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Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėj geros valios žmonėms !

VIEŠPATIES UŽGIMIMO DIENOJE
Petras Vaičiūnas

Pirmųjų Mišių LEKCIJA
7 /7. 11—11.

MYLIMI ALSIEJI: mūšy Išganytojo Die
vo malonė pasirodė visiems žmonėms ir 

mokina mus. kati, išsižadėję bedievystės ir 
pasaulio geiduliu, gyventumėm šiame pasau
lyje blaiviai, teisingai ir maldingai, laukda
mi palaimintosios vilties ir ateinant garbės 
didžiojo Dievo ir mūsą Išganytojo Jėzaus 
Kristaus, kurs pats save davė už mus, kati 
mus išpirktu, iš visokios neteisybės ir apva
lytu pats sau priimtiną tautą, stropią ge
riems darbams. iTaip kalbėk, ragink ir bark 
visu rimtumu.

Pirmųjų Mišių EVANGELIJA
Luko 1 — 1 f.

ANOSE dienose atsitiko, kati išėjo cieso
riaus Augusto paliepimas surašyti visą 

pasauli. Tas pirmas surašymas buvo pa
darytas Svrijos valdovo Kirino. Ir visi ėjo 
įsirašydintu, kiekvienas Į savo miestą. Tai 
ir Juozapas, kadangi jis buvo iš Dovido na
mu ir giminės, ėjo iš (laliliejos, iš Nazareto 
miesto, į Jūdieją i Povido miestą, kurs va- 
dinasi Betliejus, kad Įsirašydintu draug su 
pažadėta sau moterimi Marija, kuri buvo 
nėščia. Atsitiko gi, kati jiedviem tenai e- 
sant, atėjo jai metas gimdyti; ir ji pagimdė 
pinngiinį savo sūnų, suvystė ji vystyklais 
ir paguldė jį prakaltoje, nes jiems nebuvo 
vietos užeigoje. Toje pačioje šalyje buvo 
piemenų, kurie budėjo ir sergėjo per naktį 
savo bandą. Štai Viešpaties angelas atsi- 
stojo prie jų, ir Dievo skaistumas apšvietė 
juos. Jie labai nusigando; bet Angola* 
jiems tarė: Nebijokite! Nes štai aš skelbiu 
jums didi džiaugsmą, koks bus visai tautai, 
kad šiandien jums gimė Povido mieste Iš
ganytojas; jis yra Kristus, Viešpats. Ir tas 
bus jums ženklas: rasite kūdikį suvystytą 
vystyklais ir paguldyta prakaulėje. Ūmai 
atsirado prie Angelo daugybė dangiškosios 
kariuomenės, kurie garbino Pievą ir sakė: 
Garbė Dievui aukštybėje ir ramybė žemėje 
geros valios žmonėms!

Antrųjų Mišių LEKCIJA
Tit. 2, 4—7.

MYLIMIAUSI K JI: pasirodė mūsų Išga
nytojo Dievo maloningumas ir gerumas 

žmonėms, jis mus išgelbėjo ne dėl teisybės 
darbų, ■ kuriuos mes būtumėm buvę padarę, 
bet sulig savo gailestingumu šventosios Dva
sios atgimdymo ir atnaujinimo apiplovimu;

jos jis išliejo į mus apsčiai per mūsų Išga
nytoją Jėzų Kristų, kad mes nuteksint i jo 
malone būtumėm sulig viltimi amžinojo gy
venimo tėvainiai.

Antrųjų Mišių EVANGELIJA
Z.//Z o 7.5—20.

ANUO METU angelams pasisalinus nuo 
piemenų j dangų, atsitiko, kad jie sakė 

vienas kitam,: Nueikime lig Betliejui ir pa- j 

matykime tai, kas Įvyko, ką Viešpats yra i 
mums apskelbęs. Jie atėjo skubindainieg ir 
rado Mariją, Juozapą ir kūdiki paguldytą 
prakartėje. Pamatę gi, jie sikeliliė tai, kas 
jiems buvo pasakyta apie tą kūdiki. Vist, 
kurie tai girdėjo, stebėjosi, taip pat tais da
lykais, kurie buvo jiems piemenų papasako 
ti. Marija gi tėmijo sau visus šituos daly
kus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys 
sugrįžo atgal, garbindami ir šlovindami 
Pievą dėliai viso, ką buvo girdėję ir matę, 
taip kaip jiems buvo pasakyta.

Trečiųjų Mišių LEKCIJA
Žyd. 7, 1—12. I

DIEVAS, daug sykių ir toleriopu būdu 
kalbėjęs kitados tėvams per pranašus, 

paskiausiai, šiomis dienomis kalbėjo mums 
per Sūnų, kurį įstatė visų dalykų tėvainiu, 
per kurį padarė ir pasaulį; kurs būdamas 
jo garbės atšvaita ir jo esmės paveikslas ir 
nešdamas visa savo jėgos žodžiu, apvalęs 
mus nuo nuodėmių, sėdosi didenybės deši
nėje aukštybėse, pasidaręs tiek ikilnesnis už 
angelus, kiek žymesnį kaip jų jis paveldėjo 
vardą. Nes kuriam kuomet nors angelui y- 
ra Pievas pasakęs: Tu mano Sūnus, aš šian
dien pagimdžiau tave? Ir vėl: Aš būsiu jam 
Tėvas, o jis bus man Sūnus? Ir įvesdamas 
antrą kartą Pirmgimį į pasaulį, sako: Jį 
turės pagarbinti visi Dievo angelai! Apie 
angelus jis juk sako: Vėjus jis daro sau pa
siuntinius ir ugnies liepsną sao tarnus; Sū
nui gi,: Tavo, o Dieve, sostas per amžių am
žius; tavo karaliavimo lazda teisybės lazda. 
Tu mylėjai teisybę ir nekentei neteisybės; 
todėl tavo Pievas patepė tave, o Dieve, 
džiaugsmo aliejumi, labiau kaip tavo drau
gininkus. Tr: Tu, Viešpatie, pranžioje ikū- 
lei žemę, ir dangus yra tavo rankų darbas. 
Jie pražus, tu gi pasiliksi; jie visi pasens, 
kaip apdaras, ir tu pakeisi juos, kaip ap
siaustą, ir bus pakeisti. Bet tu esi pats, ir 
tavo metams nebus galo.

Kalėdų varpai
Kalėdų varpai, kaip širdis įsiūbuota,
Suskambo ir gaudžia gyvybės balsu:
Atyimk, kaip gėlė prieš pavasario puotą!
'I'arl: žvaigždėms pro kryžių: aš meilė esu!

.Ve klintį mirties paslaptis šiam pasauly —
Tik marytis žiedelis, iš žemės išdygęs,
Tik mot i uos veidas, gražus tartum saulė,
Kai vagia jai širdį dvi akys iš vygės.

Kalėda varpai, kaip širdis įsiūbuota,
Suskambo ir gaudžia gyvybės garsu:
t’ž meilę pasauliui tau visa bus duota!
Tik meilei pražydus džiugu ir narsu!

Ke skausmas pririšęs prie žemės mus laiko 
Tik meilė krūtinę prie jos prirakina,
Tik motinos akys, nuleistos ant vaiko, 
Nugražina .žemę, kaip meilė merginą.

Kalėdą varpai, kaip širdis įsiūbuota,
Suskambo ir gaudžia gyvybės balsu:
Atgimk, kaip gėlė prieš pavasario puolą!
I)ek meilę po kryžium — bus džiaugsmo skalsu!.

žmogų sergantį puikybės ir 
savim pasitikėjimo liga? 
Nieks daugiau, o tik nusiže
minimas, nepasitikėjimas sa
vim, prisipažinimas prie sa
vo silpnumo, nes kokia liga 
serga ligonis, toks ir vaistas 
turi būt jam užrašytas.

i
Bet kas gal išmokyti nusi- j 

žeminimo žmogų pilną pui- 
I kybės ir pasitikėjimo savim ?
Į Pamokinimas žodžiais nieko
I
(negelbės, nes jis netiki žo
džiams, pasilieka tat vienas |

, dalykas — laikas. Kuomet!
I puikybės medis užauga laikui i 
bėgant ir išduoda vaisių, ta
da tik žmogus, jų paragavęs,

nuodėmę. 0 palaimintoji ninkas draudžia tarnams prilipęs, kaip sako, liepto ga- į 
kalte, kun susilaukei tokio ir braidžioti po kviečius ir ra- ]ą savo laimės beieškodamas, 
taip didelio Atpirkėjo sau vėti rauges, nes taip daryda- pradeda suprasti, o bus lai-Į 
kia Bažnyčia Šeštadienį prieš mi išmindžiosią kviečius, to- injngas> jeigu nors tada su- 
Velvkas atpiikimo džiaugs- dėl nebusią jokios naudos is pras kad puikybe egoizmas

Gloria in E.rcelsis gieda angelai 
Garbę Dievui duoda visi jie linksmai; 
Dėlįi^^vaikai, į kūtelę.
Das .Jėzų ir pas Pane)ę 
Svenč i a u s i t į ją, švenčia u s i ą ją.

O risi jūs vargšai, kur kenčiat skausmus 
Ėdžiose jau laukia Gydytojas jus.
Eikit ligoniai žaizdoti,
Eikit, kuriems reik dejuoti.

O Osanna!

Viešpatie, bet argi priimsi mane,
Kurs esu įklimpęs nuodėmių tvane?
De Tavęs visai nemiela,
Tavęs trokšta mano siela,
O Osanna!

Kodėl Kristaus atėjimo reikėjo laukti taip ilgai?
mu apimta.

Pabandykime dabar susek

•Atėjus laiko pilnybei. Dievas siuntė savo Sūnų" flalat. 4, 4.

šku. Čia reikia pasitikėti Die
vo gerumu ir jo išmintimi.

Nupuolusiam žmogui gelbė-, dės mums suprasti, kad ilgas 
ti Dievas dar rojuje pažade- laukimas vra Dievo meilės, o 
jo atsiųsti savo Sūnų. To pa- ne keršto aktas, antroji, kad 
žado išpildymo nieks negalėjo tas laukimas yra mums nau- 
sustabdvti, nė žmonių page- dingas, kaip kad naudingas 
dimas, nė ju netikėjimas, nė yra gero gydytojo vaistas, 
pažado užmiršimas- iš žmo- nors kaip kada ir labai skau- 
niij pusės, nė jo .iškreipimas; dus.
laikams išsipildžius, Išgany-
lojas ateina ieškotų, kas bu- x

Pievas, darydamas gera 
žmonijai, panašus yra į pro-

Vo pražuvę. tingų motinėlę, kuri kad ir
Tačiau, įdomu būtų kiek myli savo vaikelį, tačiau ne

vienam nors apgraibomis su 
-žinoti, kodėl Pievas taip il
gai delsė su Išganytojo at
siuntimu, juk ligai ar kitai 
kokiai nelaimei įvvkbs, Ino- 
jaus šaukiamės pagelbos- o 
čia los pagellios reikėjo lauk
ti daugelį tūkstančių metų.

Norėdami šį klausimą išs
pręsti, turi? r. o laikytis griež
tai dviejų tiesų, būtent, kad

duoda jam į rankas to- kas 
galėtų jam pakenkti, o prie 
ko jis tiesia savo rankeles ir 
verkia negaudamas, o daž
nai net verčia priimti tai, 
kas vaikeliui yra labai nau
dinga, o ko vaikelis nenori 
priimti ir purtosi siūlomas.

