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Aš skelbiu jums didį džiaugsmą, 
šiandien gimė Išganytojas. )) (Luk. 2, 10-12)

SVEIKAS, JĖZAU MAŽIAUSIAS, 
KŪDIKĖLIS BRANGIAUSIAS

Sušuko žmonija rankom iš-, pabėgo žeme: toliau virto u- 
tiestom ir veidu atsigręžusi į pelių ir pagaliau upe, — ir 
Vaikelį, ten toli menkame, teka šiandien per žemę, visur 
Betliejaus kampelyje gimusį, j nešdatmas Jėzaus Kristaus,

Kodėl ji taip nudžiugo, pa- kaip pasaulio Vaduotojo ir 
maZdusi Kristų ? Todėl, kad taikos ir ra'mybės Kūrėjo, var- 
Jėzaus pasirodymas buvo jai dų.
saulės užtekėjimas po ilgos', Kaip tada jau, prieš Kris- 
nakties, kada. ji tiek priklai-j taus atėjimų, buvo pasakyta: 
džiojo, beieškodama tiesos ir ,“Tamsybės dengia žemę, o

VIEŠPATIES UŽGIMIMO ŠVENTEJE TYLIOJI NAKTIS

ra'mybės, to būtino maisto sa
vo protui ir širdžiai.

Nuvargo beieškodama, nes 
ir viltį pametė besura'sti savo 
vaduotojų žemėje. “Rasokite, 
dangus iš aukštybių“, šaukė 
pranašas“, ir debesys lykite 
Teisųjį, teatsiveria žemė ir 
išželdo Vaduotojų“. Tan bai
sau iš kitos tautos atsiliepė 
pranašas išminčius: “Jei bent 
Dievas nužengs iš dangaus ir 
išmokys mus tiesos“. Taip 
šaukė Izraelis ir graikai — 
tie, kurie atsidėję ieškojo 
tiesos, kurie šituo atžvilgiu, 
tarytum, buvo žmonijos ats
tovai, kuriems Dievo Apvaiz
dos buvo skirta būti tautos 
mokytojais ir vadovais.

Ak iš tų pradų, Izraelio ir 
graikų ir išsirutuliojo dabar
tinė Europos, ir vis labiau 
plintanti po visų .pasaulį, mu
sų kultūra ir civilizacija.

O tos Džiaugsmingos Nau
jienos ir Didžios Šviesos auš
ra ir užtekėjimas buvo tame 
didelių senovės 'kultūrų ir ci
vilizacijų susikirtime — Vi
duržemio jūros rytinėje pusė
je — nežymiame Betliejuje, 
kuris jau seniai pranašo Mi- 
kėjo buvo nurodytas: “Ir tu, 
Betliejau, Judo žeme, anaip- 
tol nesi mažiausia tarp vyres
niųjų Judo vietų, nes iš tavęs 
kils Vadas, kuris valdys ma
no tautų“.

O šis Kristaus atsiradimas
žemėje buvo tik pirmutinis

ant tavęs, Jeruzale, Jėzaus 
būstine, teka saulė“, taip ii 
šiandien tebevyksta. Vadina
si, ten, kur Jėzus neimamas 
mokytoju, vadovu ir idealu, 
kur Jis negarbinamas, — žmo
nija griežia dantimis pykčiu, 
pavydu, neąpykanta ir grobi
mu, barškina ginklais ir kala 
kalavijus ir verda dujas.

Viens tik Jėzus neša taikos 
ir ramybės vėliavų žmonėms 
ir tautoms: žmonių širdims 
ramybe, o tautoms taikų, nes 
skelbia, kad visi žmonės vie
no Tėvo vaikai ir tuo brofiai, 
verčia visus ne tik privačia
me, bet ir viešajame ir tarp
tautiniame gyvenime laikytis 
teisingumo ir 'meilės, ir skel
bia pragarų už bet kurias 
skriaudas ir tuo kuria ramy
bę visuomenėje ir taikų tarp 
tautų.

! Kas priims Viešpatį Jėzų, 
— vaikščios šviesoje, kas ne, 
—- -pasiliks tamsoje arba vėl 
tamsa su savo klaidžiojimais 
ir prietarais, lyg vaiduokliais, 
užtrauks ant kraštų, juos 
kankindama. “Per niekų ki
tų, anot Petro Apaštalo, nėra 
išganymo. Nes neduota žmo
nėms kito vardo po dangumi, 
per kurį mes būtume išgelbė
ti”.

Tai dėl to Kalėdos mums 
taip brangios, taip laukiamos, 
kad pakortotinai skelbia 
mums, kur mūsų išganymas, 
skelbia viltį išsivaduoti iš 

* nuolatinės baimės sukrėtimų,

EVANGELIJA
Luk. 2, 1-14.

A NITO metu išėjo ciesoriaus Augusto 
paliepimas surašyti visų pakulį. Tas 
pirmas surašymas buvo padarytas Sy- 

rijos valdovo Kirino. Ir visi ėjo įsirašydin
tų, kiekvienas į savo miestų. Ėjo taipgi ir 
Juozapas iš (laliliejos iš Nazareto mjAsto į 
Judėjų į Dovydo miestų, kurs vadinasi Bet
liejus, nes jis buvo iš Dovydo namų ir gi
minės, kad įsirašydintų draug su pasidėta 
sau moterimi Marija, kuri buvo nėščia.' At
sitiko gi, kad, jiedviem tenai esant, atėjo 
jai laikas gimdyti; ir ji pagimdė savo birm- 
gimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paeuldė 
prakartėje, nes jiems nebuvo vietos užeigo
je. Toje pačioje šalyje buvo piemenų, ikurie 
budėjo ir sergėjo per naktį savo bandų. 
Štai, Viešpaties Angelas atsistojo prie jų, 
ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Jie la
bai nusigando; bet Angelas jiems tarė! Ne
bijokite! nes štai aš skelbiu jums didj 
džiaugsmų, kurs bus visai tautai, kad šian

dien jums gimė Dovydo mieste Išganytojas; 
jis yra Kristus 'Viešpats. Ir tas bus jums 
ženklas: rasite kūdikį, suvystytų vystyklais 
ir paguldytų, prakartėje. Ir ūmai atsirado 
prie Angelo daugybė dangiškosios kariuo
menės, kurie šlovino Dievų ir sakė; Garbė 
Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje geros 
valios žmonėms!

L, E K C I J A
T it. 2, 11-15.

BItANGTAUSIS: mūsų Išganytojo Die
vo malonė pasirodė visiems žmonėms ii 
mokina mus, kad, išsižadėję bedievys

tės ir pasaulinių geidulių, gyventumėm šiame 
pasaulyje blaiviai, teisingai ir maldingai, 
laukdami palaimintosios vilties ir ateinant 
garbės didžiojo Dievo ir mūsų Išganytojo 
Jėzaus Kristaus, kurs pats save davė už 
mus, kad mus išpirktų iš visokios neteisybės 
ir apvalytų pats sau priimtinų tautų, stro
pių geriems darbams. Taip kalbėk, ragink 
ir bark su visu rimtumu.

Berželiai kugžda čia prie tako,
pražydęs sniegas ant kasų...
Antai rytuos aušrinė teka,
antai pilkam šile šviesu...
Jau greitai ilgesys išblės
skausme paskendusios širdies.
Danguj liepsnoja žvaigždės aukso,
laukuos tyla skambi, gili...
Tuojau, ko trokštame, sulauksim, — 
į žemę džiugesys atklys...
Stebū'k'las eis visais takais, 
ir kietas mūsų širdys kais.

Štai virš Betliejaus pasilieja
galingos giesmės angelų...
Skubėkit, piemenys, Betliejun
ir pasidžiaukit Jėzuliu.
Nulenkit galvas jam visi,
sugrįžkite atgal linksmi.
Grųžuolės snaigės krenta, plauko,
varpų aidai, šventa naktis...
Sapnuok, naktie, upeliai, plaukit,
liepsnokite jausmai karšti!
Mes, Kristau, myli'me Tave,
ateik į širdis ir mirs vesk!

J. Nausėda

žmonijos išėjimas iš girios 1 ...... . . . neramumų, kraujo ir ašarų.tikrųjį kelių, iš tamsos į švie 
sų. Bet jau ant to keliarodžio 
visi išvydo parašų:

Tai gi Sveikas, Jėzaus Ma
žiausias, atėjęs į mūsų vargo 

1 žemę su savo šviesa ir ramy-
Garbė Dievui aukštybėse ir' be. Ir teisingai šiandien svei- 
žemėje ramybė geros valios kiname vienas kitų, nes gali- 
žmonėms. . nie džiaugtis turį gyvenimo
Tai pirmasis lašas, kuris Vadų. Kan. A. Sabaliauskas

Mūsų Prieteliai, Gera
dariai bei Rėmėjai, tesu
teikia Jums malonusis 
Betliejaus Vaikelis tikrą 
Kalėdą džiaugsmą Ir Jo 
nekalčiausioj! Motina Ma
rija tegloboja Jus Naujuo
se 1940 Metuose.

MARIJONŲ
VIENUOLIJA
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“Toje pačioje šalyje buvo piemenų, kurie 
Viešpaties Angelas atsistojo prie Jų, ir Dievo 
bet Angelas jiems tarė: Nebijokite! nes štai 
tautai, kad šiandien Jums gimė Dovido mieste 
bus Jums ženklas: rasite kūdiki suvystytų ir 
Angelo daugybė dangiškosios kariuomenės, 
štybėse ir ramybė ant žemės geros valios

budėjo ir sergėjo per naktj savo bandų, šitai, 
skaistumas apšvietė juos. Jie labai nusigando; 
aš skelbiu tjums didį džiaugsmų, kurs bus visai 
Išganytojas: Jis yra Kristus Viešpats. Ir tas 
paguldytų prakartėje. Ir ūmai atsirado prie 
kurie šlovino Dievų ir sakė: Garini Dievui auk- 
žmonėnisl” (laiko 2, 1—14).

Mirtys Kristaus gimimo šventoje
Minime Dieviškojo Žmo

gaus užgimimo šventę.
Toji šventė suartina žmo

nes, suartina net skirtingų 
luomų ir padėjimo žmones.

