendimui, atsi
stota ne ant tos kojos. Die
vas buvo aiškiai, tyčia išskir
tas iš pasitarimų salės. Kris
taus vietininko Benedikto XV 
balsas buvo paneigtas. Jeigu 
tautos būtų pasiklaupusios 
Benedikto XV patarimų, 

MŪSŲ Gerbiamieji ir mylimie
ji "Draugo" ir Kristaus Kara
liaus "Laivo" rėmėjai, platinto
jai bei skaitytojai, tepripildo Jū
sų širdis Karalių Karalius tikru 
džiaugsmu švenčiant Jo Gimimo 
sukaktj ir tevadovauja Naujųjų 
1940 Metų visuose JŪSIJ žygiuo
se. 

"DRAUGO" IR "LAIVO" 
ADMINISTRACIIA IR 

REDAKCIJA 

nuolat pataikauja. I r suau
gę, paskendę visokiuose pa
saulio išradimuose ir išmis-
luose, kurie biznio ir kitų 
dalykų sumetimais Kalėdų 
metu ypatingu būdu žmonėms 
kaišiojami, pamiršta Įsikūni
jimo paslaptį. " J i s atėjo pas 
savus, tačiau savieji jo ne
priėmė" . . , 

Jeigu, pav., kuris pagonis 
kinietis, afrikietis ar koks ki
tas, staiga persikeltų į kurį 
Amerikos didmiestį ir pirmų 
kartų pamatytų kaip žmonės 
ten švenčia ir mini Kalėdas, 
argi iš viso to jis galėtų nu
manyti, kad ta diena minima 
i /arte gimusio dieviško Kū
dikėlio gimimo diena? Argi 
iš viso to jam ateitlų į galvų 
mintis, jog svarbiausias šios 
šventės Asmuo davė mums ne
turto pavyzdį, paniekino ir 
jo monus bei garbes ir užbai- gelis per Kalėdas tiek daug 

silinksminimo laikas. Ką, mes 
iš savo pusės galime daryti, 
kad įneštume KalėcLoms den
giau tikrosios dvasios ir pri
duoti jai tikros reikšmės? 

Pirmiausia katalikai, siunti
nėdami sveikinimus Kalė
doms, turėtų pasirūpinti, jog 
šie sveikinimai savyje pa
reikštų Kristaus užgimime. 
Tiesa, j daugely j vietų net 
sunku tokių sveikinimų gauti 
Bet tada geriau visai korte-* 
lių nesiųsti, arba pačiam pa
rašyti sveikinimų, kuris sa
vyje išreikštų šventės dvasių 
ir reikšme. 

(Toliau, galima pasidarbuo
ti, kad išvengtumėm kuo dau
giausiai įsigalėjusio pasauliš-
kumo Kalėdų švenčių pami
nėjime. Nepaprasti pasilink
sminimai ir lėbavimai Šiuo 
laiku per daug įsigalėjo. Dau

ge savo gyvenimą, ant kry
žiaus! 

Arba štai kad ir tie kalėdi
niai sveikinimai. Šiandie ma
tome, jog didesnis kalėdinių 
sveikinimų kortelių nuošimtis 
neturi savyje nieko kas lie
čia Kalėdas. Įėjo paprotys, 
kad kortelės verčiau vaizduo
ja pušis, židinį apkaišiotų 
kojinėmis, šunis, kates ar rau-
donanosį, didžiapilvį žmogys
tų, bet mažai kur bematysi 
Kristų ar Jo Motinų. Ven
giama taip pat ir paties Ka
lėdų vardo. (Lietuvių kal
boje mažiau pavojaus, bet 
anglų kalboje tai dažnai pa
sitaiko, kad iš žodžio "Christ-
mas" padaro " X m a s " arba 
"Yuletide") Juk Kalėdos 
reiškia Kristaus gimimų, to
dėl kiekvienas kalėdinis svei
kinimas turėtJų nors kokiu 

privalgo, kad paskui būtinai 
turi kelias dienas pasninkau
ti, kad atitaisytų savo susival
dymo stoką. Taip pat Kalė
dų laike daugiau prisigeria
ma ne kaip kitame metų lai
kotarpyje. Aišku, tat, jog vi
sa tai nepritinka šiai brangiai 
ir garbingai šventei. Ir ne-
katalikui visa tai atrodo prie
šingų Kalėdų dvasiai. 

Trečia, reikėtų išmintingai 
pasielgti kas link dovanų 
siuntinėjimo. Kalėdos dau
geliui pasidarė labai didele 
našta. Šitie jaučiasi, jog jie 
būtinai turi atsilyginti kiek
vienam, kuris jiems yra kų 
nors Kalėdoms davęs ar pri
siuntęs. Gero upo ir duosnu-
mo pagauti jie gal penkis ar 
dešimts metų atgal pradėjo 
kuriems siuntinėti dovanas, ir 

(Nukelta į 2 pusi.) 
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Taikos Karaliaus Užgimimo 
Švente 

Tenuteikia Mv$ Didesnei Tarpusavei 
Meilei Ir Tepadidina Tikręjį 
Tautos Vįeningunų 

Kur bepasisuksi, visur te- dievina tai, kad, paneigus in-
girdėsi kalbant tik apie politi- teligentiją, būtinai yra paker-
ką. Politika yra aktualiausias1 tama ir valia. Mat, valia nc-
dįenos klausimas.. Na, o ar* gali veikti, kada ji atsiduria 

.jįįiyra bet kokia puzityvesuė pa | D ^ A l j 
saulė/valga? Ir jeigu ji yra. 

svarbesnių už politiką klausi
mų šiandien jau nebėra? Ar 
dabarties žmogus, jei ne visa 
da dienos šviesoje, tai bent 
nakties glūdumoje, kaip sako 
tūli mūsų rašytojai, šiandien j 

tamsumoje ir kada jos kelio 
nenušviečia jok^ portinis ži
burėlis. Valia negali veikti, 
kada ji prieš akis savo neturi 
aiškių tikslių neturi, išskyrus 
— išsisukti nuo ji varžančių 

nekelia klausimo: kokia yra aiškių tikslų, neturi, išskyrus 
ir mano ir iš viso gyveninio apsukti. 

SVEIKINAME , 
Džiaugsminga Kristaus Gimimo Švente mūsų 
Gerąsias Rėmėjas — Rėmėjus ir brangius 
Geradarius! Kalėdose nesimelsdamos f Bet
liejaus Vaikelį, dėkingomis širdimis Jam mi
nėsime Jus, mylimos Rėmėjos — Rėmėjai ir 
brangūs Geradariai. Maldausime Ramybės 
Karalių savo malonia palaima lydėti Jūsų 
Naujus Metus gausiomis dangaus dovanomis. 
Jūsų intencija Kalėdų ir Naujųjų Metų antrą 
dieną, Seselių koplyčioje bus atlaikytos šv. 
Mišios, 

ejaus Kūtei e 
tai ar nevertėtu ja susirūpin-; Yra labai daug 
ti.J Ar nevertėtu dėl jos pa čiančiu Kristaus 
gjrv.enti, o gal net ir pako- apie atskirus Jo 
voti.' nuotikius, darbus., 

Čia ne vienas gali paklan- .tais t k* raštai tarpusavis ne-
ti; Uet ar nuo to gyvenimą? nuinka, arba tikrenybei nca-
bus geresnis.' Ar f ra Dievas titinka. Imkime faktą apie 

Bet kar-

Tas žmogaus puolimas pra
sidėjo toli gražu ne šiandien 
Jis prasidėjo jau aštuoniolik
tame amžiuje. Mat, tame am
žiuje protas buvo atplėštas j & 
nuo religijos. Tuo pačiu lai- j a turi dvi paiegas. K r m 
ku protas atplėšė žmonija nuo 
didelių pajėgų — nuo faktu 
arba nuo jausmų gyvenimo ir 
nuo didelių žmonijos tradici
jų. Nuo gaivinančių vande
niu trykštančių versmių at
plėštas protas pradėjo dege-
neruotis, o susidegeneraves, 

prasmė? Ar žmogaus gyve
nimas turi bet kokių prasmę? 
Ar žmogus turi bet kokį pas
kyrimą? Kad ir nenorom, ši 
klausimą kelia dabarties gy
venimas. Neužmirškime, kad 
aplinkui mūsų Amerikos že
myną siauėia karas, kuris 
ryt-poryt gali pasiekti ir mus 
anierikiečius, kad visuotinojo 
m?lo bangos rengiasi užlieti 
ir paskandyti visą žmonija, 
ka 1 žmogus jaučiasi esąs pa
liktas vienas ir kad, jam grū
moja pavojus arba išnykti 
dabar garbinamame kolektyve, 
arba žūti karo bei busimų so
cialinių ir politinių revoliuci
jų audrose. Karas kažin 
kr i o arčiau mus subloškia su 
mirtimi. Q. susidūrus su mir
timi dabarties žmogui atsive
ria akys ir jis pamato, visuo
tinai besiveržiantį blogį, kurio 
užsimojimas tėra tik vienas: 
praryti visa, kas egzistuoja. , a u t 0riteto aukščiausias arbi-
Tuomet visa pasidaro proble- t r a s > k u r s p r aktikiniame gyve

nime pasireiškė demokratijos 

Jums giliai dėkingos ir Jums atsidavusios, 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 

ir Jo įsakymai' Ar jų šian
dien yra laikomasi.' Žmogų? 
negali gyventi be idealo; ti!>; 
ro ar Įsivaizduoto. Senovfc 
žmogus garbino išminti. Vi 
dūriniu amžių žmogus ado 
ravo Dievą. O ką garbini 
dabartinis žmogus ! Jis gar
bina-patsai save. Betgi da
bartinė situacija, • dabartinis 

Kristaus gimimą tvartelyje. 
Kai kurie autoriai, tą įvykį 

aprašydami, duoda mums 
Įspūdį, kad, Betliejaus gyven
tojai nenorėjo priimti Mari
ją ir Juozapą į savo namus, 
kada šie atėjo į Betliejų išpil
dyti ciesoriaus įsakymą įsi
rašyti savo gimimo mieste. 

Žydai pasižymėjo savo sve-
.uyvenimas suvedė dabartini1 tingamu, nebūtų atmetę savo 

raštų, lie-( Tokiame tat tvartelyje ap-
gyvenimų, sistojo Marija ir Juozapas, 
gv veninio Jr tokiame tvartelyje gimS 

Kristus — gyvulių pastogėje. 
Jis būtų galėjęs išsirinkti 
sau karaliaus rūmus, bet 
mūsų dėliai, iš nuolankumo, 
apsirinko kas buvo pras
čiausia. 

oji domu noru valdyti, su beveik 
jų yra — jos mistinis, stačiai; kasdieniškais kriminalais, ku-. 
jos religinis būdas. Antrojij n e dabarties žmogaus jau ne -i 
jos pajėga yra — organizaci
nis jos genijus. Nacionalsoei-
alizmas yra antikrikščioniš 
fcas. Taip anaiptol nereiškia, 
kad jis yra antiklerikališkus. 

be:stebina, su neapykantos 
tarsi gamtos kerštas raciona
listinei, ir scientifiškai kultū
rai; tikriausiai, tai yra pro-

žmogų akis j aki su mirtimi. 
Susatanejęs dabarties žmo
gus, mirties akyvaizdojo atsi
dūrus, išgyvena baimę ir rū
pesti. Pastatytas prieš mirtį 
ir nieką, išgyvendamas bainn, 
ir rūpestį, mūsų meto žmo
gus įžvelgia, jog iš nieko kyla 
Būtis. Kiekvienas pradeda 
tapti metafiziku, nes kiekvie 
nas nori būti tokiu ar kitokiu 
didvyriu. Kaip metafizikai 
dabartinis žmogus aiškiau 
pradeda matyti, kad gyveni-testas prieš racionalistinės 

kad jis yra laisvamaniškas, kultūros ekscesus, prieš švie-
* J r v ' * ? * r c * «»v^ m a s n e r a anksčiausiai gėris. 

S81Slmf; J , S *fi"± " " ^ M * * * racionalias. Tai | čiamosios gadyne kultūra; 1 ; a d K V V U ] l h l m s ^ į^į 
lint relatyvum* ir hlosohi, j t a i p p a t ą e r B į | k j ^ k a d jis yra Dabarties meto smarkūs pro- j D i e v " k a r a l j j a i D , s i r . i U š r t 

materializme Nustatyta, kad „mt^ialistinis, kaip kad! testai prieš racionalistine !*ul-!K l l r a s neaiški ir netikra'ryto 
marksizmas. Tai tik teroiš-jtūra yra ne ka kita, o s u d i e - L ^ &<*» pakelia ir atskir.i 
km, kad patsai naeionalsoc-ia-vintojo gyvenimo sopulingoj ž l l l l , K a u s i r t a u t l ( Į . s i e l a j W e 

balso nesulaikomas išsiverži 

tik vienas vienintelis skait
muo tėra tikęs adekvatiškai 
mums pristatyti arba atvaiz- i į z m a s v r a religija. 
duoti tikrovę. Iš šito tikro 
vės suracionalininio arba su-
matematikinimo kilo vadina-
masai skaitmenų dėsnis. lt 
nuo ano laiko, •skaitmuo virt o 

formąį kurs pažinimo srity 
pasirodė mokslo forma, kurs 
turtų sferoj išėjo į gyvenimą 

t 
kapitalizmo forma; kurs dar
bo arenoje pasireiškė produk
cijos arba gamybos foruia, 
kurs kultūros lauke pasirodė 
civilizacijos forma ir, pa 

ir,). 

liau, kurs valdžios sferoj pa
sipuošė gyvybinės erdvės ir 
imperijos forma. \ įsa tai tu
rėjo būti fatališkai pasiekta 
tik masių ir pajėgos santykių 
tarp masių esančių. 