Kad Išganytojo atsiuntimas 
yra Dievo meilės aktas, visi 
tai gerai suprantaime, bet kad

Pievas mus myli ir kad my-j ilgas jo laukimas būtų mums 
Ji protingai.- Pirmoji tiesa pa- naudingas, tai ne visiems ai-

Išganytojo atėjimas vra su
rištas su žmogaus nupuolimu, 
tai reiškia, kad žmogui ne 1 
nusidėjus, jis nebūtų atėjęs. I

Kai kurie teologai bandė 
ieškoti įrodymų, kad net žmo-1 
gui nenusidėjus Dievo Sūnus1 
būtų vis vien įsikūnijęs. Ta-1 
eiau paties Išganytojo pareis-i 
kimas, kad jis yra atėjęs gel
bėtų- kas buvo pražuvę, kad 
ne sveiki, o tik ligoniai esą 
reikalingi gydytojo, nulemia 
klausimą neigiamai: Kristus 
nebūtų atėjęs, jeigu žmogus 
nebūtų nusidėjęs. Tąja kryp
timi vystėsi ir Bažnyčios li
turgija amžiams bėgant. Vi
sos maldos ir apeigos skiria
mos yra išreikšti tai tiesai, 
kad vienintelis Kristaus at
ėjimo tikslas — gelbėti nu

puolusiu žmoniją naikinant

to ravėjimo. Dievo atmetimas yra tai vi-
Žmogus nusidėjo puikybe, j žmogaus nelaimių šaltinis, 

ti vieną kitą piiežastį, dėliai ^[atjT]amas savyje daug gn 
; - ' . ' jans at-|?Jn ir
ėjo nuodėmei įvykus.
kurios Kristus ne tuojaus at- v ,- , , -'' zju ir galingų ypatybių, one-

galvodamas, iš kur jam jos 
a. Reikėjo išmokyti žmogų Į ateina, pajuto savęs pamėgi- 
nusižeminimo. į/m}. Pagaliau priėjo prie iš

vados, kad jis, būdamas taip 
galingas, sugebėsiąs tvarky
li savo gyvenibią savo jėgo
mis- todėl nesą jani reikalo

Nevisada naudinga yra tno- 
jaus taisyti, kas buvo paga
dinta, nes nevisada galima ta? 
padaryti, o kaip kada galima

Vienintelis nuo jų išsigelbėji
mas — sugrįžti prie Dievo, 
kaip kad sugrįžo prie savo 
tėvo sūnus palaidūnas, kurio 
pavyzdį stato mums prieš a- 
kis patsai Išganytojas.

Tokiais vaistais jis pagydė 
šv. Petrą iš per didelio sa
vim pasitikėjimo. Prieš nu-

dar labiau sugadinti taisant I ‘onktl? pr,eS 1),PVi) ,r pra‘ puolimą šv. Petrui atrodė, 
per greit. Gydytojas pav. ne-|h'*’ P^ėlbos, 

sigriebia pjauti skauduly)pa- Tokį pat jausmą turi ir i 
čioje skaudėjimo pradžioje, vairūs mūs laikų kulturinin-1 kas, daugiau mylįs Kristų, 
bet laukia, kol skaudulys iš-j kai. Ir jiems atrodo, kad žmo-! negu visi kiti, galėtų jo uz- 
sivystvs ir nunoks, nes pjau- nija. priėjusi prie tokiu aug- Įsiginti. Taip buvo tikras, kad 
damas per'greit, gali pakenk- štų mokslų, padariusi tiek ir jam negręsia joks užsigyni- 
ti ligoniui. tokiu stebėtinų išradimų, ga-

Toji nesiskubiniino taisyk- linti apseiti be Dievo visiš- 
lė tinka ir dvasios skaudu- kai, todėl ir pradeda skelbti 
liams todėl ją nžgyrė pat- Dievui karų, pradeda mesti jo 
sai Išganytojas, sakydamas: vardą pirmiausia iš viešojo 
“Aš gi jums sakau; Nesiprie- gyvenimo, iš tarptautinių 
šilkite piktam.’’ Mato 5, 39. santykių, o paskui bandys iš 
Kitoje vietoje, kurioje dan- j plėšti ir iš paskiro žmogaus 
gaus karalystė yra prilvgin- širdies, uždraus krikštyti, ūž
ta prie lauko, apsėto kvie- draus melstis ir mokyti apie

kad negalimas daiktas, kad 
jis, visu apaštalų pirminin-

čiais, j kuri piktas žmogus 
pribarsto raugių, lauko savi-

Dievą.

nio pavojus, kad jis nenorė- 
joč’tikėti pačiam Išganytojui, 
kuris įspėjo šv. Petrą, kad 
užsiginsiąs šiąnakt savo Mo
kytojo ir tai ne vieną kartą, 
bet net tris. Šv. Petras neti
kėjo tam.

Kas dabar galėjo pagydyti 
šv. Petrą iš tos jo silpnybės* 
Nieks daugiau, o tik nupuoli 
mos. Kada išsipildė Kristaus

Kas dabar gali pagydyti | įspėjimas, kada šv, Petras už

sigynė, kaip buvo pranešti 
tik tada atsidarė jam akys 
Todėl, kuomet Išganytojas 
prisikėlęs iš numirusių, pak
lausė šv. Petro, ar jis lųjrlįi 
Kristų, jau nesididžiavo sa
vo meile, bet nužemintai at* 
sakė: ‘• Viešpatie, tn 
viską žinai, kad aš tave my
liu. ”• Jono 21,17.

Tokio vaisto reikėjo visa’ 
žmonijai. Reikėjo, kad ji iš 
bandytų savo jėgas, kad ji'
pamatytų, prie ko gali priei-. ■ -•
ti palikta viena sau be Die
vo pagelbos’ ir kada įklim
po į neišbrendamą purvyną, 
tada tik ėmė šauktis pagel
bos iš dangaus desperatišku 
šauksmu: ‘ ‘ Rasokite, dangūs. 
iŠ augštybių, ir tegul debesys 

išlija teisųjį, tegul atsiveria 

žemė ir teišželdo gelbėtoją, ir 

tegul kartu randasi teisybė.” 

Iz. 45, 8.

Tos rūšies pamoka turi tęs
tis ilgus .laikus, nes klaidų 
medžiai kartais greit užaugą 
bet kartais kaip ąžuolai turi 
augti šimtmečius iki nunok? 

na vaisius ir patiekia įmo
nėms paragauti jų. Tokia il
gamečio augimo klaida yra 
manymas, kad žmogus gali 
apseiti ant žemės ir be Die
vo. Reikia labai daug laiko, 
kad išsektų turtai, kuriuos 
sūnus palaidūnas buvo išsi
nešęs iš tėvo namų, kad pa
matytų, kad jis nesugeba nie
ko pridėt prie jų turtų, o tik 
eikvoti.

Jeigu sūnus palaidūnas bu
bi nuolntni gavęs iš tėvo nau
jų turtų, būtų ir toliau vedęs1 
palaidą gyvenimą ir niekad 
nebūtų sugrįžęs prie tėvo, nes 

niekad nebūtų supratęs sava 
klaidos.

Taigi, jeigu Dievas būtų at
siuntęs Išganytoją tuojaus po

(Tęsinys 2 pusi-).
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Antradienis, gruod. 21, 1937

KODĖL KRISTAUS ATĖJIMO REIKĖJO 
LAUKTI TAIP ILGAI?

PAGARBINT
KŪDIKĖLIO

V-Kūčios pluteles, eina į tvartų ir da- Tikinčiųjų širdyse klausant 
tų Šv. Mišių turi kilti daug 
kilnių ir šventų minčių. Įsi-

(Tęsinys iš 1 pusi.)
nuodėmės, žnrngus niekad ne
būtu supratęs savo klaidos.

Jeigu šių laikų kultūrinin
kai, turėdami prieš akis vi
sos žmonijos istorijas, maty
dami, kaip klaidžiota be Die
vo ir prie kokių baisenybių 
prieita, o vis vien nesupran
ta, kad gyvenimas ant žemės 
be Dievo yra ėjimas į pra
pultį ir kūno ir dvasios, ir 
vis dar svajoja apie pažan- 
gas, ėjimus pirmyn kultūro-

įvykis daro į žmones įspūdį 
ir patraukia jų dėmesį. !Be’ 
laikui bėgant apsipranta su 
juo ir pradeda užmiršti, /) 
guliau ir visai užmiršta.

na

Taip darosi sa visais į .y 
kinis, taip darosi ir su Krb 
taus atėjimu. Pirmieji Kris
taus pasekėjai buvo labai 
karšti ir uolūs, daugelis iš jų 
atidavė už jį ir savo turtus 
ir gyvybę. Dėt amžiams slen
kant tas Kristaus brunginiv 
mas silpnėja ir pagaliau vi

ję, tai anų laikų žmonės- ne- siškai gęsta daugelio žmonių 
turėdami prieš akis tokių pa-į širdyse. Tai patvirtina ir pa 
vyzdžių, visai būtų nesupra- ties Kristaus žodis. “Kuomet- 
tę, kad Dievas yra reikalin-j sako, Žmogaus Sūnus ateis, 
gas. Įmanai ras dar tikėjimo ant

Sergančiai žmonijai šiais žemės. Luko 18, 8. .Jeigu tat 
laikais pagydyti, reikia ma- Kristus butų atėjęs pačioje 
nyti, Dievas panaudos tuos žmonijos pradžioje tuojaus po 
pačius vaistus: leis jai klai- nuodėmei, žmones jau seniiv 
džioti 'tamsybėse, leis prilip- butų užmiršę Kristų. .
ti liepto galų, o tik tuomet, Svarstydami šias tiesas tu- 
kada žmonija nusižeminus, Į rilne ^.įti prie mūsų Įsiti- 
prisipažins, kad visos bedie- kin,inių paKi|iniino, kad visi 
viškos kultūros subankrūtijo, ])ievo darbai i§ tikrųjų yra 
kada ims šauktis Dievo \ įsu gailestingumas ir tiesa. Jeigu 
savo gyvenimu, Dievas išties] tat įis atsiuntė Išganytojų tik 

tada, kada atėjo laiko pilny-

N tiktis. rž lango vėjus 
barbenti langines... 
litu -ba r, /minis jas, rodos, 
ir kažkur nusineš.

Danguj žvaigždutė mirksi 
mažyte akimi — 
ją dangsto debesėliai 
pro šalį slinkdami.

Žvaigždutė ■ pro langelį 
į pirkią žvelgdama 
štai mato kaip Jonelį 
pažadina mama.

Pažadina ir eina 
bažnyčion abu skubiai, 
kur Užgimimo giesmės 
didėja įstabiai.

Naktis, tamsa ir speigas 
ir sniego taip gilu — 
o jie visur tegirdi 
tik chorą angelą.

'čūdikelicPagarbint Kūdikėlio 
taip skubinu visi — 
maža žvaigždutė mirksi 
šviesyn vis ir šviesyn...

Vytė Nemunėlis

lina gyvuliams.
Bernelių Mišios. Žinoma, 

kad pirmieji atėjo Kristų paKristaus Užgimiiųas, atne- šiaip: ant jo padedama šiene 
šęs pasauliui išganymų, nuo ir staltiese užklojama. Šienas! garbinti į kūtelę paenienė’iui. 
pat tų laikų, kada Kristus nas primena prakartėlę, kur yra padavimas, kad Kristus 

užgimė pasaulio Išganyto- gini6 12 Val. nakties. Taigi 
jas. Vakare apie 5 -0 valan- piemenėliai garbino Kristų

Tarp tų iškilmių, Kristaus dų visi šventadieniškai pasi- nn-,SŲ laika naktj p;i„unt t.»o
gimimo šventės išvakarėse' puošę susėda aplink stalų • ■ . . , ,° . • , . . w . 1 i padavimu miestuose ir dides-rengiamos vra mums gerai ži-, Vyriausias šeiinds asmuo pra- . ... .. . ,v I , , w y i. urnose nuesteliuose Berneliųnomos kutuos. Jųjų pradžia deda Knertts kryžiaus ženklu
yra šitokia: Pirmuosiuose persižegnodamas. Jį paseka, ^^’O!s ^ra ja*komos 12 vai.
amžiuose krikščionys rengda-! visi kiti — irgi • žegnojasi. Į na^^,es- 
vo maldų namuose Kristaus Į Paskui šeimos galva paima'
Gimimo išvakarėse vakarie- plotkelę ir su visa’s laužo,'

1 ' i • • • 'nes, vadinamas Agape. Į a- kiekvienam kų nors gero lin- i 
gapes rinkdavosi visų luomų kėdamas. Plotkelės laužymas!

gimė, yra ypatingomis iškil
mėmis krikšč.yjnių minimas.

krikščionys be skirtumo. Tarp 
turtingiausių buvo galima čįa 
matyti ir visiškų beturčiu.

ir pasidalinimas primena kri
kščionių vienybę ir meilę, ku- į 
rios privalo rišti visus krikš- i

Bendrai atsineštais valgiais čion i s į vienų Kristaus šei- 
jie čia vaišindavosi. jmų. Pirmieji krikščionys- at-

llgainiui tos agapės virto Į s*ne^ę duonos į bažnyčių kon- 
nepageidaujamomis ir bažny- sekracijai, ne visų jų sunau- 
čioje daryti buvo uždrausta.

sekracijai, ne
dodavo šventai Komunijai. 
Likusių nuo konsekracijos 
duonų kunigas palaimindavo 

kuriuose kraštuose, tarp jų *r krikščionys jų, nešdavosi 
ir Lietuvoje, šis paprotys 'na,no i** tarP savęs pasidalin- 

, rengti agapę aroa Kūčias y- davo. Mes Kūčiose laužyda
ma išsilikęs iki mūsų laikų. . n,i plo.tkąs tarp savęs darome 

Įspūdingiausios Kūčios esti panašiai kaip pirmieji krikš- 
Lietuvos kaimuose. Čia ren-

Josios buvo nukeltos į priva
čius namus, —j šeimas. Kai

lai savo rankų ir priglaus 
>riė savo širdies, kaip kad 
tėvas glaudė prie širdies su
grįžusį savo sūnų palaidūnų.

bė, padarė tai didesnei 
dvasiškai naudai.

mus

Žmogaus pataisymas 
reikalavo ilgesnio laiko.

