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Sveiki, Sulaukė Kalėdų?
ŠVENTOJO TĖVO PIJAUS X!PflSTAN- 

G0M1S PASKELBTOS PALIAUBOS
P. AMERIKOJ

P^arscūzija nemoka Amerikai 
skolų, o Austrijai skolina

PALIAUBOS KALĖDŲ 
DIENĄ

AMERIKAI NEMOKA, 
KITIEMS SKOLINA

LA PAZ, Bolivija, gr. 23. — 
Šventojo Tėvo Pijaus XI pa
stangomis tarp Paragvajaus ir 
Bolivijos padarytos paliaubos 
Gran Cako srity Kalėdų die
nai.

JAPONIJOJ SUDARYTA 
FAŠISTŲ PARTIJA

PARYŽIUS, gr. 21. — Pra
ncūzija aimanuoja, kad ji gy
vena didelį ekonominį ir fina
nsinį krizį, kad ji. neturi pi
nigų, kad mokėti karo skolas 
Ainęrikai. Tačiau ji tomis die
nomis duoda Austrijai 11 mili
jonų dol. paskolų.

TOKIJO, gr. 23. — Buvu- 
sis japonų namų ministeris 
Kenzo Adachi sukūrė politinę 
fašistų partijų. Partija pasi
skyrė ypatingų vėliavų. Jau
nimas bus uniformuotas. 33-ys 
parlamento nariai apleidę ki
tas partijas įstojo naujon fa
šistų partijon.

PREMJERAS APLANKĖ 
AMBASADORIŲ

NORI APDRAUSTI NUO 
CIVILIZACIJOS

PARiYŽIUS, gr. 24. į- Pra
ncūzijos premjeras Boneour 
vakar lankėsi J. Valstybių a- 
mbasadoj, kur su ambasado
rium E<lge kalbėjosi karo sko
lų klausimu. Matyt, premje
ras įdavė' kokius nors naujus 
pasiūlymus, kurie bus persių
sti į AVasliir.gtonų.

Gloria in E.vcelsiš gieda Angelai
Garbę Dievui duoda visi jie linksmai; 
Bėkit, vaikai, i kūtelę 
Pas Jėzų ir pas Panelę 
Švenčiausiųjų, Švenčiausiųjų. 

pTĖMADIENĮ "DRAUGAS
NEIŠEIS CICERO PRADĖJO SMARKIAU 

VEIKTI “DRAUGO” VAJUJE

CHICAGOJE
SUDEGĖ GRŪDŲ SAN- 

■ DELIS
TEISMAS NUBAUDĖ 

ADVOKATUS

Į Vakar gaisras sunaikino ja-1 Vyriausias Illinois valstybės 
!vų grūdų sandelį palei Chica- - teismas pagaliau nubaudė 20 
igo upės pietinę šakų ir 28 gat.-advokatų, kurie kitados iš

Pirmadieny, antrųjų Kalėdų I 
dienų, ’ dienraštis ‘ ‘Draugas

“Draugo” vajaus darbai Siųst
jkasdien eina pirmyn ir smar-

Vienas darbininkas žuvo -ir pe-
irbai sinskiene, -V. J. Janušauskas, |nkd sužeista. Sunaikinta apie 
mar-J- Mdtiėkaitiš, A. I alatnč-rhs; 1,350,000 biišelirj kviečių gi'u-

S. Stašaitis ir A. Stulginskas

STOCKHOLMAS, gr. 23. — 
Veikiantis Laplandijoj gydy
tojas rašytojas dr. Axel Mun- 
the, kreipės j Švedijos karalių, 
kad- i Laplandijų nebūtų įne
šama Europos .civilizacija, nes 
tas laplandieeiams būtų did
žiausia nelaimė.

VALSTYBĖS PRO
TESTUOJA

bus visų dienų uždaryta,. Šia
ndien, Kūčių dieną, raštinė, 
bus atdara tik ligi 5 vai. po 
pietų.

KOMUNISTAMS NEPA
SISEKIMAI

ŠANG1IAJUS, gr. 23. — Ki 
nijos vyriausybė- uždraudė pa
štu siuntinėti amerikiečio Rea 
leidžiamų- žurnalų “Par East- 
ern Reviev,’,” kuriuo palan- 
kiaujama naujai Mančukuo 
(Mandžiūrijos) valstybei. J. 
Valstybių pasiuntinybė prieš 
tai protestuoja.

256 'POLICMONAI 
DAUGIAU

Vakar Cbieagos policijos ta
rnybon priimta pirmutinė nau 
jų policmonų grupė — 25'6 vy
rai. Išdalinta jiems žvaigždės. 
Keletu savaičių jie lankys po
licijos mokyklų ir tik paskui
bus skirti pareigas eiti.

kyn. Pastarųjų savaitę buvo
, . ,. • , iš Cicero; A. Gilienė ir P. La-kontestmmkų , . \r c..būtis iš Bridgeporto; V. Stan- 

vajus ieikas iš Town of Lake; S. St.-i
pasiekė paskutinių savi) dienųjniu]is jg. Mai.quette Park, įr 
Bet ne taip dalykai stovi. Va- [y. Gaižauskas iš Roselando. 
jus tęsis dar ligi gegužės mė- į Reikia pastebėti, kad

toks" smarkus 
veikimas, kad, rodos,

1 Cieeros kontestininkai

dų.-Netoli esantis kitas grūdų 
sandelis vos išgelbėtas.

ŽUVO DVIKOVOJE

Vakar dienos metu keturi 
vlSl [plėšikai puolė Commonwealth 

daug fcįjįgpjj Co. parduotuvę. 4231
Šių savaitę šie kontestimn- pasivarė pirmyn. Tuo būdu jie Madison gal, privatus pa- 
n -nfldflro žvmin ■nnanno’n ■ -T 'Dranpan l.’-nn+pe+iTun- , . _ .kai padarė žymių, pažangų: J.'praneša kitiems kontestinin-lrduotll-“į sargas pakilo dvi-

J. Aukškalnis iš Gary, Ind.jkams, kad jie “Draugo“ va-;kovon su vlenu plgšiku. Abu. 
Pr. Žebrauskas ir P. Fabųo-Juje už pirmenybę kovos iki i dn žuvo. Kiti trys paspruko.
naitis iš Vėst Side; O. Ra- galo.

POPIEŽIUS ATIDARĖ 
MOKSLO AKADEMI

JOS SESIJĄ

LAIMĖJO PASITIKĖJIMĄ 43,-893 ASMENYS ĮSTAI
GOSE

LONDONAS, 'gr. 23. — Ko
munistai dėjo pastangas šalia 
Londono kalėjimo snorganizno 
ti demonstracijas dėl komunis
tų paleidimo iš kalėjimo. Ta
čiau policija jų šias pastan
gas sukoneveikė.

Skundėjas neina teisman, o 
vienuolės kalėjime

MElKICO CITY (per paštą.). .žengimų — vienuolijos nžlai-

I PARYŽIUS, gr. 23. — Pra- 
[ncūzijos parlamentas reiškė

VATIKANAS, gr. 22. — [pasitikėjimo nauja vyriausybe,
Gruodžio IS d. Šventasis Te- j kada premjeras Boneour pra-

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
GLASG0WE

GLASG0W,’ Škotija, gr. 23. 
— Įvyko didelės bedarbių riau
šės. Sužeista keliolika riauši
ninkų ir policininkų.

PARVYKO AMBASA
DORIUS

- NEW YORK, gr. 23. — D 
Londono šventėms parvyko a- 
mbasadorius A. Mellon.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN 
KĖS. — Šiandien numatomas 
lietus; vidutinė temperatūra.

San Pedro de los Pinos, fe- 
deraliam distrikte, seserys vie
nuolės užlaikė Gerojo Piemens 
namus. Tai nebuvo vienuolija, 
bet likimo slegiamoms mote
rims ir mergaitėms .prieglau
da. Pačios seserys nedevėjo 
vienuolinių rūbų. Buvo apsi
taisiusios kaip paprastos mo
terys. Namai priklausė vienai 
anglų moteriškei.

Katalikybės priešai pranešė 
vyriausybei, kad tuose namuo
se seserys tari vienuolynų. Šie
met birželio mėn. 29 d. vidu
naktį namus staiga puolė ka
reiviai. Penkios seserys suspė
jo pasprukti, o keturios suim
tos. Buvusios namuose mote
rys ir mergaitės išvarytos gat
vėn, o namai konfiskuoti.

Suimtos ■ keturios vienuolės 
paimtos teisman. Ten jos ap
kaltintos krašto įstatymų pel

kynui. Teismas jas visas nu
baudė po 6 metus kalėti. Pa
imtos aršiausios rūšies kalėji
mam Tenai patirta, kas iš jų 
dvi serga džiova. Tad tos dvi 
pasiųstos j kalėjimo ligoninę. 
Paskiau ir likusios dvi paim
tos į ligoninę, kur būtis joms 
yra toli kartesnė, negu pačiam 
kalėjime.

Jos visos apeliavo. Dukart 
buvo pašauktos teisman, bet 
skundikas nepasirodė ir bylos 
nagrinėjimas atidėtas. Kultū
ringuose kraštuose kaltinami 
paleidžiami, jei skundikas an
truoju atveju teisme nepasi
rodo. Bet Meksikoj yra kitaip. 
Matyt, nėra kaip jų kaltinti, 
nes nenusikaltusios. Nežiūrint 
to, jos laikomos uždarytos.

Yra baimes, kad jų apelia
cija bus paneigta ir jos bus 
išsiųstos į bausminę salų.

vas Pijus XI atidarė naujus 
akademinius metus Pontifika- 
linėj Mokslo akademijoj. Kal
bėdamas Jo Šventenybė tarp 
kitko pareiškė: Žmogus nega
li atsiekti pilnos tobulybės, bet 
jam reikalinga visados to sie
kti ir tobulėti.

nešė, kad skobi klausimas ati
dedamas iki kovo 4 d.

RADO MERGAITĖS 
LAVONĄ

PEORIA, III. — Nudegusios 
jKresge parduotuvės griuvė- 

Su akademinių metų atida-' šiuose rastas 19 m. amž. mer- 
rymu įvyko kitos iškilmės. A-'gaitės lavonas. Žuvusioji 
kademijos narį kun. G’. Anl o- yra Genevieve Arter. Ji par- 
nelli, kurs per ilgus metus duotuvėje dirbo.
daug darbuojasi, Šventasis Tė
vas atžymėjo, 
monsignoru.

paskirdamas

SUSIRGO

Chicago sanitarinio distrikto 
ėmė algas, bet distriktiiif^ię- 
ko neBirbokštai bausmės!—

Vienam advokatui atimta a- 
dvokato teises, vienas dviem 
metam suspenduotas, trys vie- 
neriems metams ir penkiolika 
suspenduota pusei metų. Be 
to, 16-ai advokatų paskelbta 
cenzūra (papeikimas), o 16 iš
teisinta.

1 UŽMUŠTAS IR 11 SU
ŽEISTA

Lincoln gatvėje automobi
lius užlėkė ant būrio darbinin
kų, kurie taisė gatvėlcarių bė-

lllinois valstybės viešosiose [Sius- 1 darbininkas užmuštas,
įstaigose — kalėjimuose, prie-Pa™.i'in"a' 
glaudose, ligoninėse, šiandien 
užlaikoma 43,693 asmenys. Jų 
visų išlaikymui milžiniškos su
mos išleidžiamos.

NAUJŲ ĮMONIŲ SKAIČIUS
Naujų įmonių Lietuvoje nuo ' 

vidurio rugpiučio ligi vidurio 
I spalių įsteigta 27. Jų didžiau-

NEPAKENČIAMAS
VANDUO

Pietinėj Chicago daly tre
čia diena kaip vanduo atmie
štas chloriną. Stačiai negalima 
vandens vartoti gėrimui ir vi
rimui.

Jei fabrikų kompanijos ter
šia ežero vandenį, dėl ko jos 
nepatraukiamos tieson.

sužeistas ir 10
lengviau.

Automobiliu važiavo dešrų
gamintojas E. AVessling. Po
licija sako, kad jis buvo gir
tas.

25 METUS KALĖTI

Žmogžudį W. O’Brien teis
mas nubaudė 25 metus kalėti, 
kada pranešta, kad jis nepa
gydomai serga ir jo gyvenimo 
dienos greitai baigsis.

Apiplėšta Commonvvealth 
Loan Oo., 1791 Hovvard gat.

Užuojauta p. L. Šimučiui
Serga Juozapma -Balsevičie-! sia yra kaiiogų fabrikas sū d 

nė, Aušros Vartų parapijos pa[miL utų kapitato ir klijx} fa_ 
rapįjonė, gyvenanti ties Hoyne jjrikas su 200 000 litų įoUau 
avė. Gydoma Šv. Kryžiaus li-'
goninėje.

Iš oro biuro spėjama, kad 
Kalėdos Chicagoj praeis be 
sniego.

eina 1 alaus bravoras, 5 ma
lūnai ir kitos smulkesnės įmo
nės.

BARSIMĖS “DRAUGE*

Vakar gauta iš Lietuvos liūdna žinia, kuri sudrums
tė Kalėdų nuotaikų p. L. šimučiui, vyriausiam “Drau 
go” redaktoriui. Pranešta, kad gimtinėje pastogėje 
lapkričio 39 d. mirė jo mylimoji Sesutė a. a. Ona, 
Knizimienė. sulaukusi 43 m. amžiaus.

Didelio liūdesio valandoje reiškiame p. L, šimu
čiui širdingos užuojautos.

“Draugo” Redakcija, Administracija ir
J spaustuvės darbininkai
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DIENOS KLAUSIMAI
ŠIŲ ŠV. KALĖDŲ MINTYS

-Medžiaginiu žvilgsniu imant, „šių metų 
Šv. Kalėdų šventės yra liūdnos. Jas švenčia
me sunkiais depresijos laikais, kada milijonai 
žmonių, neturėdami darko, kenčia vargų, ba
dauja, kada tūkstančiai kūdikių ne tik do
vanėlių, bet'ir žmoniško duonos kųsnio per 
Kalėdas neturės. i ;

Bėt dvasiniu atžvilgiu, nežiūrint kokiais 
laikais mes negyventumėme, Kalėdos niekuo
met nenustoja; savo prasntės. Visada jos yra
linksmos. / ,ri /;į.ri/; ■

KkiūS liudesiaiš nebūtum suspausti 'medžia
giškai, jei visai, supranti Kalėdų prasmę, dva
siniai per tas brangias .šventes gali džiaugtis.