Kūčios. Vakarienė ant šie
no. Ir turtuoliai prisimena, 
jog Dievo Sūnus gimė ne ka
rališkuose rūmuose, o papras
čiausioje kūtėje, gimė ant 
šiaudų. Prie bendro kūčių 
stalo darbdaviai kviečia dar
bininkus, samdinius. Šeimos 
galva vi’siems dalina po pap
lotėlį.

O ir neturtingieji, ir skur
džiai tų vakarų randa kur pri
siglausti. Tų vnkarų priima
mi nakvynėn ir pavalgydina
mi nuvargę pulkeleiviai, ne
drįstama nuskriausti našlai
čių. Nes kiekvienam primena
ma, kaip Dievo Motina su sa
vo globėju Juozapu ieškojo 
žmonėse nakvynės ir nerado. 
Jų niekas nepriėmė — ir jie 
tegavo vietos apsinakvoti kū
tėje ir susirasti guolį tarp že
mesnės rūšies sutvėrimų. Žmo
nės neturėjo laimės išvysti 
Betliejaus stebuklo. Ir pirmie

ji Tų, Kuris žmonijoje pradė
jo naujų erų, pasveikino — 
piemenėliai. Ne “uolūs“ tikė
jimo išpažintojai, ne rašto ži
novai, pranašauju iš šventų 
knygų Mesijo atėjimų, o pie
menėliai. Mes dabar giedame. 

...Bėkit, bėkit, piemenėliai... 

..Alui šiandienų jau ant šie
no... o vis dėlto, ar nustojame 
iš aukšto žiūrėję į žemesnįjį 
amatų, į juodadarbius, į pras
čiokus, į žmones, kurie 'mums 
rodosi esu apsamanoję, nukly
dę.

Kristaus gimimo šventė ti
kintiesiems, krikščionims, sa
vaime aišku, yra be galo reik
šminga. Ji tikintiesiems teikia 
mistiško džiaugsmo, bet ir 
verčia susimąstyti, jį tikin
čiuosius įpareigoja piukilti iš 
piktos kasdienybės, iš dorovi
nio bei religinio sustingimo. Ji 
tikinčiuosius įpareigoja savo, 
veikimų kreipti aukštesnių į- 
dealų linkme. Gana trūnyti 
asmens reikalų kiaute, gana 
gyventi vien tikinčiojo, krik
ščionio, kataliko vardu! Dar
bu įrodyti savo religinius įsi-

M. Linkevičius

I tikinimus, pečiu gyvenimu 
skleisti žmonėse evangelijos 

I tiesų! Štai ko iš kiekvieno ti
kinčiojo turėtų reikalauti Ka
lėdų šventės susimąstymas.

I Tas, Kuris pagoniškųjį pa
saulį nušvietė evangelijos 
šviesa, daugiau darė, nekaip 
kalbėjo. Jis savo žodžius su
jungdavo, susiedavo su dar
bais. Jis per žemę perėjo tik 
gera darydamas.

Jis nesmerkė nusidėjėlio, 
apverkiančio savo kaltes nuo
širdaus prisipažinimo ašaro
mis, o labai nemėgo farizie- 
jiško tikėjimo ir dorovės afi
šavimosi. Ar jo pasekėjas ne
turėtų Jojo užgimimo šventės 
proga nuoširdžiau pažiūrėti į 
skirtingo manymo, skirtingos 
id(«.'ogijos žmogų, j save — 
ir pas-varstyti katras labiau 
savo veiksmais yra nutolęs 
nuo evangelijos, nuo Kris
taus.

Kaip klaiku: mums labai 
kasdieniška vardan aukštes
nio idealo išgirsti, kaip nevie
nas dar šioje žemėje tebegy
venus žmogus yra jau gramz

dinamas pragaran; Kristus gi 
nedrįstantį altoriun pažvelgti 
nuodėmingomis alkilins muiti
ninkų vadina Dievo akyse iš
teisintu, o fariziejų, kuris 
džiaugiasi esąs prakilnesnis 
už muitininkų, apkaltintu.

Kristus leido savo kojas a- 
šaromi's nuplauti pasileidusiai 
moteriai, o tarp (mūsų neretai 
raupsuotais laikomi tie, kurie 
nenori drauge su anais speku
liuoti idėjimėmis vertybėmis.

Kristus skelbė didžiųjų ar
timo meilę, galingųjį, kalnus 
iš vienos vietos į kitų perke
liamų tikėjimų. Kristus į pa
saulį buvo atėjęs statyti, o 
ne griauti, jungti, o ne ardy
ti, šviesti žmonėnvs, o ne ko
voti dėl garbės, dėl pirmeny
bės pasaulio dalykuose.

Jis nelaikė žmonių savo 
vergais, tarnais, o vadino bro
liais, seserimis. Jis nevertė 
žmonių nusikreipti nuo tauti
nių ir kitokių šio gyvenimo 
reikalų, Kristus aiškiai pasa
kė: atiduokite kas Dievo — 
Dievui, įkas cezario — ceza
riui.

Tatai Kalėdų šventės ap- 
mųstymo punktai. Suminėti

keli, bet jų yra daug. Norinl 
surasti, užtenka žvilgterėti į’ 
šių dienų mūsų gyveninių ir 
atsiversti Naujojo Testamen
to lakštus.

Kristaus užgimimo šventę 
pajaučia ir netikintieji. Gal 
jaučia daugiau iš motinų kita-i 
dos skiepijamo tikėjimo, ku
rio pėdsakai dvasioje dar nė
ra visiškai sunaikinti. Bet nei 
vien todėl. Jeigu netikį'.? Kris
taus gimimų laiko legenda, 
tai vis dėl to legenda, kuri 
daugumui žmonių 'svaigina 
galvas didžiojo užgimimo idė
ja, legenda, kuri ir šiais pro
to stebūklų laikais duoda ne
mažų impulsų socialiniam bei 
kultūriniam gyvenimui.

Kalėdų šventė nuteikia mus 
religiškai, ji turi nuteikti ir 
kūrybiškai. Laikas nestovi 
vietoje, su juo mums reikia 
eiti kartu, jeigu nenorime pa
silikti laiko užpakalyje. Mes 
turime gyvenimui įduoti ką 

[nors nauja, nes laiko greitis 
to reikalauja.

Tad Kristaus gimimo šven
tės proga nušviesime 'savo 
buitį skaidrinamu kūrybos 
spinduliu! f“ L.“)

Švenčių Linkėjimai

Daug nuoširdžių sveikinimų dvasininkams, myli
moms Rėmėjoms ir visiems mūsų Vienuolijos ben
dradarbiams ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
ŠVENTĖMS!

Brangieji bendradarbiai, dėkingomis širdimis mel
džiame mielų Kūdikėlį Jėzų būti Jums džiaugsmin
gu atpildu už visus Jūsų pereitų metų pasiaukojimo 
darbus ir už suteiktą mums medžiaginę paramą.

Priimkite mūsų nors kuklią, bet širdingą dovanėlę—Į 
— šv. Mišių aukas ir prisiminimą maldose. Jūsų in
tencija šv. Mišios bus paaukotos mūs koplytėlėje 
Kalėdų ir Naujų Metų šventėse.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS
Chicago
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URATO A S

Kristaus Atėjimas Pasaulin
Šeštadienis, gruodžio 23, 1939

Sutvėrėją ir TęisėjąLJuk ka-'balsflij kurio Piemenėlius nu- 
ro lunkais yru veikimo lunkus džiugino, atneša ramybės nuu-

naujai gimusį Karalių. Kalė
dos neša kiekvienam žmogui 
amžinai gyvą dovaną — patį j 
mūsų Išganytoją, jei tik žmo
gus stengiasi Jį pas save pa
kviest.

Kaip gi Kristaus atėjimas 
paveikė pasaulį? Persikelki
me dvasioje į Betliejų. Barba
rizmas svajote nesvajojo, kad 
šis mažas Kūdikėlis, gimęs 
Judėjos Betliejuje, gruodžio 
mėnesyje, savo mirtimi 33 me
tais vėliau bus jo mirties prie
žastimi. Nes Kristus atėjo pa
saulin sunaikinti nuodėmės 
viešpatystę. Jo atėjimas at
naujino visuomenės veidą, 
nes, kaip žinome iš istorijos, 
pagonizmas buvo žiaurus, gy
vuliškas, paneigiantis žmo
gaus teises gaivalas. Kristus 
atėjo ir viskas atsimainė. Vie
ton pagoniško žiauraus impe
ratoriaus, mes sulaukiame nu
žemintą Kristaus Apaštalą, 
valdantį žmones dvasiškuose 
reikaluose, Apaštalą Petrą, 
kuris apturėjo dvasišką galią 

ją per
davė savo įpėdiniams; vieton 

gašlumo, regime

“Nes mums Gimė Kūdikis 
ir mums duota sūnus, ir jo 
viešpatavimus padėtas ant jo 

Į peties; jis bus vardu: Stebėti
nas, Patarėjas, Galingas Die- 
Ivas, Būsimoje amžiaus Tėvas,
[Ramybės Kunigaikštis .“(Iz.
|9, 6—7.)”

Kas yra šis pranašystės kū
dikis? Jis yra galingasis Die
vas, (kurio šypsena džiugina 
Šventuosius, kurio rūstumas 
ir teisingumas baudžia nusi

kaltuosius. Jis yra Dievas Su- 1 *
tvėrėjas, kuris davė gyvybę 
kiekvienam gyvūnui ir auga
lui, kuris papuošė gamtą ma
loniomis grožybėmis, kuris ap- 

[dovanojo žmogų neišpasaky
tomis malonėmis. Jis yra Die
vas, kurio mintys realizuoja- 

Isi, kurio mintys virsta žvaig
ždžių tikrenybe, gėlių gražu
mu, žmogaus sutvėrimu. Jis 
yra valdantis Dievas, kurio 

Į egiptiečiai pabijojo, 'kurį Mo
zė pagarbino, iš kurio Salia- 

.monas karalius sėmė savo iš
minties platybę, kuris valdo 

lir nustato tautų kelius, kuris
(teisia ir teis visą žmoniją ]ia-!^ paties Kristaus ir 
šaulio pabaigoj.