Prancūzų revoliucija atpa-
laįdojo kolektyvines pajėgas 
t. y. mases, nuolatinių ins
tinktų valdomas ir jų momen-
talinius sentimentus. Ką tai 
reiškia? O tai reiškia, kad 
anuo metu žmoni jo s visuome-

I1UO 

matiška. Problematišku tam
pa ir patsai žmogus; jo akys 
aiškiausiai pamato subankrū-
tijusios kultūros ir savo šir-
dies tuštumą. Atsidūręs prie 
sudulusio lovio, pasijutęs 
esąs naujoje, bet labai pavo
jingoje situacijoje, pateai 
žmogus savęs klausia; ko ver
ta mano egzistencija! Ar ji 
turi bet kokios prasmės? Ko
kios pajėgos mane ir man pa
našios yra atbloškusios į to
kią kritingą būtį? 

Klausimai be galo rimti, 
bauginančios dabartinės bū
ties iškelti. Žvelgia dvasinės 
dabartie* žmogaus akys ar
čiau ir toliau, norėdamos ras 
ti atsakymą į jį kamuojan
čius klausimus. 

Žvilgterėję į platesnius teo
rinio ir praktinio dabarties | nė buvo atpalaidota 
gyvenimo laukus, aiškiai pa- proto ir pajungta telūris 
matome vieną dalyką, būtent, kiems,, tai yra grynai žemiš-
paneigtą intelektą arba protą, kiems įstatymams. Prancūzų 
Tikrai. Niekad žmonijos min- revoliucija panaikkio santy-
tis nebuvo tokia imv-ionaii,! kius tarp kolektyvinių galiu 
kaip šiandien. Niekad žmoni-, ir atskiro individo. 
jos mintis nebuvo taip subaa Kur kas toliau už prancūzu 
borėjus, kaip dabar. V'v \ revoliuciją nuėjo rusų Ųįyp-
miaufcia žmonijos mintis pano- liucija. Ši pastaroji nuėjo į 
ro paneigti absoliučias, tai atviriausiai su Dievu kovo 
yra. nekintamas ir visus sais- jantį materializmą ir kx>-
tąnčia* tiesas. Už ko žmoni- munizmą. Nacionalsocialistinė 
jai, norinčiai gyventi, beliko vokiečių revoliucija yra or^a-
uisikabinti, kada jos pačios nizuojančioji revoliucija. Kai-
j au buvo paneigtos absoiiu- po organizuojanti — ji yra 
čiov tiesom? Tik už dideli;; baisi. Bet jį kartu yra ir 
anoniminių ir kolektyvinių, begalo veikli. J i veikia nm-
pajegų. Nušlijus nuo tikro- šinizmu arba teehnika, ji yoi-
jo Dievo, žmonija pakrypsta kia per ekonominius koncer-
į panteizmą ir subjektyvizmą, j mis, ji veikia gerovės mito 
Ji sudievina arba pasaulį, ku- vardu. 
riarue visai pasineria, arba NącionalsociaJizmas yra 
pati save. Tikriau. Žmogus moderniausia revoliucijos for-
arba su/devina pasaulį ir sa- ma. J i bent kol kas yra pa-
ve telaiko jo paties sudievin- skutinis revoliucijos «modelis. 
to pasaulio dalele, arba su- Nacionalsocialistinė revoliuci 

Nacionalsoeializmo religinis 
charakteris yra ne kas kitu, o 
jo irraeionališkumo triumfas. 
Šiuo požiūriu jis yra galinga 
ir neišvengiama reakcija jau
smų prieš protą, instinkto -— 
prieš smegenis. Jis kartu yra 

pompastiškai šiandien demon

ams. Sudievintąjį 18-jo am
žiaus protą šiandien kėsinami 
pakeisti sudievin t asai gyveni
mas. Sudievintas 'šviečiamo
sios gadynės protas jau sus
kubo parodyti visą savo beje 
giškumą. Savo bejėgiškumą 

vą. Karas ir netikra, bet bai
minanti situaciją, atidengia 
blogį, visu jo nuogumu i; 
parodo, kas yra žmogus ii 
ko jis vertas. Žvilgterėjęs 

tautiečius keleivius. Jie lai
kė sau už garbę priimti kelei
vius, duoti jiems pastogę. Ir 
priežastis dėl kurios Marija 
ir Juozapas turėjo apsistoti 
tvartelyje yra kitokia. Mes 
turime prisiminti, kad buvo 
ir kitų israeliečių kilusių iš 
Davydo giminės, kurie turėjo 
įsirašyti Betliejuje. Ir kada 
visi suėjo į mažą 'miestelį, tai 
užpildė ne tiktai užeigą (ten 
buvo tiktai viena), bet ir vi
sus namus, taip kad valiau 
atkeliavusieji nerado vietos 
kur pernakvot. Šių tarpe bu
vo ir Marija ir Juozapas. Jie, 
apvaikščioję miestelį nerado 
vietos nei užeigoje, nei atski
ruose namuose. Vienintelė 
vieta, kuri liko jiems pasi
rinkti, buvo tvartelis. 

Tvartelis rytuose nėra toks, 
kokį turi mūsų šalyse ūkinin
kai. Jis yra labai prastas, 

už savęs ir į save dabarties ' susidedąs vien iš stogo ir jį 

struoja ir-sudieviutasai gyve 
nimas. Sudievintasai gyve-i 
nimas ir jo teikiamos kančios, 
vargai, skausmai! Ar berei
kia didesnio prieštaravimo: 

Kai taip yra, tai toli gražu 
ne vienas dabartinis gamtos 
ir gyvenimo adoratorius sku
biai apleidžia dar visai nau
jas dieviškojo gyvenimo šven-
tvklas 'ir mėgina Absoliutą 
įgyvendinti pačiame žmoguje; 
mėgina sudievinti patį žmogų. 
Bet kaip suderinti suabsoliu
tintą žmogų su pilkąja gyve
nimo tikrove, tai yra su su
dievintojo žmogaus nesuval-

su s neis 
' V I W • — staneio-

žmogus temato vien tik save 
kaltę. Savo kaltę matydama* 
ir ją sąmoningai suprasda 
mas, mušti meto žmogus mu

mis melo versmėmis, su nepa-! ^ . kminę i r p r i e ^ ] i a u ; a ) 

žabotais į svetimą turtą ape- l ž u i l l i u s į atsiklaupęs' dievo 
eitais, su atbudusiais zoolo
giniais instinktais, su nė kiek 
nevaržomais geismais ir pa
gieža. 

Pasiblaškęs srauniose - la
ba rties gyvenimo tėkmėse ir 
pasisukinėję^ audringuose gy-

haimi'^u: gieda: SVEIKA"! 
JĖZAU MAŽIAUSIAS . - . 

///•. Pranas Sacikaush«> 

laikančių ramsčių, dažnai pa
statytas prie kalnelio arba 
paties gyvenamojo namo.v Ja
me gyvuliai sueidavo vien 
apsaugai nuo lietaus. 'Nebu
vo reikalo turėti sienų, nes 
toje šalyje nėra didelių šal
čių. 

Tvartelis buvo pirma kop
lytėlė, kur Jėzus buvo pagar
bintas savo pavaldinių — 
pirmiausiai Jo paties Šven
čiausios Motinos Marijos ir 
Šventojo Juozapo, vėliau 
piemenėlių ir trijų karalių... 
visi gryno tikėjimo ir nuo
lankumo pavyzdžiai. 

Piemenėliams apsireiškęs 
angelas tarė: " I r tas bus 
Jums ženklas: rasite kūdikį 
suvystytą vystyklais ir pa
guldytą prakartėje." Ir pie
menėliai pilni tikėjimo, sku
bėjo atiduoti kūdikėliui gar
bę. Tą patį padarė karaliai 
atradę kūdikėlį po ilgos iš 
rytų kelionės. Ir pirmieji ir 
antrieji grįžo pilni ramybės 
garbindami ir šlovindami 
Dievą, nes jie buvo tie žmo
nės geros valios, apie kuriuos 
angelai giedojo toje pirmo
je Kalėdų šventėje. 

Tas tvartelis, kuriam Jė
zus gimė, kurį priminti kiek
vienoje bažnyčioje Kalėdų 
dienoje išstatoma, iš papro
čio jani) panašus. Čia randame 
Jėzų Kųdikėlį tarpe savo Šv. 
Motinos ir Šventojo Juozapo; 
garbinamą piemenėlių ir tri
jų išminčių. Bet jie yra tik
ta? priminimas: priminimas 
niurną tos nuolankios dvasios, 
Kurioje pasaulio Viešpats 
atėjo į šį pasaulį, kurioje Jis 
išėjo, ir, galutinai, kurios Jis 
iš mūsų, savo pavaldinių, rei
kalauja. J. L. 

Nauji laikai. Kadi. jie ateis | 
šiandien! Bet -tai pareis nuo 
tamstos. Jei tamsta visomis jė-

venimo verpetuose, jeigu juujgomis paremsi kat. spaudą, 
ne dienos šviesoje, tai bent! surasi nors vieną naują skai-
nakties tamsumoje atsikvošė-i tytoją, tai katalikiškoji sjpau-
jęs patsai žmogus savęs klau- da daugiau darys įtakos ir 
sia; ar iš tikrųjų gyvenimas 
jau neturi jokios prasmės? Ar 

Lietuvoj bus daugiau vienu 
sąmoningu kataliku. 

nos šventimas ir minėjimas 
daugeliui pasidaro tikra kan-
kvnė. 

Juk ne būtinai reikia vien 
tik Kalėdų metu siuntinėti 

Gražinkime Kalėdoms 
Kristų! 

(Atkelta iš 1 pusi.) 
jaučiasi, jog tai jau pasidarė 
toks įproty s, kad jiems būtu į d r a u ^ a m s a r giminėms dova-
gėda dovanų nesiųsti. Tokiu I n a s 5 t a i S a l i m a padaryti ir 
būdu dovairii davimas Kalė- k i t a i s m ^ t a r P a i s - T a k s 

dų laike daugeliui uždeda di- grūdimasis Kalėdų metu ken-
delę pinigišką naštą; taip, i k i a i r <^rbininkams. Kalė-
kad ne vienas vra verč iamas ' d o m s artinantis, dėl didelio 
įsileisti į dideles skolas vien grūdiinosi kai kurios darbo 
tik todėl kad nenori dovanų įstaigos turi sparčiau dirbti, 
davime nusileisti savo kaimy- samdyti daugiau darbininkų; 
nui. *lcd matai, kad neišgali 
tavo piniginė per daug do
vanų kitiems dalinėti, niekono 
nesi verčiamas tai daryti. 

Pagaliau, daug turi nuken 
tėti tie, kuriems priseina šian 
dovanų siuntinėjimui ar pir
kimui patarnauti. Kak" orns 
prisiartinus, tūkstančiai žmo-

J ni»Į turi pergyventi didelį 
vargą" vien dėl to, kad žino 
nės dovanų pirkimą ir išsiun
tinėjimą atideda iki paskuti 
nės dienos. Juk visa tai bu
vo ir yra galima lengvai at
likti kelias savaites prieš lai
ką, nelaukiant būtinai pasku
tiniu, dienų, kada pasidaro di
džiausias maišatis ir grūdi
masis. Tūkstančiai žmoitiių 
turi dirbti ilgas valandas, 
kankintis, lyg pakvaišę lak>-

bet šventėms praėjus, darbas 
nutraukiamas ir <iaugelis ne
tenka dariią. Jeigu, tat, žmo
nės susiprastų ir dovanų siun
tinėjimą suskirstytų visais 
meto laikais, šių visų taku
mų būtų galima išvengti. 

Todėl, matydami šiuos trū
kumus ir iškrypimus Kalėdų 
šventėje, Kristaus gimimo 
proga stengkimės mes kiek
vienas kiek galima pasitar
nauti ir juos prašalinti. Iš
raukime įsiskverbusį pasauliš-
kumą ir pagonišką dvasią 
Kalėdose ir įneškime daugiau 
krikščioniškos dvasios. Grą
žinkime Kristų Kalėdoms! 