Kristus, gyvendamas 'žemėje, ir medžia
giniais žmonių reikalais lūpiūbsi? Jis ; gydė 
ligonius, ramino ir užstojo; nuskriaustuosius, 
visų žmonių lygybę paskelbė; vergiją pasme
rkė. Jis ir šiandien yra .sti niuniis. Kristaus 
įsteigtoji Bažnyčia visais, amžiais. žmoniją, ve-, 
dė ne tik prie sielų išganymo, bet, laikantis 
Išganytojo nurodymų, stengėsi rūpintis ir 
žmonių medžiagine gerove, globojo vargšus 
ir ligonius,; smerkė žmonių išnaudotojus,' ro
dė kelius, kuriais. žmbūija galėtų prieiti prie, 
to, kad sumažėtų vargai, kad neliktų nei 
skriaudikų nei skriaudžiamųjų, kad šventa 
ramybė žemėje, viešpatautų. Ir negali likti jo
kios abejonės apie tai, jei pasaulis laikytųsi 
Kristaus ir Jo Bažnyčios nurodymų, nebūtų 
prieita prie tokių: vargų ir nelaimių, kokie 
dabar pergyvenami; ' ; „ ' .

Krikščionys, suprasdami Kristaus moks
lo reikšmę, matydami pasaulio visokius iiega- 
liavimus, minėdami Pasaulio IšganytojaUš gi
mimo šventę, padidinkime energijų dirbti 
tiems darbams, kurie veda prie atnaujinimo 
visko Kristuje! , ,

KALĖDŲ rytas

. j /'/(Gaida: ‘IVenite-Adbremuš/j)
Linksminkis, -pasauli, gimė A (pirkėjas. / -
Šių naktį Betliejaus stainelėj; / .-;,://.; A-; '-U riri.
Piemenys’ grįsta’dovanas- sudėję—;

* Širdis atidavė;Jo Valiai. . "U
Naktis nušvitOį žvaigždė kelių rodo,
Atpirkėjui pasaulio visi garbę duoda -
Kurs ginė šių naktį Betliejaus tyartelyj.j '

, Gul mažutėlis 'ant šienelio kieto,
' Tikras Sūnus DieVo, Karalius viso svieto 

Renkas menkų sau vietų žemėje. .
Šiandien skubėkim į Jie t) iė jų bėkim 
Pasveikint Pasaulio Tvėrėjų 

, Įdulkini ant kelių, dovanas jam dėkim, .:/ ■ ri 
Išg&Uyino Viltis'iatėjo. ' "

Sielas ir širdis savo paaukokim ' •- -
„Sykiu su piemenėliais, jam giesmeles giedokim:;,. 

Garbė tau?;Viešpatie aukštybėse! / f . \
Žemėj ramybė žmonėms geros valios?' jį į 
Kurie šiandien suklaupę prieš galybių Karalių, 
Kur gul tvartelyj ant šieno.

Lietuvytis

zdžiū kitus .ragina prie ‘tikro 
katalikiško gyvenimo'; bei y-te/ 
vynėS/meiles.; ri; ' /

Sveikinu j visūs šios; koloni
jos:/žmones, kurie remia ir

Kalėdos

PRIE S O

Nors it uola prispausta Ims k r ii t i nė, 
Širdis noks- skaudės it“ nerims. i

Kalbėk karštai maldelę begalinę /A:. 
Tau džiaugsmas išiiaujd iatgims!

.Kad žmogus ir visko ' žemėje'; netenka,/ 
kad jis ir yra persekiojamas ir kankinamas, 
kad jis ir didžiausių skurdų kenčia, Šv. Ka
lėdų ryte, nuėjęs į bažnySų ir pažvelgęs į 
Kūdikėlį Jėziį/ susiramins, jo širdis džiaugs
mu prisipildys, lies, Jėzaus Kristaus gimimų 
atmin'ęš, geriat! suptas žmogaus gyvenimo ti
kslų šioje žėinėje, pakils anksčiau medžiagi
nių daiyiii, kurie yra tik paprasčiausia prie 
mo'hė- gfvybę kūne palaikyti, kad galėtų sft- 
vo nemirt i ngų Sielų išganyti.

Sunkaus jei.vargelio būsi prispaustas? 
Tau kruvinos: ašards birs;:;

Baisaus jei likimo būsi prigautas - - 
Gyvenimas tavo pairs...

.Nors it ugnies liežuviais tave.svietas 
iieplaklų visai nekaltai...

■ Jei be žaizdų. neliktų kūne vietos — 
Tave bekankinti} skausmai !

, kad, žmoniją.
CUnyti, jai dangų atjdai'ip l. Bet Jo žmonės 
nesuprato; Kankino, .plakė, .Spiandė LiJo' ri-'-' 
ntąveidų,/erškėčiais,.vainikavo ir prie kry
žiaus prikalę. Koką baisūs,,nedėkįnguipas, Bet

z .savo kančiomis Kristus amžina laimę dangu
je žmonėms, į Jį įtikėjusiems ir sulig Jo mo
kslo gyvenantiems, užtikrino;, Dėl to- žniogūš,

■ nors jis ir viską žemę j e. prarastų, jis, vis ,dėL 
/ to sielų turi, kurios amžinai laimei Kristus 

vri užgimė, kentėjo iri mirė. Ar bereikia didesnio 
džiaugsmo žmogui žinoti, kad jis turi ką nors 
amžino, kad jis ir po mirties gyvens. Kris
taus gimimas tų užtikrino.- Taigi,- nežiūrint

Si

Prie gimusio Kristaus kelki tik širdį 
■ ( Ir skriski prie Jo mintimis; . 
iPas Jį . vien atrasi prarastų viltį,

Tik, kreipkis prie'Jq maldomis!
' L. šilelis

AČIŪ!

pasaulį atėjęs atnešė ramybę 
geros valios žmonėms.

Kristaus gimimas yra tai 
-pirmasis pasaulyje regimas pa 
širodymas ir tasai atėjimas y? 
ra begaliniai reikšmingas. To
je- šventoje naktyje žvaigždė 
šviečia, ~ rodos, it dangiškos 
globos ženklas, pažymi tolimo
ms šalims, tų Betliejaus st&i- 
nelę, nurodanti vietų rytų Iš
minčiams, kurioje pasaulio At
pirkėjas vystykluose suvyštyJ 
tas guli. Ten traukia/ rodos, 
kokia tai stebėtina jėga tris 
Išminčius, kad' greičiau atvy
ktų Betliejun ir pasveikintų 
Kūdikėlį Kristų. Ten tojfe na
ktyje ramiai gieda angelų cho-, 
rai: Gloria in eycelsis Deo. 
Taipogi angelo užkviesti ir pie 
menėliai renkasi ir sveikina 
dieviškąjį Kūdikėlį. Ir mums, 
katalikams, reikia mintimis 
Skristi į tą nuo senovės, -per 
pranašus pažadėtą. žemę,. Bet
liejų ir pakelį džinugsiiįįngas' 
pilnas dėkingumo širdis? .šūvo' 
Atpirkėjui tokiame, kūdikiška- 
jiie-iiiiBįaiiku'iiie, kaip aifi8.-pie5 
menėliai šventoje naktyje.

Visiems savo draugams ir prieteliams' 
švęįkinušienis Šv. Kalėdų šventėmis, reiškiu 
nuoširdžių padėkų! Neturėdamas galimybės 
kiekvienam atskirai padėkoti ir pUgitįisti; svei
kinimus, mylimam dienraščiui “Draugui” ta
rpininkaujant linkiu Visiems linksmų šventų 
Kalėti;! - - į : ;

Leonardas šimutis,
“Draugo” red! ir, A. L. R. K. Pėdei’, sekr.

ŠVENTOS KALĖDOS
Laikas grobai bėga ir mūsų 

gyveninio dienoki kartu Visi ia- 
lynUslenka su įvairiais, ūietij 

/Sezonais; Vasara, rodos, per- 
greit -nuslydo/ir rudens. šaltas 
vejąs; nukrėtė gėlėlių. žiedelius 
ir ‘ medžių; lapus; tuč/ tuojąū 

’ pasirodė žiema,„kuri baltu šitie 
gu nuklojo. žęmę.’ Štai, vęiriŠyi. 
Kalėdos. /

1 ’i i • -š- tūkstantį, devynis šiai-' 
ritus trisdešimt du mėtas, buvo 
pirmosios Kalėdos. Tada Bet
liejaus kūteįėjė? Dievas-Žmo
gus, ir-. mūsų Išganytojas ra
mioje naktyje atėjo ir' a! įda
rė naujos gadynės,, meilės ir. 
ramybės. Vartus; n t neri? ri visų 
tautų. žmoųėmš- naująją;šviėyų,: 
kuri-; šviečia nito vieno žemės 
pakraščio iki -kito „ir,-švies- iki 
pasaulio pabaigos. :

tNors Išganytojas- atėjo, bet 
Jis jaii buvo,,’ pasaųlyjė- prieš 

, ŠUvo; -viešą, pasirodymų. Nės :vi 
>i daiktai,-1 prieš, pasaulio- si:- 

' tyėrimą- turėjo - pinuBsjiį būvį 
Diego mintyje,1 tito labiau, mū
sų Išganytajas. Juk jis kartu

yra Dievas ir Žmogus. , Evan- 
gėlisfei aiškiai.liudija apie pi
rmąjį Išganytojo buvimų, ku
ris yfa labai svarbu- deiiai'su-' 
pratimo ir įvertinimo Jėzaus 
gyveninio. Tašai pirmasal Jo 
gyvenimas, .yra dvejopas, bū
tent, 'Žemiškas ir pirui pasau
linių laikų. Apie tai .visųpir- 
n/iau/iai žyiiiii'š/. istorikas /šviį 
Jonas Evangelistas savo' Eva
ngelijoje/pako apie to gyvėr 
nimo ypatybes Dievu kūrinių 
atžvilgiu. Buvimo atžvįlgiū Iii 
sąi gyvenimas yra.be pradžios; 
ir - be pabaigoš; .žodžiu, sakant, 
pilnoji Amžinatvė. “Pradžioje 
buvo Žodis;, tas Žodis buvo 
pas- Dievų lr Žodis buvo- Die
vas."’f.loii. 1, -1). Taigi aišku, 
kad visa ko' pradžioje,įkuoųiet 
prasidėjo pati šventoji istori - 
ja, Jis buvo pi n . to amžiaiis.

' Ženiiškasai Kristaus gyveni
mas jaii, tūrėjo SayO' pradžių 
Senajame -Įstatyifiė. Sv. Pau
lius Senojo, Įstatymo killimną 
ir gtozį isiėiskia siais zod 
Žiaįsi- “Jiems; buvo paydšt-i 
Dievo pažadėjimai” (Bom. 3,

2); Jiems priklauso, įsūnystė-,
1 jiems priklauso garbė ir san
dora, ir įstatynidavyš'tė, ir ta
rnavimas Dievui ir ' pažadėji- 
įniai; jieinš priklauso tėvai, iš 
kurių kūnų yra kilęs Kristūs, 
kūrė; yra Dievas palaimintas 
per amžiūs jjfiom 9-4. 5). Tais 
žodžiais-šv. Paulius' nurodė 
dvejopų ,, Kristaus gyvenimų, 
būtent, dvasiškąjį ir fiziškąjį, 
pirmykštį. Pirm atėjimo, Pra
našai Vaizduoja Kristi/ įvai
riai!; reiškiniais, kaip tai Jo 
Dievybę,'; žinogybę; Jo gyveni
mo vietą, laiką,; kūriamė už
gims,; aplinkybes, Jo veikimą 
kaipo didžio’Pranašo ir Stebū-, 
kladario, kaipo Atpirkėję kėri; 
Įėjimais ir mirtimi, Jo atsikė-1 
liiną iš numirttsjųjų, kaipo pa- 
fekiįlio Tėisėjo, majestotiškų' a- 
tėjimų. ir t.t. -

Tarime -atsiminti; kad pirm 
Kiictaus atėjimd1 į šį pasaulį 
.žmonija buvo 'suspausta veri 
gijoŠHur nelaisvės/ ' retežiais; 
Moteriškė buvo tikra vergė 
pilnoje to žodžio prasmėje; jų 
pirkdavo ir parduodavo. Vie
špatavo žudynės ir silpnesnių
jų link negailestingumas su 
pagieža. Tik Kristui, atėjus pa 
saulin vergija tapo panaikin
ta ir moteriškė iškelta iki am 
jkščiausio pagarbos laipsnio? 
Panaikinta žudymai bei- skilau 

i dimaiKilpliesniųjų ir; gailfe 
jtįngumas .pasaulyj^ įsikūnijo, 
į Jis-atnešė taikų, ramybą, tva- 
’rkį ir gailestingumą) jas žmo
nių .širdyse uždegė. --Nk iViėn 
Ją pamokino, bet Jis pats -sū- 
, vo šventa; gyvenimo pavyzdžiu 
i įrodė. Ir, kuriė; Kristaus :-;gyy 
i Veninio, pavyzdžius . seka, Je 
švento mokšĮo laikosi, gali jaii 
sti net šioje žemėje rojiško pa
tenkinimo. Tokių asmenų tia- 
bartinianie gyvenime nėra dm 
rbai per sunkūs, nemvūfgai 
per; dideli, nes Kristaus gai
lestingume ir ipažadėjinnloįri 
yra jų viltis.’. .-

pobūdis mintyse, nes faioiųėt 
j vieni kitus sveikina link; ,i:i- 
nū. geriausių pasisekiml^ Su to
mis linksmomis šveįtėmiį. 
rVieni kitus aplanko jųį gyve
namuose namuose ir dažnai 
prie padavimo : sveikiniiįib , ra
nkos kits: kitam, ypač Ame i 
Jioje? teikia dovanėlę. Gražūs 
tai paprotys ir tas: ytal Bet 
mums katalikams yra įr turi 
būti kurkus /reikšmingesnis 
bei kilnesni - prisiminimas šių 
Šveiū ių. 'Mūsų širdyse prie iš
reiškiamųjų linkėjimų turėtų 
užgimti didesne Dievo ir ar- 

' tinio/meilė ir karta plaukti iš 
’ mūsų,; Širdžių dėkingumo- jau
smingi žodžiai Atpirkėjo link 

; prisimenant tą iškilmingą Kri
staus atėjūną paliuosuoti, žmo
niją. iš yergijos ir atpirkti iš 
nuodėmės. Kalėdų šventėje 
reikėtų atnaujinti geną; pasi
ryžimus bei sudėti naujų,ir .iš
tvermingų pasižadėjimų. .vSštį 
geresnį, gyvenimą,.pildant. iia-' 
kyįenas savo, nuo- Dievo; skir
to, luomo, pareigas; rūpintis,

- turėti. ramias sąžinės; ty
ras ir kilniais troškimais šii'-. 
dis; naudotis visomis galimo
mis prieinonėmišį;:: kad.' kuo 
daugiau būtų galima pasiau
koti Dievo garbės: platinimui 

|(čia ant teinąs įgyvenant iri šit 
didesniu pašišyehtiniu pasida
rbuoti artimo labui bei žmo
nijos' gyvenimo pagerinimui. 
Tuomet tokių brangių švenčių 
paminęjimąs bus -labai ir 
mums .reikšmingas ir - vaisiais 
bus daug našesnis.^,

Kun, Pr. J, Vaitukaitis

platina, katalikiškąją spaudų, 
tikrųjų kultūrą.