Pagadinti kokį daiktų ga 
Įima labai greit, susprogdinti!

i Pasimokinkime tat kanlria’ 
laukti, jeigu jis neatsako ta:Į 
greit ir tokiu būdu į mūs 
prašymus, kaip kad 'mes pa
geidaujame, nes ir tas jo iš-

,pav. namų galima vienoje a- |ausymo atidėliojimas plau 
kymiikoje, bet negalima jo kja įj j0 išminties ir gailės 

i pastatyti vienoje akvmirkoje. tingumo, iš jo noro suteiki
ii vienoje akimirkoje nuims-didesnės dvasiškos imu 

galima nusilaužti rankų, bet q(>s 
negalima jos pagydyti vieno
je akvmirkoje. , ^-Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C.

Panašiai darosi ir su dva
sios dalykais. Nusidėti gali
ma labai greit, bet sugrįžti 
į tų stovį, iš kurio iškritome, Į 
negalima greit, reikia daug Į 
laiko, kad apšviestume ir pro- Į 
tų ir įkaitintume valių iki 
tam laipsniui, kurį turėjome 
prieš nuodėmę, tik pamaži ga
lime pagydyti tas žaizdas, kn-

, rias yra padariusi nuodėmė.
e. Dievo asmens garbinimas.

Juo didesni/) svečio laukia
me, jno didesnį darome prisi
rengimų. Dieviškasis asmuo 
yra didžiatisias svečias, to
dėl jain pasitikti reikėjo ren
gti Jmonijų per daugelį am
žių ir per daugelį pranašų.

Jeigu po tiek • prirengimų 
žmonės dar nepažino Kris
taus, tai kaip jie butų jį pa- 

'&inę be tų visų prirengimų, 
j^igu K ristus būtų atėjęs tuo- 
jans nuorlėmei įvykus.

Jeigu žydai nepažino jo da
bar, nieks kitas nėra kaltas, 
O tik patys žydai, kurie sulyg 
Išganytojo žodžiais mokėjo 
pažinti dangaus išvaizdų, at
ėjus vakarui žinojo, kad ry
to metų būsianti giedra, nes 
dangus raudonas, ir rytmetį, 

—tad būsianti audra nes dan
gus rausta ir ūkanojasi, o ne
gali suprasti tų ženklų, ku
rie skelbė Kristaus atėjimų. 
O jeigu Kristus būtų atėjęs 
tuojaus žmonijos pradžioje, 
kada dar nebūta jokių ženk
lų, nieks tikrai nebūtų jį pa
žinęs, ir niekų nebūtų buvę
galima kaltinti.
d. Kad tikėjimas ne atauštų.

Kiekvienas naujas svarbus

■ kasi Kūčių vakarų visi šei- 
Kaip akiniai piaplečia rai-|mog narįap Paprastai visų 

dienų pasninkaujama, nieko 
nevalgant. Visas namas, tvar

džių dydį, taip mo-kslas iš 
knygų praplečia gabumus fi
ziniam darbe. komas: šluojama visi pakam- 

Jeigu kas moka padaryti kų pidi', plaunama, šveičiama, 
tai jis pastatytų savo namu^lruošiama vakarienė — Kai
miškuose, žmonės ir ten jį l ą
stų.

Ištikimas prietelis, iai tik
ras Dievybės paveikslas — 
Napoleonas.

Kiek vienas nepasiseki mas 
mokina mus, kaip ateityje tu
rime vengti klaidų.

čios. Stalas padengiamas

cionys. •
Kūčių vakarų neužmiršta

mi ir gyvuliai tvartuose. Tas 
atsiminimas via susijęs su 
Kristaus gimimu kūtelėje 
tarp gyvulių. Kūčicuis pasi
baigus šeimininkas suima nuo 
stalo šienų, silkių ir žuvies 
kaulelius, duonos ir pyrago

1 las

Linkėjimai
Nuoširdžiai sveikiname gerbiamų Kunigijų, 
mylimas Lėmėjas - Lėmėjus ir Prietelius, 
Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis!

Draug su galingais angelų chorais garbin
damos nieilingųjį Betliejaus Kūdikėlį, mal
dausime Jj, kad Naujuose Metuose dar gau
sesniais malonių turtais aplankytų ir lai
mintų Jus, mūs brangūs 'Geradariai, D Jūsų 
šeimas, kad apsuptų dangiška ramybės dva
sia.

Ifalėdų ir Naujų Metų dienose Seserų kop
lyčioje bus atlaikytos Jūsų intencija šv. Mi
šios.

ŠV. KAZĮ MIKLU SKSKLVS — CHICAGO

JONAS T. ZURIS
Sveikina Visus Savo Draugus ir Visą 

Lietuvių Visuomenę Linkėdamas

LINKMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

18-th STREET

vaizduok sau, kad esi Betlie
jaus kūtelėje, kur Jėzus gi
mė. Matai Juozapų, Marijų, 
jų tarpe dieviškųjį Kūdikėlį 
Jėzų.

Leikšk savo gilaus tikėji
mo ir karštos meilės jausmus 
savo Išganytojui aukodamas 
Jam Šv. Mišių aukų. “Ž.”

Kan. P. Dogelis

W E S T SIDE

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ S 
NAUJŲ METŲ |

Linkime Visiems Savo Kostumeriams, 
Draugams ir Pažystamiems

’EDERALSAVINGS
■ano loan associatiom 
’ Of CMIfAGO

- VALDYBA IR DIREKTORIAI
2202 West Cermak Road

Primename, kad ypač linksmas Kalėdas turi ii 
Laimingų Naujų Metų Laukia tie, kurie Taupo

Simano Daukanto Federal 
Taupymo ir Skolinimo 

B-vėje

y pa<-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR. LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

Linkime
. -er

’isiems Saro Kostumeriams ir Draugams

SCRANTON COAL

E. L. HEDSTROM COAL | 

COMPANY

24th St. and Westem Avė.

Tel. CANai 0072 Tel. WABash 7929

LINKSMŲ ,ŠE. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ « 
NAUJŲ METŲ R

Liukru Visiems Sdeo Kostumeriams ir Draugams
HOME TAVERN «

BERTHA DERMONT. Prop.
Good Beer, AVines and Liąuors 

2301 Šo.- Leavitt St. Tel. Canal 0822 Chi
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

PETRAS VEGIS
RESTORANO SAVININKASI • i • ... 1 . . .

1745 So. Halsted Street

cago.
MAMK!

III. K

IV
I.IVKII VISIEMS SAVO KOKTVMF.RIAMS IR DRAUGAMS

Ben Jacobson
l)RV t.OODs IR l YRIMŲ KI RI KRAI'TVVĖ 

2I4H U'c*Mt Cennak Road Chicago. Illinois

MEYER L. LIPNER
COUNCILMAN AT — LAROE

KAST CHICAGO, INDIANA

I

Wishing My Lithuanian Friends 
MERRY CHRISTMAS

AND

HAPPY NEW YEAR! Sveikinu su Šventom Kalėdom ir Laimin
gais Naujais Metais visus savo Kostume- 
rius ir Rėmėjus ir linkiu visiems geriausio 
pasisekimo. Taipgi kviečiu visus savo 
Kostumerius ir Rėmėjus užbaigti Senus 
Metus ir sutikti Naujus su maninl. Bus 
skanių valgių. Gėrimas veltui.

LINKSMŲ £T. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

WEST SIDE EXPRESS COMPANY
S. T. FABI0NA3, sav.

Eurniture and Piano Movers, Kxpressing, Coal and 
Wood, l’acking — Slijpping — Storage.

2146 So. Hoyne Avė. Tel. CANai 5233 K



Antradienis, gruod. 2i, i937

Kalėdų Naktį
Tėte, ar girdi, kaip kau

kia vėjas ir taško sniegą Į lan
gus ?

Gulėk, mažyte“, gulėk, gu
lėk. Rytoj spindės skaisti sau
lutė ir vėjo nebus.

Negaliu, tėte. Taip visą 
skauda...

Tėte, tu esi toks geras... 
Na, ko nori, balandėli? 
Nueit; dabar bažnyčion

I h
DI? ATT G A S

kaip nejaukiai. Dar kai tą paž-1— kunigo jau nebuvo. Nei 
velgė j Kūdikėlį ir dar karty prie Dievo stalo nei prie alto-
keistu jausmu suplakė jo šir 
dis. Bent kelis kartus perme
tė akimis altorių, kunigą, du
ris ir vėl susti jo žvilgsnis 
prie Kūdikėlio. Norėjo išeitiir pažiūrėk, ar yra ten Kūdi 

kelis. Jei yra, pasakyk jain, ! atgal pro duris, bet žmonės

liaus. Atsigrįžo atgal — baž- atsibudo 
nvčia tuščia, visį išsiskirstė 
namo. Nesuprantamas jaus
mas parklupdė jį ant akmeni
niu grindy ir su skausmu iš
tarė:

— Kuo puikiausiai, pone. J 
Visy laiky miegojo, tik dabar

I’o kelią dieną. Mirštamai 
serganti ligonė pradėjo taisy

kad aš labai kenčiu.
Ne, ifthžyte, aš negaliu

tavęs palikti.
Teresė prie manęs pasė

dės.
Tėvas, lyg neturėdamas ką 

atsakyti, nutilo. Nubudo galvą 
ir kažką mastė.

Nivik, tėte, bažnyčion, aš 
prašau, tyliai pratarė Ma
rytė.

- Gerai, -lei taip nori — 
nueisiu.

. , Ligonės veidas staiga nu-
P Bendelis parsikvietė go- .... . . v „„1 1 liūdo i r, akyse sužibėjo ašaros.

Kaip aštrus peilis žeidė jo 
širdį mergaitės žodžiai. Slėp
damas ašaras nuleido galva 
ir tyliai verkė. Marytė, jo vie- * 
nturtė dukrelė, jau seniai keli 
čia aštrias ligos kančias. Iš 
neseniai mirusios motinos pa
veldėjo ligą ir silpsta kasdie
ną gyvybė kaip deganti žva
kė.

Meilute, neverk, — rami
no tėvas. — Jei jau taip la
bai nori, aš dabar einu.

liausią gydytoją, pažadėjo a- 
tiduosiys nors ir pusę turto, 
ka tik išgelbėtu Marytės gy
vybę. Tačiau veltui gydytojo 
ir tėvo pastangos. Jis nei va-I Prižadino tarnaitę Teresę,
landėlės neatsitraukdavo nuo I liepė jai pabūti pas ligonę, o 
dukters skausmu lovos. Ugo- ! pats apsirengęs išėjo, 
nės skausmas spaudė tėvo šir- ' j.ijęg bažnyč.ion> MiSias jau 

di. Ir kiekviena sekanti diena

lyg siena užstoję jam kelią. 
Visi suklaupę, paskendę mai

tis. Kasdien, jos jėgos stiprė
jo, nors gydytojas niekaip ae-

Dieve, mano Dieve, kurį ' galėjo tn išaiškinti.
taip seniai užmiršau... Grąžink Stebuklas bus, jei ji iš-

įloję, o is akiy tuip ir trykšta į n)an kūdikį, ir aš grįšiu pas gis! - kartą neiškentęs pa- 
džiaugsmas ir gailestis kartu.

Vėl pažvelgė į kunigą. 'Pada 
kunigas nuo altoriaus atėjo 
prie Dievo stalo ir iškilmingai į i<ajp Marytė? 
skambančiu balsu tarė:

_ Jūs visi, kurie kenčiate, 
ateikite pas mane, o aš jas 
palinksminsiu, sako Kūdikėlis 
Jėzus.

Tave. sakė gydytojas.
Grįžęs namo, dar neperžen- ' Taip stebūklns! siišii- 

gęs slenksti, klausia tarnaitės: ko laimingas tėvas ir išbėgo 
bažnyčion... Ka~. Andriušis

Pirmieji pamokslo žodžiai 

kaip elektros srovė supurtė 
giliausias nelaimįngojo tėvo 
sielos gelmes. Jis visas sudre
bėjo ir nė pats nejusdamas 
prislinko prie Dievo stalo.