Mūsų Gerbiamieji ir mylimie
ji “Draugo" ir Kristaus Kara
liaus “Laivo” rėmėjai, platinto
jai bei skaitytojai, tepripildo Jū
sų širdis Karalių Karalius tikru 
džiaugsmu švenčiant Jo Gimimo 
sukaktį ir tevadovauja Naujųjų 
1940 Metų visuose Jūsų žygiuo- 
se

“DRAUGO” IR “LAIVO” 
ADMINISTRACIJA IR

REDAKCIJA

Žodžiu, kaip pirmiau žmogus savo meilę, savo dėkingumą, 
savo pagarbą savo įvertinimą

ir žmonės neturi daug laiko 
pamąstyti apie Amžiną gyve- 
riurp Melstis •• • mąstyti, bet 
kaip kareiviai gali mąstyti

jieny kovojančiai Europai; te 
jų trimitai šaukia kovojančius 
iš karo laukų prie maldos ir 
ruimybės. Te griausmingi ka-

apie amžinas tiesas kovų iš- muolių trenksmai liaujasi ir 
siblaškymuose ? Malda be ap- te šventa ramybė viešpatauja
mąstymo neturi vertės.

Karai įvyksta dėl to, kad 
tautos daugiau save garbina, 
negu Betliejaus Kūdikėlį. Pa
triotizmas savo ruožtu yra 
geras dalykas, bet kuomet jis 
peržengia ribas, jis virsta tau
tiniu įsiutimu, kuris naikina 
žmonių gyvybes. Betliejaus 
šventas Kūdikėlis turi pir
mauti. Kada šalis arba tauta 
tą realizuoja, ji sulaukia ra
mybės ir palaimos.

Te Angelų džiaugsmingi

plačiau pasaulyje. Te Kristaus 
ramybės dvasia viešpatauja 
žmonių širdyse, te žmonės su
pranta tikrą laisvės idėją, ku
ri glūdi šiame Stebėtiname 
Kūdikyje. Te šis mūsų gimu- 
sis Betliejuje Karalius sumin
kština galiūnų kietas širdis, 
te dumia kad pasaulyje grįž
tų taika ir ramybė. Šv. Kalė
dų dienoje kiekvienas krikš
čionis turėtų atsiminti prašy
ti Ramybės Karaliaus taikos. 
Geriau kovoti maldomis, negu

A. P. Sandys

W E S T SIDE

Šis Kūdikis yra Stebėtinas. 
"Šis mažas Kūdikėlis dar nepa
jėgiąs vaikščioti, yra Dievas, 
kuris judina visatą. Jo mažas 
protas suseka praeitį, seka 
dabartį ir pramato visų atei
nančių amžių ateitį. Šioje ma
žutėje galvelėje glūdi pla
čiausias 'mokslas, kuris apima 
visą dieviškąjį ir visą žmogiš
kąjį žinojimą. Jo mažutės 
rankutės nustato žvaigždžių 
kelius, planetii takus. Jo ma
žos akutės mato visus žmo
gaus darbus ir veiksmus. Jo 
mažos ausytės girdi dangiš
kos muzikos aidus, taipgi ir 
žmonių keiksmus.

Iš tikrųjų, šis šventas Vai
delis yra Stebėtinas. Jis yra 
Majestoto Dievas, bet vietoj 
purpurinio karališko rūbo, jis 
dėvi paprasto vargšo vystyk
lus. Jis yra Amžinybės Die
vas, nors kaip Kūdikis guli 
prakartėlėje. Jis yra galingas 
Dievas, nors toje garbingoje 
naktyje nužeminti piemenė
liai ir Šv. Šeimynėlė Jam te 
atidavė garbę. Jis yra Visa
žinanti'.*, nes Jis įsteigė tokią 
mokyklą — savo Bažnyčią, 
kurios pamatus net pats pra
garas neįstengia ir neįstengs 
sugriaut.

Kristus yra Dievas—žmo
gus. Kristus turėjo žmogišką 
širdį, atjautė žmogaus nelai
mes, mylėjo savo motiną, my
lėjo visą žmoniją. Jis turėjo 
žmogišką kūną, kuris atjautė 
šaltį, alkį, pail'sdavo, kentė 
kančias. Jis turėjo žmogišką 
protą ir valią. Jis buvo žmo
gus, turįs tobuliausias žmogiš
kas ypatybes, bet Jo Žmogiš
kumas buvo visai atskiras nuo 
Jo dieviškumo. Jo žmogišku
mas reiškėsi visuose Jo žmo
giškuose veiksmuose. Jis vis
ką galėjo veikti ką žmogus 
veikia, ir tai tobulai, išski- 
rus, žinoma, nuodėmę. Jo Die
viškas būdas reiškėsi Jo ste
buklų daryme.

Kalėdų metu prisiminę šias 
tiesas mūsų širdys turėtų de-Į 
gti karšta Dievo ir artimoj 
meile; mūsų viltis ir tikėji
mas privalo būti kaip anų 
Trijų Išminčių, kurie sekė 
žvaigždę tol, kol jie surado

kankinių didvyriškumą, kurie 
davėsi mirtį negu prieš skais
tybę nusidėti; vieton neapy
kantos, randame meilę; vie-

tiktai žiūrėjo į žemiškas ge
rybes, dabar gi jis toliau re
gi, mato skaistesnį rytojų 'sa
vo sielai. Jis gali semtis iš to 
neišsemiamo malonių šaltinio, 
kurį Kristus paliko; gali nau
dotis Kristaus įgytais nuopel
nais; gali puoštis Kristaus 
teikiamomis malonėmis.

Kristau’s gimimas atvėrė 
visus šių gėrybių šaltinius.

Kristui už suteiktas gėrybes, 
Kristus atnešė ramybę ir, jei 
kur Kristus yra paneigiamas, 
ten ramybės negali būti.

-V
nyčių, iš mokyklų, iš viešųjų 
tarnybų, ramybe ir taika vieš
patautų žmonė’e. Ar stebėti 
na tadgi, kodėl Krikščionybės 
Tėvas, Pijus XII taip maldau
jančiai prašo tikinčiųjų ir vi-

- &

ton keršto, turime atleidimą.'Mums liekasi tiktai parodyti,

W E S T SIDE

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MARSHALL SQUARE 
LAUNDRY

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

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ ALĖTŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
J. L. TELSER, Ine.

Rakandai, Karpetai, Pečiai ir Frigidaires

Mes nežinome, negalime pa-(so pasaulio, kad valdovai grį- 
sakyti, kada dabartinis Eu- žtų prie Betliejaus Kūdikė-
ropos karas baigsis. Mes tiek 
težinome, jei kariaujantieji 
pasaulio valdovai nebūtų iš
metę, Kristų iš savo širdies, 
nebūtų prašalinę ji iš baž-

lio? Jame, ir tiktame Jame, 
glūdi ramybė ir taika. Kiek 
milijonų sielų žūva kovos lau
kuose! Kiek iš jų yra pasi
ruošę pa'sitikti savo Dievą,

W E S T SIDE

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Klijentams ir Draugams

WEST SIDE CLUB

2107-11 West Cermak Road Tel. CANal 6138
Įsteigta 1912

BRIDGEPORT
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
JUOZAS ir PUDENCIJA RAČIŪNAI 

AUDITORIUM TAVERN 
3137 South Halsted Street

Tel. VICtory 6172 Rez. YARds 1390 S

Linkime visiems savo kostumeriams, draugams ir 
pažystamiems Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir 

Laimingų Naujų Metų

MYKOLAS IR ONA KIRAI
REAL ĖST ATE ir APDRAUDA

3251 So. Halsted Street Chicago, III.
Telefonas VICtory 0399

___
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAVJŲ METŲ
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

BANIS STUDIO
FOTOGRAFAS

Visados pasirengę patarnauti Jums
3200 So. Halsted St. Tel. Calumet 4258

2141 West Cermak Road
2-tras Aukštas

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

E. L. HEDSTROM COALCO.
SCRANTON OOAL

24th Street and Westem Avenue1
CANAL 0072 WABASH 7929

LINKSMŲ fiV. RAMIU ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Mr. QC Mrs. Tannenbaum,
MILLINERY & SPECIALTY SHOP 

2141 Wcst Ccnnak Road Clilcaao, Illinois

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

Max The Hatter

2143 W.

VYRIŠKI DRABUMA1
Pirkite Kalėdų Dovanas Pas Mus

Cri-mak Road, Chicago Tel. Cimal 7375

LINKSMŲ SV. KALfcDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVI) KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

A. F. Warhanik
APTIEKORIUH

2I5» W. Cermak Road Chlcagn, Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BEN, J, KAZANAUSKAS
Simano Daukanto 

Federal Savings & Loan
Ašsociation

[2202 West Cermak Rd. Tel. CANal 8887!
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ «£ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

L.

7

VLADAS
PALIKEVICIUS
(Vadinamas AVilsonuJ

Naujas Hoyne Avė Expre- 
sininkas, anglių ir kuro biz
nierius. Reikale kreipkitės, 
o mano patarnavimu- visi 
būsite patenkinti.

2248 S. Hoyne Avė. 

Tel. Seely 7895

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
STASYS ir PRANCIŠKA LINAUSK AI

UŽEIGA ®
ALUS — VYNAS — DEGTINĖ

2335 So. Leavitt St. Chicago
Telefonas CANal 7036

IV 5

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 3$ 

NAVJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LEADING WET WASH LAUNDRY

[2420 22 South Westem Avė. Chicago, L'Iinois^
Visi Telefonai Canal 7096

_____

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
STANISLOVAS ir ONA BUDAICIAI

Bučernė ir Grosernė

2316 So. Hoyne Avė. Chicago, Illinois

i
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Pajuskime Kalėdų džiaugsmą.
Prieš Kristaus atėjimą į 

pasaulį, žmonija klaidžiojo 
dvasios tamsybėje. Žmogus, 
kurs yra tik laipsniu žemes
nis už angelus, buvo statomas 
šalia gyvulio, o kartais net 
žemiau. Jo, kaipo panašaus į 
Dievo paveikslą kūrinio, gar
bė buvo biauriausiai panie
kinta ir paminta po kojų. To 
laiko žmogus priėjo net prie 
to, kad ėmė garbinti savo 
rankomis padirbtus dievukus 
ir neprotingus gyvulius, jis 
net nežinojo, iš kur kilęs, kam 
gyvena ir kas laukia jo po 
mirties.