Sveikinu :visus; tuos, ’ ■ kurie 
dirba ir padeda dirbti labda
rybės .darbą -ir kurie šelpia- va- 
rguoliūs,. ' -

Sveikinu yisusisąvo draugus 
ir prietelius, kuriuos: gal netu
rėsiu progos asmeniškai sūeiė 
ti ir pasveikinti.

Nuoširdžiai .'atsiprašau visų, 
kuriuos gal kada nors- savo 
žodžiais, ar elgesiu, įžeidžiau, 
ar užgavau. Man jūs visi ge
ri, visi malonūs.

. Tegul Kūdikėlis Jėzus,,per 
mano maldas suteikia visiems 
gausiausių savo malonių ir 
laimina jūsų gyvenimą, o y- 
pač sielos reikaluose. '

Per šventas Kalėdas už-vi
sus geradarius,, aukotojus ir 
visus šios kolonijos žmones, 
atlaikysiu trejas mišias, kai
po Šv, Kalėdų Dovanėlę.

Jumis mylintis,
Kun. H. J. Vaišūnas,

Klebonas

Kalėda Balsas

SAu

Tię,, tų Miidmečių, pranašų 
prieš/.Kiišraus atėjimų, -Skel
bimai bei pranašystes išsipil. 
įdė.- Antrus -tūkstantis nįetų 
baigia praslinkti kaip mūsų
brangiausias ' Išganytojas "į sį ] dingumo ir ilgesį gesinaiihs

' Tos aienpri' šventų Kalėdų 
ibei -Kristaus-/atėjimo sū išsi
ilgimu iaūltė' anų laikų žmo
nija, laukia tų šveileįųrii-r,da
barties'y: visa krikščioniškoji 
iniptiijft. KalėdBšęJne viėtt pttš 
| katalikus;,bet ir pas -kitus kri- 
ikščipnis;;žmonės rodos'ūžgenia' 
kokis tai nepagrašiąs- įspūdi
ngas, jautriai; paeinantis šir-

;' šv, Kalėdos yra: yiėna link
smiausių i?.- vien mums,- kūta- 
likamš? ' bet;-- visam pasauliui, 
švenčių. - -

‘ Kristaus,, gimimo : šventėje 
labai giažusyjprotys 1 yra kad 
vienas kitaųtl- reiškia- linkėji
mus, teikia dovanėlesį Todėl 
ir man ląi būną leista parei
kšti 'savo huOsįrdžiausius lin
kėjimus //savo mylimiepiš, ■ ir 
brangiems,ripąįapijįęčįaE.iš, pa- 
rapijoŠri reiūėjahis, -' komitetui, 
©įsfelėni's mokytojoms,. vyrų ir 
moterų ■ draugijoms, -klubams, 
jaunimui, yisiėniš bižtiieriams, 
ypač tiems, „ kurie remia yįšūą 
parapijos Sumanymus,profe-" 
Šį jo.nalams,' būlvariškiamš,. vį- 
Šięms darbininkams ir' medri 
hįtoliams.

Ypač .sveikinu visus, - kurie 
savo darbais: ,ir ankoiai-a .ire-. 

j mia visus šįoš parapijos -su-. 
Smaiiymus'ir savo gražiu pk/yy

tSveikinu Seseles Kazimie- 
rietes, Pranciškietes, tėvelius 
Alarijonus ir kitus katalikų 
visuomenės auklėtojus ir va
dus, nes jie mūsų, lietuvių, iš
eiviją sulaikė nuo ištautėjimo 
ir priruošė į tikrai kultūrin
gos visuomenės gyvenimą.

Mūsų lietuviu katalikų dva 
Šišlpja, ypfeč: parapijų vadai 
klebonai, ypątingo pasveikini
mo ir igarljėš-''ūžsipeliio,--pnes; 
ji} triūsu ir, pasišventimu vi- 
sos- mūsų višuomėliės įętaigo's 
gyvuoja? '

Kviečiu Visus. , dvasininkus, 
ir visus- tikrus visuomeninin
kus: ir visų.-eėntraiių organi
zacijų vadus nuo šių Šventų 
Kalėdų dar tampriau sueiti i 
vienybę Katalikiškosios, Akci-' 
jos- daibiii, į, dar didesnį sa- 
vęs pasiaukojhiių Dievui ir tė- 
vyiic;. ' :'/

Mūsų spauda, vienuolynai,, 
kolegijos, akademijos,-'ligoni;- 
nės, parapij’oš, ,įr jų mokyklos, 
ir' Seneliam prįggiąnda dar 
sparčiau' augs: ir/ gėriau-'gjj 
vūos/.ijei 'visu kaip vienas,;, su;; 
prasime? -kad,' tai' mūsų ' įstai
gos ! ir kad. tai niūsų/;-švėįta 
pareiga jas remti, apie; ;jtfs Vi
sur getai atsiliepti,' jas lankyti 
ir palaikyti.
' Ypač tėvai turėtų dkugiau 

susidomėti ■ savo vaikelių auk
lėjimu, šaip',-jaunimo aprūpi
nimu. '

Ajųšų "fe?. Kryžiaus ligoninė 
yra-- viena įš-' gėriausių ir pui
kiausiai .vedama. Ar' višį'.jų 
žinome;/kad ji mūsų ir kad 
ja reikia .palaikyti? . * .

, Yisi eikime prie Betliejaus, 
Kūdikėliojt kad, Jam 'garbę, a- 
.tiduotųnle ir kad;. Jo vąrdlri 
toliau Veiktume.

Pr. Jerome

. Senoyįije. įdidžiaūsi; miestįiį 
buvo Babilonas ir Roma. Ba
bilonas būvo užėmęs, ligi- 200 
kvadr. mylių.; Gyi-entojų tu
rėjo pėr du milijonu. . Roma 
didžiausia bu vo ketvirtame' ši s, 
ttifmpty. .Gyventojų turėjo pus
trečio milijono.

Artinas viena -metų- did- 
.siari šventė;,—. JfGįmimo 1 
paties Jėžaūš Kristaus.”' 
šventė švenčia, ne „tik kai 
kai; bet- visas, krikščioniška-, 
pasaulis. Kur lilc eini, ■ pasfe 
bi tų, Kalėdų dvasių, deja, 
pas., daugelį -žmonių; ji yra ne 
dvasiška)' bet tięgiog. .pasauli
ška. Daugelis, taip daugelis 
žmonių, mano, 'kad Kalėdos 
y ra vien dėl to kad vienas 
kitam dalintų dovanų, o pri-; 
mink jiems,'.apie ‘dyb-sios da-. 
lykus jie tik ilusišypšos, ir 
pasakys, “nebūk kvailas,” 
Taip, iš tikrųjų, tikroji Kalė
dų dvasia yra..žemai nupuo
lusi. ~-

,Tačiau daugelis klaus. Kas 
tai yra, tikroji Kalėdų dva? 
šia? Ar tai „reįškia kad mes; 
visi negalime dalintis dovano 
mis, visai-negalime pasilink- 
sminti??-Oi nė! Visai 'ne! Ka
lėdų dvasia, visai to nereiš
kia. Jau i. 1 ir per Pirmą
sias Kalėdas 1 /dovanos buvo 
duotos;/' Tpys" - karaliai nešė; 
'dovanas naujai gimusiam A- 
tpirkėjui. Tačiau jų mintys 
buvo kitokios. Jie nedavė su 
ta mintimi kad‘bus jiems at- 
lyginta, bet davė iš širdies 
gilumos/ Jie; pirma Jam ati
davė, savo-širdis/rijK tik tada 
dovanas, jie gal ir kitiems 
davė dovanų, bet piriilųsias 
dovanas jie atnešė:Kūdikėliui 
—-Jėzui. : ' I

Taip ir mės, pirma duoki
me : Jėzui dovanų, tada kitie
ms. Bet,’ kokių dovaną įneš 

įįfalinle/'dūoti 'Jėzui-: Jam ia-' 
'biatįsiai' patiūkančią.'" ’Brūii- 
giausias "žmbjįaūš tū’įtįis ‘y'rū* 
Širdis;’; taigi įlies; privalome 
duoti Jam sayb /'fercįį; 'priim
dami Jį. į savo-- širdį ŠV. Ko- 
nilįiajoje./ Širdįs yra zfnogaųs 
"gyvenimo, centras' ir kada' 
„tliės priimame Jėzų į savo'šį-' 
į'dį, tai .ręįškįą kad pieš., atsi-;; 
.,iūoddm. jam. , - '--.'/
/ ;Pb to? ,su tiktų .-HžiaugšSnu 
'nės' kitas tdo'yanas, galime duo, 
ti, nes kadangi Jėzūs bųš mū 
sų širdyse; nerūpės ,'ar kiti 
mums ką nors. duoda ar ne,

'- duosūrie/iš,- širdies/ gilumo? ne 
ląiiĮidųlni .jokio /, ątlygįiiinio. 
Tada' lūpą tūrėsįme tikrą ra
mybę, nSš kada Kristus ųtė---i 
jo/ ąiit plos .žemės'.,Jisai at-- 
ŪS/S--.ramybę; geros.- „valios 
žtėpnėms.' Vįsiėm-ą. linkiu -Li
nksmi) Kalėdų,, ir Laimingų 
Naujų" M/ętų.' Tegul jus ; visus 
Viešpats laimina, / .::/-;

/ Petras Pūfį/įf

AR ŽINAI, KAD

"Kai aligatorius/' (panašus. 
krokodilui, gyvūnas/. pradeda' 
ž vėjol i sau maistui žuvų,, tai 
savo uodega taip smarkiai 'imi 
ša per vandenį, kad uz pusės 
mylios’' girdisi pliaukšė-jilnasŽ :■

Kai kurios pųslaukiūės AfĄ 
i/kori. tauteleU/paukščįų. - kįaūA 
šinįuš laiko- šventu daiktu ir ' 
ūz jų sūinušimų arba valgymą ■ 
baudžiama mirtimi.:, Afrikos 
tyrinėtojas vokietis Vogei bu
vo afrikiečių -užmuštas už . tai 
kad buvo/pastebėtas-’.valgant; 
kiaušinius, s/;/'/■ riri;-:.
tavoje nbišnyktų. - ■ ri

ŠKA.' fVNITP, IR Blatin- 
Kl'iK “DRAUGĄ”
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ROCKFORDO LIETUVIO ŽMOS
KALĖDOS

Kalėdos
“Šiandien jums gimė Do- 

vido ' miešti’ Išganytojas, 
Kurs yra Kristus Viešpats” 
— Luk. 2: 11. šis piešinys 
vaizduoja garbingąją mūsų 
Išganytojo gimimo šyentę. 
Skrenda iš dangaus aukšty
bių trys garbingos dvasios— 
angelai. Vienas angelas ne
ša Dievo meilės žinių — E- 
vangelijų knygų, ant kurios 
užnerta aštrus dyglių vaini

kais, simbolizuojantis žmonių 
nedėkingumų. Antras angelas 
neša žmonijos išganymo žen- 
klų-krvžių, o tręčiasis laiko 
ant savo rankų neturtingų sil
pnų vaikeli, vienok Jis iš
rodo taip didis, taip garbin
gas- ir dieviškas, kad- Keru- 
binas, kurs Jį neša negali at
sižiūrėti. Vaikelis nežiūri nė į 
dangų, nė į angelus, Jis krei
pia savo malonias akeles j ta
msių gilumų, j žemę, kur va
rguoliai žmonės gyvena.

Žmonijos išganymo darbas 
prasidėjo Kristaus gimimo- 
dienoje, iš kurios ima prad
žių visos kitos Išganytojo, 
Šv. Panelės ir šventųjų šve
ntės. -Kalėdų šventėje atsida
rė žmonijai visų Dievo malo-' 
nių meilės, gailestingumo ša

ltinis žmogaus apsivalymui ir 
šventėjimui, nes Kūdikėlis gi
lmė, kad sutriuškintų pikto
sios dvasios galių, sunaikin
tų jos viešpatavimų, išdildin- 
tų mūsų kaltes, atpirktų mus 
ir sutaikintų su Savo Dangi
škuoju Tėvu. Kalėdų šventes 
Bažnyčia švenčia su didžiau
siomis iškilmėmis, gyvai pa
rodydama mūsų išganymų ir 
neįkainuojamų Dievo malo
nių iždų Kristaus gimimo 
šventėje.

Kalėdų dienoje kiekvienas 
Katalikų Bažnyčios kunigas 
laiko trejas Mišias, kurios lie
čia trejopų Išganytojaus gimi
mų. Jis gimė nuo amžių iš sa
vo Tėvo, iš Jo Motinos, Šv. 
•įranelės Marijos gimė laike, ir 
Jis gema dvasiškai visų gerų 
ir dievobaimingi} krikščionių 
širdyse. Nuolatiniam atmini
mui šio Kristaus trejopo gi
mimo Katalikų Bažnyčia pa
čioj pradžioj krikščionijos pa
rėdė kiekvienam kunigui lai
kyti trejas Mišias Kalėdų die
noje.

Pirmosios iškilmingosios Mi
šios yra laikomos vidurnak
tyje, laikrodžiui išmušus 12 
valandų. Šios Mišios cglebruo- 
jarnos atminimui Kristaus am
žinajam gimimui iš dangiško
jo Tėvo. Taip pat primena 
mums yisatinų tylų ir Jėzaus 
Kristaus gimimo iš Tėvo pa
slaptį, kuri yra pridengta, kad 
mes savo dvasios akimis ne
galime pilnai -peržvelgti.