A. J. M. 
^ ^ — — — ^ ^ — ^ — — ^ — ^ — 

"Neturtas nėra toks blo
gas, kaip nuolatinė mintis 
apie neturtą, Įsitikinimas, 

tyti, vien dėl to, kad dau j kad esi neturtėlis ir neturte-
gelis nesusipratėlių neapsi i liu turi pasilikti, suvaržo bet 
žiūri anksčiau atlikti reika--j&o&; pasiryžimą pakilti į ge* 
linkus pasiruošimus. Tokių 
būdu Kristaus gimimo die-

resnę padėtį." 
(O, Swett—Marden} 
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Kalėdos - Šeimos Švente laikyti savo Bažnyčią. O 
Dievas be reikalo stebuklų 

Kalėdas, iš tikrųjų, gailinamieji dalykai, kūrinos šios .nedaro. Jis tvarko patį žmo-
pavadinti Šeimos Švente. Jo- akys uždega šia meile, yra tiejtf" P»Ral žmogaus prigimtį, o 
kia kita mėty šventė nepri- asmenys, kurio sudaro Jąj to ! šeima yra pilniausias, gra-
mena mums Seimą ir mimas'ldų. mažutėlį 'žemišką na- Gausias žmogaus prigimties 
kaip kad Kalėdos. Tą dieną Į melj. f pasireiškimo būdas, 
šeimos susivienija, nors nariai; Pirmą, tad, vaizdą, kurį mesi Bažnyčia, tiesa, yra moky-
bfitų kad ir toliausia išsisklai-i gauname apie pasaulio Karą-. toja, kuri praneša mums Die
de. Visus šeimos narius jun- lių. Kuris atėjo mokyti visas Į vo tiesas. Tačiau šeimoje kfi 
gia nuoširdūs sveikinimai ir tautas ir jas savo krauju is 
linkėjimai, o su linkėjimai^ ei-: gelbėjo, nėra tai garsus pa 
na ir dovanos; ne$ širdis, ku-j mokslininkas, išalkusį pasau-
pina meilės, veik verčiama ki j l į maitinantis gyvenimo žo-
nors duoti. 

Labai teisingai, jeigu I\a-
Įeitas vadiname Šeimos &\vn-
te, nes ir pats Dievas tą <iie 
ną apsirinko šią žeme savo 
gyvenimo vieta. , Tiesa, pa
saulis visad buvo Dievo, nes 
Jis jį sutvėrė; jis visad buvo 
Jo karalystė, nes pasaulį Die
vas valdė. iVisais laikais pa
saulį palaikė Dievo galinga 
ranka, jame visad pasireiški 
J o galyl>ė ir majestotas. Tap
čiau niekad pirmiau pasauli* 
nebuvo Dievo namai, nes tik
tai per Kalėdas gimė ir apsi
gyveno ėia žemėje. 

Toj vietoj, kur Dievas pasi
rinko užgimti, mažai buvo, ką 
mes vadiname, ištaigingumą 
ir patogumu. Buvo keturios 

džiais. Tai turėjo įvykti vė-

dikis pirmiausia išgirsta apie 
Dievą, šeimoje vaikelis ruo
šiamas "palaipsniui priimti iš 
Bažnyčios jos teikiamą mok
slą. Kūdikėlis pirma ne 

&is vaizdas nėra taip- Dievo, bet motinos išgirsta 
gi vaizdas mokytojo, turinčio balsą; pirma ne Dievo, bet 
galios ant ligų, ant gamtos, 
ant mirties, ant vandenų ar 
vėjų. Ir tai visa įvyk* savo 

motinos meilingą ranką pa
junta; pirma ne apio Dievo 
buvimą kūdikėlis sužino, bet 

laiku. Tačiau pirmas vaiz-.apie savo meilingą, rūpestin-
das, kurį Jis apie savo duo
da, tai yra kaipo vyraujanti 
Seimo* ypata, centrinė šeimos 
figūra. Kalėdos, tat, nėra 
vien tik šeimos Šventė, bet 

gą motinėle. Ši gi laikui bė 
gant vaikeliui įskiepija dan
giškąsias tiesas. Motina, tat, 
skirta būti savo rūšies moky
toja ir apaštalas. I r žiūrėk 

Sveikiname Šv. Pranciškaus 
Rėmėjus Bei Geradarius 
Prašome priimti mūsų nuoširdžiausius 
linkėjimus Kristaus Gimimo šventes 
Proga. Kalėdų Rytą maldausime dan
giškojo Tėvo, kad per Betlejaus Kūdi
kėli suteiktų Jums ypatingų malonių. 
Lai negestantieji dangiško džiaugsmo 
spinduliai gaivina Jūsų jėgas, kad dar 
ilgai galėtumėt darbuotis mūs vienuoli
jai ir už tai užsipelnytumėt amžinąjį 
užmokesti Dangiškoje karalijoje. 

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERYS 

tys daro, ką jie vaikui pasą nis. Jo širdis jam pasakys, 
koja, visa tai vaikui padaro jog "visa tai melas, visi ti» 
gilesnio įspūdžio. Gali tėvai primetimai neteisingi. Ko-
kad ir kiek kalbėti apie Dievo dėl? Todėl, kad šeimoje mus 
įsakymus, ar apie Dievo bu- kitaip mokino. Pasaulio ne-
vimą, apie pasninkus, apie j leisybės sūkuryje vien tik 
Švenčiausiąjį, bot jeigu jie | prigavimas, maišatis ir nusl 
patys tam neprisitaikys, ma- vylimas. šeimoje mus visai 
tai iš to pasimokys vaikas, kitaip mokino" . . 
Bet kada vaikas mato, kadi Dėlto Kristus, pirm negu 
tėvai daro, ką jie sako, vaikas j pradėjo mokytojauti, pirm 
nejučiomis visa tai sugelia ir į negu pradėjo stebuklus dai v-
visa tai sutampa su jo gyve
nimu. Ir sykį vaikas šeimo
je stipriai įtikinamas apie 

ti, pirm negu įsteigė Bažny
čią — įsteigt šeimos židinį. 
Ten buvo ir meilingas, pasi-

taip pat diena, kurioj šeimos kaip vaikelis atsidėjęs moti-
šulinys buvo pašventintas pa
ties Dievo ištiesta ranka. Jis 
pats įsteigė šeimyną, kurios 
centras buvo pats Dievas. 

Kodėl Dievas taip rūpinosi 
pašventinti šeimą? Jam juk 
nereikėjo nei šeimos, nei na
mą; Jis būti galėjęs savo 

sienos, kūtelė su šiaudais, kū-1 gyvenimą pradėti taip, kaip jį 
dikėlį paguldyti. Tačiau ten ir baigė, be vietos kur gal-
buvo viskas, kas sudaro na
mus ir šeimą. Buvo ten my
linčios motinos rankos, šiau
dus patvarkyti ir šiurkštų guo
lį vaikeliui padaryti minkš
tesnį; buvo ten žydrios ir 
akylios meilingos motinos 
akys, auksinė motinos širdis, 
švelniausia ir švenčiausia ko
kia kada šildė ir kūreno šei 
mos židinį. Buvo ten ir iv-
vas, tyria tėvo meile spindin
tis. Šis kūdikėliui, tiesa, bu
vo tik globėjas, nes vaikelis 
tikru tėvu turėjo Viepatį Die
vą; taėiau šis globėjas, tik
ras Marijos vyras, stovi kaip 
garbingas pavyzdys visų šei
mynoj tėvams. 

Pagaliau, ten buvo ta svar
biausioji ypatyl)ė, kuri suda
ro šeimą. Tai buvo kūtelėje 
paguUlytas vaikelis. Kūdikė
lio akys spindi gilia, neapsa
koma meile, kuri pripildo visą 
žemę ir kuri siekia visus lai
kus kaip ir paėią amžinybę. 
Tos akys pagauna ir mus, 
siunėia į mus meilės, vilties 
naujieną ir tikrą Kalėdų 
džiaugsmą. Tačiau įsižiūrė
ję pamatysime, jog patys pir-

Kalerfu švenčių proga sveiki
nu savo klijentus ir draugus! 

vos priglausti. Tai dėl to, 
kad Dievo Apveizda taip su
tvarkė, kad po Bažnyčios ir 
sakramentų, geriausia ir stip
riausia priemonė pasaulio iš
ganymui tai būtų šeima. 

Dievo Apveizdos sutvar
kymu šeima yra būdas, ku
riuo vaikai ateina į šį pasaulį 
ir būdas, kuriuo Dievo Baž
nyčia skleidžiama ant žemės. 
Krikščioniškoji šeima, tat, 
yra Bažnyčios pamatas. Iš
griovus šeimą, Dievui ta<la 
priseitių angelų rankomis, ar-

nėlės klauso! Jis motinos 
akyse įskaito pasitikėjimą ir 
meilę. I r štai mums stojasi 
prieš akis pirmos krikščioniš
kos šeimos vaizdas. Kaip Kū
dikėlis Jėzus lyg gerte geria 
meilę, trykštančią iš Jo mei
lingos motinos akių. Mato 
Jis savo motinos akyse tobu 
liausią pavyzdį visų laikų mo
tinoms. Jo Apveizda buvo taip 
suredusi, kad motinos bus 
pirmosios Jo žodžio mokyto
jos ir skelbėjos; todėl Jis tu
ri duoti motinos lūpomis tokį 
šventumą ir akims tokią švie
są, kuri padarytų jas tikrai 
iškalbingas ir neklystančias. 
Argi kada mums atėjo min
tis, kad pirmieji mūs>ų tikėji
mo aktai buvo padaryti vien 
dėl mūsų brangių motinų žo
džio ir įtikinimo? 

Vaikui augant, bręsta jo 
protas, auga žinojimas. Gal 

dangiškas tiesas, vėlesni per- davęs tėvas, ramus, bet už-
sekiojimai ir priešingi kitų ! jaučiantis ir pasišventęs šei-
žmonių mokymai neišraus | mos gerovei. Ten ir pats 

ba kuriuo nors stebuklu pa- turės broliukų ir seselių: 
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Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
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MARSHALL SQUARE 
LAUNDRY 

2617—19—21 W. Cermak Rd. Tel. Rockwell 9208-09 
Siųskite savo plovimą pas mus. 

LINKSMŲ ŠV.' KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGA 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

Gera Diena Tavern 

2320 So. I .aMit St. P h o a e SEEiey 3516 Chieago, Ill inois 
Biznieriai MAŽEIKAI, Savininkai 

U LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ' 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
ILLINGTON PHOTO ART STUDIO 

2006 West Cermak Road Tel. Canal 1807 
2J. Adomas Zalatoris, bendradarbis 

DR. P. J . BARTKUS, 
Physician and Surgeon 
2202 W. Cermak Rd. 

Chicago, 111. 

LINKSMV SV KALCDV SVEN'MV IR LAIMINGŲ NACJŲ METU 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

Welcome Inn 

draugų ar draugių, tai vistiek Ar vaikelis visa tai sužino 
pasitaikys. Ir laikui bėgant, 'per regėjimus, ar angelo bal-
vaikutis ima suprasti, jog.sų, ar iš dangaus, ar savo 
apie jį sukasi didelis, platus, j protu! Vaikas protu matuo-
slaptingas pasaulis,' ir to pa- ja, ką jis mato, natūraliai jo 
šaulio valdytojai tam vaike
liui yra jo motinėle ir tėvas. 
Visus reikalus jis kreipia 
prie jų, viską jis sprendžia 
taip, kaip motina ar tėvas 
jam .pasako. • Bet iš kur atei
na jaim mintis apie Dievą, 
Sutverto ją, apie įstatymą, ku
rio visiems privalu klausyti'/ 

protas tuoj nesiekia Dievo, 
bet turi būti į Dievą nukreip
tas. Tai padaro motina ir tė
vas. 

Tačiau neužtenka vaikeliui 
atmintinai visa tai išmokti; 
Sodžiai dar jo neįtikina. Jo 
akys temija ir kada jis ma 
to, kad tėvas ir motina pa 

viso to, ką dievobaiminga 
motina ir fevas pasėjo vaike-
kelio širdyje. Vaikas gal vė
liau gyvenime pamatys, jog 
pasaulyje veikia jėgos prieš 
Dievą ir Jo Bažnyčią. Šie 
priešai niekina visa, kas šven
tą, Dievo įsakymus, diorą ir 
primeta visokius šmeižtus, 
melus ir kitokius purvus. Ta
čiau visa ta neteisybė neiš-
raus tiesos, kuri stipriai šei-
Ir Kalėdos tai diena, kurioje 
Jis šeimos židinį įsteigė ir 
pašventino. Tvarte buvo vi
sa, kas šeimai sudaryti reika
linga. Ten buvo motina ir 
skaisti meile, už kurią skais
tesnes žeme nėra mačius, 
mos apielinkeje įleidusi šak-

Dievas, kūdikėlio asmenyje. 
Ten buvo ir dieviška meile, 
šviečianti Kūdikėlio akyse, 
meile, kuri karštesne už sau
lę, meile, kuri kaitina visą pa
saulį ir niekad neužgęsta. 
Svarbu, tat, kad mes kaiji 
reikiant įvertintume šeimos 
svarbą, stengtumėmės ją pa
laikyti, skleisti, apginti jo* 
šventas teises. Kas svar
biausia, visi šeimos nariai tu
ri kiek galėdami savo dali
mi prisidėti, kad ta meile šei
moje nuolal degtų, visus kai
tintų ir jungtų. O tai galima 
tiktai savęs atsižadėjimu, 
meile viens kitam, tėvų pa
garba ir Dievo baime. 

Kun. A. Mičiūnas, M.l.C 

W E S T S I D E 
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Linkiu Visiems Savo \Kostumeriams ir Draugams fe 

LEO NORKUS, Ir. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

| GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
S ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu-
$ sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEO-
I TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū-
3 sies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kita? 
I ištaigas. Visuomet kreipkitės i>as NORKŲ, kur gausite 

Greitą ir teisinga patarnavimą. 

„ 2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 8 

Štai atėjo vel Kalėdos! 