Kaip rasa gaivina saulės 
suvytintas gėles, taip jautrūs 
kunigo žodžiai gaivino skaus
mo ir rūpesčiu suvytusią, tėvo

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROG AMŲ IŠ STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
^kmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

KALĖDOS ATĖJO
Snieguotos ir šalį o,s Kalėdos atėjo,
Dejuoja ir skundžias įšalusios pievos;
Laukuose, /lėlelės jau baltos si/dėjo 
Šią naktį jau gilusias pasauhjje Dievas.

A(nešęs dis džiaugsmą pajuosiąs senelį,
Kaulinsiąs varguolį, sušelpsiąs bedalį;
Kam/įbė žemėje gerosios jau ralio,s 
(laibi,oa Gimusį jau žmonės iv. šalgs.

Lankuose lis čeža įšalusios dienos.
Lapienėj kūkždasi susi gir medeliai; 
dau skambina varpas, ir skuba kiekvienas,
Užgimusį šiąnakt pasveikinti Vaikelį...

II. A.

W E S T SIDE

LINKSMŲ ŠI’. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGU & 
NAUJŲ METŲ 1 g

Linkime Vi-iems Savo Kostumeriams ir Diaugams

JOSEPH, FRANCES 

ANNA WISTORT
PIRMOS RŪŠIES KEPYKLA

. ................... i varto pra,lėtas. Pamažu, nožiii-1 1>l'r > . P"’
ala.-šrtavo jam rtar dalesnius :. bangavo pala,mintosios vai- 

kystės dienos, kada abu su 
motute klūpodavo arti prie 
Dievo stalo. Laimingesnis ta-i

sas,, skausmus, kur rasti šir- ! j vi/os puses Į?“ Ak’
rtžini paguodos. skaisčius si(labrinius spiurtu-:,r '2.J'' "l t"v0 .s,rd| T

Jis laivo netikintis. Dar nu-J |ius. Kfldili5lis Jfaus llwiliaiJ T ,r P0™2"

kstyboje jaunystėje bedieviški |>oį Į<artu jr liūdnai šypsoda-
laikraseiai išplėšė iš širdies masis tiesė rankeles, lyg kvie-1 
motinos Įdiegtą tikėjimą ir jis 1 sja,nas visus prįe saves.

‘. į rėdamas nei j žmones nei į 
sielvarto skausmus. Jautėsi į
visu apleistas ir nelaimingas, 
nes nežinojo, kur nuramdyti

Mišias laikantį kunigą, nuėjo 
prie prakartėlės. Prakartėlės 
viršuje žėrėjo Betliejaus žvai-

jis grimsta jame, grimsta j 
kenčiančios dukters skaus
mus...

2238 W. Cermak Road Tel. Canal 5993
45 metai biznyje

1 LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ ‘ ‘

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

W E S T SIDE

QTTQ MAREK
HOME BAKERY

2315 So. Leavitt St. Tel. Canal 7644

LINKSMŲ ŠT. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ ‘

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir D raugams

MRS. TEODORA MAROZAS
RESTORANO Sav.

Skanūs lietuviški valgiai gerai pagaminti

kaskart vis grimzdo gilyn. 
Tikinti jo žmona su skausmu 
maldavo grįžti atgal, bet da
bar ji jau mirusi. Negirdi jos 
liūdnu žodžiu, tik ausyse kas- 
dien skamba dukters pilnos 
skausmo aimanos. Nors jau 
seniai nakties tamsa slegia su- |Bi 
stingusią žemę, bet vargšas 
tėvas dar vis tebesėdi prie du
kters lovos.

P. Bendelis pasijuto kaž-Į Kai pakėlė nuleistą galvą

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS 
VASARIO 6 D.,

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

VEST SIDE

Lyg vaiduokliai suskambėjo 
bažnyčios varpai, nutraukda
mi liūdnas tėvo svajas. Mer
gaitė atmerkė akis ir tyliai 
paklausė:

— Tėte, ar girdi ?
—- Girdžiu, meilute. Varpai 

lau miegą sutrukdė.
—Ne, tėte... Pernai taip pat 

varpai skambėjo. Tada aš dar 
buvau sveika. Su mamyte nu
ėjau bažnyčion į Berneliu M i- ( 
šias. Mačiau pirakartėlėj Kū- 
dikėlj Jėzų. Tėte, ir šiandien S

LINKSMŲ ŠV. KALĖDV ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J. ŽILINSKAS
VAISTINE

2325 So. LeaviU St. Tel. Canal 9350-9351

LINKSMŲ .ši’. KALĖDV ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ

Linkiu Visiems Šato Kostumeriams ir Draugams

J. L. TELSER, Inc.
Rakandai, Karpetai, Pečiai ir Frigidnires

noriu ten būti.

— Dabar negali, mažute. 
Girdi, kaip stangia vėjas ir 
pusto sniegą.

2107-11 West Cermak Road

Jsteigta 1912

Tel. CANai 6138

LINKSMŲ ŠV. KALĖDV ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MYK. ir MARIJONA JASNAUSKAI
Smagi, Lietuviška Užeiga

* 2259 West Cermak Rd. Tel. Canal 1295

LINKSMŲ ŠV. KALĖDV ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

STANISLOVAS ir ONA BUDAIČIAI
Bučernė ir Grosernė

2316 So. Hoyne Avė. Chicago, Illinois

2343 So. Leavitt St. Tel. CANai 4873

LINKSMI' ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

M. TRINKO
PLASTERING CONTRAC'J’OR

2114 West 23rd Place Tek CANai 1080

CHICAGO, ILLINOIS

»LINKSMŲ ŠV. KALĖDV ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIJONAS įr BIRUTĖ AKAVICKAI
Grosernė ir Generalinė Daiktą Krautuvė

2053 W. 23rd St. Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIU IR LAIMINGŲ į 
NAUJŲ METŲ S

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams R

JUOZ. IR PRANCIŠKA ŽURKAUSKAI »
Aukštos Rūšies Bučernė ir Grosernė S

1957 Wesit 23rd St. Chicago, Illinois $

LINKSMŲ ŠI’. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOS. BALSEVIČIUS
HARTAVARE IR MALIAVŲ KRAUTUVE

2325 S. Hoyrs Avenue Tsb CANai 6850

— J r pernai snigo.
— Bet tada buvai sveika. 
Ligonė liūdnai užmerkė akis 

ir tyliai kentėjo. Už lango gat- Įj 
vėje švilpė rogės, dundėjo ar- į 
kliu kanopos. Žmonės škulio- i 
jo Į Bernelių Mišias.

Tėte, ar ir šiemet bus i

LINKSMI' ŠI’. KALĖDV ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

S. S. TOMASZEWSKI
11ARDWARE KRAUTUVE

2203 Wsst 21st Street Tel. CANai 3209

CBICAGO, ILLINOIS

Kūdikėlis bažnyčioje? — po 
valandėlės paklausė ligonė.

— Gal būt bus... ,

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
00NTRA0T0R

2223 VVest 23rd Place
I Atlieka visokios medžią darbua, 
Įdidelins ir mažus, už prieinamą 
[kainą. Apkala namus šingeliaia.

Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAGO

LINKSMŲ ŠI’. KALĖDV ŠVENČIŲ Iii LAIMINGI 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

VLAD. IR MARIJONA IVANAUSKAI
Vyriškų Rūbą Krautuvė

2252 West Cermak Rd. Tek CANai 8556

LINKSMŲ šF. KALĖDV ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

FRANK’S BARBER SHOP
SMOOTH EDOE RAZORS — OLEAM TOWE1,S 

A Trial Makes A Cnstomer — We Barbei* For Tlie Wbole Family
2318 S. Leavitt St. Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kosi umerianis iv D raugams

WEST SIDE HOTEL
AVALTER NEFFAS, Prop. Phone CANai 9585

ROCidS TO RENT BY DAY OR WEEK

Hali To Rent For All Oeensųms 
Wed(|inąs — Bnnees —ą Parties 

Kiteben, Dislios arui Rilvenvnre Ineluded

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams, 
Draugams ir Pažystamiems

JUSTIN MACKIEWICH

2324 So. Leavitt St. Tel. CANai 1678

CHICAGO, ILLINOIS

2435 So. Leavitt St. Chicago, III.

i.imksmc šv. kai,fine švr.vrn ik i aimimu' mi u metų 
IJNKIE VISIEMS SAVO KOSTl’MEItlAMS IK l»K\EOAMtS

Ess Sč Eff Shoe Stores
2I3» We.*l 22n<l St.

II. SOI.TAN
cnnsii 73KH < liirngn, IE.

LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
PLOTKEL6S

Su įspūdingais Kalėdų vaizdais., lietuviškais ir lotyniškais 

atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 

žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos. yra kepa

mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —

BROLIS VLADAS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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TEATNEŠA RAMYBĖS, VILTIES IR 
DŽIAUGSMO

Federacijos Centro Linkėjimai
A. L.IJ. K. Kederacijos cen- atnešė nunvlię geros valios 

tras nuoširdžiai sveikina *d<v- žmonėms, laisvę pavergtiems, 
rilis, prie Eeileraeijos pri- suraminimų nuskriaustiems, 
klausančias organizacijas ir viltį ir amžinų išganymų Į Jį 
draugijas, visus katalikų vei- tikintiems.
kėjiis ir savo prietelius su Pasaulio Išganytojas atėjo 
Šventomis Kalėdomis! žemėn taip beturtis. Jis čia

Susipratusieji, veikianti?-* dirbo ir pasišventė žmonijos 
ji ir organizuotieji katalikai gerovei, .lis mokino, gydė li- 
labai gerai supranta, kų reiš- gonius, užtarė beturčius ir 
kia Kalėdų šventė, kurių visas pavergtuosius, stebuklus iki

krikščioniškas pasaulis taip rė.
iškilmingai apvaikščioja. Savo gyvenimu ir darbais

Kristus, atėjęs j pasaulį, Kristus parodė, kad tas ke-

TO WN OF LAKE

Ii;.s, kuris veda prie išgany- proga mums yra primenama kriaustų, pavargėlių, našiai- SįJ 

mo, yra su kliūtimis, sunkus, stoti j katalikiškųjj veikimų, čių, tat visų, pasiturinčių N turėtų įsigyti! P r i e ž o d i a iKunigai

Tuo pačiu, Jis perspėjo visus apaštalauti. žmonių yra švenčiausia pa rei- S Vyskupo Petro Pranciš j Kuip po jįetaus pasirodo
tuos. kurie eis do išganingais A.L. K. K. Federacija yra ga jais rūpintis. Kalėdų ! kaus Bučio, M.I.C. para | Raulė, taip po nelaimės lauk
keliais, susilauks klinčių, ken- katalikiškosios akcijos šakelė, šventės būtų be prasmės ir |šytų S

i turi šio krašto vyskupų liūdnos, jei žinodami, kad yra N
pritarimų. Dar- vargo prispaustų, kurie ir i

I

$ linksmų šv
%

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visoms Savo Kostumerkoms ir 
Draugėms

ONA’S BEAUTY SHOPPE
4459 S. California Avė. j1820 W. 47th St.

Yirginia 1850 Yirginia 0835

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

isiems Saro Kostumei iams ir Draugams

JUČUS SISTERS
RESTAURANT

CIUCAGO,

1608 West 47th St.
1.1X01,S

Tel. Blvd. 2877

GERKIT t"“*eii< alų
žtmbrosia

SOUTH SIDE BREM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (AVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
L. M. NOtllKlb 

Res. HEMLOCK 6240Biznio Teielonas BOULEVARD 717t

tėjimų, persekiojimų, kad pik- d i tin i 
tos valios žmonės jų neap- užgėrimų ir 
kęs. bo yra daug. Kad jį

Kad visti žmones prie į į. mingai dirbti, reikia 
ganymo, Kr.stus paliko Daž- organizacijos, vadų ii
nyčių, savo įpėdini ikų popie- ninku. Dėl to per šias Kalė- šventes padarykime juos lai- 
žių. paliko tobuliausių žemė das paprašy k ine Kūdikėlio alingais. Daug išbadėjusių ir 
je organizacijų, kuri veikė .Jėzaus, kad .Jis sustiprintų išblyškusių kūdikių ne tik do- 
per du tūkstančius metų ir mūsų jėgas, prie mūsų veiki- vanėlių negaus, bet ir paval- 
visr.is amžiais pr.ešai jų per- mo daugiau .jėgų įtrauktų, gyti sočiai neturės ko. I’asi- 
sekiojo. Mili m,ai krikščionių kad mūsų veikėjams duotų rūpinkime, tat, kad neliktų nė
savo galvas paguldė beginda 1 ' ""— —v;~ -------1 ’’
mi tikėjimų, bekovodami
Kristaus idealus, bevesdami riuos pats Kristus yra nuro-S 
žmonija prie išganymo. dęs dirbti.

loji kova ir dabar eina. Kalėdų šventė teatneša j 
I ai vienur, tai kitur Bažnys visų mūsų namus ramvbės, 

eia yra persekiojama, tikiu- vilties, naujų džiaugsmų ir 
tiesiems atimamos teisės, ka- laimės. Tie visi dalykai at-' 
tulikų vadai kankinami kalė- 1 sįekiami tik sunkiu darbu ir 
jimuose, katalikų veikimui kova. Kovų laimėsime ir ge

rovės susilauksime, jei gy-

Kalėdas linksmos valan- 
nematys, nesirūpintu* 

darbi- nie jų sušelpiniu. Nors per

pasek- per 
geros dėlės

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina 01.75
VDRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

LIETUVIAI DAKTARAI

laimės.