Amžinas mūsų Viešpaties ir 
Dievo iš Tėvo gimimas nuro
domas pirmose Mišiose. Mišių 
Įžangoje, Lekcijoje ir Evan
gelijoje Jėzus Kristus skelbia
mas kaipo Dievas žmonijos Iš
gelbėtojas. Jis yra Dievas, ku
rį Senojo Įstatymo šventi vy- 
rai pranašavo. Jis yra. Dievas, 
kurį Naujojo Įstatymo apašta
lai, evangelistai, išpažintojai, 

kankiniai ir visi teisingieji, 
Dievo apšviestieji išpažino ir

savo gyvybes guldė už Jo pa
liktųjų tiesų. Pątsai Jėzus Kri 
stus savo dievybę įrodė savo 
kilniais žodžiais, savo dar
bais, savo elgesiu, saVo ste
buklais, iš kurių buvo didžiau
sias, tai Jo Paties iš numiru
sių atsikėlimas. Bažnyčia at
sakomai kartoja ir stato mu
ms prieš akis pirmose Mišiose 
Kristaus dievybės dogmų. Kri
staus dievystė yra mūsų reli
gijos pamatas, ant kurio glū
di tiesa ir mūsų tikėjimo die
viškumas bei mūsų atpirkimo 
tikrumas. Nes tiktai kaipo | 
Dievas Jėzus Kristus buvo ne-1 
klaidingas tiesos Mokytojas ir 
tiktai kaipo Dievas galėjo už
ganė, padaryti už mūsų nuodė
mes dangiškajam Tėvui ir mus 
atpirkti.

Antrosios Mišios laikomos 
auštant, kas primęna Kristaus 
gimimų laike iš Šv. Panelės 
Marijos. Aušrai' pasirodžius, 
nakties tamsumas nyksta ir 
diena prasideda. Panašiai ir 
Kristui užgimus, klaidos, prie
tarų tamsumas pranyko ir ti
kėjimo šviesa nušvito žmogaus 
prote. Pirmieji, kurie pažino 

I naujai gimusį žmonijos Išga- 
jnytoją, buvo dievoti piemenė- 
Įliai, o antrieji buvo iš rytų 
Išminčiai, vedami stebuklingo
sios žvaigždės atėję pagarbi
no naujai gimusį Kūdikėlį, kai 
po savo Viešpatį ir Atpirkė
jų. Taip, Kristaus gimimas ti
krai panėši aušrai, nes Jis y- 
ra pažadėtasis Mesijas, kurs 
apšviečia kiekvienų, išblašky
damas tamsumas, kas tiktai 
prie Jo artinasi.

Antrųjų Mišių Įžangoje, Le-

šuo.. Arba pasigirsta pasivė
lavusio keleivio rogių varpe
liai. Ir vėl viskas nutyla... Pa
valgę nešam šienų nuo stalo 
su valgių likučiais gyvuliams. 
Paskui skubiname į lovas, su 
baime, kad nepamigus Pieme
nėlių Mišioms...

Kalėdų rytas... Dar anksti, 
bet bažnyčia pripildyta žmonė
mis. Lauke tamsu, o bažnyčia 
•nušviesta žvakėmis. O žvakių 
nesuskaitoma daugybė... Taip 
kilnu... Veidai malda perimti.. 
Visi garbina Užgimusį Jėzų... 
Skamba giesmės aidai:
Garbė Dievui aukštybėse 
O ramybė žmonėms geros va

lios... 
J. P.

S
dienų po‘pietų, parap.' salėj 
įvyks iškilmingas susirinki
mas ir puota.

Kaip žinoma, ši dr-ja nuta
rė imti vadovaujančių rolę 
parap. jaunimo veikime.

Tarp kitų užsibrėžtų darbų,- 
via įrengimas labai visų pa
geidaujamo klubo bei skaityk
los. Tam reikalui išrinkta ko-- 
misija jau pradėjo dirbti.

Parap. jauniems vaikinams 
vertėtų įstoti į šių garbingų 
organizacija. — R-is

CHORAS GIEDOS.

KONCERTAS

Mintis imta, iš Henriko von Hess. “Apmąstymai” — Kun. A. Staniukynas. Nupiešė Chi- 
cago Art Institute stud. Kaz. Karvelis, 19.32-X1I-19.

keijoje ir Evangelijoje nui'o-1 žmogus negali, išnaikinti kai
do Kristaus laikinį iš Šv. Pa
nelės Marijos gimimų. Kris
taus gimimas iš Marijos mus 
priartino prie Dievo malonių

minga, tobula, pati Gyvybė, čių Mišių Įžangoje: “Kūdikis Komunijoj, savo Viešpatį ir 
prie kurios neprieina joks gimė mums, Sūnus duotas‘Dievų Jėzų Kristų, kurs nuo 
skausmas, joks marumas. O .mums,” ir ragina džiaugtis taįamžių gimęs iš Tėvo, laike iš 

malone tardama: “Giedokite Šv. Panelės Marijos, kada pa- 
Viešpaties naujų giesmę, nes darytų sau malonių vietų imitės ir atlyginti Dievo teisin

gumui. Mūsų atpirkimui rei
kėjo, kad mūsų Atpirkėjas 
būtų Dievas-Žmogus, turėtų ir

šaltinio, apsireiškė mūsų Vie-(dieviškų ir žmogiškų prigimtį
spaties, Išganytojo ^gerumas ir 
maloningumas mums varguo
liams žmonėms. Šiose Mišiose 
Bažnyčia mums rodo dievo
tus piemenėlius, skubinančius 
į Betliejų ir Kūdikėlį vystyk
lais suvystytų, gulintį prakar
tėlyje.

Jėzaus Kristaus gimimo pa
slaptis turi -labai didelę svar
bų. Nes pagal Dievo nuspren
dimų, nuodėminga žmonių gi
minė turėjo būt atpirkta Jo 
Vienatinio Sūnaus kančia ir 
mirtimi. Jei Kristus norėjo 
tapti mūši} Atpirkėjas, Jis ne-!

ir būtų vienas dieviškas As
muo. Kokių tai meilę ir gai
lestingumų parodė mums Jė-

didžius daiktus padarė.” — sų širdyje.
I’s. 97:1. Prašoma Dievo, kad ----
per užgimimų Jo Sūnaus tei- . 
ktūsi mus paliuosuoti iš nuo
dėmių vergijos. Lekcija ir E- 
vangelija taip pat skelbia 
mums ši dvasiškų Kristaus gi

žus Kristus ateidamas į šį pa- įmimų: “Kas gi, Jį priėmė, 
šaulį. Dangaus ir žemės Ka- tiems Jis davė galios būti Dio-
ralius, dangiškojo Tėvo Vie
natinis Sūnus palikęs dangaus 
grožybes teikėsi tapti Žmogn- 
mi, gyventi neturte, nusižemi
nime, kentėti vargus ir mirti 
ant- kryžiaus didžiausiuose 
skausmuose ir išniekinimuose, 
kad mus atpirkti ir laimin-

vo vaikais, tiems, kurie tiki 
į Jo vardų, kurie yra gimę nė 
iš kraujo, nė iš kūno valios, 
nė iš vyro valios, bet iš -Die
vo.” — Jon. ,1:12, 13. Kristus 
apsigyvena mumyse su savo 
malonių pilnybe tik tada, kai 
mes atsižadame blogųjų dar- 
įbų, klaidos ir nuodėmės, irgaiš padaryti.

Trečiosios Mišios visoje dio- jvaikščiojųme tikėjimo ir meį- 
Inos šviesos pilnumoje laiko-J^s šviesoje, 

galėjo palikti vien Dievas. nios, kuriose Šv. Jono Evan- Išganytojo amžinasis gimi-
Jani reikėjo priimti mūsų pri
gimtį ir tapti Žmogumi', nes 
tiktai kaipo žmogus Jis galė
jo lrenĮėti ir mirti. Kaip būti
na mūsų atpirkimui, kad Kri
stus tikrai būtų Dievas, taip 
būtina mūsų atpirkimui, kad 
Jis tikrai būtų žmogus. Die
vas yra begalinė Esybė, kurių 
pirmieji mūsų tėvai įžeidė. Pa 
gal Dievo neapribuotos abso- 
liutybės, todėl pirmųjų tėvų 
Jo įžeidimas yra neapsakomai 
didelis, kurio net kartu paim
ti visi šventieji ir angelai ne
galėjo atlyginti, užganapada- 
ryti Dievo teisingumui. Todėl 
reikėjo dieviško Asmens, ku
ris išnaikintų tų kaltę savo 
pasiaukojimu, savo kančia ir 
mirtimi. Dievas kentėti ir mi
rti negali, Jis amžina, visa
galinti ir begaliniai savyje lai

folija kalba Amžinąjį Žodį, mas iš Tėvo ir laikinasis iš 
tapusį/Žmogumi, kurs yra pa- Motinos, Šv. Panelės Marijos 
šaulio šviesa. Trečiosios Mi- tiek bus mums naudingas, kiek
šios simbolizuoja Kristaus dva 
siškų gimimų mūsų širdyse. 
Šis Jo dvasiškas gimimas mus 
išvidiniai atmaino, apvalo ir 
pašvenčia. Kada mes susitai
kome su Dievu per tikrų at
gailų ir Jį mylime virš visų 
tvarinių, Jis duoda mums sa
vo malonę, priima mus už sa
vo vaikelius ir padaro dan
gaus paveldėtojais. Šį .dvasiai 
kų gimimų mūsų širdyse kal
ba Patsai Jėzus Kristus: “Jei 
kas mane myli, tas laikys ma
no žodžius, ir mano Tėvas jį 
mylės. Mes pas jį ateisime ir 
pasidarysime pas jį buvainę.” 
— Jon. .14:23. Į šį dvasiškų

mes padarysime savo širdyje

Gyvenant toli už jūrių — 
marių, atskirtam nuo Lietu
vos, nuo namiškių taip malo
nu prisiminti perleistos Kalė
dos Lietuvoje.

Gal ir jūs dar prisimenate?
Kūčia. Anksti ryte motinė

lė žadina, ragindama keltis, 
nes kitaip, sako visų metų bū
si sutingęs ir mieguistas. Kel- 
davomės. Ir jei Kūeioje pykši 
-- visų metų pykši. Nepykda- 
vom. O gal ir pykdavoin, bet 
bandydavom to nepasirodyti. 
Visų dienų pasninkaūdavom— 
nekantriai laukdami Kūčių va
karienės. Kad neužmiršus at
nešti šiefio, — apdengti val
gomąjį stalų, būdavo didžiau
sias rūpestis. Ir nešdavom...

vietos dvasiškam Kristaus gi- ]J^lne,'a vienų karta. Po kiek 
mimui. Todėl pasistenkime su pa‘bo dirstelėjęs pabijai, kad 
didele pagarba ir meile atsi-, maža' Ir vgl bė8'‘ at’
klaupti Jėzaus Kristaus esam Įle5ti truPnt! daugiau. Nešda- 
čio Šv. Sakramente akyvaiz- |v°m iki ^sudrausdavo vyrės-' 
doje, ir gerai peržvelgti savo ,m'
sąžinę, ar mūsų siela yra pa- Arba vėl, kaip smagu, bū- 
švenčiamoje Dievo malonėje, davo žiūrėti, kaip moterys ke- 
ar mūsų širdis yra tinkama-pa pyragus. Seilė bėgdavo... 
vieta - dvasiškam Kristaus gi-(Na bet pagaliau ir vakarienė, 
mimui. Suradę kliūtis, kurios [Visi nusiprausę, susišukavę — 
neprileidžia mūsų Išganytojui apsėdam stalų. Laužom plot- 
gimti dvasiškai mūsų širdyse, kėlės... Vienas kitam visko li- 
pasirūpinkime ko greičiausia (ūkime... Širdyse taip ramu... 
atgailos sakramente, tikro gai .0 lauke baltas sniegas apden-

Kalėdų antrų dienų, gruod
žio 26 d., 7:30 vai. vakare, ŠŠ. 
Petro ir Povilo parapijinės mo 
kyklos mokinių įvyksta did
žiulis koncertas'— kalėdinis 
programas.

Mokyklos artistai gerai pa
ruošti, lankčiai Išmiklinti ir 
pasirengę patenkinti visus at
silankiusius. Mokyklos moki
nių artistų noras matyti kon
certe visus savuosius, gimi

nes ir pažįstamus. Jie pasirį- 
žę suįdominti publikų gražiai 
išdirbtu menu, kurį įgydami 
iš mokytojų Seselių turėjo ne 
mažiau savęs atsižadėti, pasi
aukoti, kaip pačios Mokytojos 
jiems įdiegdamos. Šių jaunųjų 
artistų parapijos brandnolio 
paruoštų koncertų jūsų atsi
lankymas suteiks jiems džiau
gsmo ir priduos energijos to
limesniam jų veikimui.

Taigi kuriems "rūpi parapi. 
jos klestėjimas ir nusimanote 
jaunųjų veikėjų vaidinį para
pijos būklėje, nepagailėkite iš
laidų, nugalėkite visus trūku
mus trukdančius atvykimų į 
šį gražųjį vakarų, nes yra dar 
romą jų pačių naudai.

Kalėdų antros dienos vaka
ro programas. bus labai gra
žus ir įdomus, kurs susideda 
iš daugelio dalykų ir jame vai 
dina visų skyrių vaikai.

1. Dainuoja mokyklos cho
ras: a) Kiškelis, b)-per tam
sių naktelę, c) ‘Tis Chrismas. 
2) Linksmai vaidina “Sleigh 
Bell Dance” pirmųjų skyrių 
vaikai. 3) “Naktinukai” ge
rai atlieka mažytės. 4) “Jolly 
'Old St. Nicliolas” mažytės pili 
Idai atlieka. 5) “Flame Dan
ce’’ pats vardas rodo ugninį, 
nepaprastų šokį. 6) “Christ- 
uias Tree Drill” vidutinių sky
rių mokiniai išpildo artistiš
kai. 7) “Trys Sesytės” — 
Pantomimas įvykina aukštųjų 
skyrių mokiniai meniškai. 8) 
“Jono orkestrą” įdomi dai
na, 9) “Dėdės Ūsai” — vei
kalėlis ir 10) “Too Much Cliri 
stalas” — komedija, kuriuos 
vaidina aukštesnių ir aukštų
jų skyrių mokiniai artistai. 
Daug yra malonaus juoko.

Menas

Kalėdų ryte, per Piemenė
lių Šv. Mišias, par. choras gie 
dos naujas Mišias, Šv. Myko
lo vardu. Apart to choras pa
sirengęs gražiai pagiedoti Ka
lėdų giesmes. Žinamoji Rock- 
fordiečiams jauna smuikinin
kė A. Čepulytė gros solo. R-is.

ŽINELĖS.

ŠŠ. Petro ir Povilo bažny
čioje, Kalėdų dienoje Mišių 
tvarka: Pirmos iškilmingos 
Šv. Mišios 5 vai. ryto, antros 
8 vai., trečios 11 vai.

-į-Šeštadienį, gruod. 31 d., 
8 vai. vakare, parapijos fe
deracijos įvyksta nepaprasti 
šokiai, nuosavoj svetainėje, 
1528 S. West St., išleistuvės 
senųjų metų -ir priimtuvės 
naujųjų. Muzika bus orkestri
nė, kuri visus patenkins.