Užmiršęs tikrojo Dievo kul
tą, žmogus visur ėmė elgtis 
kaip gyvulys. Neapykanta, 
kerštas ir žiaurumas užvaldė 
jo širdį. Silpni kūdikiai ir po- 
liegę seneliai buvo laikomi 
nevertais gyventi — palieka
mi aklam likimui ar net ne
gailestingai žudomi. Nors 
laukė vargšas pašalpos, ligo
nis troško užuojautas, vergas 
ilgėjosi laisvės, bet sugyvulė- 
jus-i žmonija į tai nekreipė 
dėmesio — jos širdis buvo su
akmenėjusi.

Baisus ištvirkimo tvanas 
užliejo žmonių jausmus — net 
šventyklos, kuriose turėjo 
skambėti šventų giesmių ai
dai, buvo virtusiom paleistuvių 
lindynėmis, šlykščiausiais bū
dais ir keiksmais buvo garbi
nama Venera ir Barbusas. 
Biaurus nedorybių kirminas 
buvo įsisiurbęs į žmonijos 
širdį. Žmonija kankinosi savo 
gyvenimo prasmės nežinoda
ma ir laukė, ilgėjosi išvaduo
tojo. Didieji galvotojai, 'su
būrę apie save gausingą mo
kinių skaičių, darė pastangų 
išvesti žmoniją iš keblios pa
dėties. Bet jų darbai teigia
mų vaisių nedavė. Įsisiūbavu
si žmonija murkdėsi nedory
bių purve.

Ir, štai, tokios, nuodėme su
sitepusios, žmonijos tarpe 
gimsta pasaulio Atpirkėjam. 
Gimsta Jis ne prabanga per
tekusiuose, bet vargšų, kruvi
nu prakaitu pastatytuose, rū
muose — iš žymios ir išdi
džios moters! Ne, Jo gimimo 
vieta — sukrypusi piemenų 
lūšnelė, o Jo motina — ne
turtinga mergaitė, Marija. 
Tad nenuostabu, kad niekas, 
išskyrus vargingus piemenė
lius, pasigirdus angehj bal
sui, neatėjo Jo pasveikinti ir 
pagarbinti. Pasaulis Jo nepa
žino ir nenorėjo pažinti, nes 
buvo Jis vargšas — “daily- 
dės sūnus”. Ne tokio norėjo, 
tikėjosi ir laukė apkvaišusi 
žmonija! Už Jo nepaprastą 
meilę ir dangišką šviesą, įku
ria apšvietė žmonių širdis, Jį 
prikalė prie 'kryžiaus. Tačiau 
jo mokslas nežuvo: per kalė
jimų siaurus langus, pro bu
delio kalaviją, per kančias ir 
mirtį garbingų Jo sekėjų iš
plinta jis pasauly ir nuskai
drina šviesiomis varsomis že
mės veidą.

Devyniolika šimtmečių pra
ėjo, kai žemėje sušvito tasai 
stebuklingas švyturys, bet ar 
šių dienų žmogus daug 'kuo 
skiriasi nuo anų laidei) žmoni
jos, kuri klaidžiojo nežinoji
mo rūkuose, šiandien, rodos, 
Dievo teikiami} malonių pa
galba bereikėtų šventųjų kan
kinių kraujo patręštoje dirvo
je sėti Dievo ir artimo meilės 
sėklą. Bet, deja, taip nėra. 
Mūsų laikų žmogus savo ne
jautrumu ir egoizmu labai pa
našus į gyvenusį prieš Kristų 
žmogų. Jis sielojasi ti'k savo 
rūpesčiais, liūdi dėl savo ne
pasisekimų ir nelaimių, o kas 
darosi aplink jį, dažniausiai 
jis nemato.

Turtuolis atsisėdęs prie val
giais gausiai apkrauto stalo, 
nežino ką pasirinkti patenkin

ŽEMĖ ŽIEMĄ
(Sekama Fried. Schreyvogliuj

Žemužė motina, senelė baltaplaukė,
Tyliai ji guli nūn po sniego uždanga...
Galingus ilgesys įmanė į erdvę šaukiu,
Kur tylūs tie miškui, 'kur jos kapų anga...
Kaip čia ramu, ramu! Girdėti kalbant tylą...
Žemužė motina giliai apmirusi...
Bet jos širdy, girdžiu, nauja gyvybė kyla...
Motule! net mirty tu vis gyva esi!
‘‘Klausyk ir įsidėk, sūnau, tu mano žodį:
Liepsnelę amžiną jaučiu ir tavyje...
Nors mirsi sykį tu (likimai mūs vienodi),
Bet ten, anapus, tuoj gyvybė švis nauja”! M. Vaitkus

ti išlepusiam pilvui. Tuo tar
pu užmiršta, kad daug yra 
tokių nelaimingų, kurie neturi 
net juodos duonos kąsnio. Per 
vieną naktį jis prageria ar 
prakortuoja keletą šimtų, o 
labdarybei ir 'kitiems kil
niems tikslams aukojant cen
tus jam ranka dreba.

Visuomenės gerbiamos po
nios savo šuniukus lepina, 
juos ne bet kaip maitina ir 
minkštą guolį paruošia, o už
miršta, kad daug vargšų ne
turi pastogės ir alkani slan
kioja miesto gatvėmis; apsi
lankius nelaimingam į namus 
atsakoma pagalba, užtrenkia
mos durys...

Toks gyvenimas nėra krik
ščioniškas. Ir jei toksai žmo
gus vis dėlto save vadintų 
Kristaus mokslo sekėju, jis 
meluotų. Juk nepakanka vien 
sekmadienį bažnyčioje Mišių 
aukoje dalyvauti ir jausti tą 
diena šventadienišką nuotai- 
ką, reiikia ir kasdieniniame 
gyvenime nenukrypti nuo 
Kristaus mokslo nuostatų.

Kalėdų švenčių metu yra 
puikiausia proga blaiviomis 
akimis peržvelgti savo vidaus 
gyvenimą, jį išanalizuoti ir 
pašalinti ten įsibrovusias y- 
das. Turi'me atminti, kad ne
laimingieji yra mūsų broliai, 
kuriems mes neprivalome pa

galbos atsakyti. Didžios šven
tės ryt}} sutikime su gryno
mis širdimis, apvalytomis 
nuo žemiškų purvų. Pakvies- 
kiine į savo širdis Kūdikėlį 
Jėzų — atsidėkokime Jam už 
tą begalinę meilę, kuria Jis 
numylėjo žmoniją. Tik apva
lytomis nuo visa tai, kus že
ma, širdimis galėsime pajusti 
tyrąjį švenčių džiaugsmą, tik 
tuomet nuoširdžiai galėsime 
giedoti gimusiam Kūdikėliui: 
‘‘Garbė Dievui aukštybėse”.

Ig. M.

PALAIMINTO RAMONO 
LIJLL KASDIENINES 

MINTYS
IS angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Meilė kankino Mylėtinį, iš 
kurios priežasties jis veikė ir 
skundėsi. Jo Mylimasis šaukė 
jį }x»s Save, kad būtų išgydy

tas; ir kuo arčiau Al y lėti 
atėjo prie Mylimojo, tuo' 
biau meilė jį kankino, nes j 
jautė didesnę meilę; bet kr 
daugiau jis meilę jautė tl 
didesnis buvo jo džiaugsmu 
ir tuo tobuliau Mylimasis 
išgydė iš jo vargų.

Pirmutinė krikščionių doryl 
yra nuolankumas.

TO WN O F LAKE

H0W TO CLEANSE ANO SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

• Don’tsufferfrombum- 
iug, smarting eyes.
Murinę brings you 
quick, amazinį relief.
Murine’s six extra in- 
gredients completety 
waah away eye irrita- 
Zion-makeyour eyes feel
clean.fresh.alive! Ūse Murinetwicedaily. 
•Eye ctrain due todust, dri ving, Klare, close work. 
movies.reading.tate hours. Murinę willnotcor- 
recteyedeficiencies. For treatmentof organiceye 
disorders, see a conipetent professioual at once.

7%^ E Ve s
AT ALL DRUG STORES

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

Veronika Vaičkienė
ir

Duktė Stella
UŽEIGA

4624 South Paulina Street
Telefonas YARds 5967

LINKSMŲ SV KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
* TINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Juozapas ir Uršulė Laurinai
UŽEIGA — Alus, Degtinė, Užkandžiai

4601 SoMth Paulina Street. Telefonas Yanls 7176

WHITE EAGLE BREWING COMPANY

LIETUVIS ATSTOVAS

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

» --S. '

Šis alus pasižymi savo žavingu skoniu ir |

yra labai mėgiamas visų lietuvių. Kurie jūsii

iar nesate išbandę šio alaus, pabandykite,

) vieną sykį bandę — negersite kito.

Frank P. Speecher

ALLWEIDEN BEER

.44/

CHEVALIER BEER

Kaip visame kame kitame taip ir alaus išdirbystėje 

stengiamasi rasti vis kas nors naujo ir geresnio, šia 

alus, kaip tik ir yra vėliausias išradimas alaus išdirbys

tėje. Jis yra šio Dvidešimtmečio Sensacija.

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
•

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, sav

2335 South Weatern Avenue
TIEKTO N AB CANAL 3764

KLAUSYKIME
Saltimiero RYTMETINIU
LIETUVIŠKŲ RADIO
nrnnnilill 18 STOTIES PROGRAMŲ 1480 KO.

10:00 V AL. RYTO W.H.I.P.

CHOPIN Malt-Tonic 
BEER

šis alus yra specialiai pa
gamintas ir skiriamas mo
tinoms ir tiems asmenims, 
kurie norėtų atgauti prany
kus) svorį. Užtai jis daž
nai minimas kaipo “Svei
katos Alusv.

WHITE EAGLE LAGER

Nors šis yra Kasdieninis šio bravoro alus, jis ne

pasiduoda skoniu ir gerumu kitiems. Reikalauki

te jO’ jūsų įprastose užeigose, arba iš bačkos, pus- 

bačkių, ketvirtinėse, pus galionuose ir buteliukuo

se.

9 *
'tu

IR S. Racine Avė.

CHRISTMAS BEER 
(Kalėdinis Alus)

Šis Kalėdinis Alus pasirodo tiktai per Kalėdas. 

Jis yra specialiai užlaikomas, taip kad kai pasiro

do, alus yra vienų metų senumo. Nepraleiskit šių 

Kalėdų neištyrę šio ypatingai skanaus alaus.