Teišnyksta visos bėdos, 

Lai pražūna skurdo baime 

Ir visiems ateina laime. \ 

W E S T S I D E 
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Linkiu Visiems Savo \Kostumeriams ir Draugams 

Hoyne Avenue 
Ekspresininkas 

(2248 S. HOYNE AVE.) 

Vladas Palikevičius 
("Vadinamas Wilsonu) 

Pristatau įvairių rūšių, an
glis iš parinktų Coal Yardų. 
Mano patarnavimu būsite 
(pilnai patenkinti. 

TEL. SEELEY 7895 | 

IMUTUAL FEDERAL SAVINGS 
And LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
BEN J. KAZANAUSKAS, Sec'y Treas. 

2202 W. Cermak Rd. Tel. CANal 8887 

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visie?ns Savo Kostumeriams ir Draugams 

M. BRINKO and SON 
PLASTERING CONTRACTOR 

2114 West 23rd Place TeL CANal 1090 
CHICAGO, ILLINOIS 

Įi LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

OTTO MAREK 
HOME BAKERY 

SCHLITZ ALUS 
221S W. Cermak Rd. Tel. Canal 8«78 Igną u ir Marijona BirgUiai 

2315 So. Leavitt St. Tel. Canal 7644 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
MRS. TEODORA MAROZAS 
DUKTĖ ONA IR SŪ1TUS STEPONAS 

RESTORANO Sav. 
Skanūs lietuviški valgiai gerai pagaminti 

2343 So. Leavitt St. Tel. CANal 4873 
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D R A U G A S Antradienis, g rnod 24, 1040 

PIEMENĖLIŲ DOVANA garbina IMevjj ir į«?iryj.i -> 
! mybę. 

Senovėje buvo paprotys jiems, kad ta. Karalių ra-, Šių Kalėdų šventojo paso 
duoti karaliams dovanas, suvystyta vystyklais ir pa-j kime piemenėlių pavyzdžiu 
Tuščiomis rankomis niekas guldytą prakarteje. Jio būtųi Jų pavyzdys gali mums duo 
nedrįso pasirodyti karaliaus galėjo angelo prašyti paaiš- ti naudingų pamokinimą i 
akivaizdoje. Daugelis rašy- kinimo; jie būtų galėję šaky- j Kaip jie stojo Atpirkėjo aki < 

B R I D G E P O R T B R I G H T O N P A R K 
?J*^S3S^ 

Y* 

sianeio karališkuose rihnuu 
gt, Bet to nedarė. Pilni gy 
vo tikėjimo ,tik rūpinosi grei 

tojų bei įvykių tai patvirt ina 
- neva savo viename laiške, 
rašo, kad net nebuvo l e i s t ą ^ B e t to nedarė. Pilni gy 
pasveikinti Partiečių kara
liaus be dovanos. Toliau Co-
elius Khodiginis pastebi, kad 
persų tarpe vyravo nelaužo
mas įsakymas j teikti kokių 
nors dovanų karaliui lankan
čiam savo pavaldinius. ramybė geros valios zmo-

Yra pasaka apie vienų ne- | | t e g „ n
( i e r ( ) S v a l i o s ž m o n ė s 

turtingų žmogų, kurs vadino 

ti, kad jie laukė Mesijo gim- vaizdo j su nuoširdžia dovana. 
taip i r mes, pilni gyvo tik-
jinio artinkimės prie kūtelč; 
pasveikinkime gimusį Kam 
bės Karalių, i r aukokim. 

eiau pasveikinti Kūdikėlį. Ne- j d f e f i f t | | į kūdikėliui gerų 
veltui angelų būrys toj S f M f c k ^ h . UJĄ Ypatingai tai Į J 
toj naktyj giedojo: "Garbe r e įk a l inga šiomis dienomi>, 
Dievui aukštybėje ir žemėje kada tautos, paskendusios ka 

ruose, atsitolino nuo Ramy
bės Karaliaus. A'. S. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ ®. " 8 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiem* Savo Kostumeriams ir Draugams 

KEISTUTO SAVINGS 
and 

LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Cahimet 4118 Jos . M, Mozeris, Sec'y 

Indėliai kiekvieno taupyto jo apdraus t i iki 
$5,000 Federal inej Į s ta igoj . 

Linksmų šv. Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

Linkiu Savo Košt mile
liams ir Diauuamis 

JUSTICE ELECTRIC 
S H 0 P 

4104 Archer Avenue 

Tel. LAFavette 3533 

W. Sebastian 

si Sineta. J i s iš tolo pama 
te karalių Artaksersų prisi
artinantį, deja, nieko neturėjo 
duoti karaliui. Tuoj tekinas 
pribėgo prie upelio i r ranko
mis pasemtą vandenį paauko
jo karaliui. Ta net menka . 
dovana buvo karaliaus malo 
niai priimta. 

Kristaus, karalių Kara
liaus, gimimo metu, piemenys • 
per visų naktį sergėjo savo 
bandų. Angelas jiems pasi- : 
rodė ir skelbė, kur jie galėtų | 
naujai gimusį pasaulio Atpir- ' 
kėjų ras t i . J ie , skubinda
miesi, vyko į sakytų vietų. 
Šventas Lukas aprašo pieme
nų atsilankymų pas KūdikCiį, 
bet nieko nemini apie bet ku
rių jų atneštų dovani]. Ar 
jie iš skubotumo tuščiomis 
rankomis atėjo prieš Visųauk-
šeiausių Kara l ių! 

Be abejonės, piemenys Lu 
Vo neturtingi ir geros š i r d i s . 
J ie savo neturtų ir gerų šir
dį paaukojo karalių Karaliui.', 

Xuo Mozės laikų žydai di-
i 

dėlių švenčių proga kokie 
nors aukų aukodavo bažny
čioje tuo tiksiu, kad įsigytų 
gausesnės Dievo palaimos. 
Taigi* i r mes nujaučiame, kad 
{liemenys įu pasirodė DieVis-
kojo Kūdikėlio akivaizdoje !K 
jokios dovanos. J iems juk i 
angelas pranešė žmonijos ii- j 
gai laukto Karal iaus ir Ac-
pirkėjo atėjimų šion žemėn.! 
Tad matome paveiksluose nu l 

'p ieštus tris piemenis, auko- f 

jaučius avinėlį gimusiam K ū 
dikėliui. 

J iems avinėlis buvo tinka
miausia dovana, nes, avinėlio 
savybes turėdami prieš akis. 
mes pastebėsime, kad ta do
vana labai gražiai atvaiz
duoja jų pačių nusiteikimą. 
lAvinėlis ar t imai seka savo 
maitintojų, kurių pažįsta dau
giau irš balso, negu iš išvaią 
dos. Iš matymo viena avit 
nuo kitų nesiskiria daug kuo 
ir yra viena kitoms labai pa-
našios/ Pr ie to, ypatingai po 
apkirpimo, avių išvaizda žy
miai skiriasi nuo piimykseio^ 
išvaizdos. Todėl avinėliui 
būtų sunku pažinti savo mai
tintojų, bet, syki išgirdęs joo 
balsų, tuoj pažįsta ir pribėga. 

Taip ir piemen>>, išgirdė, 
angelo balsų skelbiantį jiems 
Kristaus gimimų, tuoj be jo
kio tolimesnio klausinėjimo 
skul i naši i Betliejų. Iš pa
žvelgimo jie nebūtų pažine jų 
Išganytojo, nes dieviškas 
Kūdikėlis nesiskyrė nuo ki 
tų kūdikių. Tuo laiku žydų 
tarpe gyvavo įsitftinima-
kad lauktasis Mesijas ateis 
galindo karaliaus asmenyje, 
kuris savo majestotu pervir
šys Dovidų ir Saliamonų. 

Pasirodys angelas praneš* S* 
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Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Ihiutjams 

A. J. ZALATORIS 

H4. 
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PRANAS S. KUZMARSKIS 
I I 2635 W. 39th Place Tel. Lafayette 2358 

R Chicago, Illinois 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

* 

Universal Shoe Store 
3339 South Halsted Street 

A. ZALECKIS 
ir 

J. MARTIŠAUSKAS 
Savininkai 

Užeiga 
8 2 7 W . 3 3 r d S t . C h i c a a o , 111. Į3 Ni LINKSMU ŠV. *AL*I>U I 

JĮfc \m[ L L \ K J M E VAISIEMS S A V O K O i s T I M K R I A M S l l t l i .KAl ( . A M s 
lK\į4 FKKE DELIVEKY PtJMPS LOANED FKEE 

FINE WINES AND WHISKEYS 

6VENČR0 1H LAIMINGU NAUJU METU 

" KALĖDŲ ŠVENČIŲ TR LAIMINGŲ i l £ 
NAUJŲ METŲ 

LIMYSMŲ Sl'. 

Visiems Mūsų Kos tumer iams , Ka imynams , j §f. 
Giminėms 

Adomas ir Ona Kalėdos 
658 W, 35th St . Chicago, 111. 

F^ANKS' LIQUOR STORE 
( 4012 Archer Avenue 

i ia l f Blork of California 
ICE COLD BEER 

- BOTTLES AND % BBLS. 
Y A KAS & SOX " Phone LAFavette 2040 

B E K A R N Ė IR BUČERNE i 

•Ą 

iŠ.? 

LINKSMŲ Sv . KALĖDIJ &VĖNCILJ IK LAIMINGŲ 
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* 1 BALTIC STREAMLINE BAR 11 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
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Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JUOZAS ir PUDENCIJA RAČIŪNAI 
AUDITORIUM TAVEKH 

3137 South Halsted Street 
Tel. VICtory 6172 . Rez. YARds 1390 

NAUJŲ METQ T 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Drauaams 

CHAS. WERTELKA 
PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RŪŠIES 

SALDAINIŲ 

3107 So. Hals ted — Phone Victory 0885 
Kingsbury and Pi lsner on D r a u g h t 

Best Liąuors and Cocktails 
T. ALEKSYNAS, Prop . - S. ZUJUS, Mgr. 

M A R Q U E T T E P A R K 

4558 S. Washtenaw Ave. Tel. LAFayette 3713 
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l .INKSMį ŠV. K.\L:I>V š M N i U , U6 liAIMINGL' NAUJŲ METV 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTLA1EK1AMS IK DKAKJAMS 

Mykolas ir Elzbieta Rudauskai 
UŽEIGA IR HOLLY\VOOD SALĖ HENDON 

2419 West 43rd Street Telefonas VIRginia 9780 

IJNk.sMC ŠV. K\l . f: l ) i . Š \ I> \C! ( IR LAIMINGŲ N A l . l l METŲ 
M LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Iii LAIMINGŲ g | | 

NAUJŲ METŲ * " « 

VI LMS SAVO KOMI MLK1A.MS IR DRAUGAMS 

J . G R A Ž U L I S 

Linkiu Visiems Saro mdstvnterianis ir Draugams 

A. PETKUS 

• * i 

Cfmrsmus 

S V E I K I N I M A S 
ŠIUOMI S V E I K I N A M E 

f I S U S 11 WORIK) ( B R I D G E P O R T O ) L I E T U V I U S 

Su Linksmomis Kalėdų Šventėmis 
I R L I N K I M 

, Daug Laimes Naujuose 1941 Metuose 

II Wordo Lietuvių Demokratų 
Organizacija 

Užlaikau deimantų, laikrodini ir 
kitokių brangmenų. 

Laikrodžių taisymas, tai mano spe
cialybe. 

2502 W. 69th St. ' Chicago, Illinois 

£g g 4331 So. Rocku-ell St. Tel. Laf. 4709 Ik 
Suvalskines Duonos Išvežiotoįas 

vį I.INKII VISIEMS SAVO KOSTI .Mi:iiIA,US JK tftlAl GAMS S 
2 LIMlvSMl' SV HJfcLdtfHi š V K . N t l t l l t LAIMIMUŲ NAU41J METŲ 
• K Joiin5s Barber Shop 

, 1 ME.VS LADIES & CHTLDREN'8 HAIRCUTTINa jft 
^ ^ 4652 S«». \V( s teni Ave. Chtmjjtt, Illliiobs j | 

T O W N O F L A K E 
;^8^^RS^«&SB^«5^S &^^^Į^Į^J^*2&^^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ1^ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

l\U LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
? | S NAUJŲ METŲ 

131 L/mkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

CHAS. STASIUKAITIS 
Išvežioto jas Šviežios, Rūkytos Mėsos 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Vįsiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

Ko i 

J. M. TAVERN 
3503V2 So. Halsted Street . 

CHICAGO, IL.L. 

Tel. Yards 3692 
J O K Ū B A S IR ONA MASKOLIŪNAI 

Savininkaki 

H LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ^ įĮ? 