4-Trečiadienį, gruod. 21 d., 
vakare, mūsų klebonas nuvy
kęs į St. Charles, Ilk, rado gra 
žų būrelį susirinkusių lietuyįų 
Šv. Patriko bažnyčioje. Pasa
kė pamokslėlį ir išklausė apie 
50 asmenų išpažinčių.'—''

-Į-Pirmadienį, gruod. 19 įr? 
apie 6 vai. vak. Aleli. Stan
kaus, 1624 W. State st., bu- 
černėje įėjo plėšikas, apsiren
gęs moteriškais drabužiais ir 
paprašė savininko taukų par
duoti. Jam grįžtant su tau
kais, plėšikas atstatė, brau
ningų ir įsakė nė krust ir pasi
pelnęs keliolika dolerių pas
pruko.

+Rockfordo Lietuvių Žinių 
reporteriui pavyko pagauti 
carrier pigėon, kuris dabar 
nešios rokfordiečiams pasau
lines žines anglų kalba. R-is.

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ.

ŠV. VARDO DR-JOS 
VEIKIMAS.

Linksmų švenčių! Prie kitų 
pasveikinimų, leiskit ir man 
palinkėti Jums linksmai per
leisti šių brangių Kristaus už
gimimo šventę, Šv. Kalėdas...

Na, kad jau šalo, tai šalo, 
pereitų savaitę... Už tai nieko 
nei per plyšį negalėjau maty
ti pereitam Rockfordo “Drau 
go” Nr... Nagi tik pamisly- 
liite, “atramentas” plunksna
kotyje užšalo... Bet dabar vėl 
truputį atšilo, ir žmonės džiati 
giasi, gal nebus šaltos Kalė
dos... 0 visi taip ruošiasi prie 
jų... Gaspadinės įkaitusiais 
veidais silkes su cibuliais ma- 
rinavoja, kisielių verda... Tai 
tik Kūčiai.. Kalėdoms dau
giausiai paukštienų rengia... 
Pas kurias, gaspadinės dar už
siliko paukštienos nuo Padė- 
kavonės Dienos, tai toms 

kurios jau'
išbaigė, tai piauna vištas, an
tis ir rengiasi turėti “good 
time”... . \.

Šįmet Kalėdų dėdukas gau-

lesčio ašaromis, gera, nuošir-jgęs laukus, miškus ir trobas, 
džia išpažintimi apvalyti sa- žvaigždutės danguj mirksi. 

Kristaus gimimą mumyse Ba-jvo širdį, pašvęsti savo sielą .Mirt-iiia tyla... Tik retkarčiais 
žnyčia kreipia, mūsų domę tre- Įir užsikviest! priimdami Jį šv. (suloja kurio nors ūkininko

Šv. Vardo draugija pradė
jo gyvuoti ir veikti.

Sausio m. 7 d. (sekm.) įvy j “ spakaina, ” bet 
ksta šios dr-jos iškilminga 
metinė šventė.

Ryte, parap. bažnyčioj, bus 
atlaikytos iškilmingos Šv. Mi-1
šios, dr-jos intencija. Tų pat) (Tųsa 4 pusi.)



I

B R X U g A S Šeštadienis, gruodžio 24 1#"

ROMBO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

(Tęsinys nuo o-čio pusi.)
šiai apdovanojo vaikus. Ma
tyt, kad jis tikrai yra; atvykęs 
iŠ rytų, lies -puikiai kalba ru
siškai... Jis moka taip pat ir 
lietuviškai.

Iki pasimatymo! —Akis.

HIGHLIGHTS

Heilo everybody — Merry 
Gliristmas.

# *
ffe are pleased to announee 

that witli this issue of the 
“Draugas” the Roekford 
I’age is introdueing filis co- 
lumn. It will feature wit, liu- 
mor, current. events, opinions, 
contributįons and hį-ghligbts 
of Parish activities. Address 
ęontributions to 1540 S. Wesfc 
St.

BASKETBALL GAMĖS CHRISTMAS SENBAT
Many htteiesiingGamesonKof L 

Sobtt at St. Pkilia’s ‘
BRIDGEPORT MEETS 
T0WN OF LAKE IN 

FEATURE GAME

If you wisli to enjoy an eve- 
ning of superb entertainment, 
be sure to see the Ohildren’s teams. 
Perforjnanoe Monday evening, 
December 23, 7:30 P. M. Pa
rish Hali. 10 features for only 
35 cents.

By M. C. Pavilcnis
In response to the many re- 

ąuests that I have ręceived; 
Yes there will be K of L Bas- 
ketball 'games tomorroiv after- 
noon.

Because many otlier activi
ties of the day have been trans 
ferred to Gliristmas Monday 
many fans thonght that pro- 
bably tlie K of L, games would 
be playe’d on that day. Būt 
that isn’t. so. Tliey will be 
played tomorrorv afternoon as 
per schedule.

Tomorrorv’s schedule brings 
together sorne evenly matehed

Side game should be a battle 
royąl. West Side- wįll be out 
striving forits first vietory 
of tlie season while North Side 
will try hard to eonvince. tlie 
crowd that it hąs a good team. 
At the present time I would 
call tliem the “In again. apd 
out again Finnigans”; good 
one Sunday and rotten the 
next. Nortli Side has a threat 
in Ząlenas who has shown 
šame exce]lent work at times. 
As Zalemas goes šo goes North 
Side.

Cicero, leaving the winner a 
possible .cliance to overtake 
Cicero and v iri tlie, Champion, 
sliip.

iiow jyould thesą two line, 
up. suit you. Don’f take, this 
for granted.

T0WN OF LAKE
Yvaickus B.. F.
Vanagas L, K,
Barskiį C.
Lauraitis
Krąuse

BRIDGEPORT
Klučinskas B. F.
Perutis L, F.
Bainis C.
J. Lasky B. G.
Tenzi L. G.

LAŠT SBNDAY'S REgULTS

67th ST. MEETS 18th ST.

BRIGHTON V. S. INDIANA 
•HARBOR Pr'ovindence Wallops West 

Side 25 — 15

kis starred for tlie losers. Line, 
up.‘

MARtJUETTE (2£)
FG FT

Mikužis,, rf •
Ališauskas, rf -

guarding on both'sides. Line-Stankus, lf
up:

BRIDGEPORT (16)

Baginis, lf 
P, Beinor, c 
Juozaitis, rg 
Balskis, rg 
E, Beinor, lg 
Norvilas, lg

c
c

INDIANA HARBOR (22)
FG FT P

Baduskis, rf 
Vaupsas, lf
Gudmonas, lf. *Badžius, c 
Kučinskas, e 
Masidonskas, rg 
Mikalauskas, ]g 
Peskis, lg

FG 
': 2 

0 
2
1
1
0
1
0
0

FT
"l.
0
G ' 
0 
1 
0 
0 
o 
o

Talzunas, c 
Kauba, o 
Gurgei, rg 
J. Žukauskas, lg

BRIGHTON PARK (20)

Kundroth.: if
2 ISiurna, lf

Bainis, rf 
Jonikas, rf 
Perutis, lf 
Budrick, lf 
Bvanauskąs,
Petrauskas,
J. Lasky,. rg 
E. Lasky, lg 
Sho’lis, lg

'NORTH SIDE (11)
FG FT

Zalenas, rf 11
AndreAvs, lf 13
'Jos. Kaminskas, c 0 0
Savickas, rg 1 1
John Kaminskus, IgO 0

FIVE STRAIGHT FOR 
CICERO

Leseauskas, c 
Uzubulis, rg 
Woveris, lg

FG
5
1
1
0
2

FT
1

.0
0
1
0

P
2
3
2

t>2
0

STANDINGS
K OF L BASKETBALL 

LEAGUE

Altliough' this is a ivhite 
Christmas, it \vill leave many 
of us in the red.

# * 5k
Say! Hqw ųbout this going 

tp dance during Ądvent. Tsk. 
T^k.
Yid you linow that —
Na star has been identified 

astjie star of Bę.thlehem. It 
is 'the beliėf amonį- Glrisiians 
that filis was a supernatural 
plienomeuon.

There are more people tliiit 
think Christmas is an occasion 
for ereha'nging gifts instead 
of turning their thoųghts to 
the real significance of the 
day — the birth of Clirist.

* *
Becr matuot get rid of tlie 

deprossion įut, it will malte 
many forgęt, it.

At 1:30 Marąuette meets 
jProvidence in a game that 
should be l'ull of action and 
show tlie fans some fast and 

‘exciting bąsketball. Marąuet- 
ite’s lineup includes Yanzanai- 
tis, Baginis, Juozaitis and o- 
tliers, Avliile Providence taoasts 
Jof Bekanaitis, Koinanauskas, 
Stuinbris and Co. This game 
is a toss up and I prediet a 
elose game. /

The Brighton .Park — In, 
diana Harbor tussle šhouhl 
give the fans sometliing to get 
escited about. To date Brigh, 
ton has two league vietories 
to Harbor’s one būt the Hoos, 
ier boys liave been ooming up 
right along and can be ceded 
a good opportunity of viii- 
ning. This Harbor outfit is a 
mueli better team tnan tiie 
standings iudicate. -

BRIDGEPORT TACKLES 
T0WN OF LAKE

NORTH SIDE — WEST 
SIDE. WHAT A MIKUP

For a Christmas Day climax 
or Avindup we liave the Bridge 
port To v h of Lake Sėrap,
This ivould be a battle any 
day — hut especially tomor, 
row, Botli are . tie for seoond

AVest' placc, right on the heels ofThe North Side

MARQUETTE DEFEATS 
IND. HARBOR 29—22

BRIDGEPORT RALLIEIS TO 
DĘFEAT NORTH SIDE 

16—11

CICERO (33) 
FG

Žukauskas, rf 3
FT

1

Cicero 
Bridgeport 
Toavu of Lake 
Marąuette Pk. 
Brighton Pk. 
Indiana Harbor 
North Side 
Providence 
West Side.

AVon
5
4
3
3 ' 
2
1
1
1

’ 0

Lošt
0
1
1
2 \ 
2
3
3
3
5

After trniling 8—3 at the 
Baginis and Juozaitis eaged Iialf Bridgeport Avent on a ram

four basltets apiece to lead 
Marąuette to a 29—22 vieto
ry over Ind. Harbor. Badus-

page in the second half te 
doAvn North Side' 16—11. Tlie 
game Avas featured by elose

season Avilį send out the old 
and usher in the New Year. 
Nylin’s orchestra vvill fnrnish 
the scintillating rhythm. De- 
pręssįon price only 15 cents! 
See you at tlie Parish Hali.

Be vvitli you neri week
Carrier Pigson

LIVZfS'Mtl SK KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
■S III LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
S h" Komplimentai
| S, PETRAUSKAS
fe Pirmos klesos bąkernė. Orderius priimam dėl 
ffi vestuvių, bankietų ir pardžių.
K Telefonas Cana! 7358
® 1721 S. UNION AVĖ. CHICAGO, ILL.

TURIME GARBĖS širdingai pasveikinti visus sa

vo Draugus, Kostunierius ir Pažystamus su 

ŠV. KALĖDOMIS IR PALINKĖTI 

VISIEMS LAIMES IR PASISEKIMO.

MIDLAND MOTOR 
SALES

A. KASULIS ir J. ZABUKAS, 

Savininkai

4482 ARCHER AVĖ, Tel. LĄFAYETTE 7139

Šių metų apskaičiavimu, 
Lietuvoje turi būti 267 brie
džiai. Pusė jų gyvena Klaipė
dos krašte. Už briedžio nulio, 
vinių Lietuvos vyriausybė bau 
džia iki 10,000 litų (1000 dol) 
Mat norima, kad briedžiai Lie-

PASIKVIESKITE
Amerikos Ll K. Studentų 

organizacijos žurnalų, lietuvy
bės ir katalikybės naujų gynė-

Pirmasis numeris pasirodys 
Kalėdų . šventėms.

Metams prenumerata $2.00, 
Į užsienį $3.00. Atskiro nume
rio kaina 20c.

“STOOENiy ŽODIS”
So. Boston, Mass.

336 W. BR0ADWAY

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
L I N K X M E

Mūstį Kosiumeriams ir Draugams

JOHN WALANTINAS
BUČERNĖS IR GROSERNfiS, Sav.

2558 WEST 6£‘fh ST., CHICAGO, ILL.
Telefonas Prcspeęt 4814

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINČIŲ NAUJŲ METŲ

. M. J. KIRAS
3335 SO. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
LinJAme Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams

R. ANDRELIUNAS 
Auksiniu Daiktų Krautuve

2650 West 63rd St. ' Tel. Hemiock 8380 aa

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Komplimentai nuo

ARCHER WET WASH LAUNDRY CO.
1217—1219 S. CICERO ĄVE.

Telefonas Cicero 3058 Cicero, Iii.
ANTANAS B. MILIUS - ||

. I ■
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

1Ė LAIMINGŲ NAUJŲ'METŲ

LINKI ' ;

The Halsted Exchange
National Bank 
HALSTED STREET AT 

NĮNETEENTH. PLACE

CHICAGO, ILLINOIS

failams Oowm§

parsiduoda už'

Mažiausias Kainas.
visam mieste

PEOPLES Fmi« 00. KRAUTOVĖSE!
Atsilankykite su savo šeimyna šiandie ar rytoj 

Kramtuvls atviros kas vakarą ir nedaliomis
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

Lėlės pilnai ir gražiai aprėdy- 
tos 22 colių dydžio po

9Sc
18 colių dydžio po 55e 

. Lėlėms vežimėliai (doll carts) 
įvairus pasirinkimas parsiduoda' 
po ir aukščiau. ■

n .79 ?
Deskutės dėl rašymo, tvirtai pa

darytos, kaina nuo
$5.95

Breakfast setai susidedanti iš 
parceliuotų yiršų stalo ir 2 krėslai 
po

$3.95
Dviračiai parsiduoda už suma

žintas kainas po ir aukščiau
$1.95

Rogelės dėl didesnių vaikų žaisti 
ant sniego ar ledo po

97c
Pool tables pasirinkimas visokių 

dydžių pradedant už kainų nuo ir 
aukščiau \ ,

98c
Supami krėslai dengti su gražios 

ir tvirtos spalvosapdangalu, dirb
ti musų dirbtuvėje verti $10.00, da
bar tik po

$5.75
Vežimėliai (Coastor AVagons) 

padaryti iš metalo tvirti ir gra
žūs, kaina nuo ir aukščiau

98c
Lėlių lovelės (Doll Bassįnettes)

26 colių ilgio, - gražio ir tvirtos 
sumažinta kaina ,

98c

Taipgi šimtai kitokių vaikams rakandų ir žaislų 
randasi šiose krautuvėse dėl pasirinkimo

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.Į
Kampas Richmond Sk Kampas Mapleivood Avė.
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Daktarai Ir Kiti Profesionalai, Biznieriai Sveikina Savo Kostumerius, Pažystamus Ir Draugus Su Kalėdų 
Šventėmis Ir Linki Visiems Geriausios Kloties Jų Naudinguose Darbuose.