Darbus meistrą tirta.

LIETUVIAI DAKTARAI

daugiau energijos ir ištver- vieno vaikučio nepavalgydin- 
už mės dirbti tuos darbus, ku-, to, nesušelpto.

A. L. Ji. K. Eed. Sekretorius.

AKIŲ GYDYTOJAI

statomos didžiausios kliūtys.
Atsižvelgiant į tai, Kris- vensime, dirbsime ir kovosi-

LIETUVIS
OPTOMETRICAI.I.Y

SPECIALISTAS

DR. VAITUSH, OPT.
AKIŲ

taus įpėdinįnkas — popiežius, Ine grįežtai laikydamies Kris-
matyilamas, kad kova bus taus nurodvmų
sunki, jei vyskupams ir kuni-1 . .

.. : N e pamirškim fgailis neateis į pagalbų pa- i 1
saulini,.kai, jai nebus su,lar;-| Krintu, mylėjo mažutėlius, jtoj-™-., 

tas bendras katalikų frontas ūžtojo už
vargšus. Dabar tokie Įtaiso,llos- 

kuriuose daug nus-
gynimui . Kristaus įsteigtos 1 gelbėjo
Bažnyčios. Dėl to kiekviena laikai,

Saro Artimo

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių Įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, įkandamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi j jo__ jo vaĮ. rvfo

s daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-

nuskliaustuosius, das; ^Pecialė atyda atkreipiama 
7 1 mokyklos vaikus. .Kreivos akys att

T O W N OF LAKE

S LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
3 ATIUJC .UA'7’Ų
jra Linkiu lisiems Saro K ostnmeriams ir Draugams
| WOOD STREET DEPT STORE

k SS 4.
įįf-

1800-1802 Wcst 47th St. Tel. LAFayette 6237

Lietuvaitės Patarnauja 
JONAS ŠL'KbAYlYZ Sav. — 20 metų biznyje

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutarti.

Daugely atsilikimų akys atitaiso
mos l,e akinių. K a h t— pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

LINKSMŲ ,ŠT. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

GREGOROWICH BROS.
PEOPLES HARI)\YARK & PAINT CO.

1901 W. 47th St. Tel. LAFayette 4139

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ '

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

G. BURBA
TAILOR & FURRIER

Kurs Cleaned, Jteinodeled & Storėti — Estiniatcs Free

1857 West 47th St. Chicago

affl

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi
DR. JOHN SMETANl

OPTOMETRISTAS
1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANai 0523

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BIJICKĄ!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad
Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

EK

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Tel. CANai 2345

DR. F. G. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W- Cermak Road
Vai.: 2—t ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavitt St.
Tel. CANai 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4970 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
. Kasdien išskyrus Seredą, 

Sekmadienį susitarus. 
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo

Tel. Ofiso: Rez.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
Tel. Melrose Park 660 

Res. 2126 S. 5th Avė., Maywood Av. 
______ Phone Maywood 2413______

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Hal.ted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 va|. vakaro 
• Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pacai Sutarti

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2S00

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 SoutJi Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Pancdėlio, Seredos ir Pėdnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9600_____

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. YVestern Avenue

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHTCAgO. ILL.

Office TTours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays bv Appoinlment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

| Nuo 2 iki 4 ir nuo fi iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutarti.

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

VALANDOS:
Pancdėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Tel. CANai 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos. 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868
Office Phone Res. and Office

PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J, J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredoj ir Pėtnyčio.j nuo 2 iki 6 v v. 2403 W• 63rd St., ChicagO 

Subntoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 

Rez. Tel. Repnblic 5047

~ ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994

Rez.: Tel. PLAza 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Nedėliorn
Pagal

r Trečiadieniais 
Sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DDNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
. Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. .

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandom 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

2423 W. Marquette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Suimtomis Ciecroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo fi iki 9 vai, vak.
Tel. CANai 0257

Res. FROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: (ifiOO So. Artesian Avė. 
į VALANDOS: H ryto iki 3 popiet 

fi iki 8 vai, vakaro
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halstcu St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.

išskvrus seredomis ir subatomis■ ■ ■■
Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Į Seredoj pagal sutartį
Tel. Ofiso BOUlcvard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. SHIMKUS DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Tel. ofs. REPublic 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

Chicagos lietuvių šv. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūšies. Tai yra, aukščiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimą, 2700 W. 69th St., 
tel HEMlock 6700.

DENTISTAS
2423 Wcst Mari'uette Road 

Aniriul., ketvirtnd. ir peuktndieniHis je turi rastis katalikiškas laik- 
9-12 V. rytą; 15 p. p ; 6 9 v. v. raįtįs>
dcStadicniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadway ------------ -
MELROSE PARK, ILL. Yeiliii statysite bažnyčias ir

l’innndicniiiis ir trečiadieniais nuo , , , ,7., • . ..
ift V. r. iki 9 vai. vakaro mokyklas, laikysite misijas,

šeštadieninis nuo 2 v. iki 9 v. v. joi neplatinsite ir noretTisit© 
Sekmadieninis pagali sutartį. SilVi) katalikiškos spaudos.

Kiekvienoje katalikų šeimo-

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
j kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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NAUJAN GYVENIMAN katastrofa bus neišvengiama. 
Pradėkim nauji} gyvenimą 

Jei šiandien žmogus susi- gaus teliko žmogus—žvėris, nuo savęs. Parengkim savo
I se e • • • •

kaupęs pasiklausytų, kų jam Sielų išsiurbė mašinos ir ne- namus, savo sielas priimti tie- 
pasaulis byloja, išgirstų skau- laimės. Komunizmas kaip tik sai. Tikrai ieškodami tiesos,

Brolelio Kalėdos BRIGHTON PARK

džių žemės raudų, kad pasau
liui tiesa žuvus. Jų nukanki
no nuodėmingi žemės vaikai, nes ir eina. Bereikalo daugelis 
Sumindžiojo, nužudė jų ir da- keikia komunizmo skelbėjus ir 
bar patys verkia, jog jau nė- patį marksizmų. Panaikinkim

tokiam žmogui taikomas, jo rasime jų. 
skelbėjai kaip tik j tokius žmo-1 Devyniolika šimtmečių pra

bėgo nuo laiko, kai gimė Tie
sa. Kristus gimė. Jis atnešė
pasauliui ramybę ir džiaugs

iu jos. ’ skurdų, įveskim pasaulin vėl mų. Ir jei norime, kad pasau-
„ ._ . .... „ .. teisingumų, išmokykim žmo- liui įsigalėtų tikra taika ir ra-
Kaledos. Džiaugsmo šventė. ” ... , , .........

,, , . . ... nes žmonėmis būti — komu- mybe, sekim įsikūnijusių 1 įe
iki ar visi džiaugiasi? Paz- . . . ... . . T .

nįzmo niekas nė uz pinigus ne- sų ir gyvenime Ja vaduoki-
velk į pasmirdusius miestų 
pogrindžius ir supurvintas, 
kreivas priemiesčių gatves — 
kiek ten skurdo ir skausmo 
rasi! Ten išblyškę, pamėlyna
vusiais veidais, nuo šalčio pa- 
gtyrusiais kūneliais, skarma
luoti kūdikiai tiesia savo su
džiūvusias rankutes į motinas 
ir dangų. Prašo nors men
kiausio duonos kąsnio, kurio 
turtingieji jiems pavydėjo.
Ten vargo ir skausmo išva
gotais veidais motinos kruvi
nomis ašaromis šaukia pasi
gailėjimo. Iš suskirdusių lū
pų verčiasi pagiežos ir pasi

gailėjimo šauksmai. Kodėl?
Kodėl puošniuose rūmuose, 
žvilgančiose salėse putoja vy
nas ir kvatoja gyvenimo le
pūnai, kai miesto pagrindžiai 
vaitoja, kili požemiuose alka
nos būtybės iš skausmo dau
žo galvas į drėgnas sienas.

Ir štai diena iš dienos iš 
drėgnų ir purvinų miestų po
žemių kyla didėjąs nuskriaus
tųjų šauksmas pasigailėjimo, 
bet teisingumo ir dažnai ker
što reikalaująs. Nevienas iš
badėjęs jaunuolis ar šeimos 
tėvas keikia nūdienę socialinę 
santvarkų, kuri jam darbų ir 
duonų atėmė. Deja, tie, kurie 
sėdi minkštuose foteliuose ir 
šiltuose rūmuose neįstengia ar 
nenori išgirsti. Kas .jiems?!

Jie moka gražiais žodžiais 
padejuoti, išreikšti nelaimin
giems užuojautos. Tuo viskas 
ir baigiasi. Jie perdaug pa
tenkinti savimi, perdaug su
sižavėję savo jėga, turtais, 
kad išgirstų kitų nelaimes, 
kad įstengtų atjausti kitų 
skausmų.

Šiandien, tiek viršūnėse, tiek 
požemiuose prisirinko per
daug netiesos, tulžies, neapy- 2714 Wsst 47th St. Tel. LAFayctte 1237

kautos, ka<l žmogus žmogų 
suprastų. Žmonės pamynę tei
singumo ir dorovės principus, 
vaduojasi kumščio, jėgos tei
se. Kas man, jei jis vargsta, 
jei aš galiu džiaugtis! Šių die
nų žmonijos šūkis. Dabartinio 
kapitalo jau nevaržo jokie įs
tatymai. jokios dogmos. Kas 
jam valstyliės įstatymai: — 
juos visados galima apeiti.
Dievas? — tai tiems, kurie 
pinigo neturi. Taip šiandien, 
daugumoje, galvoja kapitalis
tai. Užtat jų apetitas nežino 
ribų. Darbininkų jie pavertė 
paprasta preke, kuri laisvai 
perkama ir parduodama. Dar
bininkas pajungtas gigantiš
kos mechanizmo jėgos, pats 
virto mašinų dalele ir jau ne
įstengia žmoniškai galvoti. Jis 
ir nebegalvoja. Jis težino tik 
namus ir dirbtuvę. Netekę# 
duonos tik pagiežos jausmų te
turi. Todėl ir lengva įvairiems 
pasaulio avanturistams jį su- Į 

vedžioti. Tad ir nenuotabu, 
kad komunizzmas pražudęs di
džiųjų Rusijų grūmoja visam 
pasauliui.

Iš suiucchunizčjiuio žmo-

įpirš. Kol darbdavis nesupras, mės. Kai pasaulis išnaujo at- 
kad ir darbininkas yra žmo- gims lyistuje, kai ir turtuolis 
gus, kol jis nesupras, kad ir ir vargšas išmoks garbinti Jį, 
darbininkas taip pat turi jau-i nebus nei vieno žemės kampe- 
smus ir širdį ir kol darbiniu-' lio, kuriame bereikalo skaudi 

kas neišmoks gerbti savo dar-1 motinos ar kūdikio ašara rie- 
bdavio, tol artėjanti pasaulio' dėtų. Jon. Pilipauskas.

BRIGHTON PARK

LINKSMŲ ŠU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

ARCHER AVENUE 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI;

Sav. JOE KAZIK IK KELLY KLIMAS 
Išdirbėjai Seklyčių Setų

J? 4140 Archer Avė. Tel; LAFayette 3516

SVEIKINAME VISUS SAVO ŠĖRININKUS IR 

KLIENTUS SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 

IR LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS! 

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN 
ASSOCIATION

4425 So. Fairfield Avenue
CHICAGO, ILL.

Valdyba ir Direktoriai:

Joseph C. Eneber, President John Sandais 
Anton P. Lukošius, Viee-Pres.
Peter Kvietkus, Viee-Pres.
Koše Eneber, Secretary 
Zigmont Kūkalis, Asst. See’y.
Vincent Paukštis, Treasurer

Alex Erčius 
John Zeuberis 
Joseph Kia patauškus 
Stanley Norgaila

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

VINCENT PAUKŠTIS
HAKDVVARE, PAINTS, VARNISH, GLASS

lšvežiotojas BISMAKCK ir 

KOENIG BRAU alaus.