G. IR STELLA BURBAI 
m a TAILOR & FURRIER 
H M Furs Cleaned, Remodeled & Stored — Estimates Frce 

§f 1857 West 47th St. Chicago $įjį 

H LIMiSMT ŠV. KVLftDl ŠVENTU IH I AIMINOI >AI.1I METU 

PK 
LINKIU VISIi:MS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS 

ONA'S BEAUTY SHOPPE 
| | I 1820 West 47th Street Tel. Lafayette 8038 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S l ^ . i UMvSMI/ ŠV. RALFDU Š V l N r U . IR L A I M I M . r S U JŲ METU 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI MERIAMS IR DRALGAMS 

9 LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ m I J° e 'S M a r k e t 

NAUJŲ METŲ 

6720 So. Campbell Ave. 
I 1 

i 

I I I 
Tel. L.AFayettc 4161 

S. 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

J. KODIS UŽEIGA 

: ^ 3 » » ? S » ^ » ^ ^ » ^ ^ ^ ^ » » ^ » » » » » » * ? » » » » » » » W f » » » J 

N O R T H S I D E 

2622 West 69th St. 
Tol. Pr,ospeet 6 6 3 . 

Chicago, IU. X 

NAUJŲ METŲ 
Linkinte Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

ACORN CLUB TAVERN 
T H E R E S A O B E L E N A S IR SŪNUS S T A N L E Y 

701 W. 31st SI . 

I LINKSMI ŠV. KAI,f:IH sVEN«H IR I AIMIVf.l N Al JI Mt.TU 
i iNKii V I S I E M S SAVO KOSTI M E R I A M S IR D R A L G A M S 

W. V. Wilkonsen 
Virginia 0:J92 

zg f L i ^ f Z f ^ Z f ^ l * ^ \VH<» LESALE MEAT DELI V E R I 

Biznyje — 22 Metai 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 
JOHN G. MEZLAISKIS 

Generalis Kont rak torius ir Namu Statytojas 
6909 s. RockweH St. Tel. Grovehili 0036 g Remkite tuos visus, kurie skelbiasi Urauge 

Garsinkites "Drauge" ir patirsite didesnį pasi
sekime JŪSŲ biznyje arba profesijoje. 

W5šš£Š!Ė &*m**p**&*£*£^>&-&$^^ i 



Antradienis, griioU. 24, 11)40 

KADA KRISTUS GIMĖ 
Žiema, šaltis žnaibo pake- lūpos atsivėrė tylia 

leivių veidus. Jaunos Mari- ji vel, kaip kadais 
jos veidas matui jaunutis, naites Elzbietos 
bet pavargęs. Juozapas kan- garbino savo 
triai žygiuoja asilaičiu vedi- džiaugėsi Dievuje, 
nas. nytojuje, kad i i s 

velgti j savo tam? 
— Dievuliau, kad tiktai 

ma. galvelę kur priglausti šiai 
naktelei! — atsiduso Marija. Įžengė \ menką 
Jos grakštus, nešiltai apdeng- apsistojo. 
tas kūnas, sudrebėjo nuo žvar ^ i r atsitiko, 
baus, laito vėjo. Marija ma- v i e m t e n a į e s a n t j 
loniai pažvelgė į myhmąjį sa- p į r m g į m į s a vo sūn 
vo sužadėtinį paslėpanm didį ^ vystyklais ir pa; 

nuovargį. karte, nes jiems nei 
Iš mėnulio ėjo sidabrinė užeigoje/» (Luk., * 

9 
štiesa. Dangaus mėlynėj mir- Majestotingįausi 
gėjo žvaigždes, rwte, roHytfa- ^n2l\ dangaus ang 
mos šventiems pakeleiviams p 0 ją \Ty parpuolę 
kelia. Bežygiuojant ju žvilgs- pagarbino Dievo Ž 
nis u/kly(k> kalvelės daubtm. Kūnu. Marija jaul 
kur Šventoji Porelė sustojo tą artuma; ji klaust 
ties vieniša, gyvulių. kute. nįu pagarbinimo n 
Gal, kartais, čia jiems bus džių. Ji m a t ė , kai 
vietelė? (ial po ilgo ieškojimo kįm a s sužadėtinis 
prieglaudos Betliejaus mies- p r į e š jos Sūnų pa 
telyje eia, pagalios, ras po
ilsiui vietą. Kokie beširdžiai 
Betliejaus žmonės! Kiek sy
kių gerasis Juozapas klabeno, 
tiek sykių atsakyta vietos. 
K iekvienas atsakymas žeidė ^ d a n g i š k u 9Mm 

jo švelnią širdį. Koks dide- g l a u d § s a V Q 8 ū n ų > 

lis buvo jo skausmas, kada | d i k į p r i e s a v o ^ ^ 
paklabinęs paskutinės miesto 

maldoj. 
Ka<la mažutės 

jos Sūnaus, rankim 
kartą palietė jos si 
dą, jos širdis ir siel 

užeigos duris, gavo tapati il
gą atsakymą: — "Nėra vie
tos." Nebuvo kur kreiptis. 
Bet, staiga, jis atsiminė, kari 
netoli Betliejaus, ganyklose, 
yra gyvulių kute. I r jis, asi
laičiu vedinas, atlydėjo Mari
ją, prie šios, būsimos švetnos 
sanktuarijos. 

— Marija brangioji, štai, ir • 
vietelė, nors nepatogiausia, 
bet ji priglaus mus nuo šiur
paus vėjo. 

Marija dėkingai pažvelgė i; 
savo sužadėtinį. Padėkos 
jausmas veržėki iš jos skaid
rios krūtinės j 'Viešpatį savo 
Dievą, Kuriam prieš devyiis 
mėnesius per Arkangelą Ga
brielių tarė pasiaukojimo žo
džius: "Štai , aš Viešpaties 
tarnaitė, tebūnie man taip, 
tu sakai. ' ' (Luk. 1, 3-7). Ji 
dėkojo Aukščiausiam, kad Jis 
teikėsi duoti jai šią nykią, bet 
už tai paslėptą nuo pasaulio, 
pasaulio nepastebėtą, vietelę, 
jos gyvenimo visų šventinu
siame, paslaptingiausiam^ ir 
visų svarbiausiame laikotar
pyje jos laiko pilnybėje. Jos 
—»———————————__»—^——-— 

SUSIPAŽINKITE 

Taigi patariam visiems lie
tuviams biznieriams dar 
prieš Kalėdas susipažinti su 
Napoleonu PoČiulpu, žinomą 
Cherry Brand kumpių ir ki
tokių rūkytų mėsų dirbtuvės 
savininką ir pasinaudoti jo 
patarnavimu. 4538 S, Marsh-
field ave. R*p. 

žvelgė į savo Mažu< 
Jo gilus žvilgsnis 1 
vėjo, kad ji parpuo 
lių ir giliausiame n 
me pagiarbino savo 
vo Dievą ir Šutvei 
Karalių. 

Šv. Kūdikėlio die1 

ribės meilės šiluma 
šaltį ir nykumą. Ji 

! liau. J i siekė už 1 
vėlių, kur priemenei] 

j ir sergėjo savo ban 
I dieviško Kūdikėlio 
t urnas apšvietė juos. 

į bai nusigando, be 
jiems tarė: " N 
Nes štai aš skelbiu 
delį džiaugsmą, kur; 
sai tautai, kad šiam 
gimė Dovydo mietse 
jas, kurs yra Krisi 
pats. I r tai bus ji 
las, rasite kūdikį 
vystyklais ir pagukl 
karte. Urnai atsii 
angelo daugybė dar 
kariuomenės, kuri 
Dievą ir sakė: Gab 
aukštybėje ir žemėj< 
geros valios žmonėm 
lams pasišalinus nu 
nų į dangų, jie sal 
kitam: Nueikime Ii 
j ui ir pažiūrėkime 
įvyko, ką Viešpats y 

Plotkelhj Kef 
Kontestas 

Dabar intensyviai 
plotkeliiį kepėjų 1 
Jame dalyvauja ir \ 
nomas brolis Vlada 
kisMIC, kuris turėd 
riausias plotkelif ke] 
<inas nori visus taut 
savo meniškomis pi 
supažindinti. Kari g» 
giau balsų jas siunl 
šiems Gerb. Klebom 
gonininkams, zakrii 
savo plotkelių pavy 
tikisi laimėti kontest 

J is gamina įvairi 
plotkeles su gražiais 
kais užrašais. Bals 
sakymus siųskite brc 
Cibulskiui MIC. 23 
Oakley Ave., CMcag 

ji maldai, ir 
I savo gimi-

namuose, 
Viešpatį ir 

jos Išga-
teikėsi pa-

aites žemu-

vietelę ir 

kad juod-
ji pagimdė 
aų, suvystė 
iguldė pra 
buvo vietos 
2, 6-7). I 

ir švie 
gėlai apsu 

ant kelią, 
£odį tapusi 
ttė jų šven-
iėsi j*ų švel-
maldos žo-
ip jos išti-
s klūpojo 
agarbinimo 

Sutvėrėjo, 
bes pirmą 
skaistų vei-
la alpo be
imti. J i pri-
Dievą-Kū-

inės ir pa-
įčio akeles, 
taip s aza
rte ant ke-
rmsižemini-

Sūnų, sa-
Irėją, savo 

iviškos be-
% išsklaidė 
Ti siekė to-
kalvų kai
liai budėjo 
ndą. I r to 

apskelbęs. Jie atėjo sknl 
damiesi ir rado Mariją, ,] 
zapą ir kūdikį paguldytą ] 
ka r t e . P a m a t ę gi, j ie s 

I be ta i , kas j iems buvo p 
kyta apie tą kūdikį.'' (L 
2, 16-29). 

M A R Q U * 

Linksmu Šv. Kalėdų š\ 
Linkiu Visiems Savo 

Andreliunas 
6324 South 

Visokiausių laikrodėlii 
kitok 

Kiekvienas atsilankęs 
Vai : 9:00 A. M.-9:00 P. 
Rapolas ir Elz. Andreliū 

B R I D 
*&} 

§ Linksmu Šv. Kalėdų Š\€ 
Linkiu Visiems Savo 

Phone VICTORY 4356 

JOS. 
Prityręs 

DSIMONTAL — BRi 

3249 So. Halsted S 
• & 

B R I G H 1 

LINKSMŲ ŠV. KALEI 
NAU 

Linkiu Visiems Saro i 

D Z 
Berghoff Al 

1 i 

y j Jie la-
et angelai 
tebijokite! 
i jums fti-
rs bus vi-
tdien jums 
r Išgany to
stus, Vies
ulus ženk-
suvystyta 

Jytą pra-
trado prie 
ngiškosios 

garbino 
be Dievui 
je ramybė 
:is! Ange-
uo pieme-
kė vienas 
ig Betlie-

to, kas 
v ra mums 
¥ 

pejų 

i vyksta 
kontestas. 
visiems /i 
is Cibuls-
iamas ge 
^pimo m a 
itieelus su 
>lotkėlėnns 
avivs dtui-
ttinėja xi-
fcms, va r 

B( 
ai 

D5 

są 

4138 Archer Ave. 
» z* &*^&^*K^3Ha*ira^^sf* 

Linksmu šv. Raledu šv< 
Linkiu Visiems Savo 

Mest Ji 
ANTANAS 

Užlaika»u visokių laikrod 
instrumentų, plun 

2049 W. 35th St. 
Telephone L 

G E N 

LttfKSMŲ ŠV. KALEI 
NAU 

Linkiu Visiems Saro f 

l 
'4 

ii 
1 

istijonams \ -^ 
^zdžius ir 
tą. 
:ių spalvų 
s lietuvis 
sus ir m 
oi. Vladui 
324 South 
jo, IU. 

SABONIS 
» 

Du garsūs ir visų mėg 
Sabonis už malonų, nu( 
mą. O Buiek?, jame va: 
rėjimu: " A k koks malon 

Sabonis parduoda nai 
mainus visų išdirbyseių 
kaip jis būtų senas ar j 
rinkimą vartotų garant 

Kreipkitės į SABONĮ: 
1735 S. U 

Rez. Tel. 
Arba į j 

MAHONEY & 
5312-20 W 

Tel. LA 
z*&&*:# *&&£*& 

in- Toji Meilė pasiekė ir Toli
no- mus Rytus ir atvedė Tris Ts-
ra- mineius. J i apėmė visus pa-
;el- šaulio kraštus ir pakraščius 
sa- ir nudžiugino ir apipylė ge-
tk., roB valios žmones savo mei

lės dovanomis ir laime. Ji 

d, 
^; 

r; 
n: 

b 
bi 

T T E P A R K si 

Mičiu Ir La imi n iru Nau.iu Metu 
Rosturaeriams ir JDrauuamn 

Jewelry Store 
Western Avenue 
, žiedų, deimantų ir šimtai 
ų dalykėlių. 
gaus gražią dovanelę dykai! 
tt. Sekmač%niais iki 3 vai. pp. 

o 4 9 3 2 | | įai •i REPublic 4932] 
£Sk£S&* :̂ &m&&3?*&&: ^&3®i&&cm:<*-- & 

G E P O R T \ 
-čŽ^'&iZ&zčki • 

įčiu Ir Laimingu Nauju Metu 
Kostumeriams ir Draugams 

A. RIZGEN 
Eaikrcdininkas 
NGSNYBĖS — DOVANOS 

t. Chicago, IU. a i ^ 

O N P A R K ~ 

P ŠVENČIŲ IE LAIMINGŲ | | " 
JŲ METŲ I 
tosfuniertams ir Draugams • • 

I M I D A S 
aus Išvežiotojas 

^ristato g e r i a u s i o s rūšies 

rghoff Alų į Alines, kitas į-

igas, piknikus ir t. t. 

leikale kreipkitės pas M. 

imidą, — gausite greitą ir 
iningą patarnavimą. i ^ 

.1 
Tel. LAFayette 0401 I! 

gfi 
nčiu Ir Laimincu Nau.iu Metu H 
Kostumeriams ir Draugams ^ X& 

welry & Music 
P. LIAKAS, sav. 
lių, žiedų, dieini<aaitų, muzikos 
vsnų, piešelių ir t. t. J& '. Jg 

Chicago, Illinois|| | 
VFAYETTE 0332 fi . jįl 

E R A L 

i • 
P ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ I 
JtJ METŲ | 
ostuuirriams ir Draugams % 

IR BUICK! I 
ami vardai po vfsa Amerika. 
<irdų, ir teisingą patarnavi-
iuodami, sakysite su pasige-
is (pasaulis!M S 
jus 1941 B niekus, priima į 

automobilius, be skirtumo, 
lunas, ir turi didžiausį pasi- I 
lotų automobilių. II 

tiion Avenue, 
CANaI 6858, 

ražią įstaigą: 
SIROVATKA CO. 
ist Cermak Rd., 
ATndaJe 1707 

s N! 

ave vargstančiai ir taip ii- mano 
ai laukiančiai žmonijai ato- l>ešildy 
inios, troškimo išsipildy- dys p* 
ią. Meiles 

Amžiai prabėgo, karta po 
artos pragyveno, ir ta beri-
5 Meile vis tesėjo ir šildė Iš 7A 
elas, kurios artinosi prie jos ma žin 
dinio. Tr J i vis tebešildo, sių der 
L Amžinoji Meile, tavo ir ras. Bi 

ROOSEVEL 
Sveikinu Visus Sâ  

LINKSMOMIS 

JONAS BERTULI* 

2310 W. Roosevelt E 
( 

LINKSMŲ ŠV 
LAIMINA 

Linkime Visiems Sa 

LAIDOTUVIŲ D! 