Tėl; Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D E.R T I S I A S ,

1446 South 49 Court

Ant Jankausko Aptiekos
Vai.: 10—9 Cicero, III, -

DR. S. BIE2IS

2201 West 22nd Street

Telefonas Canal 6122

...................................... ............................ ........................~i

■ j '.

DR. G. I. BLOŽIS

2201 West 22nd Street

Telefonas Canal 6122

-------------------- u -------- . , , * J ...u   ' 1     - 

Tel. Wontwjorth 3000

DR. H. BARTON *
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 South Halsted Street

Rcz-: Tel. Stcivart 8191

Vai.. 2—?4 ir 7—9 vai. vakare

Rez. Tel. MIDAVAY 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telefonai Ganai 1713—0241

DR. K. DRANGELIS
D E N T I S T A. S

2403 West 63rd Street

Tel. Rcpublic 2266

DR. S. A. DOWIAT 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5147 West 251h Street

Tel. Cicero 662

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

4847 West 14th Street 

Cicero, Illinois

DR. A. J. JAVOIŠ

OFFICE:

4459 South California Avenue.

Tel. Lafayettc 5793

DR. A. R. LAURAITIS
D E N T Į S T A "į 

2423 West Marąuette Road 

Tel. Republic 7696

Tel. Ofiso 4050 1 Res.

DR. A. G. RAKAUSKAS

5815 ■— 6th Avenue
■ • • /

KENOSIIA, WIS,

Rezidencija:

3904 — 71st Street

DR. J. SHINGLMAN

4930 West 131h Street 

Į Telef, Cicero 49 

‘ Cicero, Illinois

Advokatas C. V. CHESNUL
(K- (iESNULIS)

2221 West 22nd Street

Telefonas Canal 2552

44
JUSTIN MACKIEWICZ

2342 South Leavitt Street

Telef. Canal 1678

Tel. .Yards 1829 i •

DR. G. SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ' SPECIALISTAS"

Ofisas ir Ąkiniij Dirbtuvė

756 West 35th Streęt 
Kampas Halsted St.

DR. CONSTANCE A. O’BRITIS

2408 West 63rd Street

Tel. Ilemlock 5524

Tel. Ganai 6764 Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR OBSTETRIKAS

2130. West .22nd Street 
Chicago

Res. 6707 So. Artesian Avė. Tol. Grovehiil 0617

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road

Ofisas Tel. Grovehiil 0617

JOHN KUCHINSKAS
ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Telefonas Canal 2552

Res. Pbone 
Engleivood 6641 
Wcntworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 So. Halsted Street

Ofiso Tel. Victory 3687

DR. J. P. POŠKA

3051 W, 43rd St. •

Antras Ofisas ir Rezidencija

6504 South Artesian Avenue

Of. ir Roz. ToL Hemlock 2374

DR. P. Z. ZALATORIS

1821 South Halsted Street

Tel. Canal 0257

Tel. Grovehiil- 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2422 Wešt Marąuette Road

Adv. FRANK, MAST
2221 West 22nd St.

' Tel. Canal 2552

DR. J. A. PAUKŠTYS yl

j DENTISTAS

■ 4193 Archer Avenue 

v Telef. Lafayette 5820

DR. J. SMETANA, O. D.

1801 South Ashland Avenue

Tel. Canal 0523

STANLEY CLEANER
...

/Siūtus Darome ant Orderhį
v ' . ,

S. ŠIMULIS,. Savininkas 

2.150 So. Hoyne Avė., Chicago, III. 

Tel. .Canal 5474

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

52 East 107th Street

Tel. Pullman 5950 — Natrių Pullman 6377
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CICERAS LIETO! ŽINIOS 
Sveikins

Kristaus gimimo 
kataliką Bažnyčia 
lųms šią Kristaus 
Ivangeliją: “Garbė

šventėje, 
skelbia 

tiesą, bei 
Dievui

ukštybėse ir ramybė žemėj 
eros valios žmonėms.”
Mūsą katalikiškoji spauda, 

' ypaš dienraštis “Draugas” 
u savo bendradarbiais. ir re- 
nėjais stengiasi, visomis pa- 
ėgomis, tą Kūdikėlio Jėzaus 
nintį palaikyti, ją ugdyti 
ruonių gyvenime.
Jei pasaulyje buvoM: 

labar yra tiek daug blogo- ir 
rer tai skurdo, tai tik todėl, 
;ąd žmonijos tarpe pasivadi- 
lusieji “vadai” ir “laikrašti- 
įinkai” neturi geros valios. 
Į geros valios jie neturi 
;odėl, kad yra nutolę nuo 
Kristaus, kuris atėjo i šį pa
saulį, kad žmoniją iš vargo 
švęstų.

Kas neseka Kristų ir nesi
laiko Jo Evangelijos, tas vė
la ir pats save .ir žmoniją j 
vargą ir į neramybę. -

Sveikinu dienraštį “Drau
gą,” visus redaktorius, leidė
jus tėyus Marijonus ir vi
sus, kurie prenumeruoja ir 
platina katalikiškąją spaudą.

Jei nori žinoti, ar spauda, 
laikraštis laikosi Kristaus mo 
kslo, ar ne, visų pirma pažiū
rėk į žmones, kurie prie tos

spaudos dirba, kurie ją lei
džia. Jei laikraščio leidėjai 
yra nusistatę prieš Kristaus 
Evangeliją ir nesilaiko jos, 
tai tikrai žinok, kad tokiame1 prietelius,
laikraštyje pareikštos mintys i jus, rašėjus ir leidėjus.

gruodžio 24, 1932
. ...v:.' y.

X Per Sv.. Kalėdas vakare 
7 vai., parap. svetainėje bus 
labai įdomus ir gražus Kalė
dų programas, kurį išpildys 

j mokyklos vaikučiai. Seselės
i Kazimierietes visuomet suren-.

patingas ir gražus.
X Nors šįmet ir blogesni

metai, bet Ciceros žmonės sa
iko: savo bažnyčios ir parapi
jos reikalus negalime apleis
ti. Dėsime visas pastangas, 
kad ir šiiį inetų Kalėdų dova- 

(Tęsinys ant 7 pusi.)

mtas ministrantų, pasipuošę- 
gražiais bažnyčios rūbais tar
naus mišioms. Didžiulis, para
pijos choras, vedamas varg. 
A.Mondeikos, susimokino daug 
naujų kalėdinių giesmių, ku
rias giedos per piemenėlių mi
šias.

Į X Per Šv. Kalėdas Šv. An
tano bažnyčioje bus net de- 
vynerios mišios: 5, 6:30, 7:30, 
8, 8:30, 9, 10, 10:30 ir suma 
11 valandą.

Po piemenėlių mišių bus pa
laiminimas Šv. Sakramentu, ir 
suteikimas atlaidų.

Panelė Ona Skiriate puikiai 
priruošė- savo jaunamečių cho- 

,lrą Kalėdoms.

Seselės Kazimierietes, kaip 
visuomet, nesigaili triūso ir 
pastangų, kad altoriai ko puo
šniausiai būtų Kalėdų apei
goms papuošti.

Mūsų geraširdžiai • žmonės
nesigaili aukij gėlėms nupirk-! gi a turiningus programus, bet 
ti. k išių Kalėdų programas bus y-

| kiti katalikiškieji laikraščiai 
žmogų mokina, šviečia, gelbsti 
iš nelaimės išeiti. “Draugas” 
sėja žmonijos gyveniman ra
mybę ir tiesą.

Todėl, telaimina Kūdikėlis 
I Jėzus visus katalikų spaudos 

rėmėjus, platinto- 
Nes

yra neramybės skleidėjos ir 
viso blogo sėjėjos. Kristus 
sako: kas nėra su manim, tas 
prieš manę.

Bedieviškoji spauda nepa
kelia varguolio žmogaus iš 
vargo, bet tolyn į nelaimę 
stumia. Jei kuris žmogus pa
darė klaidą, tai prieštikybinė 
spauda, laikraščiai, vietoj

jie viską pašvenčia ne savo 
tuščios garbės ieškojimui, bet 
visuomenės labui ir gerovei. 
Jie ne griauna, bet stato 
Kristaus vardu, ramybėje ir 
geroje vėlioje. Garbė jiems! 

7Cw. H. J. Vaičmuis, 
Direktorių pirm.

LACHAWICZ IR SUNAI

X Šv. Antano bažnyčioje 
kad pamokinus kaip. žmogus'per Kalėdas bus nepaprastos 

r ypač .. tQg lleĮaįmįs turėtų išbristi, I iškilmės. Piemenėlių mišios 
savo nelemtais ir nekultūrin-! prasidės lygiai 5 valandą. Mi 
gaiš raštais žmogų tolyn stu- šios bus laikomos prieš įstaty- 
mia į nupuolimą, į dęspera- tą Šv. Sakramentą. Maži kū-
eųą.

Dienraštis “Draugas’
dikėliai-angelėliai tarnaus Sa- 

ir nktuąrijume, prie'kūtelės. Ši-

VENĘTIAN 
MONUMENT CO.

527 N. Westem Avė.

(Linki visiems' savo kostume- 
riams ir draugams 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
Šiuo laiku laiku mintys apie 

persiskyrimus kartojasi. Nepa
likite jų pasilsio vietų be 

paminklo.

IfRANK DELMISSIER, A. S. VALŪNAS!
Telefonas West 1624

sa sa Rg įga

A | A
PETRONĖLĖ GUDELIS 

(Po tėvais Baronaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 22 d., 4:S0x,val. ryto, 
1932 m., sulaukus pusamžiaus, 
gimus Lietuvoj, Suvalkų apsk. 
Marijampolės parap., Puškelių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Priklausė prie Tretininkų ir 

Apaštalystės Maldos draugijų.
Paliko didėliame Sųliųdime 

vyrų Antanų. 2 dukteris Matil
dą ir žentų Juozapų Būčinskius,. 
Marijonų ir žentų Martynų Ka
valiauskus, seserį Marijona An- 
drioniehd? anukus Edvardų ir 
Alfonsų Bučinskius. Raymonda 
ir Eleonorą Kavaliauskui, se
sers dukterį Ona Gremal', se-. 
sers sūnij Julius Link ir gimi
nes.
| Kūnas pašarvotas randasi Ma 
salskio koplyčioj. 3307 Auburn 
avė. Laidotuvės įvyks pirmadie
nį. gruodžio 2 6 d., 8 vai. iš 
ryto, iš koplyčios į šv, Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
ve'ionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į zŠv. Kazimiero kapines.

Visi ų. a. Petronėlės Gudelis 
guaninės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimų.

Nuliūdę liekamą: Vyras, Pu- 
,/kterys. Sesuo, žentai, Anūkai ir 
'Giminės.

Laidotuvėse patarnamja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 

Boulevard 4139,.

S. A. L.

S. C. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI
IR

BALSAM UOTOJ Al
<Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką - 

Tolumas nedaro skirtumo 
Moderniška Koplyčia dykai 

Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas.

CHICAGO, ILL.
1439 S. 49th Ct.
Telefonas Roos. 2515—2516

CICERO, ILL.
2314 23rd PI.

Telefonas Cicero 5927

SVEIKI, SULAUKĘ KALĖDŲ ŠVENTES!

Lietuvių Statymo ir Skolinimo Bendroves (Spuikos)
BŪRYJE 19-koc LIETUVIŠKŲ SPULKŲ, KURIOS PRIKLAUSO PRIE LIETUVIŲ LYGOS ILLINOIS VALSTIJOS

SVEIKINA IR LINKS LINKSMU ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGU NAUJU 1933 METU
2456 W. 69th St., Chicago, III.
2608 West 47th St., Chicago, III. > 
2324 So. Leavitt St., Chicago, III.
6812 So. AVestern'Ave., Chicago, III. 
4425 So. Fairfield Avė., Chicago, III. 
3241 So. Halsted St., Chicago, III.

_ 840 Wes.t 33rd St., Chicago, III.

, 46001 S. Wood St., Chicago, III.

& Lietuvly Statymo ir Skolinimo Bendrovių 
į £ Lygos Illinois Valstijos

FINANSINĖ ATS K A I T A 
TURTAS (ASSETS)

Pinigų ant Rankų ...................... ........................ $127,585 92
Paskolos Nariams ................................................... 4,228,178.00
Sąskaitos Apyvartoj (Biils Rec.) . ..... .............. 77,066.95
Ant Knygelių Skolingi .................................. ............ 148,233-84
Nuošimčių reikia, gauti' ..................................  20,707.32
Už Taksas ir Insurance ...........................  5,748.28
Paskolos Forklozuotos ............................................... 32,842.72
Perimti Namai (Real Estate) ......................... 101,482.92
Spulkrj Nuosavi Namai ......................................... 40,109.26
Įrengimas Ofisų ir Baldai ......b.......... ............ 5,553 66

VISIEMS SAVO NARIAMS, BENDRADARBIAMS IR LIETUVIŠKAI VISUOMENEI

CHICAGO LITHUANIAN SAVINGS & LOAN ASSOCIATION,
CRANE BUILDING LOAN ASSOCIATION, ................. ....................
D. L. K. GEDIMINAS BUILDING & LOAN ASSOCIATION,
DOLLAR SAVINGS BUILDING & LOAN ASSOCIATION,............
GEDIMINAS BUILDING & LOAN ASSOCIATION, • • ■ ■ ?..............
HALSTED BUILDING LOAN & SAVINGS ASSOCIATION,........
KEISTUTO LOAN & BUILDING ASSOCIATION No. 1,...............
LIETUVA BUILDING & LOAN ASSOCIATION,...........................
LIETUVOS VYČIŲ BUILDING & LOAN ASSOCIATION, .................  3251 So. Halsted st., Chicago, m.
LITHUANIAN BUILDING & LOAN ASS’N. OF WAUKEGAN,- ■ • ■ • • ■ 901 Lincoln Avė., IVaukegan, III.

LITHUANIAN BUILDING LOAN & HOMESTEAD ASS’N., - -• •.......713 w. isth st, Chicago, m.
LITHUANIAN BUILDING & LOAN ASSOCIATION OF CICERO, 4917 w. i4th st., cicero, 111.