Tel. LATayette 0401

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostume
riams ir Draugams

MIKE DZIMIDAS
4138 Archer Avenue

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 'IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
SHOP AND SAVE AT THE

JAMES MARKET

4544 So. California Avenue
Užlaikome vien geriausias mėsas. Pristatome j nnmus.

Tel. LATayette 5780

“ Mamyt, mamyt, štai Jėzulėlis
Ėdžiose guli taip kietai!
Štai jautis ir asilėlis
Priklaupęs šildo jį tiktai!"

— "Sušalęs, mažas Jėzulėli,
Ateik, Geruti, prie manęs,
Tau mano šiltų patalėlį
Ir visų duosiu dėl Tavęs!" —

Ir mažas, geras Jėzulėlis
Ėdžiuose sėdasi ūmai,
Jo šventas, diet iškas veidelis,
Lyg saulė juokiasi linksniai:

“Gerasis, mylimas broleli,
A.š dangų grasų duodu tau,
O turo mažąją širdelę 
Nameliais mano išrinkau."

“Mylėk mane, nes aš mylėsiu, 
Pašvęstu visą dėl tavęs —
Tu dangų visa paveldėsi 
Ir šviesias aukso žvaigždutes."

— Vaikelis klaupiasi prie ėdžių
Ir Jėzų upima tyliai —
Į savo gražiąją širdelę.
Jis Jėzų užslepia giliai.

S e s u o A u g u s t i u 
“Varpelis”

BRIGHTON PARK

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ lll LAIMINGŲ « 
NAI JŲ METŲ K

Linkiu Visiems Saro Kostumei iums ir Draugams
B. R. PIETKIEWICZ & CO.

MORTGAGE BANKERS — REAL ESTATE
M. J. MASSEV, bendradarbis 

Home Builders
Steamsbip Tiekets — Koreign Exchunge 

Liaus and Insurance — Notaiy Public
$5- Phone LAFayette 1083

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

PETRAS ir ELENA VENGELIAUSKAI
Užeiga, Svetainė Išnuomavimui

__ "JT

4500 S. Talman Avė. Tel. LAFayctte 4112

LINKSMŲ ŠU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ
, NAUJŲ METŲv .

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

ANTANAS BUTCHAS
IIARDVVAKE IK MALIAU/ KRAUTUVĖ

4414 S. Rockwell St. Tel. LAFayette 4689

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ČU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Šato Kostumeriams ir Draugams
FIRE CHIEF MARFAK

TEXACO GASOLINE
J. BALTUTIS

AGENTAS 
THE TEXAS CO.

2625 W. 47th St. Tel. LAFayette 0376 f

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ lll LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIA’S RESTAURANT

4656 S. Western Avė. Tel. LAF. 2879
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Dranga ms

KAZ HEAT INTENSIFIER CO.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

BRO.
J.-

4138 Archer Avė. LAFayette 3052

CHICAGO, ILLINOIS

2522 W. 45th St. Tel. LAFayette 8227

CHICAGO, ILLINOIS

g LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ S . . NAUJŲ METŲ
Linkiu I isients Savo h ostumeriams ir Draugams

| CHAS. WERTELKA
PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RŪŠIES 

įį SALDAINIŲ

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MYKOLAS VERTELKA
IR

DOMINIKAS IR URŠULĖ 
BARTKAI

Aukštos Rūšies Bučernė ir Grosernė

$ 4558 S. Wa.shtenaw Avė. Tel. LAFayette 3713

JS Sį LINKSMŲ ŠU. KALĖDŲ ŠVENČU III LAIMINGŲ 
& M NAUJI METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeiiams ir Draugams

„ „ t x , t r TONY THE CLEANER & EURRIER
4406 S. Talman Avė. lel. Lat. 8387tony Lukošius, šav.

CHICAGO Kepairing and Keinodeling zj

tr*
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

FRANK MICKAS
FINE CUST0M TAILORING jj tt LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ UI LAIMINGŲ

Suits Made To Order g sį V 1/7/’ l//-'/'/’
4146 Archer Avė. Phone Lafayette 9832 Chicago J

461

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

FRANCES BEAUTY SHOP
4559 S. Mozart St. Tel. Laf. 8166

NATIONAL BEAUTY SHOP
2118 West Cermak Road, Tel. Ganai 6038

Specializuoja Pennanent VVave.

Tel. LAFayette 1310

Linkiu Visiems šiito Kosiuineritlms n Draugams

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS

Štato namus ir pertaiso senus namus

£ < 4
4131 S. Francisco Avė. Chicago, III.

Phone LAFayette 5824



G
Eik, sūnau, ir gink jds žemę ri dirbo labai stropiai. Senu- ar grįš, ar toks kur savo .jau Ateis

to motina laksto tai šen, tai ną galvele paguldyti. iš garbingu
Tyliai žvaigždutės mirgsėjo,, Petras stovėjo sargyboje. ten, viską tvarkydama, o Pet- Gailiai verkė senutė, išleis- gimtuosius 

šaltis spirgino, net tvoros braš Jis budriai sekė priešais sa-1 liukas vis ją sekiojo. dama savo sūnelį.
kė.jo. Žemė, apsisupusi balto vęs ,ar nepamatys kur priešo Atėjo ir taip seniai lauktas Jis išėjo tautos didvyriu
sniego skraiste, šiltai miegu žvalgu. Bet nieko priešais ne-t vakaras. Petriukas linksmas balso šaukiamas, .jis vykdė sa-

jo. matyti, tik savo tamsiais še-,sutiko tėvelį ir brolį. vo tėvelio valią, kinis mirda-
Visur tylu. šėliais juodavo tvoros, plytą Žinai, Petriuk, tau gimstąs Imas liepė eiti, .jei tėvynės bal

Nutilo pragariškas pairau- krūvos ir suardyti pastatai. Kūdikėlis Jėzus nori siusti
ką ūžesys, kuris visą dieną Petras susimaąstė. Mintys j dovanu, jei būsi geras irklus- 
kaukė, draskydamas žemę ir j Petro' galvą lindo labai įky- nūs vaikelis, jei mylėsi savo
be jokio pasigailėjimu ardy- riai. Juk šiandien KfiČin vn- tėvelius, savo gražią tėvynę
damas viską, kas buvo darbš karas. Lietuvą ir jos žmones, — šyp
eią žmonių ranku sukurta, pa 
daryta.

Neberaižė dangaus rakintu 
Ugnys, kurios apšvies* lamos 
mirties lankus, nešė ir prana 
savo mirti.

Karštos kautynės pasibaigė, 
liko tik lavonu krūvos ir su
ardyti pastatai.

Priešas nasitraukė.

Atsiduso. 11- atsiminė savo , soilamasis kalbėjo levas, o 
motina. i ranka kišo i kišene.. | . i. i

O koks džiaugsmas! Tėvas j ir sentėviu žemi
X

miško darbu, o Magdutė
mums paruoš daug skaniu maloniai šypsojosi ir tiesė sa- tės.

MARQUETTE PA

valgią. Petriukas buvo kilis- vo mažas rankutes į Pet riti
nus, nebetrukdė Magdutei. ku- ! ką.

— Nešiok jį visuomet, ne
siskirk ir blogiausioje valan
doje, skani) įėjo tėvo žodžiai, 
kurie tiek įlietą neišdilo iš jo 
atminties.

Atūžė didysis karas, sud
raskė ją jauką lizdelį ir vi-

**•*• * »7^W *7 *7
LINKSMŲ .ŠU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

S NAUJŲ METŲ
M Linkime Visiems Savo K osl umeriams ir Draugams

STANISLOVAS ir ONA 
' ŠAMBARAI

IR SŪNUS

Aukštos Rūšies Mėsos Krautuvė

* ir s 71 ' 1

GROS E R N Ė
š

2639 W. 65th St. Tel. PROspect 3096
CIIICAGO, ILLINOIS

$ LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostnmeriams ir Draugams
A. PETKUS

JEWELER

Diamonds, \vatches and jewelrv 
AVatch & eloek repairing our specialty

2456 W. 69th St. Chicago, IUinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostnmeriams ir Draugams

CHAS. ŠAKALĮ
(! EN ER AI .TS KONTRA KTOR11 ’S

3418 W. 60th Place Tel. Prospect 3321

Sveikinu Savo Bučerins ir’ 

Visus Kostumerius, MėgėJ 

jus Mano Rūkytu Dešnj ir 

Įvairios Mėsos.

SU ŠV. KALĖDŲ 

ŠVENTĖM IR LAIMIN-! 

GAIŠ NAUJAIS 

METAIS

JOCOB POCZULP
DEALER IN SMOKED MEATS AND 

SAUSAG ES
6924 S. Fairfield Ave. Tel. HEMloek 9688 

5 CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ,ŠT. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostnmeriams ir Draugams

CHAS. STASIUKAITIS
6720 So. Campbell Ave. Tel. HEMloek 2330

I ii DRAUGAS

sas pašauks .jį.
Štai jis ėia. Jis Lietuvos

kariuomenės savanoris, ku
riam nebaisus nei šaltis, nei 
priešo kulkos.

Nuvargęs, alkanas, bet ku-
1 pinas džiaugsmo, nes .jo tėvu 

Žinai, Petriuk, šiandien Die-j O koks džiaugsmas! Tėvas ; ir sentėviu žemė bus laisva, 
vulis gims, turi, vaikuti, būti 'šėmė gražu mednliką ir už- į Jie, jaunieji tautos vaikai, .jai 
genis, klusnus ir laukti va- kabino jam ant kaklo. Medali- grąžins laisvę.
karo. Grįš tėvelis su Juozu iš kas vaizdavo Kūdikėlio Jė- Ir vėl grįžo svajonėmis prie

zans gimimą. 0 Kūdikėlis taip savo mylimosios senos močiu

I

š

Atsiminė savo medalikėlį, 
kuris visą laiką buvo jo drau
gas ir saugotojas, kuris tiek 
daug atsiminimu sukeldavo. 
Išsiėmęs jį pabučiavo.

.Staiga sumirgėjo kažin ko
kie šešėliai. Petras pašoko ir 
išsitraukęs rakieta ja iššovė. 
Pamatė savieji pavojaus žen-

i sus išblaškė. Brolis išėjo sve- klą, tuoj slenkantį priešą puo- 
timiems tarnauti — caro gin
ti. Senas tėvas nebegalėjo 
perkošti visu tą baisumu, mi
rė iškankintas ir išvargintas.

Mirdamas pasišaukė savo 
15 metu sūnų ir tarė:

— Petriuk, aš mirsiu, jau 
nebeilgai man liko gyventi.
Tavo brolis gal irgi kur guli 
laukuose, žuvęs už svetimuo
sius. Tu likai vvriausias. Glo-

lė ir atmušė.

Aukštai mirgsėjo Kalėdą 
nakties žvaigždės, šypsojosi 
nugalėtojams ir primindamos 1 
gimtąjį kaimą, lyg kalbėto 
jiems kalbėjo:

!
iŠJAU LAIKAS

Baigiasi 1937 metai. Vi- i
bok savo motiną, būk geras jai s'en,s geriesiems “Draugo" 
sūnus, nepamiršk ir savo tė- skaitytojams pranešama, kad 
vą žemės. Jei kartais reikėtų, jau laikas užsisakyti vienin-

eik, sūnau, ir gink jos žemę, 
savo sentėviu kapus, kurte 
liūdi ja apie mūsą garsią pra
eitį. , Todėl viską atiduokime 
jai.

Mirė tėvas.
Motina ir Petras liko vienu 

dud<aip paukšteliai, netekę sa
vo mylimąją, kuriuos baisios 
audros išblaškė.

tūlį katalikišką dienrašti 19- 
38 m. Nelaukite rytojaus die
nos, šiandien užsisakykite 
“Draugą” 1938 metams:

Laikraščio kaina: $6.00 me
tams, $3.50 pusmečiui ir Lie
tuvoje $7.00.

Manant statyti saa naują namą 
ar pertaisyti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

8739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspcct 1185.

Žmogus turi pasirinkti tokį 
amatą, prie kurio turi palinki- 

Baisūs okupantai kankino mą, bet jeigu neturi tiek suina- 
visą kraštą, persekiojo visus jnmno, tai turi pasitenkinti to- 
ramius gyventojus, ir juos |du, kurį lengviausiai galima 
plėšė kaip tik beišmanydami, atsiekti.