S. P. MAŽEIKA 
A. M. PHILLIPS 
ANTHONY B. PET 
J. LIULEVIČIUS 

» r ^ « j 

širdį visados te- nuoš., o n; 
s, jei tavo ir mano ši r- nnos. gerės 
įsiliks prie Am/.inos Taip pat Ii] 
Židinio. ras. Tiktai 

A. P. Sandys Jjaus sienų 
i našiau, ne 

ira^ų arskrities gauna-
i u, kad ten sakriavai- Rezervuo 
liūs buvo ypatingai ge- 1941 m., ' 
Lilvių derlius yr.v 40 tui. 

T FURNITURE l 
/o Kostumerius ir Draugus 

KALĖDŲ ŠVENTEI 

; * 

J ir MIKAS JOVARAUS] 
Savininkai 

'oad Tel. SEEley 
:HICAGO 

. KALĖDŲ ŠVENČIŲ II 
SŲ NAUJŲ METŲ 

LVO Pažystamiems ir Draug 

į T U V I Ų 
[REKTORIŲ ASOCIAC 

Nariai: 
LACHAWICZ IR 
SŪN AI 
I. J. ZOLP 

K U S P. J. RIDIKAS 
ALBERT V. PETKl 

0*3^5»J?3&"J 

» 

unkeliųt derlius 30 
snis, nekaip pernai 
inų derlius buvo ge-
i rugių ir vasaro-
ct užderėjo perpus 
?kaip pereitais me* 

Dkite sausio 26 d.. 
"Draugo" konoer-

CO. 
s Su 

:MIS 

ĮKAS, 

8760 

R 

»ams 

;IJA 

us 



o DKAUGAS Antradienis, grnocL :14, 1040 

DĖL MOTINOS MEILĖS tų turėti nors dalį jų links
mųjų jausmų. Riedėjo aša-

11, 14). sunkaus darbo, laivui išplau- Artinosi Kalėdos. Laivas vojo, viskę atiduotų jei gale 
kus iš Xew Tork'o uosto, jis 'grįžo į Amerikos didįjį uos-

Rudens vejas ūžė lanke. Te-1 įtariama, lad ji ieško persis- skaito laikraštyje liūdną ži- tų. iTieste Jurgis vaikšeio 
vas Jurgis sedejo prie ugna- kyrimo su savo vyru. nių, kad vakar buvo jo m i- damas gatvėse įdomiai žiūrė-
kūrio skaitydamas laikraštį.' Motina netikėjo, kad Morų rūsio tėvo laidotuvės. Liū- jo į linksmus žmonas, kurir 
Sūnus Jurgis sėdėjo arti tė- šeimyna galėtų būti įtraukta dėsio metu jis nebuvo prie paskutinėmis pirkimo die-|tybėje, ir žemėje ramyl>ė ge liame nuliūdime. 
vo domėdamasis knyga. Moti- į šį įvykį. Nejaugi tai būtų mirštančio tėvo, jam sunkioje mis pirkinėjosi dovanas. Kur 

traukinys sustojo jo gerai pa

na ir duktė sukinėjos virtuvė- tiesa. 
je. N'amie buvo ramu, tik Motinos veide buvo žymus 
šeimininkių ūžesys virtuvėje nusiminimas. 
retkarčiais garsiai nuskambę- Jurgi! ji verkdama 

mirties valandoje pagelbėti. tik jis ėjo jo akis traukte 

Jurgis troško ramybės. Ma-, žįstame mieste. Berods, kas 
nė kad geriausia būtų, jpi jis | jam sakė, kad savieji nuo-

ros iš jo akil), kai žmonės grižtų pas motiną ir seserį, j širdžiai priims, 
giedojo; ' 'Garbė Dievui aukŠ- Tėvas miręs, jos vienos dido.! Priėjo prie namo. Beldžia 

! i duris. Girdi kaip ,ka< žing-
ros valios žmonėms." (Luko1 Jo dvasia persimainė, kada' (Tęsinys 7 pusi.) 

davo. tarė vvrui — niekad netikę-

Sunki ir sielvartinga I m v d t r a i l k 5 8P* l v u°t i W w » l Vi-
kelionė. Jis negalėjo nusiru | s u r ***P«t»*D Kalėdų dva-
minti. \Tors r.ebuvu rami* sia. 

Tai 

jis įsitikino, kad gerai padare Bevaikščiodamas- p r i ė j o 
Sutvarkę viską virtuvėje jau, kad mūšiu sūnus taip ga ; . „ , 0 1 „ 0 0 

. . , . T,. „ . ! I>\ a/A lUHlclllldS. 
motina ir duktė atėjo į pail- lėtų pasielgti. Ką žmones ' . 
sio kambarį, kur tėvas ir s ū-į pamanys skaitydami tuos ž o - j * e i m o s Se r o v e i -
nus buvo užsiėmę skaitymu, džius ? Kaip jis taip galėjoj 
Atsisėdo pasilsėti ir pasida-! suteršti šeimynos gerą var-

buvo prie būrelio, karis giedojo 
' Kalėdines giesmes. Jis gal-

T O W N O F L A K E 
linti mintimis apie įvairius dąf Mano sūnus! Kaip 
įvykius. 

Apielinkės žmonės ir beveik 
jis galėjo taip pasielgti f 

Tėvas stropiai perskaitęs, 
I' 

visas miestas gerbė Morus, pastebėjo; Kaip tas rašytojas 
Tėvas Jurgis Moras buvo išdrįso taip rašyti? Jo šir-
banko pirmininkas, garbingas' dis sunkiai pulsavo ir dau 
žmogus, pagarsėjęs labdary- j giau nieko negalėjo ištarti. 
bes veikime. Motina buvo 
gera ir pavyzdinga šeiminin
kė. Sūnus Jurgis, kuris prieš 
metus baigė kolegiją, matyt 
paveldėjo tėvo veiklumą. Bu
vo garsus atletas ir veikėjas 
jaunimo tarpe. Duktė Elena, 
vos dvidešimt mėtį, padėjo 
motinai šeimininkauti. 

Motina pavyzdingai vado-
savo šeimai ir džiaugėsi savo 
garbinga kilme. Kadangi jie 
buvo kilnūs žmonės, gerbtina 
buvo jų pavardė. Jie nevie
no nenuskriaudė, arba nieku 
nenusikalto. 

Po pasikalbėpimo tėvas at
sistojęs pasiraivė ir prabilo: 

— Na, — tarė jis, — man 
reik jau eiti. Šį vakarą ban
ko direktoriai sušauks su
sirinkimą. Šiais sunkiais eko-

Palikęs nuliūdusią žmoną U-
ėjo į tarnybą. 

Beeidamas į darbą, jis už 
ėjo į ofisą, kur sūnus dirbo. 
Nors pirmas sykis kaip tėvas 
netikėtai užėjo, sūnus gera; 
žinojo tėvo atvykimo tikslą. 
Ir jis jau skaitęs tą praneši
mą, kuriame buvo atspauzdin-
tas Jurgio Moro pasimaty
mas su artiste Kamora. 

Tėvas ir sūnus valandėlę 
atvirai pasikalbėjo. Tėvas pa
reiškė motinos skausmą ir 
nuomonę. Sunku bus šeimai 
tą smūgį pakelti. J ie susita 
re, kaip būtų geriausia tą ne 
malonumą pergyventi. Galia u 
šiai jie sumanė kas tinka
miausiai daryti. J ie visiškai 
tylės apie jų nusprendimą. Po 
pasikalbėjimo tėvas nuliūdęs 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ! 
NAUJŲ METŲ 

TAnkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

GREEN VALLEY PRODUCTS 
Švieži Kiaušiniai — WM. J. KAREIVA, Sav. 

4644 £o. Paulina St. Yards 5350; 

nominiais ir finansiniais lai- apleido sūnų, kuriam tėvo la
kais reikia spręsti opius I bai pagailo. 
klausimus. 

— Taip — atsakė motina, 
— ypač šiais karo laikais ne 
žinome ko galime sulaukti. 

— Mudu sykiu eisime, tėve, 
— sušuko sūnus. — Aš irgi 
turiu mieste reikalą. 

— Už pusvalandžio galėsi
me eiti, — atsakė tėvas. 

Kaip abu jau buvo išėję iš 
kambario, motina atkreipė dė 
mėtsį į dukterį, tardama; ? 

— Man malonu matyti ypa
tingos meilės ryšius tarp tėvo 

Sūnus tikėjo, kad dar ge
riau būtų, jei jis išvažiuotų ič 
miesto. Nuėjęs pas darbo 
viršininką ir gavęs užmokestį, 
apleido darbą. Po to jis, 
telefonu pranešė vienam ban
ko darbininkui ir prašė jo 
pasakyti tėvui, kad jis išva« 
žiuosiąs iš miesto. Jis neno
rėjo atvirai tai pasakyti tė
vui, nes žinojo, kad jis nesu
tiks, kad jis atsiskirų. nuo 
šeimos. 

Sūnus Jurgis išvyko į New 

DETROIT, MICH. 
SVEIKINU VISUS SAVO GIMINES, DRAUGU8 

IR PAŽYSTAMUS SU ŠV. KALĖDOMIS I R 
LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS 

Ona Žilinskaite-Aksomaitiene 
8232 E. Lafayette St. Detrolt, Mieli. 

R O S E L A N D 7 I L t l N O I S 
5 » » 5 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
MRS. PETRONĖLE JAVRA 

Užeiga 

10851 S. Michigan A ve. Chicago, UI. 

R O CK F O R, I L L. 
m 

• 

ir sūnaus. Rodos, kad niekas L York'ą ir po kelių dienų gavo 
negalėtų jų perskirti. i darbą prie laivo. Gera pro-

— Taip motin — pritarė j ga svetur išvažiuoti, taip-pat 
duktė. — Atsimeni, kaip tėvas ! niekas nežinos nei kur iške-
nusiminęs gyveno, kada Jur- liavęs. 
gis buvo išvažiavęs į kolegiją. Laivas vežė karo prekes į 
Tartum amžinai skyrėsi. ; Angliją. Darbas nevien sun-

Motina džiaugėsi šeimy- kus, bet ir pavojingas. Karo j 
niskoje nuotaikoje. Jautėsi metu daug laivų nuskandinta. į j 
laiminga, turėdama ištikimą tačiau atrodė kad Jis laivas 
vyrą ir dorai išauklėtus vai- keliavo rūpestingai saugoja-
kus. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ. 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Drauaams 

SILVER TAP TAVERN 
x ADOLFAS IR PETRONĖLĖ Savininkai 

1609 So. Main St. 
ROCKFORD, ILL. 
Tel. Forest 6438 

* 

W E S T P U L L M A N 
^i^tmsm^»xxmt^sam^xgiii 

LINKSMU ŠV KALĖDŲ ŠVENČIŲ I R LAIMINGU NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

Genzel Simonaitis 
537 W. 120 St. 

FOOD MARKET & GROCERY 

Buvo gražus rudens vaka-
mas. | 

Praėjo metai. Šeima nieko 
ras. . Vėjas ramiai dvelkė nežinojo kur sunūs randasi, 
saulėleidžio link. j Motina šiek-tiek pamiršus tą 

Mieste tėvas ir sūnus per- įvykį, negalėjo pamiršti sū-
siskyrė, sūnui Jurgiui netikę- naus. Nors jis būtų jai nu-
tai sutikus draugą. Bičiuliai sikaltęs, suteršęs gerą vardą, 
pasikalbėjo, nes sūnus turėjo1 vistiek nereikėjo apleisti my-
tmpuėiuką laiko šnekučiuotis | limųjų. Atrodė, kad tėvas « 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

Alex 8C Brone Zube 
. 701 West 120th St. 