LITHUANIAN NEWS LOAN & BUILDING ASSOCIATION,.......... 1739 s. Halsted st., Chicago, iii.
MIDLAND BUILDING & LOAN ASSOCIATION,.................................... 4038 Archer Avė., Chicago, III.
ST. ANTHONY LITH. PARISH BUILDING & LOAN ASS’N.,.......... 4943 w. i5th st., cicero, 111.

SIMANO DAUKANTO BUILDING & LOAN' ASSOCIATION,........  2242 w. 23rd pi., Chicago,ti.
SOUTH WEST SIDE BUILDING & LOAN ASSOCIATION, ....... 2221 W. 22nd St,, Chicago, III.
VYTAUTO BUILDING & LOAN ASSOCIATION,......................... . 4559 So. Paulina St., Chicago, III.
UNITED LITHUANIAN BUILDING & LOAN ASSOCIATION,....... 52 Eastųo7th st., Chicago, 111.

$4,787,508.87
ATSAKOMYBĖS (LIABILITIES)

Sumokėta ant Knygelių ... ........... ................. $2,548,111.64
Padėta ant “Paid up Stock” ................... 1,075,531.00
Padėta. ant ‘ ‘ Pre-Paid Stock 320,800.75
Skolingi ant Knygelių .......... ..................... '.......... 148,233.84
Skola ant Vekselių (Biils1 Pay) .................... 159,228.41
Atidarytos Sąskaitos (Act. Pay.) .  ............ 11,659.92
Pribrendę Nuošimčiai:................. .. ........................ .. 30,431.36
Nuošimčiai Sumokėti iš kalno,................................. - 8,192.83
Atsargos . Fondas (donting. .Fund) .......... .. 118,533-44

Pelnas ........................ .. ...................... .. 366,785.68

$4,787,508.87
. Virš minėta Finansinė Atskaita atvaizdina finansiš' 

ką padėtį 19-kos. Lietuviškų ‘ ‘ Spulkų, ’ , kurios, priklau-
__ so prie Lietuvių Statymo ir Skolinimo Bendrovių Ly-
££ gos Valstijos Illinois- Skaitlinės paimtos iš Valstvbi 

ęj) nių Raportų už 1931 metus. J. P. Varkala — Auditorius

Kviečiame visus lankyti susirinkimus, kurie bus rengiami šią žiemą spulkų klausimais, visose lietuvių apgyventose apylinkėse.



Šeštadienis, gruodžio 24. 1932 Tiit? A U G X s

OCERO LIETUVIU ŽINIOS
(Tęsinys iš 6 pusi.)

nėlės parapijos reikalams ne
būtų mažesnes negu kitų me
tų ir už kitų parapijų.

X Klebonas rūpinasi sure
gistruoti visus bedarbius ne
turtėlius, kuriems, reikia pa
galbos. Žvalgas

RADIJO STOTIS H. J. J.

Sveikinu visus su švento
mis Kalėdomis ir linkiu ko gra 
'kiaušiai jas praleisti. Sveiki
nu taip pat visus Adomus ir 
Ievas. ;

X “Draugo”, agentas V. 
Šematulskis jau apdovanojo 
cieeriečius naujais ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
sieniniais kalendoriais, ku
riais visi džiaugiasi, kad la
bai gražūs. Kas norite gauti 
“Dr.” kalendorių, kreipkitės 
j p. V. Šematulskį.

Labd. 3 kp. susirinkimas j- 
vyjcb gruodžio 18 d:. Daug) na
rių susirinko ir daug-buvo ra
portų. Visi priimti. Svarbiau
sias raportas buvo iš vakaro, 
lapk. 13 d. Įeigų buvo $109.42, 
išlaidų $27.18. Pelno liko $81.

MŪSŲ DRAUGAMS
IK

“DRAUGO”
SKAITYTOJAMS

Linkime linksmų Kalėdų ir 

pilname saike IdiminffiĮ Kau- 

jų Melų Į kuriuos mes žiū

rime pilni pasitikėjimo.

-Tai gražus pelnas. -Ne visuo
met iš rengiamų vakarų tiek 
pelno lieka, kiek šis vakaras 
davė. Tat Labd. 3 kp. dėkoja 
lošėjams, kurie buvo iš Bri- 
ghton Park, po vadovyste 
kun. A. Valančiaus. Kad dau
giau tokių vakarų būtų, tai 
būtų nauda draugijoms ir žino 
nėms,-kurie atsilanko, kad pa 
matyti nepaprastų dalykų ir 
išeina patenkinti. Valio bri- 
glltonparkieeiams, kad gra
žiai darbuojatės. 3 kp. labai 
Įvertina jūsų darbų ir dėko
ja;, taip pat dėkoja “Draugo” 
redakcijai už dedamas kores
pondencijas apie labdarius. 
Mes remsim “Draugų” visuo
se jo darbuose.

Nutarta ' surengti valiai ų 
gavėnioj. Laikas dar nepas
kirtas, bet žadama kas nors pa 
rodyti nepaprasto, ko Ciceroj 
nėra buvę. Komisijon išrinkta: 
IK. Sriubienė, J. Kelpšienė p. 
Juozaitienė, J. Motejaitis, Pe- 
traitienė ir A. Valančius. Ko
misija gyva, tat ir vakaras 
bus nepaprastas, o labda
riams reikia daug pinigų, nes 
turi daug vargšų sušelpti.

Daugiau ir daugiau ateina 
vargšų, kurio reikalauja pa
šalpos. Aš manau, kuris žmo
gus nemato vargo, nemato nei 
labdarių; kaip vargas jį pris
legia, tai tuojau suranda lab
darius ir prašo pagelbos. 
Pirmiau jo negalima buvo pri 

Įkalbinti. Pirma sakė, kad pa
vargėliai visai naudos negau
na. Taįp negalima kalbėti; vi
si katalikai turime įsirašyti j 
labdarius; mokestis tiktai 10 
c. į mėnesi. Tada, galėsime 
daug nuveikti. .Padarykime re
zoliucijų, kad ateinančiais me
tais visi parapijonai prisirašy 
sime prie labdarių. Kaip tai 
bus gražu.

Atstovai į Fed. 12 skyrių— 
J. Vilkas, J. \ Motejaitis, A. 
Mockaitis. Jie pasižadėjo lan
kyti, visus (Fed. susirinkimus. 
Knygų peržiūrėjimo komisi- 
jon išrinkta; J. Vilkas, A. Va 
lančius, A. Milašienė ir A. Ja- 
varauskas. Knygų .peržiūrėji
mas bus trečio šeštadienio va
kare pas pirm. K. S.riubienę, 
1315, So. 50 Avė. Komisijos'
nariai ir valdyba malonėkite 
susirinkti 7:30 vai. vak.

Linksmų Šv. KALĖDŲ ŠVENČIU
Linkinio Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

S. MIELINIS
GROSERNK ir BUČERNė

s 3404 S. Union Avė. Tel. Boulevard 7449

THE STOCK VARŪS 
NATIONAL BANK

The Stock Yards Trust 
Sč Savings Bank

4150 So. Halsted Street
CHICAGO*

LINKSMŲ KALĖDŲ? ŠVENČIŲ 
Visiems Savo Draugams, kostumeriams ir . Pažystamiems

j| A. OLSZEWSKIS ir N. C. KRUKON1S 
=$ 3251 S. Halsted St. Chicago, iii.

LINKSMUS V. KALĖDŲ: ŠVENČIŲ IK. LAIMINGŲ 

NAUJŲ MELŲ ' < v

5 Ltfrkime' Visiemš1 Mūsų Draiigains "ir- Kosiumėriamš

PARSIDUODA GROSERNE g
į geroj vietoj. Biznis per ilgus metus išdirbtas. Lie- ® 
• tuvių ir Lenkų apgyventa veita. Svarbios priežas-

tyd verčia parduoti.
1802 West 47th St. ®

THE VILIJA COAL CO.
3700 South Spaulcftig Avenue

Phone Lafayette 2584

Beri Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams 
LINKSMŲ ŠV. KALĖBiįAVEN'čIŲ 111 LAIMINGŲ '

. •- ■ NAUJŲ. METŲ '

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGIAUSIŲ?
NAUJŲ 1033 METŲ .. "

t, VELIJA
visfems savo draugams, biznieriams ir 

profesionalams
Taipgi sveikinu ir tuos, su kuriais turiu ne tik 

biznio, bet ir socialių reikalų
V. STANCIKAS.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

756 West 35th Street! 
Netoli Halsted St.

Telefonas Boulevard 5913

PADJĖKONE

a|a

JUOZAPAS SIMANIS 
kuris mirė gruodžio 16, 19ii2 ir 
lapo palaidotas gruodžio 21, o 
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarna
vimų. ir .palydėjo jj į tų. neiš- 
vengiųkiią' amžinybės vietų,.

Meš atmindami >• ir apgailėda
mi jo prasišabnimą iš’muąų ta
rpo reiškiame giliausių, padėką, 
dalyvavusiems laidotuvėsę žmo
nėms ir. suteikusiems mišių au
kas. Y . -

Dėkojame gerb. kun. kleb. 
Skrypkai .už . atlaikyimą. šv. Mi
šių ir pasakymą . pritaik.iūto pa
mokslo.. •; Taip pat dėkojame 
kun. š vafli ui už -šv. mišių at
laikysią ir ...pasakymą 'pamokslo 
ant kapinių. Dėkojame kun. 
Vaitukaičiui • už atlaikymą - šv. 
Mišių. Dėkojame varg. Dauk
šai, grabeliui Eudeikiui, kalis 
savo geru . ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį į 
amžiriastį. Dėkojame visiems at
silankiusiems iš Roselando, So. 
Chicago ir Burnside, grabrib- 
šianis ir* , visiems tiems, kurie 
paguodė, mūs nuliudimo valan
doje ir ' pagalios dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms: o. tau musų my 1t- 
mas tėve., sakome: Amžiną at
ilsį. duok. jo'sielai -Viešpatie!

Nuliūdę Tieka: '
• Moteris ir Simus

KAZIMIERAS
MATULAUSKAS

Mirė gruodžio 22 d., 1032 m., 
3:45 vai. vale. 45 metų amžiaus. 
Kilo iš Rokiškio apskr., Salų 
parap., Taroldžių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 25 motus.

Paliko- ' dideliame nubudime 
moterį (Moniką po tėvais i-'et- 
.raitę, 3 šūūūs: Kazimierą, An
taną ir Joną ir dukterį Bronis-. 
lavą; 2 broliu Marcileūą ir Juo- 
žabą; 2 pusseseres i,r pusbrolį 
ir gimines, o Lietuvoj 3 sese
ris ir brolį.

Kūnas pašarvotas 11921 Loive 
Avė. Laidotuvės įvyks panedė- 
Iį, gruodžio 26 d., iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Petro 
tr Povilo parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldi;. bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmiri.es, draugūs-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Simai, Du
ktė, Broliai, Seserys, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės.

‘Laidotuvėms., patarnauja- gra- 
borius Eudeikiš. Yards 1741.

Mūsų kp. vargšams išmokė
jo $74.00, o jeigu buvo $9.40; 
pereitų mėnesį išmokėjo $104. 
Tai didelės išlaidos, gi įeigos 
labai mažos. Dėl to, 3-eioji kp. 
kviečia visus Šv. Antano pa
rapijomis prisirašyti ir gel
bėti vargšams. Susirinkimai į- 
vyksta kas trečių sekmadienį 
kiekvieno mėnesio, 1 vai. p. p, 
Šv. Antano parapijos salėje.

Tų pačių dienų turėjo įvyk
ti Amžinojo Rožančiaus clr-jof. 
susirinkimas,, bet neįvyko. 
Draugija turi apie 7,0 narių, 
bet jie mažai telanko susirin
kimus. Kitas dalykas, susirin 
kimai nėra užsakomi, nes val
dyba nepaprašo klebono, kad 
užsakytų. Ne visi nariai žino, 
kada susirinkimai įvyksta. Vai 
dyba turi paduoti pranešimų 
klebonui penktadieny, ir “Pra 
nešėjui” būtų įdėta. Tada vi
si nariai žinos, kada bus su
sirinkimas. Valdybos apsilei
dimas; kad paskutinėje minu
tėj bėga į zakrastijų pranešti 
klebonui, kad susirinkimų už 
sakytų. Klebonas neturi tada 
laiko ir, gali, kartais užmiršti. 
Kiti mano, kad klebonas turi 
viskų atminti.

■Visų Šventųjų draugijos 
susirinkimas įvyko tų pačių 
dienų. Apsvarsčius draugijos 
dalykus, ėjo prie valdybos rin 
kimo. Beveik visa valdyba li
ko naujai išrinkta. Atstovai į 
Fed. išrinkti. Nutarta vakarų 
turėti parap. naudai. Aš nu
girdau, kad draugija žada kvie 
sti briglitonparkiečius su gra- 

.žiu perstatymu “Geltonas še

šėlis” į( verstas iš anglį} kai- Tikietai labai pigūs, tik 25 c. 
bos), kuris tik vieną sykį bu- Veikalas bus lošiamas po va- 
vo loštas Chicago}. Begalo dovyste kun. A. Valančiaus, o 
gražus ir juokingas veikalas, i (Tęsinys 8 pusi.)

Mūsų Viešpaties Užgimimo šventės proga, 
nuoširdžiai sveikiname mūsų geradarius, 
prietelius ir rėmėjus.

Kalėdų rytui nušvitus prie Betliejaus 
Kūtelės, dėkingomis širdimis maldausime 
dieviškojo Kūdikėlio, kad Jus visus mūsų 
Prietelius laimintų, paguostų jus varguose 
ir priglaustų prie Savo mylinčios Širdies 
už jūsų pilną pasišventimą skleidžiant Jo 
karalystę ant žemės.

Visos Sesutės linki Jums džiaugsmingų 
Kalėdų ir Sėkmingų Naujų Metų!

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS

LINKSMŲ KALĖDŲ! Visiems mūsų prie- 

teliams, geradariams ir rėmėjams. .Ačiū 

Jums, už suteiktas mums dovanas. Lai pra- 

kartėlės Išganytojas teikdamas ramybę 

žmonėms geros valios, laimina Jus ir sutei

kia tikrą ramybės džiaugsmą.

Marijonų Kongregacija

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

NAUJŲ METŲ

NORKUS and CO.,
Furniture and piano movers, long distance haulingJ

1706 W. 47th St.
Tel.' Boul. 6520

NAUJIENA

Tik ką išėjo iš spaudos daili, didelė 350 
pusi. knyga: “Švento Kazimiero Sese'rų 
Kongregacija — 1807 — 1932” ir Seserų 
Kazimieriečių pirmosios mokyklos istorija. 
Knyga iliustruota 35-kiais paveikslais, dai
li, įdomi. Jos kaina — kietais, stipriais ap
darais $2.00 egzempliorius; minkštais ap
darais $1.50.