Bet išmušė valanda. =================
Sugaudė laisvės varpas, 

kviesdamas visus tikruosius 
tautos vaikus į kovą dėl Lie
tuvos laisvės. Nuaidėjo triini- j 
to garsai po visą Lietuvą. Su- ! 
kilo vyrai, apsiginklavę kuo ; 
kas turi, ir plaukė ginti savo 
tėvu žemės, už ją guldyt savo 
galvas. ,

Ją tarpe ir Petras. Skau
dančia širdimi paliko savo se- 

i ną močiutę, išėjo nežinodamas

• ■■■■■■■■■■B
■ REUMATIZMAS ; 
Z SAUSGĖLfi

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

E. Selemonavieli 
Sveterią Krautu
vė Atdara Kas

Ncslknnkyklte savęs skaus
mais: Iteuniatlamii. SausgSlc,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nea 
skaudėjimai naikina kl’ino gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa
guldo.

C APSUPO COMPOTTNn mos- 
tis lengvai prašalina vlrSniinfl- 
tan Ilgas; mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padfiko- 
nes pasveikę. Kaina Bflc. 
pa'lų 65c, arba dvt nž 
Knvga: "flAETINIS SVEIKA-

Diena Ir Vnka- ■ £0os;pn?ųKala’' Kydyti"’ ka‘ua 
raiši — Tr Sek- ® ■■■ Justin Kulismadieninis.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

■<_

■ 3259 SO. HALSTED 8T. ■ M
Chicago, Dl. • M

“• ■■■■■■■■■■ B «
M

RAPOLAS ANDRELIUNAS
rengia

15 Metų Biznio Sukajctuvių Išpardavimų
su Nupigintomis Kainomis: laikrodžių, žiedu, gintaro 
karolių, rašomą plunksną ir daug kitu dalyką.

Dabar Kalėdoms krautuvė papildyta įvairiomis nau
jomis prekėmis.

MARQUETTE JEVVELRY IR MUSIC STORE 

6324 So. Westem Ave. Chicago, III. 
' Telefonas REPublic 4932

šeštadienis, gru.ndžio 18, 1951

nauji laikai, grįžę amžinai spindinčiu dangumi, vin giesmės skambės Kalėda 
kovą į atvaduotus džiaugsitės laisve ir suvo tau- naktį tarp dangaus žvaigž- 
Inikus, gPrėsitės tns meile. Nevaržomos lietu-idžiu ir žemės snaigių. J,T.

W E S T SIDE

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ ‘

S ~ MIDWEST SERVICE STATION
- VIC. YUKNES, menadžeris

2335 So. Western Ave., kampas 23rd Place

Phillips “liti” Products Veedol ir (Juaker State
Motors Dils — Cities Service Motor Dils vien aukštos 
Rūšies Lfibrikaiitai vartojami — lmlexed Luluieat iou.

Tire ir Batterv Service

IK
K

LINKIME LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Visiems Savo Gerbiamiems Kostnmeriams, 

Rėmėjams ir Jų Šeimoms!

METROPOLITAN 

STATE BANK 

2201 West Cermak Road
$

CHICAGO

Kiekvieno Taupytojo Indėlius, iki £5,C30, apsaugoja 
Federal Insurance Deposit Korporacija.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
Sveikina Visus Savo Kostumerius ir Draugus 

SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

ft

¥

P

I

MIKAS JOVARAUSKAS ir JONAS BERTULIS, 
Savininkai

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEEIey 8760
CHICAGO
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DRAUGAS
Kalėdų džiaugsmas Lietuvoje
“Kalėdos! Atostogos! Oi,j Ir čia kaip tik randame di- 

kaip puiku!" — sušuko Yi- delj skirtiniu) tarp mūsų Kil
bukas. ledų. l’rieš Kalėdas ūžia gat*

Nespėjo pamoka baigtis, Yi vėse automobiliai, dunda
liukas skubina i kambarį, su- tramvajai, žmonių minios, 
krovė knygas ant lentynos ir grūdimasis. O visi apsikrovę, 
nekantraudamas laukia veži- visokiomis dovanomis, tik 
mo, kurs parveš .ji i tėviškę; skuba viens už kitų Į namus, 
ten, “kur bakūžė samanota, Čia išsiblaškymas, triukšmas 
kaliojo gimiau“, kur... kur...' stumdymasis, išorinė šventė 
Mintys skrajoja po tėviškėlę, daugiau dirbtina. Ten ramu-

Atsisėdo Yiliukas ptie sta- mas. susitelkimas ir širdies 
liuko, prie kurio tik dar va- pakilimas teikia tikrų lietu
kai- ruošė sunkias pamokas, viškų Jeruzalės miesto džiau- 
ir ilgesys apgaubė jo Širdį. gsmų.
Panėręs veidų delnuose, dva-
šioje giliai susikaupė n aša- Nepasijunta Viliukas, kaip 
ros pradėjo iš akių riedėti,

Kamba rvj
jis jau klūpo prie vtrtelio, 

vienas. į.u|. l-l(iį|<įs vvstvklais suvvs- 
Taip nyku, tylu. Jo vaizduo- tvra^ tjes ,ncnkllt(V netur- 
tėj šmėkštelėjo pernykščių tįnga lfl»neJe JJs su pieinPnP. 
metų kūčių vakaras. Brangus ,iais nuIenkia galv{l prieS t>- 
vakaro įvykis verčia susi- |<ry sužibusi;J Tikėjimo, Yil- 
mųstvti. ||jeg jf pjiės žvaigždutę.

Stalas apdėta^ sienų. Ant j jani, tikėjimo laimės pa
stale valgis su pasninku. Sta- jgautan^ gaila darosi savo 
lo viduryje šventintos [draugų, kurie nuklydę nuo ti-
lės. Suvaigintas tėvelis l)a- kėjimo šviesaus kelio, pasken 
laimino stalų, pasveikino vi-j(,(? tainsv,^e< nepažįsta Pa
sus, palinkėjo Dievo malonių.

vienui

šaulio Šviesos. Kiek tikėjimo 
jis matė, teisiog trykšte iš- 
tryškant iš šv. Marijos ir šv. 
Juozapo veidų, einant iš šir
dies gilumos.

Atsidūsta Yiiius iš krūtinės
gelmių. Lūpos tyliai sušnera:
“Jėzau, duok man visuomet
degti tvirtu tikėjimu“.

'Puo jaunasis mokinys ne- 
• • •

pasitenkina. Atsigerėti nėra 
kaip. negali. Stebi angelų bū
rius, apsupančius Betliejaus 
tvartelį. Koks nuostabus pap
rastumas, atsidavimas, men
kumas.

Kaip ten dvelkia skaistu
mas! Yiskas rodos taip šven
ta, kiliui ir dangiška, kad ne
sinori nei palikti. Paliktų 
čia savo nuvargusių širdį 
ant visados!

K ilsta meilė jo širdyje. Aš 
negaliu Jo nemylėti. Jis 
glostė mažutėlius. Jiems ren
gė dangaus karalystę.

Yėl paskendo ašarose. No
riu būti geras, daryti artimui 
gerų, visa širdimi Jėzų mvlė- 
ti.

Kažkas sutrukdė jauni

kaitį paskendusį tylioje mal
doje. , *

— “Važiuojam“, prašneko 
suvargęs tėvukas. Ir atidavęs
paskutinį savo pagarbų girnų- bo.

šiam Pasaulio Ramintojui, at
sistojo su šviesa šypsena lū
pose ir veide ir grįžo prie 
neseniai palikto mokinio dar-

V. A.

BRIDGEPORT

A LINKSMŲ Sir. KALĖDŲ įU’ENČIŲ III LAIMINGŲ
H NAUJŲ METŲ
'4 Linkiu I įsiems Savo Draugams ir Pažystamiems
| DR. J. P. POŠKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3133 So. Halsted St. Tel. Victory 3687

J LINKSMŲ S'P. KALĖDŲ ŠVENČIŲ lll LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Paeijentams ir Draugams

S DR. KARL NURKAT
EYB SPKCIALIST 
Free Consultation

“Hours: 1 To 9 P. M. 3147 So. Halsted St. Chicago į

ilgo gyvenimo ir gražios svei
katos.

BRIDGEPORT

1938 METŲ
“DRAUGO” KALENDORIAI

JAU GATAVI

Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
menuo turi skirtingų paveikslų. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

VENETIAN

I’.et negaliu užmiršti žilagal 
vės motiitės linkėjimų, kurie i 
giliai įsmigo: Tikėjimas, viltis 
ir meilė — tai trys žvaigždu
tės, kurios tave, sūneli, pada
rys laimingu“. Ir ašaros dar 
suvilgė jo jaunystės skilios- I 
tus. ‘ ,

Yo,s spėjo padangėje suži
bėti žvaigždutės, Viliukas at- 
sisėdo už šienu apdengto ir 
balta staltiese užtiesto stalo. J 

Suskamba jaunuolio ausyse j 
šventos kalėdinės angelų gie- [ 
smės. Yisur taip linksma; 
linksma nuotaika ir džiaugs-1 
mas viešpatauja visų Širdyse.

¥ * *

Kiek nuoširdumo tame tik
rame šeimyniniame kilčių va
kare, Lietuvos bakūžėlėse. 
Yisa šeimyna susėda prie sta
lo, valgo kūčių vakarienę. 
Sapnuot nesapnuoja jie apie 
lūštantį nuo įvairių valgių 
stalų, bet džiaugsmas trykšta 
iš nekaltų šeimynos širdžių, 
džiaugiasi Kūdikėlio užgimi
mu nors ir per daug pilkas 
ir liūdnas jų gyvenimas.

Juo labiau minties nėra a- 
pie kokių nors papuoštų egle
lę, iš ko nors dovanų susi
laukti. liet paprasta Š imyiii- 
nė vakarienė su pakilusia, ti
krai Betliejaus stain“l'’‘s nuo
taika, sudaro tikrų Kalėdų 
džiaugsmų. Ten, :<pk ••pusioj 
bakūžėlėje, dvelkia šventu
mas, idealizmas, tvla nakties.

Sveikinu su Kalėdų Šven
tėmis Visus Savo Kcstu- 
merius. Draugus, Pažys 

tarnus, Kaimynus,

taipgi
Keistučio ir Lietuvos 

Spulkų Taupytojus 

ir
ir Skolintojus.

JONAS P. EVALDAS
840 West 33rd Street

CHICAGO, ILLINOIS

j. LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
į NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Koštame riams ir Draugams

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
J. Petrauskas, Sav.

IT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnes rūšies 

paminklų ir grabnamių 
-------o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj

' 3312 So. Halsted St. Chicago, III.

Linkiu Linksmų Žiemos Švenčių 
Visiems Lietuviams 

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

MILDA AUTO SALES

806 West 31st Street

Tel. Victory 1696

i, •'
Nv.............................. Suvlrš 60 metų prityrimo 

-------o-------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės tr 

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

Mes atlikome darbą, daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN 
AVENUE

ARTI I.ltAND A VE.

Telefonas
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ lll LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams iv Draugams ®

ALEKSA’S BAKERY |

a n
3339 So. Morgan St. Tel. Yards 7258

S
Geriausia Lietuviška Duonos Kepykla. ra

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4;30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D 111 A M H f PATARNAVIMAS rf 
AmDuLANut dieną ir naktį
DVV AT KOPLYČIOS VISOSE U I IV ZAI MIESTO DALYSE

A Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1 Petkos
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehill 0142

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BŪK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

"STANLEY © FUIEL 01ILS’ 1

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausyk i te mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakaraia, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. stoties (1420 K.) — Pranešėjai

P. SALTIMERAS

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IR BOILERIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

G RE IT AS PAT ARN AVIM AS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. Western Av. Chicago, Illinois

B. KANAl’ACKIS, Savininkas

S. M. Skintas

tapąs Eudeikis
P. 1 Ridikas
Laciiamicz ir Simai

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Western A 

TĖVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted St.
Phone BOC:®vard 4089

S. P. Mateika

2314 West 23 rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PUTJrnan 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAF’ayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

X
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svėntasis Steponas užsikimšę ausis, puolė šventų- Idard.”