Visi Telefonai:

YARDS 7460
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Išgelbėjo Kalėdų naktis
Kazys Jankauskas neturėjo. Gyvuliai savo tvar- sesuo ir jos vyras labai varg- 

te jį priglaudė. Atėjo jis pa- ’sta. Jis tuoj pasodino juos j

Prieš pat Kalėdas, tikri au
lai pasisvečiuoti, iš netoli
uos stoties atėjo žmonos bro- 

' Nebuvo jis čia lygiai dė
snius metus ir dabar yra jau 
ruputį pražilęs, labai vyriško
eido, neblogas garvežio nul
iūstas. Iš to ir gyvena.

kuriu būti, kai prasidėjo ko
vos. Matai, mes norėjom at
gauti laisvę. Dabar tu jų turi. 
Esi pilietis laisvos Lietuvos.

šauliu tavim, mumis visais 
pasirūpinti, o mes jį ir priim
ti nemokėjome; o mes jam nič 
nieko, lyg jam ir nereikėjo nei 
vystyklų nei šilumos nei lop
šio. Tik piemenys jį ir tepa-

savo ūkį, o pats ir ateit čion

mus prie žemės jos kaklelio. 
Ir tuo momentu kažkas pri
eina atsargiai iš užpakalio.

vengė, kad neatrodytų, jogišvogeris tai pajunta, netikė- 
jis jcikaišioja jiem. Bet ateit'tai krypteli dešinėn ir atšo-

Tnu niekas nelipa ant kulnų, i sitiko; tik jie atėjo pasveikin- 
o mum tada nesykį būdavo ti, nusilenkti, paklausti, ar 
riesta.

Paskui jis pasakojo, kaip
Sesuo, jos vyras, du vaikai būdamas savanoris, šarvuoto

traukinio pečkurys, dalyvavo 
viename dideliame mūšy. 
Kaip buvo užmuštas traukinio 
mašinistas ir kaip jis, stojęs į 
jo vietų, išgelbėjo šarvuotąjį 
traukinį, pasprukdamas nuo 
apsupusių juos priešų. Pan
kui, tų pačių dienų, jie dar 
keletą sykių važiavę kamuoti 
priešo.

Jis baigia pasakoti ir iia 
prideda to, kad gavo šį ūkį 
kaip savanoris. Jam iš viso 
nepatogu ir nemalonu 'minėt

įsitilko svetį kuo nuošir- 
siausiai, bet netrukus iiuo- 
dka atlankytos šeimynėlės 
radėjo gesti. Pirmas surim- 
ijo vyras, kai žmona jam 
apčia 'sušnabždėjo, kad jos 
rolis gal atėjo savo ūkio at
imti.
— Kad ūkį jis mums pado- 
anojo, dar niekur neužrašy- 

Mes esame tik jo pusinin- 
;ai. Brolis žino, kad jau eina 
ešimti metai, kai mes ūkį 
aldom, ir bijo, kad ūkis ne
areitų mums įsisenėjimo tei-Įjabar, kad kadaise šiai šei- 
^ais> mynai jis labai padėjo.
— Neplepėk,s=^beveik gar- Berniukas vėl prašo, -kad 

atsako vyras ir ilgai žiū- dėdė dar kų nors papasakotų
į grindis. Paskui pakelia a- apie kovas, bet dėdė pasišau

ks į švogerį. šis jau seniai kia mergaitę, abu juos pasiso- 
ro ant kelių 8 metų beriliu- dina ant kelių ir visų valanda 
ir lyg jam vienam pasako- pasakoja apie Vaikelio Jė

zaus gimimų.
— Dar buvau jaunas tada. Į — Ir toks jis buvo biednas 
os pradėjau traukinio peė gimdamas, kad nė pastogės
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ = 
naŲ.jų METŲ |

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems =

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

ir pabūt valandėlę -čia sykį 
per devvnius metus tai juk 
nėra perdaug ir įkyru. Jis 
galvoja, kad reikėjo atsivežti 
savo armonikų ir pasiimti jų

jam ko nors netrūksta. Vai- čion, į šitų baltų mišikų, kur 
kelis Jėzus žiūrėjo į juos ir nors po medžiu sustojus, nu- 
šypsojosi ir buvo gražus. gura atsirėmus apsnigto ber- 

Švogeris nebuvėlis dar ilgai žo taip imti ir pagroti kų 
pasakoja vaikams gerus daly- nors labai tyliai ir visų laikų 
kus, bet sesers vyras sėdi prie žiūrėt pirmyn.
stalo paniuręs, o sesuo kaž>- 
kai,p tingiai, nusiminusi ruo-.. .................„ . . sningašia Kueiom silkes ir stambius

Švogeris ilgai nepastebi, 
kad sugadino šeimininkam 
nuotaikų savo atsilankymu.

— Na, o eglaitė jūsų kur? 
— pagaliau paklausia vaikų. 

— Dar nėra.
— Kaip tat? tai kam

tiek žaislelių jum atitempiau? 
O saldainius, manote, duosiu 
be jokių kabinimų ant eglai
tės suvalgyti? Nesutinku. Ei
nam miškan! Kad gi jau išsi
rinksim, tai už visų vienkie
mių bus gražesnė, — pasako 
berniukui.

— Jam truputį viena koja 
skauda, — pasako tėvas, ne
žiūrėdamas į svečių.

ka, o sunkus kirvis nusiduoda 
į eglaitę, nukerta jai keletu 
šakų ir matyt jojo tik kotas.

— O, kų aš padariau! — iš
girstų švogeris sesers vyro 
aimanų ir mato kaip šis bėga 
iš miško.

— Ei, palauk! — šoka jis 
paskui jį lengvai pa'siveja.— 
Tu norėjai man kirviu galvų 
praskelt ? tu atsekei paskui 
mane miškan ir slapčia norė
jai manim nusikratyt?

Aš norėjau tave užmušti. —

Vis 'sninga, vis daugiau 
Tr vakarėjimas lenda 

iš visų pusių į miškų kaip
tamsių ž\e,ių bandos. Vaka- derbėdamas pasako sesers vy- 
rėjimas leidžiasi iš pušų vir- ras> — norėjau ir dabar 
šunių, iš eglių sakų, iš beržų; vįs.^ amžių melsiuos Dievui, 
vakarėjimas sėdi ant mažyčių kJlxĮ jįs luane nuo apsaugo 
snaigių ir šitokiu gudriu bū- j0 Taip, aš sekiojau paskui 
du tupia ant žemės. Temsta., tave ir vis laukiau progo's. 

<l> Miškas darosi dar nepapras Kai tu pasilenkei prie 
don ))Uvo patogiausia. 
Vai-
tolo,

eglai-
Užsi-tesnis. Ir atrodo, kad 

netrukus atei’s Giinusis 
kelis. Jis pasirodys iš 
pats vienas, baltai apsirengęs
ir pėdsakų sniege nepatikda
mas, lengvai ir atsargiai išeis 
iš miško į plačius laukus. Ir 
kai jis žengs tarp medžių, 
tarp senų eglių ir jaunų puše
lių, — jos atiduos jam savo 
visų baltumų, jos atsargiai nu
kratęs nuo savo šakų sniegų, j 

dainuotų

AKIŲ GYDYTOJAS

Berniukas išpučia akis:
- Skauda, - piktokai už-|kad §ig krisdanias 

baigia tėvas. — Nepriešta- 
raulk.

— Taip, klau’syki tėvo. Aš 
vienas pats nueisiu. Juk Kū
čias dar negreit valgysim,

— Tik už poros valandų, —
, pasižiūri sesuo į brolį.

— Ko raudonos tavo akys? 
tu verki?

— Ne, tai nuo cibulių.
— Kad cibuliai guli ant ki- 

į to stalo. Iš tolo jie akių ne- 
!graužia. Iš tiesų keista! Žmo-GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ghicagoj. Visi geria ir mėgsta =

AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- s | na verkia. Vyras sėdi apsnū- 
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im E | dęs. Na, palaukit. Pirma vai- 
portuotų pirmos rūšies produktų. |; kaili eglaitę išpuošiu, pankui

Urmo (wholesale) kainomis primalu į alines ir kitas įstaigas. Vi- 5 įr jas a})U pričiupsiu. Talkia 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 5 
navimą.
2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 I
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^BaSKO U N AM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

m?/ \«a\\
i^SŪREP

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per = 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States = 
Goversment priežiūra.

mojau. Ir tuo pat klikų kaž 
kas pradėjo man prikaišiot: 
švogeris tavo vaikam nori eg
laitę pernešt, o tu rankų prieš 
jį pakėlei. Oi, aš verkiu! Aš 
mečiau ikirvį į šalį ir pasilei
dau bėgti.

— Kų gi aš tau padariau, 
kad tu norėjai, kad aš negy
venčiau? — paklausia švoge
ris ir painia stipriomis ran
komis už pečių. — Už kų, 
brolau?!

— Piktoji sugundė, — nu
leidžia galvų vyras. — Mat,

\Tesinys 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMlock 2961

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą

TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALDTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. Ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484,

DR'VA™'.ŪPT' ŪR.A.JENKB
SPECIAUSTAS 

OFTOMETKICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Su virš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimų, kas
tl priežastimi galvos skaudėjimo, ir kad lengviau butu dainuot svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal-

Rperlais atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos aJtya ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis pagal sutartį

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

pačiom jau nebeapsunkintom 
šakom.

Švogeris tik dabar atsime 
ko jis atėjo 'miškan ir 

išsiima peilį, nueina atgal, 
ieškodamas eglaitės. Susiran
da patinkamų ir susiriečia 
prie jo's, rankomis ieškoda-

na,

Telefonas YARda 1873

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 — 4 ir uuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal suta/.į.
Ofiso telefonas PROspocl, 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 5657

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECLNjSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.________

DR. P. J. BEINAR
IBEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Ros. — Yards 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 8 vakare 
Trečiadieniai. ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonea HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARųuette Rd 

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

2— 4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienaia ir Sekmadieniais

Susitari us.

Tel. Y arda 8140.
VALANDOS: Nao U iki 18į

2 iki 4 ir 7 iki 8
Pimadieniais: 2 iki 4 Ir 7 ifel 9 

Šventadieniais: 11 iki 18

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Clccrv
Antradieniais, Ketvirtadieniais Jt 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-o. 7-9 p. m. 
3147 S. Halsted St, Chkagc

Pirmadieniais, Trečiadieniai^ v 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

TeL CANal 6809

OR, WALTERJ. PHILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 

i — 4 ir 6:30 — 8:30 vakMa
ir pagal sutartį.