Tų knygų galima gauti visuose Kazimie
riečių Seselių namuose prie parapijų ir jų 
Motiniškuose Namuose:

CONVENT OF ST. CASIMIR, 
2601 West Marąuette Road, 

Chicago, Illinois

ĮjK

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS 

Valdyba, Direktoriai, Darbininkai

Sveikina savo Kostiimerms, Rėmėjus, Prietelius, Draugus ir 

r , ■ visus Lietuvius su

, - KALĖDŲ ŠVENTĖMIS)

Širdingai Velydami Turėti

LINKSMUS IR LAIMINGUS ATEINANČIUS NAUJUS METUS

glmiri.es


CHĮCAGOJE
pijonai neužmirškite atsiįanky ric mane, ir kitus vargšus, šėl
ti į susirinkimų. 'pėt aukomis. Ir ateityje }įra-

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

X Uoliai rengiamasi prie iš
kilmingų Kalėdų pamaldų, ku
rios prasidės 5 vai, rytų. Jau 
bažnyčia puikiai papuošta. 
Par. choras, p. K. Sabonio ve
damas papuoš pamaldas gra
žiu kalėdinių giesmių giedoji
mu.

X Šelpiamų žmonelių skai
sčius vęl padidėjo.

s g t tr $ & s

šįmet dar nei vieno. Kiek man 
teko nugirsti, tas “streikas” 
yra dėl to, kad mūsų žmonės 
geriau myli kauliukus berti, 
negu pasižiūrėti gražaus vei
kalo, kuris, galima pasakyti, 
yra kaipo gyvenimo veidrodis.

Lietuvytis

CHORO VEIKIMAS

Sveikinai
Linksmų Kalėdų ir Laimi n- i --------—

gi} Naujų Metų linkiu visiems i Ryt Budriko korporacija re- 
savo kostumeriams Brighton ogia graži} dainų ir muzikos 
Park ir Town of Lake. [lietuvių radijo- programų iš

Steponas Straukas-stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 
___ ________ J po pietų, kuriame dalyvaus A.

LAB. SĄJUNGOS SVEI- IZabukienė, soprano; S. Bim- 
KINIMAS Lūs, baritonas, trio ir kvarte-

Labdaringoji Sąjunga svei tas su kalėdinėmis giesmėmis, 
kiną visas kuopas, jų valdy-i Taipgi Budriko radijo or

FRANEŠIMA!

i'bo. Visiems linkime , sulau- J 
kti Laimingų Naujų Metų. Į 

L. S. Valdyba
, ILL,

Marąuette Park. — šioji di- 
atsiradus dėlė lietuvių kolonija graži ir

naujiems, vargšams ir dange- nuolat veikia, ypatingai didy-1 v;sus gera(jariUS) biznie- (kestras gros gražius ir naujus 
liui miesto šelpiamųjų sugri- sis parapijos choras, kuris žy- ringi ir v;sus lietuvius, kurie muzikos kūrinius. ;Nepraleiski-
žus Šv. Vincento Pauliečio dr- miaį progresuoja. Šis choras metaįs dėjos prie labda-[te šio kalėdinio radijo progra- ir paaiškino visų 'metų veiki- 
jos giobon. j kuris yra didelę pažangų Pa’ ryįgS; švento katalikiškojo da mo. S. i

X Pas mūsų gerb. kleb. kun. daręs bažnytiniam giedojime,
I. Albavičių atvyko p. M. Ba- Kalėdų rytų per Piemenėlių 
gdonas, Vašingtono Pasiunti- mišias, pritariant orkestrui,
nybės sekretorius, kuris čia giedos įvairius bažnytinius ku- j _

svečiuosis keletą dienų ir ka-' riniūs, kuriais tikrai kels di-1, ,
„ .. . v . t ■ - • ,, kelta geras ūpas.r tu praleis Kalėdų šventes. . dc-sų žmonių pamaldumų.

XI Šios parapijos -žmonės Varg. B. Janušausko pasi
us kalba ir džiaugiasi lai- šventimU) , mokinimos darbas 
mėję byla dėl a. a. Je^nimo t,iai eina; chorag skaitli.
Andrijausko palikimo. Keista i ■ n , • v lz?n • r“ • r Įngas,. priklauso virs 60 giedo-
kad po jo mirties atsirado ne- . • i • + • -u i•f . nių su. gerai, pralavmtais bal-
va giminių, kurie prieš .veho-Į^ retenvbjį
mes valių nųrėjo užgrobti jo tur-t; tokį skait]im jaunimo
turtų, bet pasirodo ne taip le- bflrelį vįga priWaū80

, ngva sulaužyti testamentų. . įžymiam R Jaml.
,X Praėjusio sekmadienio žausknt ngaugil} mėtų dar.

Amžino Rožančiaus draug, bnotojuį[
‘Cake Party” pavyko. Atsi. 

lankė gražus būrys uoliausių 
mūsų parapijom}, .kurie' buvo 
patenkinti gražiu draugijos 
parengimu ir parėmė savo pa
rapijos reikalus. Atliko gra
žaus pelno. Garbė už tai drau
gijai.

X Visos vietinės draugijos 
šį mėnesį laiko priešmetinius 
susirinkimus,, kuriuose renka
ma nauja valdyba'. Ašt.

Gruodžio 8 d. Įvyko choro X Gerai žinoma northsidie-
priėšmetinis susirinkimas. Su- eiams taip pat ciceriečiams p-

Linkiu visiems parapijonaiiis, geradariams, piete

liams ir draugams linksmiausių KALlilDŲ ŠVENČIŲ. 

Lai gimusis Išganytojas laimindamas Jus, suteikia tik

rų ramybę ir džiaugsmų.

Aušros Vartų Parapijos Klebonas, ,, ,

Kun. J. Mačiulionis, M.I.CįįSNORTH SIDE ŽINUTĖS

X Man . labai stebėtina, kaa 
yiieks. pepąrašė .apie praėjusią; 
parap. vakarienę, "kuri tikrai
stebėtinai pasisekė. Žmonių . . -
tiek prisirinko, kad keturi di -1 §
deli stalai buvo apsėsti. Matė-

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR. LAIMINGŲ 
, NAUJŲ METŲ......................... f -

Ųsšsįęms Mūsų Kostumeriams ir Draugams

si ir svečių, kurių tarpe buvo 
ir dr. A. Rakauskas su žmo-į 
na; vienas pasakė gražių kai-J 
bų, o kita gražiai palinksmino 
susirinkusius.

X Vyčių vietinė kuopa pra-1 
deda didesnį veikimų. Du syk 
į mėnesį daro susirinkimus; 
per kuriuos būna įvairiausių 
kalbų. Be to, būna ir šokių 
Kurie mylite linksmai laiką 
praleisti su jaunimu, prisira 
šykite prie vietinės kuopos. į 
stojimas tik vienas dol.

X Praėjusį sekmadieni įvy 
kęs Šv. Vincento a Paulo ko
nferencijos vietinio skyriam, 
kauliukų lošimo .vakaras pa 
sisekė labai gerai ir, žinoma 
(V. Kalėdoms atėjus, daugeli 
fuvargusių šeimynų aplankys 
fos draugijos nariai su krep
šiais.

Per šv. Kalėdas net ke- 
nūsų draugijos yra. nusi
bos eiti “in eorpore” prie 

nunijos, ji} tarpe ir Vy- 
j Kuopa. Todėl visi kuo- 

Ąiai-ės privalote iš va-
Sikti išpažintį o ryto 

įtrinkti į parapijos Sve- 
B.vAur yis* 9isim j baž-

X .
rthšrffll11110 ^lal kurių no 
vaidjjjArugirsti ame mūši}

dan^uri® kUais rae‘ 
|davo' veikalą, o

LIBERTY RESTAURANT 
4915 W, 14th Street, Cicero, III.

Telefonas Cicero 3564 
Sav. ANNE STATKUS 

ANNE, KRENCIUS

1534-36 S. 49th Avenue Cicero, III.

| - CHARLES BAKERY
g Ali kinds. of Pastiles and U'c-'fiing Cakes Made to Order
| -4S02-4 West 14th St. 1444 So. 50ih Court
į; Phone Cicero 2857

.........
Linki Linksmų šv. Kalėdų Švenčių

COMMUNITY TAILOR SHOP 
C. Seghetti, Prop.

5010 W. 16th Street Cicero, III.

JOSEPH ZIGMONT |
| 1501 S. 49th Avė. ' Cicero, III. |
"į GROSERNĖ IR MEAT MARKET |

PIRMOS KLESOS RESTAURANTAS

J. KWEDER
4909 West 14th Street Cicero, III.

WARREN and ROCKAUSKI
GROSERNĖ IR BUČERNE

i sirihkinias’luivo "gyvas'ir'pįi-jie ti. A- Slajutė žiemos"Irtos-jbfi" refigia "vakarus’ parapijos 
!nas entuzmznio. Valdyba pasi-togas leidžia.: tolimuose vaka- ™™]"i 
liko mas daug toji pati. Sų- ruošė — Oregon vai. pas girpi-

I

Dievo, Motinos draugijos 
susirinkimas1 ir gi įvyko tų 
pačių dienų. Susirinkimas bu
vo labai1 skaitlingas. Daug da
lykų nutarta, ir atstovės iš
rinktos j Federacijų ir į Lab
darių kuopų. Ši draugija' pui-
kiai darbuojasi, visuomet pri-I lankyti i susirinkimų. Bus vai- 
sideda prie parapijos. Beveik dyhos rinkimas. A. Valančius 
visa nauja valdyba išrinkta
kitiems metams.

■Tų dienų įvyko ir Šv. An
tano parapijos komiteto su
sirinkimas; tik-gaila, kad nei 
pusė. komiteto narių nebuvo. 
Susirinkimų atidarė klebonas

Apkalbėta 
pasilinksminimo vakaras para
pijos naudai. Komisija patylo
mis jau kugžda. Kaip tik su
žinosiu, tuojau pranešiu, ku
rių dienų ir koks ten pasilin
ksminimo vakaras įvyks. Gir
dėjau, žadama žmonėms kų 
nors nepaprasto parodyti.

Valio, mūsų jaunimui, kad 
darbuojasi' savo parapijos nau 
dail Ieva Lukošiūte

!'mą, pranešė, kad parapijos 
susirinkimas Įvyks antrą die
ną Kalėdų 7 vai. vak., parapi- 
pos, svetainėje. Bus 7 išduotas 
raportas kas veikta 1932 me- 

turėsime daryti
(Tęsinys iš 7 pusi.)

pelnas .eis. -Šv.' Antano parapk į tais ' ir ką 
jai. Visos mūs draugijos da-'l ateinančiais metais. Visi para

jįjį Linkime 1 Visiems Mūšy Draugams ir Kostmneria’ms' 
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IB LAIMINGŲ NAUJU METŲ 
Telephone Cicero 635

Parkholme Super Service Greasing 
' Station

JOE SHAMET, Prop.
16th Street and 50th Court Cicero, III.

2 Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių Linki |
f f K4MBARK SERVICE STATION f

pi 52nd Avenue & 16th' Street Phone Cicero 3966 |

S . . :.-■ . '• ., ' ■ 1
LINKSMŲ' ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ S

IR LAIMINGŲ NAUJŲ .METŲ |
Linkime .Visiems Mūšy Draugams ir Kostumeriams a

‘J. GRIGAS f
.MILKMONAS 1

1417 S. 49th Court, |
Cicero,

Sveikinu visus Cicero Lietuvius
■ - J- ' .. , -r. '' '\ . ■ :4 ' '; -į. - n:. , f V '-•‘.' k ■ v <

IlINKSMOMIS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS!

JOS. X MOCKUS
Building Cotnmissioner

CICERO MIESTO

1243 S. 49th Avenue, Cicero, III.

.LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR, LAIMINGŲ ■
, f ' .' NAUJŲ METŲ -

HENRY J. SANDUSKY
POLICE MAGISTRATE

Cicero, Illinois

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų mū
sų Prieteliams ir Draugams geriausių linkėjimų

nuo A. Ir J. MILIAUCKŲ/ 
m 1837 S, 49th Ct., Cicero, 411. Phone Cicero 205

Šeštadienis, gruodžio 24, 1932

Federacijos 12 skyriaus 
susirinkimas Įvyks tntrų die
nų Kalėdų, 1 vai. p. p. Šįmet 
Amerikoj Kalėdos' atidėtos į 
pirmadieni. Sekmadienyje ne
bus jokio susirinkimo. Dėl to, 
kviečiame visus atstovus atsi-

įšau visų mieįaširdingos pagal
bos. 1

X Lapinskas,
1417 So. 49th Ct., 

Cicero, III.

RED. ATSAKYMAI

Su Šv. Kalėdomis ir Nau
jais Metais sveikinu visus ge- 
radėjus-as, lietuvius-ves, ‘ ku-

Alimonijos Nelaisviui. Tam
stos raštas neišskaitomas, pie- 
įštuku rašytas, dėl to jo sunau
doti negalėsime. , .

Tikro gintaro karoliai vertės $4.00 už gg.jj
Gintaro Špilka vertės $3.50 už................ ©Sc
Big Ben laikrodėlis vertės $3.50 už 5>"8 „75 
Deimontinia3 žiedai vertės $25.00 po ss.oo 
Laikrodėliai su . deimontais vertės $40 po $-Jg
Britvos vertės $3.50 už ......... .................. 98c
Britvoms Pustai vertės $3.00 po. ■ ■ ■$'6,45
Lempų Shades vertės $3.50 po ................ 98c
Midget Radios vertės $18.50 už .... $g„g)<9 

Radio Tūbos R. C. A. Cunningham Philco 
33% iki 40%

DYKAI GRAŽI DOVANA .

Jos. F, Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4405—8167

i®

LIm™MPŠV- KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams

GRAND WORKS COAL 
YARD |

16th St. 8i 49th Court B
TEL. CICERO 311 |'

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKI-

PREZIDENTAS ir BOARD of 
TRUSTEES

Iš »

CICERO MIESTO 
Visiems Cicero Gyventojams

JOSEPH G. CERNY, President 
.JERRY J. VITERNA, Town Clerk 
ANTON F. MACIJEWSKI, Supervisor 
ROSE CUCHNA, Collector 
HENRY R. SCHWARZEL, Assessor 
NICHOLAS HENDRICKSE, Trustee 
FRED J. LOYDA Trustee 
FRANK A.. KVETON, Trustee 
JAMES SEDLACEK, Trustee