šventasis Lukas keturiais 
gerai parinktais žodžiais api
budina šios dienos šventųjį 
kankinį: “Steponas pilnas 
malonės ir galios.” Ir nie
ko daugiau nenorėta iš tų, ku
riems teko išpildyti atsuko* 
mingas pareigas, tarnauti vi
suomenei, rūpintis beturčių 
reikalais ir skelbti žmonėms

bėjo;” ir, it musę kandę, tu
rėjo jam nusilenkti; bet toli dėsi.
gražu nepasiduoti. Nieko ne- Vienas rašytojas rašo: “Kri
pėse ginču savo taip vadinamu stus atsistojo pažiūrėti ir pa 
mokslingumu, jiems beliko sidžiaugti pirmojo Savo ka* 
prašalinti Steponą tomis pa- reivio narsybe.”
čiomis priemonėmis, kuriomis Breviorius džiaugsmingai 
ne taip seniai prašalino Kris- i gieda: “Šventasis Steponas 
tu.

jį; išvilkę už. miesto užmušė ; Daug ko galime pasimoky- siuntė karštą, nuoširdžią mal- 
akmeniiuis; jis gi už juos mel- ti iš Šv. Stepono, pirmojo Idą į dangą už savo kankinto-

mirtinai sužeistos širdies ir timo meilė surengė jalu perga

SlI m II h gi ii , įhuIii r g! a .
Kristaus apreikštasias tiesas. |

Iš prigimties Šv. Stepo- j Šventasis kaltinamas Mozės
nas buvo iškalbus ir sumanus ir jo Įstatymu įž.eidimu. Ne- 
jaunikaitis, kuriam ateitis trūko liūdytoju Kristui pas- 
gražiai spindėjo, tiražus, mo Įmerkti, netrūko ją ir Stepo

kankinio mirties. .Jo asmeny
je randame visas, kiekvienam 
geram krikščioniui prideran
čius dorybes, bet matome, jog 
jo viena dorybė vyrauja vi
soms kitoms. Dievo meilė jj 
stumte stūmė žydams teisybę

matė ties savim atdarą dan- į akis sakyti, mirs už tai jis 
gu; matė ir Įėjo. Laimingas savo gyvybe turėjo užmokėti.

jo

jus, žudytojus ir savo vardo 

teršėjus. Meilė buvo jam aks

tinas skelbti Kristą, žmones 

vesti, mokvti. 'l’a Dievo ir ar

ies ir garliės vainiką šventąją 
tarpe ir įamžino jo vardu 
Bažnyčioje, kaipo pirmąjį kan- 

i kinį. Juozas Pavėsis.

SValgiu Gaminimas: 
i ir Namu Pri- |

SUKITĖS “DRAUGE’' ZUirtJIDiaS j
W E S T SIDE

žmogus, kuriam dangus atsi- Artimo meilė veržėsi iš LINKSMŲ ŠU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAI JŲ METŲ

Linkime Visiems Savo KosIhiiii’iiams iv Draugams

gražiai spmuejir. innz.ur., nui ui. i m i, u.-iiuk.i jii u —------------ ---------------- _ — — -----
kytas, apsukrus — jam m* nui. Jąją melagingas liūdiji- LI\KSMį .ŠI. kALLDŲŠlEEcŲ Ilt LAIMINGU

vienos karjeros darvs buvo mas, Kristaus liudytojų rau- w ............ , ,, , ■
. . .. , .. , riv * , §2 l.iiikunf I įsiems Suvo l\ ostumeriams tr Draugams

atdaros. Toli jis butų galėjęs galu atsirūgsta. Tie patys au-

WĖST SIDE
§ GOLD SHIELD BAKERY

. .....z*. V. r » T X. > V W.l > V -Y. Y » V . T r a v -a » « ■-v jKot

U Didelė 223 puslapių knyga 
| su naujausiais receptais i- 

vairių valgių gaminimui,! 
pyragtj pajų ir duoną kepi-j 
mui; įvairią konservų ir 
preservų darymai, paukš- 

[ Iienos kepimui ur virimui,

nueiti; aukštai pakilti, šiltai kščiausiojo teismo rūmai gal 
pasikloti. Bet šventasis užsi- dar ir dabar skamliėjo Kris- 
grįžta, ranka pamoja ir past- taus liūdytoju žodžiais: “išt
renka tarno vietą, pasisiūlo .tas sakė: Aš galiu sugriauti 
apaštalams patarnauti. 'Puo Dievo šventyklą ir po trijų 
pasirinkimu Steponas daug ko dieną vėl ją atstatyti.” Šven- 
atsisako, daug ko išsižada; | lojo liūdytoju žodžiai, tai tik tĮĮ^i 
bet tuo pat žingsniu dar dau-j atgarsis ano liūdijimo. 
giau gauna, dar daugiau ran- Kristus nesiteisino, nesiaiš- Į 

da. Jo įgimtai iškalbai Šven- kino teismui; Steponas taipgi ; 
toji Dvasia pridėjo viršgam-j nesiteisino. Vienok, anot Šven-j 

tiško grožio ir dangiškosios tojo Augustino, “Kad paro- 
galios; jo ir taip žodinga kai- Į džius, jog .melagingas buvo jų I 

ba ir žmones patraukianti ir į liudijimas, kuriuo jie jį šmei- j 
įtikinanti iškalba įgavo dar žė, kankinys jienis išdėstė 
didesnės jėgos, nes Šventoji [ Dievo įstatymus, pradedant 
Dvasia stebūklais rėmė ir tvir-i Abraomu iki Mozės. Jam ne

tino jo pamokslus ir įrodinėji- I rūpėjo teisintis bei gintis, a- 
mus. Steponui skelbiant' K ris- naiptol, jis ėmė išmetinėti sa-

M. IR K. KAMINSKAI
BUČERNE IR GROSERNG

Šviežiausios mėsos ir kiti maistai, žemomis kainomis 
Mandagus Patai na vi mas

2300 W. 23rd St; kampas Oakley Avė. Tel. Can. 7178

JUOZAS IR BARBORA KAMINSKAI
Kepa juodą, baltą duoną ir skanius keksus kasdieną

2306 W. 24th St.
GHICAGO,

Tel. GANal 0393
LLLVOIS

daržovių ir vaisiu užlaiky-E 
mai, ir tt. Taipgi yra vi J 

[šokiu naudingą patarimus

Iseimininkėms.

§0 LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINČIŲvr i r t i / t i z LimnNAVJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Suvo Kostumeriams ir Draugams

CHASAS MOTOR SALES
WILLY Š Autorizuotas Pardavėjas — 20 m. B’žnvįe 

CHAS. CIIASS

5$ LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIUJE LAIMINGŲ S 
NAUJŲ METŲ Jį

Liūliu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOS. DOBROWALSKIS
Aukštos Rūšies 'Bučernė ir Grosernė

tu, krikščioniu skaičius, kaip 
ant mielių augo, didėjo. Krik
ščioniu skaičiui gi augant, pa- 
riziejai ir žmonių ganytojais 
besistatą kunigaikščiai tuojau 
suprato veikiai neteksią pase
kėju.

Jeigu jiems pasisekė Paties 
Kristaus nusikratyti, Jam

vo teisėjams ir Ii ūdytojams jų 
kaltybes ir drįso įrodyti ko
kio plauko esą tie, kurie tarė
si stovį žmonių ir visos tau
tos priešakyj. ' Kietu spran 
du, neapipjaustytomis širdi
mis ir ausimis, jūs visuomet 
priešinatės šventajai Dvasiai; Į 
kaip jūsų tėvai, taip ir jūs.

2037 41 W. Cermak Road Phone CANai 2469

2325 So. Oakley Avė. Tel. CANai 1712
Užlaiko vien geriausios rūšies mėsas ir grosernės 

dalykus. Pristatome į namus.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IE LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ

Linkime Visiems Savil Kosiumeriams ir Draugams

DOMINIKAS ir KAROLINA
VAIČIŪNAI

TAVERNA

2065 Coulter St. Tel. CANai 4993

mirties ištarmę užtraukti, tar. Kurio iš pranašų nepersekio- : 
iš tikrųjų, su šiuo jaunikaičiu jo jūsų tėvai ? Jie užmušė [
manė būsią lengva. Pasitikė
dami savo mokslingumu, pa- 
riziejai šaukia Steponą gin
čam Kristus, besiginčydamas

tuos, kurie pranašavo Teisio
jo atėjimą. Jo išdavėjai ir už
mušėjai jūs dabar buvote; jūs, 
gavote angelų patarnavimu

su jais, visus juos buvo ožio Įstatymą, bet nesergėjote.” 
ragan suvaręs; liet Kristaus “Steponas būdamas pilnas 
būta galvočiaus, o čia, su ši- šventosios Dvasios, žiūrėda- 
tuo pienburniu, kaip jie spė- mas į dangų, matė Dievo gar- 
jo, tuč-tuojau apsidirbsią. Ar bę* ir tarė: Štai aš matau atvi- 
bent taip manė. Bet apsiriko, rą dangą ir Žmogaus Sūnų 
“jie negalėjo atsistengti iš- stovintį Dievo dešinėje.” Bet 
minčiai ir Dvasiai, kuri 'kai- jie ėmė šaukti dideliu balsu

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir "Draugams

MIDWEST STORE
PETER BURDULIS, sav.

Pirmos Rūšies Bučernė ir Grosernė

2210 W. 23rd PI. Tel. CANai 5194
CHICAGO

W E S T SIDE

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ut LAIMINGŲ
' NAUJŲ METŲ

Liūlia Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETER P. MANKUS
Siūtai Daromi ant Užsakymo

Clcaning and Pressjng 
2230 West Carmak R d.

CHICAGO

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ JE LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETRAS KALNIS
IR '•

ADOMAS DULSKIS
Tel. CANai 3144

DRAUGIŠKA DARBTNINKIJ UŽEIGA

1858 W. 14th St.
LINKSMŲ ,sT. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IE LAIMINGŲ 

NA UJU METŲ
Liūlia Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOSEPH PERKO
SHOES FOR THE WH0LE FAMILY

2101 West Cermak Rd. Chicago

LINKSMŲ ,ŠU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

J Julių l’isiems Savo Kostumeriams ir Draugams

UNITED TEA CO.

2115 West 22nd Street Phone Canal 5080 _
iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUXXX'

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IE LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kosi umeriams ir Draugams

PRANAS IR MARIJONA SIMINAS
Cigaretai, Tabakas, Soldainės, Mokykloms Daiktai

j* 2300 Sa. Oakley Avė. Chicago, Illinois

LINKSMŲ »F. KALĖDŲ ŠVENČIU JE LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIUS J. STORGUL
Pluinbing & Heating Contractor

2240 W. Cermak Rd. Tel. CANai 4124

COMPANY.

Į šią knygą galima gauti per paš
tą arba raštinėje:

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

KATNA RU PERRIUNTTMU

£1.10
RAŠTINĖJE

9 ^L0° 5

KALĖDINES 
ATVIRUTĖS

Siųskite savo gimi
nėms, draugams ir pa
žįstamiems liet aviškas 
kalėdines atvirutes. Jas 
galima įsigyti “Drau
go” raštinėje už priei
namas kainas.

“DRAUGAS”
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ g |2334 S. Oakley Av., Chicasoi 

ALI UJU METŲ į
Liolių Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

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

2150 So. Hoyne Avė. Tel. CANai 5474

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IE LAIMINGŲ į 
NAUJŲ METŲ |

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS IR ONA BER2ANSKAI
Grosernė — Užlaikome gero alaus 

2334 So. Hoyne Avė. Tel. MONroa 3671

Knygos! jį Knygos!

'C5
Puikiausia Dovana Kalėdoms 

— tai Gera Knyga >
“DRAUGO” KNYGYNE DAR GALIMA GAUTI 

ŠIAS KNYGAS.-

SKAITYKITE TIK KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus gėri 
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
j tavernos. Ten L 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta-1 
vemams orderius pa- f-' 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebčkit 

mūsų tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CIIIGAGO, ILL.

Pbone Boulevard 0470

P. Bučys — Trumpa Apologetika ..................................... 6.5c
P. Bučys — Jėzus Kristus .................................................. $2.25
P. Bučys — Katalikų Tikyba............................   $1.35
P. Biu-.ys — Šventoji Dvasia ............................................. $1.35
J. Pauliukas — Kelionės Įspūdžiai ........................... $2.60
K. Matulaitis — Kristaus Patarimų Keliais.................. $1.00
R. Alexander — Misijonieriaus Užrašai ................. ... $1.00 /
P. Jurgėla Sparnuoti Lietuviai..................................... $1.50
P. Jakštys — Žmogaus Tikslas ......................................... 25c
K. Matulaitis — Sielos Takai Tobulybėn ......................... 75c
A. Petrauskas — Praeities Pabyros ........................   25c
M. T\vain — Hucklcberry Finnas ................................. 75c
W. Scanlon — Dieve, Pasigailėk Mūsų............................ $1.00
M. Waggamnn — Karalienės Prižadas ............................. 50c

Su visokiais užsakymais kreipkitės:

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS savininkas 

Tel. Victory 9670

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lnmp ......................... $6 00
Mine Run ................ 5-75
Egg ..................  6-00
Nut ....................... 6 00
Screcnings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR!! KAINOS
GREITAI KYI.A 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESCII.OSE

Tel. ARDmore 6975

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50