DR.F. C. WINSKUNAS
iUtSSiClAN AND &URGBOH 
2158 W. CERMAK ROAO 

Ofiso teL Canal 234b 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—P 

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res teL Canal 0402

~DR. CHARLES segaT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.
Tel. MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki • 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. B 

Sekmad. nuo 10 įki 12 vai. ryte

~ DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

šventė artinasi, o jie sėdi, lyg 
žemės netekę.

Kai jis išeina, paskui švo
gerį išslenka ir sesers vyras. 
Žmona nepastebėjo, kad vy
ras pasiėmė su savim aštrų 
kirvį.

Švogeris ne iš karto eina I
miškan, kuris matyt už pusės 
kilometro. Jis sustojo apsi- 
žvalgyt ir džiaugiasi, kad se
sers ūkis labai gražioj vietoj.

Mokame UŽ 1 (ZZ = Niekad jis čia nėra buvęs žie-
PadetllS Pinigus ^-^2 ' = mų ir dabar stovėt jam labai

Oriso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket- 5 patinka. Aplinlk vienkiemį
virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. s jau dideli medžiai, UŽ namo
6816 S. Western Avė. Phone GRO. 0306 | sodnelis, kiek toliau ežerėlis,

graži pakalnė. Dešinėj geras 
plentas ir apšai'mojusiote stul
pų vielos.

Pradeda snigti.
Švogeris įtraukia ramaus 

vakarėjimo oro ir sniegu nu
brenda, link miško. Paskui jį 
skrenda vieniša varna, aplen
kia jį ir pirmoji pasiekia miš
kų.

O po kelių minučių ir jis 
rankovėm kabina storai aps
nigtas eglaičių ir pušelių ša
kas. Jis iš viso seniai yra bu
vęs miške. Kažkaip vis laiko 
nebūdavo. Atostogas kur nors 
bežuvaudamas kasmet po mė
nesį praleisdavo.

Dabar jam atrodo, kad jis 
sugrįžo iš tolo į kaimų ir tik 
čia visai atsitiesė nugara. Ka
daise jis svajodavo būti ūki
ninkas, bet kai už nuopelnus 
gavo žemės, pasirodė, kad jo

JOHN PAKEL, Pres. =

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION |
■
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1940 METŲ

“DRAUGO” KALENDORIAI
JAU PLATI NAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven
tėmis. Kiekvienus Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslų. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. Į Lietuvą Su Persiuntimu — 30c.

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais.o.
Agentai atsišaukite:

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
BJEPUBLIO 6051

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 So. Talman Ava 
Roa TeL GROvėhiU 0617 
Offics TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—0 vak.
Ketv. ir Nedaliomis rantam

TeL YABda 6881 
Rea.: KRNvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36
756 West 35th Street

Ofiso T«L VIReinia 0086 
Reaideudjoe tel BEVerly 8244

2423 W. Marųuette Road J, DUNDULIS

DAROME

PASKOLAS
ANT VISOKIŲ NAMŲ

I»čl Pirkimo — Pataisymo 
Slo.1 rnizavimn

Ar Simo .Morluičlo Atmokėjimo

INSURED

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per F«l< ral Savings and l.oan Insunuicc Corp., H’ashlngton, 1). C.

ST. ĄNTHONY’S
LITHITANIAN PAKIŠU

BUILDING & LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49th COURT

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GIlinAVSKAS, Sccretary

PHYSIOIAH and BURGIO!

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOSi 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedaliomis pagal ■atarti. 
Office Tat YARda 4787 
Varnų TeL FROOMt 1818

KLAUSYKITE

Ntw City Fumiture Hart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iŠ «totie« 
WSBC — 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

TU OAVal 8188.

DR. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandoci 1—8 popiet ir 7—8 v. a.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Talcf onaa RBPnbllo 7868

Offiee Phone Rea aad Offiee 
PROavect 1088 1868 S. Leavitt St
Vali M pp. ir 7-8 vak. CANal 8788

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KAH) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniam Į
t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—8 ir 6—8:30 P. 1L 
Rezideaeija

8989 So. Claramont Ava.
Valandos 0—10 A M. 

Nedėliomia pagal sutartį.

Tai OAHal 0267
Rea. TeL PROspect 00M

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

Rezidencija 6600 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2248

DR. G. Z. VEZEL'IS t
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Horadoj pagal autarų_______

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avemae 
TMefeuua Infajettc 88M

Antradieniaia, Retvirtadieniala tą 

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniaia, TreAiadieniaia *v 
Mala.
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Šeštadienis, gruodžio 23, 1939 DRAUGAS

Išgelbėjo Kalėdų 
naktis

(Tęsinys iš 4 pusi.)

kenčiama nelaimė. Nu. na. at. (taimsoj. Juk nekokia eglaitė, — Ko tu venkit
silikimėlis. Tu vaikus (kitaipĮ vaikai! 
augink, o lai ir .jie tau išaugs 
neprotingi gobšai.

įsikaliau galvon, kad tu atė-; |r .(ai jm, sng,.įji0 (ro
jai pas mus akio atimti. '1 ai j)(.n juos pasitinka susirnpi- 
aš ir norėjau... liet esu išgel- nUsi lll(>teriškė įr teiraujasi, 
betas... Dieve, kaip man len- į<uj. įftjp |(UV0, o abu 
gva!... as laisvas, as galiu vaį|-uį (•,]< šokinėja ir ima eg- 
dainuoti ir vaikščiot ir būti | •. « šakų.
su žmona, su vuiikais. Neat- _ Taip gražu lauke. Mes 
važiuos policija. Imk is niū- nesįskubinome. Bridome sau 
sų žemę, visky paimik. Aš ne- - ta ikaH,ėdami. Laiko yra
su žmogžudys. Busiu paskuti- rpį,-.^ va, eglaitę kirtome jau •suglaudžia kaktas, 
nis ubagas, bet joks žmogus =■
negalės pasakyti, kad aš su- MARQUETTE PARK
tepiau savo rankas žmogaus

• krauju; kad aš sukoliečijau

— Imliai graži. Šakų šake
lių daug turi, — atsako ber
niukas ir nutempia jy į 'valgo- 
ii’ųjį.

D švogeris paima ant ran
kų mergaitę, paima žaislelius 
ir nueina paskui berniukų 
puošti eglaitės.

Tuo tarpu vyras sustoja 
prie žmonos, apkabina jy ir

— Aš pats nežinau, 
taip bloga.

Man

— Jis sakė, kad iškels mus 
is ciaf

— Nieko nesakė. Mes patys 
išeisim. Mes visada būsim

pražūsiu, jei ir žmona uts-kia nuo jo ir vos tik neapalj*- Žmogui, kuris savo akinu 
turns. , ta. Paskui ir ji verkia, bet jau į vos tik dirstelėjo į saulę, vi-

ja!
— Ak, bet kus tave kamuo- apsiramina, vėl prieina prie

savo -vyro ir sustoja. Abiem 
rankom paima jo galvy, plau-— Žinai... negaliu nutvlėt...

„ , .• • kus, kakta glosto,nenoriu nuo tavęs slėpti: jei ’ e °
kiek, aš būčiau buvęs žmog
žudys, — tyliai tyliai pasako Jei kas tariasi esys šis-tas,

darbštūs ir syžiningi. Tu ne-lir jo rankos, galva nusvyra, 
palik, mylėk mane. Vienas aš Moteriškė valandėlę pasitrau-

MARQUETTE PARK

nors yra niekas ji's pats save 
apgaudinėja. Gal. VI, 3.

W E S T S I D E

sas pasaulis atrodo tamsus, 
kai jis į jį pažvelgia nuo sau
lės savo akis atkreipę**... Taip 
ir gyvenimas. Juo linksmesnės 
būna jaunos dienos, juo liūd
nesnis turi būti senatvės me
tas. Vincas Krėvė

giminaiti. Klausyk, dovanok ĮL 
man... Ryt Kalėdos, o čia per 

lauky nuo tokios nelaimės 
ivau...
'— Tai štoką, brač! — a- 

bieni po papirosų, išsiima švo
geris. — Rūkyk. Niekad žmo
gus nežinai, kur tave pavo
jai tykoja. Kare nežinau, gar
vežius valdydamas iš daugelio 
susidūrimų gyvas išėjau. Tai 
tu norėjai prigriebt. Atvažiuo
ju poilsio pas savuosius, man 
labai 'miškas patinka, o čia 
manęs kirvis laukia. Reikėtų 
tad vožti porų kare visky smū
gių. (lai gi išmoktum gyventi.
Aš po visko dabar vėl labai 
negreit jus aplankysiu. Ašį 
neateisiu čion nei pėsčias nei 
važiuotas nepasirodysiu. Aš 
jum visai netru'kdvsiu gvvenl.
Ir mano sesuo žino, kad tu į i

Į
miškų manęs išėjai ’!

— Ji nežino, Aš pats vie
nas. Va, tu kalbi, o man vi
sai trošku. Tai nubaudė mane 

4 Dievas už godumų. Kaip da- 
bar man reikės miegot, jei tu 
man neatleidi.
— Aš atleidžiu. Man visai ir 
nepikta. Tik liūdnoka, Jūsų 
miške taip ramu man buvo. 
ll'.sėjausi. Pasvajojau vienas 
pats, — ir rūko.

Abieju vvru ugnelės lyg 
dvi vienišos žvaigždės, supa
si laukų tamsoj.

— Tai kaip gi bus! — pa
klausia sesers vyras.

— Bus taip lyg niekur nie
ko. Dviese vaikam eglaitę 
parnešim. Jie neturi žinot, kad 
galėjo atsitikti nelaimė ir kad 
man pas jus jau nebetaip ge
ra. Ek, brolyti, labai tu su
trumpinai mano neilgas atos
togas.

— Aš nenorėjau...
— Aš žinau, bet negaliu
Idesio įveikti. Man rodos,

,ad aš stoviu labai svetimoj , 
žemėj. Kirsk va šitų eglaitę ir į 
einam. Tamsoj perdaug nesi- 
rinksi.

Yyra’s susiranda kirvį ir 
dusliais smūgiais nukelia eg
laitę. Užsikelia jy sau ant pe-v •cių.

— Duok jy man. Aš žadė
jau parnešt. Tu kirvį nešk.