MEAT MARKET & GROCERY 

LINKSMŲ ŠV. KALftDŲ ŠVENČIŲ I R LAIMINGŲ NAUJŲ M E f Ų 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

Stop at Joe's Grill 
12S04 S. Halsted St. 
Bhte Islaiul 3394 

Cahunet Park, IUtnois 
Joe GaJdeUs, Prcp» 

ir gėrėtis tyru oru. 
Ryte Morų namuose vieš-

daugiau kentė nei motina, nes 
jis dažnai apmąstydavo sū-

LIVKSMŲ ŠV. KAL&Dl ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ "NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

patavo tyla. Sūnus jau buvo naus padėtį, ir net jo sveika-
išejęs į tarnybą. Tėvas tuo' ta ėmė silpnėti, 
tarpu pusryčiavo. Motina; Sūnus bedirbąs laive nega-
pagaminus tėvui valgį skaity- Įėjo pamiršti tą li»dną dieną, 
dama rytmetinį laikraštį, štai- kada sąlygos privertė ji ne-

JOE'S PLACE 
FISH ON FRIDAY 

Finest of Domestle and Imnorted Wines> Liquors and Beere 
Bus.: Cotm. 1S86 — Home: Conv 3647 6S5 W. 119ti»t, St. 

LINKSMŲ ŠV. KALftDŲ ŠVENČIU IR LAIMINGŲ NAUJU METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

giai sušuko: 
— Na kas čia * 
Beskaitydama netikėtai pa 

atsiveikinti ir persiskirti su 
mvlimais tėvais ir seserim. 

A. Wasilauskis 

Vis kai laivu grįždavo j Nev 
York'ą, jis nusipirkdavo pri-

12247 Si3. Halsted St. 
HOME BAJCERY 

Chicagu. Illinois 

stebėjo: 
— Vakar naktį pastebėtas siminįmui savo miestelio lai-

Jurgis Moras važiuojant su; kraštį. Gal bus kas įdomaus 
gražiąja artiste Maria I ta-japie jo garbingą šeimą! 
mora jos automobilyje. Yra y ieną lapkričio dieną, po 

LINKSMŲ ŠV. RALEDi. ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

Maggie and Jigg's Tavern 
12217 Halsted St. 

Pullman 2448 Edward ZUewlcz, Prop. 

Linksmu Kaledu ir 
V* 6 6 

Laimingu Nauju Metų 
MES SIUNČIAME VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS 
NUOŠIRDŽIUS LINKĖJIMUS KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS 

MUMS B U V O TIKRAS MALONUMAS PATARNAUTI JUMS PRAEITY
JE IR MES TIKIME, KAD TAS DRAUGIŠKUMAS SU JUMIS PASILIKS 
VISUOMET 

HOME CRYSTAL 
LAUNDRIES 

"The Pride of The Housewife" 

S. PRIMACK, President 

Ir VISI Home Crystal Laimutes Darbininkai 

4204-22 S. Western Ave. Lafayette 9700 § 
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Prie Užeigos Durų I Del Motinos 
Muzikos garsai juokaujan- Išganytoji* Jėzų Kristų. Meiles 

čiųjų, liifksraų žmonių balsai Kalėdų ryte kiekvienas ku-, (Tęsinys iš 6 pusi.) 
pasiekia Juozapo ausis, kai nigas turi privilegija, atlai- s n į a į s ateina. Jam darosi 
jis stovėdamas prie užeigos kyg trejas šv. Mišias. Gražios kt>ista, nejauku, atidarant 
dnrų laukia ąteįnanįio savi- i.- jaudinančios yra Lekcijos Ąjuris, 
mnko. Graži naktis, žvaigž-j ir Evangelijos skirtos šioms 
des puošia šviesųjį dangų šventoms Mišioms. 
Už kelių valandų gims tų vi
gų žvaigždžių bei dangaus 

Tyla. Štai stovi — 
Pamiki- Motina pabalo, tartum sū-

me pirmųjų šventųjų Mišių n a u s dvasia. 
Evengelijų. Čion randame S ū n u s negaledamas i^;irt 

didžiųjų kūnų Kūrėjas, jvykių atpasakojimų, kaip .žodžio, tylėjo persikeitęs. 
Žvaigždes puošia dangų lyg Juozapas ir Marija turėjo j Motina prispaudė siuiu 
kybančios šviesos, virš Bet
liejaus miestelio. 

Juozapas vel sulaukia jau r V ! , iimsto įsakymas liete tik Juo-ne karta girdėtų ateftkyimj.! RW * \ • . . , 6 , v ... • zapa, bet Marija kartu vyko Savininkas rodos nuoširdžiai Į 

keliauti Betliejui! jsirašydin- j rankomis, verkiama sušunka: 
tų* nes Juozapas buvo iš Do
vydo giminės. Ciesoriaus Au-

no (iėl ko buvof išvykęs nei ma ,— prašė motina. — Te Įėjo ir dabar buvo ramus. j be geros valios žmonėms.'1 

minėjo slaptu su tėvu pasita ; vas mirdamas, man prisipa j į s meldėsi: "Garbė Dievui' (Luko 11, 14). 
rimu. Bet motina ir * » * • j žino, kad jis buvo kaltas. J i, L į f c y b j ^ , i r fe^ r a m v j 'Jonas Savukynas. 
viską aiškiai žinojo, nors jis viską prisipažino ir istaiski-
buvo pasiryžęs joms nesakyti. 'no! 

Jis prašėsi jų atleidimo už: šis pasakymas suteikė sū-ijĮg£gį 
jo tokį pasielgimą. Bet mo-| nui visiškos ramybės. Jo 
tina jautėsi, kad ji sfmų nu- nekaltybė nepasiliko užslėpta, 
skriaudžiusi. 

W E S T S I D E 

Atleisk man sunau už mano 
Karžygiškas buvo 30 pasi

aukojimas nors ir daug rei-
klaidingą apie tave galvoji- kėjo nukentėti. Visų perga-

W E S T S I D E 

žinodama, kad jos laikas yra 
arti. Jie nebuvo nei turtin-

nei visai beturčiai, bet 
įmonės paprasti) išgalių, ku-
įie nesulaukdavo kokių ypa-damrehs atvyko uzsirasvtų . r * . . A 11 mm išimčių patarnavime iš kaip buvo ciesoriaus Augus- U1; h \ * *T_ ~> 

atsiprašo matydamas jauną, 
moteriškę, išbalusia, nuvar
gusių tyliai stovinčių greta 
Juozapo. Užeiga pilna, no*; 

Savininkas pata-
kifcų luomų pusės. Dėlto ir 

ria gal *,tur b»tų gaUma ra- J J * * & & pa-
•t . 8au aps.stoj.mo v,eta. ^ t - * ( . w. v . r • T n „ prasta stovi, nenorej su skaudančia širdimi Juozą-^ . * *' 

n r a Į priimti. Net aiškus Margos pas žino, kad Jiems n e b u s * . • r . . ,. , , .,. - stovts nesuminkštino praspL vietos tų naktį Betliejaus l
 v ^ ' 

" . VT u * imųiųširtlLs. Mylėdamas Ma-
miestelyje. Nebuvo vietos " W 1 * , . Z L • riia su - nepapiaata meile Dovydo mieste Kristui, Kuris , 1 J 

et 
su tokiu skausmu ir liūdesiu 

— JSūnau! Sūnau! — lau 
kėni tavęs ir sulaukėm. Ačiū 
Dievui, sugrįžai. 

Sesuo, Elena, išgirdus mo
tinos balsą, atbėgo pasveikin
ti grįžusį brolį. 

Buvo 'daug džiaugsmo Mo
rų namuose. Sulaukė labui u 
gų ir linksmų Kalėdų. Nuošir
džiai, dfkojo Dievui už suteik
tas malones. Jie jautė, kaci 
visa tai tvarkė dangiškoji 
Valia, Kuri taip nesenai pa-

M šaukė jų tėvelį. 

Simus atrado trokštančios 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ^ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

M. IR K; KAMINSKAI 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Šviežios mėsos, daržovės ir kiti maistai 
Mandagus Patarnavimas 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ ' • 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

SIMONAS BALICKAS 
k rin učius Vyriškų i r Moteriškų Drabužių 

1 

i 

2305 So. Leavitt St. Chicago, Illinois 

2300 W. 23rd St. kampas Oakley Ave. 
TeL Canal 7178 

Telefonas Canal 4532 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
. NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

STANLEY CLEANERS 
S. ŠIMULIS, sav. — CLEANING & DYELNG 

n , T . „ Juozapas deda visas pasta n 
liuvo is Dovydo namų. Jeigu . . . . . • L, i» v , . / . - , ,t»as rasti tinkama vietą.. Dei Dievas būtų taip suredvs, j 
kad Kriatus gimtų iš karališ
kų tėvų, tuomet būtų buvę 
vieto* — užtektinai* vietos 
geriausiuose, turtingiausiuo
se, gražiausiuose Betliejaus 
namuose. Bet Kristus turėjo 
guiyg dieviškuoju sutvarky
mu ateiti tarp savųjų netur
tingiausiu būdu. 

Juozapas pasižiūri į Mari
jos baltą, nuvargusia veidą ir 
kartu jie vyksta už miestelio 
ribų į kalnus rasti ten sau 
"nakvynei vietų.* Rado ir ap-

ramybes. Motina ir duktė m^&^^SS^S^I^^S^^aS^BSB^Sk 
džiaugte džiaugėsi sūnaus &i- '^LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
grižimu. Štai jų akyvaizdoj 

2150 So. Hoyne Ave. Tel. CANal 5474 

tasai su kuriuo jie metus bu-į 
vo persiskyrę. Ji» nesiaiški-

Juozapas turėjo Mąnj;i nu 
vesti ton menkon vieton, kur 
pasaulio Kūrėjas gimė. Dėlto, 
-kad nebuvo vietos užeigoje, 
Mnrtįjų žmonių tarpe. 

Kai nušvis Kalėdų rytas, 
ir skubindamiesi . atsiklaup
kime prie kūtelės pagarbinti 
naujai gimusį Kūdikį, pasi-
klauskime savęs vieno klausi
mo, ir teisingai ir sąžinin
gai jam atsakykime. Dides
nis asmuo fcaip Juozapas kla-
1 ena į mūsų širdies duris. Ar. 

NAUJŲ >METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

' KAZIMIERAS TAMANAUSKAS 
B A R B E R Y S 

2224 South Leavitt Street 
CHICAGO, ILLINOIS S 

SS3ai 

sistojo g>-vulianis skirtoj pa 
, . . . . . , .mes ias atidarome, Ar mcas 
lapinėje apsisaugoti nuo gal- J 

cių ir lietaus. Čion Marijos < s a m e t a i P u ž s i ^ m ^ P a s a u l 1 0 
laikas atėjo ir pagimdė Kū-j reikalais, kad negirdim t o l i m e Kristų, 
dikį, mūši] Viešpatį, mūsų klabenimo garsų, pieną iš 

dienos, gal valandą po valau 
dos Jis, stovi prie mūsų šir
džių durų laukdamas '"pra
šau" atsakymo. Tas, Kuris 
Betliejuje gimė, Tas, Ku^isįmįą*mmnmnHmwmmwMmw&^^ 
yra Dievo Tėvo Sūnus, Kuris} LINKSMI; & KALĖDA ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJTŲ METŲ 

pats yra Dievas! Jo didžiau-! 
sis troškimas yra karaliauti' 
mūsų* širdyse taip, kad ga- • 
lėti] mums padėt. Gyvenimas 
yra sunkus, ypač katalikams, 
dėlto Jis ir prašosi įeiti, kaa 
galėtų įuumąįpadėt, mus nuo
lat stiprinti. ; 

Šį Kalėdų rytą, atidaryki
me savo širdžių duris. Įleis-

U N K T U VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

Antanas Lernatavičius 
UŽEIGA ir Lunch Room 

2259 So.' W e s t e m Avenue Tel. CANal 3772 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ1 

NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

-

B. KAMINSKAS BAKERYį 
BARBORA KAMINSKIENĖ, Sav. 

Kepa juodą, baltą duoną ir skanius keksus kasdieną 

2306 W. 24th St. Tel. CANal 0393 
CHICAGO, ILLINOIS 

! 

4 . V. M. 

* •• 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
f. r , , ,,t NAUJŲ METŲ- l M - • 
Linkime >.Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

PRANAS, STANISLAVA, SUNŪS 
PRANAS IR DUKTĖ KOTRINA 

' BALČIŪNAI 
GROSERNĖ IR DELICATESSEN 

2212 W«st 23rd St. Chicago, Illinois 
'• n "-J Canal 4777 

gLINKSMŲ. ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ §| 
KĄ _ NAUJŲ METŲ • 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

ALEX SHINKUNAS 
Pirmos Klases Bučernė ir Oroserne 

2200 W. 23rd St. Tel. Canal 7927 m ;^^^^^^^^^^W^^^^^^^M\^ g^^^^^g^^^^^3K3»a^^iaS£l 

• 

• 

« 
. * • . i 

LINKIME LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Savo Gerbiamiems Kostumeriams, 

Rėmėjams ir JŲ Šeimynoms! 

• 

. ^ f.-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Telset Tewelry Company 
JEWELERS & OPTICIANS 

• 

Cash arba Lengvais Išmokėjimais 
2205 W. Cermak Rd. Tel. Canal 5496 

arti Leavitt St. 