— Gerai, — ir nuleidžia 
galvy. Eina klupdamas. Arba 
pasileidžia greičiau, pagauna 
švogerį už rankovės ir nori 
kalbėt, bet jam visai nesiseka.

— O gal man jau dabar ei
ti polieijon ir pasakyt, ten, 
(kad aš norėjau žmogų, gimi
nę užmušti? — sustoja vyras.
— Man taip nesmagu. Tegu 
sodina. Širdis apsiramins. Grį
šiu vi'sai pasveikęs.

— Nekvailiok. Atsitikimą 
tik mes du žinome. Ir tegu 
taip lieka. Pavaikščiosi pus
metį nosį nukaręs, pasika-

JNKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiem* Savo Kostumeriams ir Draugauta

JOHN PAKEL
NAMŲ STATYTOJAS

2502 W. 69th Street Chicago, III.

Telefonas Grovehill 0306

-Wl

M

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Saro 

Kostumeriams ir Draugams

JOE VILIMAS
CONTRACTOR & BUILDER
Home Repairs — Real Estate

6800 S. Maplewood Avė. Chicago, 111.1
Tel. HEMlock 2323

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

$3 Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
$ ANTANAS ir ONA PROSEVIČIAI

GROSERNĖ IR MĖSOS KRAUTUVĖ
Aukštos Rūšies Maistai

2659 W. 71st St. Tel. PROspect 6288
CIUCAGO, ILLINOIS

T O W N O F LAKE

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BRON. ir STANISLAVA 
SAMAVICIAI
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

4551 S. Hermitage Avė. Tel. Yards 5474
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Innktu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GREEN VALLEY PRODUCTS
Švieži Kiaušiniai — WM. .1. KAREIVA, Sav.

imiosi ir pasveiksi. Jei taip-w ^644 So. Paulina St. 
■siekas pasibaigė, tai dar pa-

Tel. Blvd. 1389

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

MIDWEST STORE
PETER BURDULIS, sav.

Pirmos Rūšies Bučernė ir Grosernė
LINKSMŲ šV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Saco Kostumeriams ir Draugams

JURGIS IR ELENA 

KWAINAUSKAI
Royal Blue Grosernės ir Buveinės

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

2500 West 45th St. Tel. Lafayette 2561

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. J. KELLA
DANTISTAS

Merry Xmas & A Happy New Year

JULIUS J. STROGUL
PLUMBING — HEATING — SEWERAGE 

CONTRACTOR
Estimates Furnislied on Reque.st

į? 2240 W. Cermak Road Chicago
® Phone Canal 4124

6558 So. Westem Avenue
Tel. HEMlock 2061

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Telser Jewelry Company
JEWELERS & OPTICIANS

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

arti Leavitt St.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GOLD SHIELD BAKERY
BARBORA KAMINSKIENĖ, Sav.

Kepa juody, balty duonų ir skanius keksus kasdieny

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams
DR. A. R. LAURAITIS

DANTISTAS

2423 W. Maxquette Rd. Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
GEORGE SHARKO
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

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

jį LINKSMŲ ST. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
K NAUJŲ METŲ

2624 Wcst 69th St. Tel. Hemlock 1340 * HJ Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
Specializuojam Corned Beef ir Namie Darytų Dešrų jjf A _ . . . .“ a-į-E S MYK. ir MARIJONA JASNAUSKAI

® Sn"*Ri’ LWov“k* Užeiga
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 11! LAIMINGŲ jįi 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

MAPLEVOOD UŽEIGA 
$ 2539 West 69th St. Tel. Grovehill 1960

$ Schlitz Alus — Užkandžiai — P. A. Mureikn, Sav. fi

IV SV. KALKI 
LINKIME VISIEMS SAVO K(

1 IK LAIMINGŲ NAI.IŲ METŲ 
fl NERIAMS IR IMI Al GAMK

J. & J. PHARMACY
Jose p h Azukaa, R. Ph. ir John Ohekauckas, R. Ph.

Aukštos Klasės Vaistinė
2557 W. 69th Str. Tel. PROspect 4363

LINKSMŲ AV. KALItOV AVENCIV IK LAIMINGŲ NA1.U MKH 
LINRIV VISIEMS SAVO KOSTI MEKIAMS llt ItRAEGAMS

CASS — THE TAILOR AND FURRIER
C. J. GERVILIS, Sav.

2614 West 71st Str. TeL PROspect 0964

2259 West Cermak Rd. Tel. Canal 1295
&

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ

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

RESTORANO Sav.
Skanūs lietuviški valgiai gerai jmgaminti

2343 So. Leavitt St. Tel. CANal 4873

>* Mb 9*9* 9* V* V* ^9 9* V* 9* V* 9* 9« «* 9* 9* 9* 9* 9* 9* ^9 M

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
JULIJONAS ir BIRUTĖ AKAVICKAI

Grosernė ir Generalinė Daiktų Krautuvė
2C53 W. 23rd St. Chicago, Illinois
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PRIEŠ KALĖDAS
Čižūnų kaimas senai jau iš- 

sisikirstęs j vienkiemis. Vie
toj buvusio didelio kaimo vos 
kelios sodybos stūkso, lyg se
novės pilys, šimtamečiais me
džiais apaugusios. Dar pačia
me pakely tūno pakrypusi 
trobelė, primindama savo se
nu apkerpėjusiu stogu kiek
vienam praeiviui apie šioj 
vietoj kitados viena prie ki

tos sustatytas bakūžes, kurių 
ji viena beliko. Kaimą, i&sikir- 
sčius visas nugriovė, tik ji 
viena beliko nežinia dėl ko...

Dabar Čia praeivis dažnai 
girdi plaktuko takšėjimą, brū
zto dailinančio odą džirenimą 
ar kitą panašu darbo garsą, ir 
dažnai užsuka čia: mat, šičia 
gyvena jaunas, darbštus bat
siuvys ir patarnauja plačiai 
apylinkei.

Iš kur ir kas jis — mažai 
kam terūpėjo. Vienas kitas a- 
pylinkės gyventojas žinojo, 
jog tai neturįs giminių — naš
laitis, išmokęs nelengvo ama
to ir padoriai pelnąs duoną 
kasdieninę...

II
didžio

BRIGHTON PARK

S LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
» NAUJŲ METŲ
$ Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
S
| JOHN J. FEROWICH

Grosernė ir Mėsos Krautuvė
4359 S. Campbell Avė. Tel. Lafayette 7431

sūnūs VINCAS FEROWICH
Grosernė ir Mėsos Krautuvė

2549 vv. 7ist Street

gZ’YA’SVr .ŠT. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Lih. » sicms Savo Kostumeriams ir Draugams
J. KONCEVIC

UNION BARtBER SHOP

2557 W. 43rd St. Chicago, Illinois

LINKSMŲ Š V. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
MYKOLAS VERTELKA

IR
DOMINIKAS IR URŠULĖ 

BARTKAI
Aukštos Rūšies Bučemė Ir Grosernė

4406 S. Talman Avė. Tel. Laf. 8387
H CHICAGO

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
JONAS IR ELENA VAITKAI

I)ry Goods Krautuvė

$ 2700 West 43rd Street Chicago, Illinois

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

Antanas ir Anastazija Tebelskis
UŽEIGA

4018 So. Ro«-kw«-ll 81. Chlcatro. III. Tel. lafayete 2820

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

Maplewood Pharmacy
STANLEY PRIHODSKI, R. Ph.

2538 W. 43r<l St. Cliirago Tel. LAFayette 4050-4R97

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

Juoz. ir Petronėlė Juzėnai ir duktė Petronėlė
BUČERNR IR OROSERNft

40118 So. Ardu-r Avcntie Telefonas Lafayette 2111

LINKSMŲ s». KALftDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKTME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

F. G. Lucas Qt Co.
ES'"\TE, PASKOLO8 IR APDRAUDA 

4108 Ai\ .enne Telefonas Lafayette 5107
'»»»«»* A* WJ

Artinosi Kalėdos, 
džiaugsmo šventės. Visur ap
linkui baltavo sniegas. Miš
kuose medžių šakos apkrau
tos sniegu atrodė lyg milži
nai, nešą kažkoikius krovinius 
ant daugybės rankų. Pievos, 
kalnai, sienai, upės ir upeliai 
rodėsi kaip aplyginti.

Šaltis gerokai spaudė, o 
sniegas po einančių kojomis 
ar po važiuojančių rogėmis ir 
arklių kanopomis garsiai gir
gždėjo. Kiekvienas keleivis, 
važiuotas ar pėsčias, vi sku
bėjo ir skubėjo*. Skubėjo ir 
Čižūnų kaimo jaunasis balsiu 
vys, tik ne keliauti, bet dirbti 
savo darbą. Mat, prieš besi a r 
tinančias šventes buvo dau 
giau norinčių padaryti Įvai
rius darbus, ir veik visi n - 
rėjo, kad būtų padiikt;; iki 
švenčių. Tat norint palenkin- 
ti, bent daugumą, prašančių 
patarnavimo, teko sukaupti

visas jėgas, sutrumpinti poil
sio laiką ir (skubėti, kad iš
naudotų progą ir savo reika
lams laisvesnį skatiką turėtų. 
Ir jaunasis batsiuvys skubėjo 
be galo...

III
Vakaras. Apsiniaukęs dan

gus dar labiau trumpino ir 
šiaip neilgą dieną. Vos tik 
niūriai prieblandai įsiskver
bus į trobelės vidų, jaunasis 
batsiuvys užsižiebė šviesą ir 
su įprastu uolumu kibo į 
darbą.

Įrankiai vienas po kito 
greit keitėsi jo prityrusioj 
rankoj: tai medinės, tai gele
žinės vinelės smigo akimirkos 
valandėlėj po kelias į prireng
tą odą. Jis pats vikriai tai vie
non, tai kiton pusėn pasisuk
davo, sėdėdamas savo įdubu- 
sioj kėdėj. Tai vieną tai kitą 
taisomą daiktą paimdavo, ap
žiūrėdavo, nuspręsdavo, ko 
reikia, ir vėl darbas ėjo to
liau.

Jis dirbo, dirbo įprastu tak
tu, jam jau veik mechanišku 
tepusiu, o mintyse sprendė sa
vo kasdieninio gyvenimo rei
kalus ir rūpesčius.