LINKSMŲ ftV. KALfcDįi 6VENCIV m LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

Boneventurąs ir Joana Butkai 
GROSERNĖ 

2848 tVe?t 21st Placje Telefonas Caixal 3292 Chleago, Illinois 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

•JUOZAS ir STANISLAVA KAUPAI 
Taverna — Gardūs Gėrimai — Geras Alus 

«5 2100 W. 23rd St. Tel. Canal 0759 
| m 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDV ŠVENČIŲ IR I^AIMINGŲ NAUJŲ M E T t 
LINKIMI' VISIEMS SŠAVO K O M I M L U J A M S IR U U A t G A M b 

Mr. 8C Mrs. Tannenbaum, 
MILUINERV & SPECIALTY SHOP 

2141 Wcst UITI na k R-oad Oiicago, Illinois 

M E T R O P O L I T A N 
STATE BANK " 

2201 West Cermak Road 
CHICAGO 

Kiekvieno Taupytojo Indėlius, iki #5,000, apsaugoja 
Federal Insurance Deposit Korporacija 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
JUOZAS IR MARGARETA 

DOBROWALSKIAI 
. I R 

SŪNAI JUOZAS IR VINCENTAS 
Aukštos Rūšies Bučerne ir Groserne 

• 

[2325 So. Oakley Ave. Tel. CANal 1712; 
Užlaiko vien geriausios rūšies mėsos ir grosernes 

dalykus. Pristatome į namus. 

LINKSMŲ ŠV. K \ l . i l»l ŠVENČIU IR LAIMINGU NAUJŲ M E I Ų 
LINKIU VISIEMS SAVU KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

Zelis Tavern 
JONAS, BRONISLAVA IR DUKTfi LAURA, ZEL1AI Sav. 

Geras Alus, Vynas ir Degtinė 
2235 W. Cermak Rd. Tel. CANal 7879 

5 > 

t . i .M\>ui s v . n,At/rjiH, į t v E a c i C i i i L . U 3 I I A < J I Ų - > A I J I > i t . i į 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTI MERLVMS IR D R A I G A M S 

f? § Uroserae — Užlaikome įjero alaus 
| i ( 2334 $o. uoyne Ave, xęl. muNrca 3671 

D i e n r a š č i o u D r a u g o 
KONCERTAS 

Sekmadien}, Sausio-January 26 d., 1941 m. 
SOKOL SVETAINĖJE 

Dalyvauja:— 
VISŲ MĖGIAMAS CHIC. APSKE. VYČIIJ CHORAS 

IR. 
DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELJiA CHORAS 

Koncerto Dirigentai: 
Dr. Arthur C. Becker Muz. Juozas Sauris 

http://aps.stoj.mo


D R A t T G A S Antradienis, grnod. 24, 1040 

Įsitikinsime, kad po tamsios, 
juodos nakties visados tina 

Žaibo greitumu apsiMike. dienos gyvenimo dulkėse, ka<l skaistus atbudimo rytas, o 

DIDIS DŽIAUGSMAS W E S T S I D E T Ę S T S I D E 

gyvenimo metai, vel priarti
no mus prie taip didžios ir 
nepaprastus, džiaugsmo šven
tes Kalėdų. Rodos visai nese
nai, Kjg vakar, šventėme 1!W9 
metų Kristaus gimimo šventę 
ir <!ar taip vaizdžiai plaukiu, 
įvairūs praėjusiųjų metų pri 

mes amžinai ilgėtumėmės die- po didžių audrų dangus 
išsiblaivo ir iš žydrios padan 

sušvistu 
te-

ges c&iaugsmingai 
viškosios laimės. 

I r kaip tamsių *ir audr inpi 
rudinio naktį jūreiviai dra- j mirgančios žvaigždelės h 
šiai žvelgia į tolimųjų pak- kančioj] saulė. 
rašėių šviturius, lengvai atra
sdami teisinga, kelią tarp šels-

Xe Betliejuje, liet" kad kiek
vienas pajustų giliai savt 

taurių jūros baugų, ta ip ir širdy gimusį Kūdikėli, tuomec 
Tačiau visa tai, mes turėtume visai sunkės-\žmones gal suprastų kas tai simmimai. 

buvo ne vakar, bet pernai. 
Milijonams žmonių i V šiais 

metais Kaltklų rytas atneš ne
paprasto džiaugsmo. M i lijo-
nai tikinčiųjų širdžių i ;eis 
pasveikint Kalėdų rytmečio te
kančia Saulę, kuri j au per du 
tūk>stančiiis metų nuo žemes

niais laikais drąsiau kelti sa
vo akis į aukštį. O apžvelgę 
loja, kad ir.es nepaskęstume 
tolimesniuosius horizontus, 
galėsime ir uies greičiau pas
tebėti panašius šviturių sig
nalus, kurie ir mums nuro
dys tiesiausius kelius per šių 

krašto ligi krašto savo meilės1 laikų sūkuringuosius verpe-
spinduliais šviečia ir uždega 
visus ramybes ir džiaugsmą 
ieškančius geros valios žmo
nes. 

Paprastai , lyg visai nejučio
mis, baigiantis metams gims
ta, kiekvienam iš mū«ų ta pa 
prasčiausia mintis, atsigrįžti 
į prabėgusius metus ir lengva 
įpratimu peržiūrėti visus sa
vo gyvenimo įvykins ir kas 
buvo malonaus dar kartų pa
s i r a u g t i , kas liūdnaus nukę 
sti ir kas blogo taisytis. Kad 
ir kažkokie gyvenimo vargai 
ir nepasisekimai prislėgta 
žmogaus širdį, vistik Kaledo* 
kiekvienam krikščioniui esti 
tyraus džiaugsmo šventė ir, 
kad tas džiaugsmas bent lai 
kinai užslopina visus tuos rū
pesčius, vargus, visus neda-
teklius, nepasisekimus ir su 
kupina širdimi pakyli aukš 
čiau nuo žemes dulkėto skur
do i r lengva krutinę atsidūs
ti : " Valandėle, kokia tu gra-

tus. Tuomet ir mes greičiau 

yra teisingumas, kas sąžinės 
jausmas, tuomet išnyktų nuo 
žemės paviršiaus visa tai, 
kas ilgus šimtmečius įmones 
"kankino ir žudė. 

A. T. Vienuoli*. 

Visa Chicagos lietuvija da 
lyvaus " D r a u g o ' ' koncerte 
sausio 26 d., 1941 m. 

Kalėdoms, 
Nauj iems Metams, 
Linkiu laimes, 
I r sve ika tos! 

W E S T S I D E BEN. J. KAZANAUSKAS 
2202 M. Cermak Rd. Tel. CANal 8887 

V " , , 

Z l . 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲį 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 
Į 

PETRAS IR BARBORA KRAUJALIAI, 
SŪNUS JUOZAS IR 

D U K T Ė G E N O V A I T E 
GROSERNĖ 

2245 West Cermak Road 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ-
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

MIDWEST STORE 
PETER BURDULIS, sav. 

Pirmos Rūšies Bučeme ir Grosernė 

Linksmu šv. Kalėdų švenčiu Ir Laimingu Nauju Metu 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir D ra u e am s 

WEST SIDE VIEŠBUTIS 
• 

Kambariai Rendon 
Dienai ar Savaitei 

Sale Rendon del 
visy parengimų, 
vestuvėm, šokiam, 
baliam. Virtuve ir 
sidabriniai indai 
dykai. 

WALTER NEFFAS, Sav. 
S. Leavitt St. Chicago 

Tel. Canal 9585 

2210 W. 23rd PI. Tel. CANal 5194 
CHICAGO $5 

Linksmu Šv. Kalėdų švenčiu Ir Laiminei) Nauju Metu 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

WEST SIDE EXPRESS 

Moving, 

Pečiams Alyva, 

JVienok kaip greitai i r neju
čiomis, nukritusi ant iupij 
Blizganti snaige ištirpsta h 
vandens lašu nurieda į žemę, 
taip lygiai bligstelejęs mumy
se didis Kalėiių džiaugsmas-
greitai atsimuša baisaus gy
venimo realybėje ir pajusime 
vel po savo kojų tą pačia p a 
niurusią žemę su visais savo 
skausmais ir vaitojimais. I r 
dažnai žmogus paskęsta rate, 
ta amžiname sukimosi rate, 
nesuprasdamas, kodėl taip 
trumpai ir retkarčiais teap 
lanko, žemės keleivį, žmogų. 
džiaugsmas. 

Laiko apsupti i r pasinėrę 
kasdieniniuose darbuose, mos 
taip dažnai, tolstame nuo vi 
so to, kas mūsa) išsiblaškiusiai 
sielai teiktų daugiau rimties, 
dažnai tolstame patys nuo sa 
vęs, sakydami žengią dide
liais žingsniais, tačiau žen
giame iš kelio. 

Mums, Kaipo ateities žmo
nėms, ypatingai turi rūpėti, 
ka<l dvasia visuomet būtų pa
lenkta ieškoti grožio, veržtųsi 
prie įdealo ir laimės. Tiesa, 
gali gyvenimas pasukti visai 
kita linkme, galime ir neįgy
vendinti savo gražių norų, 
skaisčių svajonių, kitais žo
džiais tar iant — nesurasti tos 
stebuklingos kiekvieno siekia 
mos laimės, bet svarbu jos 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ \ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visoms Savo Kostumerkoms ir Draugėms 

NANCY'S BEAUTY SHOP 
2156 West 23rd St. Chicago 

Tel. Canal 4674 
N. DRUMSTA, Sav. 

LINKSMŲ ŠV-. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ] 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

PETRAS, ELSIE IR DUKTĖ LILLIAN 
DEMSKIAI 

2203 W. Cermak Rd. Chicago, 111. 

• ^ 

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių 
I r Laimingų Naujų Metų 

Linkime Visiems Savo 
Kostumeriams ir Draugams. 

PETRAS P. IR 
VALERIJA 
MANKAI 

• -
-įr-

SŪNUS EDVARDAS 
FOTOGRAFAS 
Siūtai Daromi ant 

Užsakymo 
Cleaning and Pressing 
2230 West Cermak Road 

Tel. CANal 3114 

*.i* 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

J. J. ir P. M. Žurkauskai 
Aukštos Rūšies Bučernė ir Grosernė 

1957 West 23rd St. Chicago, Illinois 

Anglys 

ir 

Malkos 

2 1 4 6 S. Hoyne Ave. Chi 
Tel. Canal 5233 

S. T. FABIONAS, Savininkas 

m 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

STANISLOVAS ir ONA BUDAIČIAI 
Bučerne ir Grosernė 

Chicago, Illinois 2316 So. Hoyne Ave. 

t LINKSMŲ ŠV^JtAĮJiDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

NIKODEMAS IR EMILIJA 
KARLAVIČIAI 

IR SŪNUS EDVARDAS 
BUČERNĖ 

2201 West 21st Place Tel. Canal 2687 

ATYDA! T A V E R N Ų 
S A V I N I N K A I 

LJNKSMV *V. KY1.EDV ŠVENČII. IR LAIMINGI/ NAUJV METŲ 
LINKIU YISII.MS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

STASYS ir PRANCIŠKA LINAUSKAI 
UŽEIGA 

ALUS — VYNAS — DEGTINĖ 
'2335 So. Leavitt St. " Chicago 

Telefonas CANal 7030 

* Merty Xmas dC A Happy New Year 

JULIUS J. STROGUL 
PLUMBING — HEATING — SEWERAGE 

CONTRACTOR 

Estimates Furnibhed on Reąuest 

Chicago 2240 W. Cermak Road 
Phone Canal 4124 

Kuėmet Jums Bus Reikalinga Geros Degtines Ar 
Vyno, Pašaukite — 

LAFayette 3632-33 

Lipr Co. South Side M s a h 
JOHN F . SKORPIK, savininkas 

1945 W. 47th St. Chicago, 111. 
Louis Mingela — Antanas Krushinas — Benny Batek 

IUAPCUTIJ 
LAIKRAŠČIO 9-TI METAI 

ieškoti, į ją veržtis ir tanie jau • LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 9 f ^ S S S 
kipkviPTifliS žmnfrna tirrla nnri Si NAUJI) METI) x£ M IJJTOf kiekvienas žmogus turės nors 
lašelį tos dideles, kaip ryto 
saulė, laimes, apie kurią Liu
žinai svajoja iuūsių širdis* ir 
kurią nuolat jaučia žmogaus 
siela, nes j i yra atėjusi į mus 
iš grožio ir laimes karalijos 
ir kasdien mums apie tai by- j * 

r JŲ METŲ 
Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 

GEORGE'S METROPOLITAN HDW. 
& ELECTRIC SHOP 

Paints — Keys Made To Order — Electrlcal Fixtures and Suppliea 

JURGIS IR ROZALIJA NEVEDOMSKIAI, Sav. 
2215 W. Cermak Rd. Tel. Canal 2591 

3 LINKSMV ŠV, KALĖDŲ ŠVEAČIŲ ER, LAIMINGŲ NAUJŲ MOTU-
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

i JULIJONAS ir BIRUTE AKAVICKAI 
Grosernė ir Generaline Daiktų Krautuve 

f 2053 W. 23rd St. Chicago, Illinois 

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote "Drauge". 

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
J is aptarnauja Chicagos ir apylinkes Lietuvija. 

Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis 
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę. 

Sekmadieniais — 1-ma valandą po pietiL 
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare. 
Penktadieniais i r Šeštadieniais — 7-tą v a i vaK. 

W H F C — (1420 Kilocycles) 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

http://ir.es