— Čia šventės artėja, —

BRIGHTON PARK

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

FRANK MICKAS
FINE CUSTOM TAILORING

Suits Made To Order

LINKSMŲ KALftDŲ ŠVENČIŲ I.R LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LINKIU VISIEMS SAVO PAČI JEN TAMS IK DRAUGAMS

F. SMILGIS
BUČERNĖ ir GROSERNE g

4248 So. Arteslan Avė. Chicago, Illinois

galvojo jis, — o čia malkos 
baigiasi, gi šaltis nežmoniš
kas, tat dar daugiau Teikia 
kūrenti... Čia vėl duonos pas
kutinis kampelis... Čia žiba
las baigiasi... Ir šio ir to stin
ga, vis reikia nueiti, sugaišti, 
o to laiko nėra. Pagaliau kas 
tau dar paskubės.

Taip galvodamas persvars- 
tė (savo reikalėlius vieną kar
tą, antrą, rodės, sutvarkys

viską, ir tuos dalykus užmir
šęs, vėl atkreipė visą dėmesį į 
darbą.

Dirbdamas ilgesnį laiiką be 
pertraukos, gerokai pavargo. 
Net strėnos ėmė skaudėti iri 
akys raibuliuoti. Nutarė ke- 
lias minutes atsikvėpti. Išsi
tiesė sėdėdamas savo kėdėje, 
atsilošė į sieną ir lyg lais
viau pradėjo kvėpuoti, bet ne
juto, jog jau vėlyvas laikas.

W E S T S I D E

4146 Archer Avė. Phone Lafayette 9832 Chicago

*

Jis ilsėjosi atsilošęs į sie
ną, o mintys, it bičių spiečius, 
skraidė įvairiausiomis krypti
mis, nors kas kart lėčiau. Ga
lop jam niekas nerūpėjo... Jis 
nieko daugiau neatsiminė.

IV
Dargana. Vėjas pūtė dras

kydamas visa, kas pasitaikė. 
Iš aukštybių krito nesuskaito
ma daugybė sniegulių ir, vėjo

(Tęsinys 7 pusi.)

LINKSMŲ KALĖDŲ 

Linki

Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams

SIMANO DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS

AND

LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD

Phone CANal 8887 

VALDYBA ir DIREKTORIAI

“Draugo” Metinis Koncertas
SAUSIO-JANUARY 21, 1940

CHICAGO SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

ir ir r-~-T

Po koncerto įvyks šokiai prie šiaunios orkestros, kurios 
muzika visi galės pasidžiaugti ir smagiai laikę praleisti.

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūsų 
dienraščio koncerte. RENGĖJAI

EMILIJA MICKŪNAS

SS'■

r

Dalyvauja solistė Emilija Mickūnas ir kiti 

žymūs artistai.
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BRIGHTON PARK

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams ir Draugams

Alex Miller’s 
Tavern

Geriausias Alus 
Chicago je

CHILE CON CARNE

4258 S. Westem av.Jį
Telefonas Lafayette 4297

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIA’S RESTAURANT

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

LINKSMŲ S P. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
THREE STAR BREAD

MAROZAS BAKING CO.,
Ine.

CHAS. L. MAROZAS. President
4332 S. Califomia Avė. Tel. LAF. 1515

LINKSMŲ SIV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NĄŲJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WILIM’S TAVERN
GERAS ALUS-VYNAS-DEGTINE

4014 South Westem Avenue
Telefonas LAFayette 4645

CHICAGO, ILLINOIS

i- X 9 z^LZ <5^Z <£7Z «5^Z k^Z >5^Z <ZZ <ZZ ž^LZ '&Jr & J*
LINKSMŲ ŠIV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
TONY THE CLEANER & FURRIER

ANTANAS IR ONA LUK08IAI, Sav.
Geriausias Drabužių Valytojas Brighton Parke

2555 West 43rd Street Tel. LAFayette 1310

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
JONAS IR ONA PAUKŠTAI

BUČERNE IR GROSERNĖ

4069 So. Sacramento Avenue Tel. LAFayette 5561

EffiKSMV AV. KAI,Pl»V šVENČfV IR LAIMINI;v NAI .IV METŲ 
IiINKIMK VISIEMS SAVO KOSTI'MEKIAMS III IIKAK.AMS

GLOBIS & SON 
TAILOR — CLEANėR — DYER

Atliekame Visus Darbus
3961 S. Campbell Avenue Telefonas VIRginia 3286

• W W»M MI »»l

LINKSMI' SV. 
LINKIL V

KAI.IIU, šVI NflV IR LAIMINI;! NAV.ni METŲ 
is SAVO 1’ACI.IENTAMS IR IIKAK.AMS

SULLY’S BAR
Geras Alus—Vynas—Degtini

4400 S. Washtenaw Avė. Tel. LAFayette 5954 
JOHN ZEPALTAS, Sav.tununuu

Prieš Kalėdas
(Tęsinys iš 6 pUsl.)

i nežaliuos, vis kažkur lėkė...I . . . 1 •Kiekviename įdubime ar men- 
Į kiausioj užuvėjoj augo milži
niškos pusnys, o gaubriai pli
ki veik visur stūksojo. Bat
siuvys tada išėjo iš savo pa- 

j krvpusios trobelės ir žings- 
j niavo per pusnynus gyvento
jų link. Nuėjęs pas artimiau- 
sį kaimynų, pasisveikinęs ir 

: valandėlę pakalbėjęs teiravo
si:

— Ar negalėčiau gauti mal- 
i kų. Visiškai baigiu, o čia toks 
šaltis ir šventės užeina.

— Kas čia dabar tokiame 
ore prasidės su malkomis. 
Džiaugies žmogus į grįčių, į- 
lindęs, — 'kalbėjo ūkininkas 
ir jokiu būdu nesutiko parū
pinti malkų.

Po valandėlės batsiuvys ėjo 
toliau. Pas kitų gyventojų, ir
gi tos p<ačios kalbos, tie patys 
nemalonūs, šalti atsakymai.

Dar toliau nuėjęs vėl kalbi
no šeimininkus savo reika
lais. Negavęs malkų, prašė:

— Tai gal nors duonos par
duoti galėtumėt. Juk veltui 
nenoriu, atsilyginsiu darbu ar 
užmokėsiu, ikaip tik norite, 
kad tik galėčiau gauti...

Bet šeimininkai jo nesiren
gė patenkinti. Priežasčių iš
pasakojo ištisų eilę: tai netu
rį kada kepti, tai sau neuž
teksiu, tai panašiai...

Pagaliau jaunuolis, aplan
kęs dar porų ūkininkų, grįžo 
nieko nelaimėjęs. Sniegas jam 
po kojomis vėlėsi ir įvairūs 
neaiškūs vaizdai slinko jo 
mintimis. Jis ėjo ir ėjo, bet 
kur ir jiate nežinojo: gal į to
lokai esančių krautuvę, o gal 
kur kitur... ”

V
Ankstyvas Šv. Kalėdų ry

tas. Oras nepaprastai tylus ir 
giedras, tik šaltis stiprokai 
spaudžia. Jau rytuose ir auš
ra darosi žymi.

Visais keliais žmonės skuba 
ir nepertoli'mų bažnytkaimį 
bažnyčion Bernelių Mišių. 
Vieni važiuoja, kiti pėsti, tre
tieji raiti — ir visi skuba. Ro
gių dundesys ir sniego girg
ždėjimas ankstyvo rytmečio 
tyloje toli girdėti. Didesnysis 
vieškelis pilnas vykstančių jų 
— lyg juoda juosta per bal
tus sniego plotus vingiuoja, o 
vis dar nauji keleiviai prisi
jungia. Įsimaišo ton skuban- 
čion efeenon ir Čižūnų jauna
sis batsiuvys. Ir jis skuba 
bažnytėlės link. O čia rytuose 
aušra vis aiškiau ir aiškiau 
ima švisti. Bet priešais, apy
tamsiame horizonte, jau ma
tos bažnyčios bokštai ir apie 
jų paslaptingai apstoję me
džiai. Dar valandėlė — jau ir 
varpų balsai pasigirsti.

— Dann, dann, dann, — 
sklinda varpų baisas.

— Dannn, dannn, dannn, — 
išgirdo visi žmonės ir dar la
biau skuba.

— Dannn, dannn, dannn,— 
išgirsta ir jaunasis batsiuvys 
ir kažkoks ypatingas jausmas 
jame suvirpa, o jis sukruta 
skubėti ir vos ne risčia ima 
bėgti... Tik staiga bildesys ir 
batsiuvys krūptelėja: jis pa
bunda nuo iškritusio iš rankų 
plaktuko bildėsio.

Tai buvo sapnas...
Prieš jį mirksi gęstančios

KALĖDOS S».
Jau gimė Karalius, ir Jlovydo giminei
♦Skelbė Jo vardų, giesmė iš dangaus.
O Šaliai atgijant, jos vardų prisiminė
Sūnūs, kurie jau daugiau nevergaus!
Pasveikino gimu'sį Kristų Betliejuje
Piemens, karaliai, kaimiečių būriai.
O Šalį, atgijusių audroj ir vėjuje,
Ėjo sutikt savanoriai kariai.
Žvaigždė rytuose rodė kelių į prakartę —
O mūsų karius — ir kraujuose, ir prakaite —
Vedė didžių kunigaikščių dvasia...
Karaliai valdovai pagerbti Naujagimiui 
Švietė pašvaiste ugningai šviesia.
Prinešė aukso, 'miros, smilkalų.
O mūsų pirmų karių rankose regime 
Aukų brangesnę už kalnus perlų.
Subruzdo didžiūnai: juk Kūdikis giminę 
Jųjįj nustelbs ir pačius sunaikins...
Ir mus puolė Erodai, bet nenusiminėm —

“Vaišes” lietuvių ilgai dar atmins...
“Garbė danguje Visagaliui Aukščiausiajam,
Žemėj — ramybė geriesiems žmonėms!”...
Garbė ir ramybė kariams: jie didžiausiųjų 
Aukų aukojo lietuviams laisviems!
Laisvi Kalėdas šiandien švenčiam Tėvynėje,
Džiaugias mūs, tėviškės pievos, laukai
Prireiktus ir mes ginsim Šalį, kaip gynė jų
Tų syk narsių savanorių pulkai! Spiridavičius.

Kalėdų eglutė jau buvo pri- taus gimimo simbolis (ženk- 
limta žiloje senovėje, bet tų las), ir jo praeitis yra 'sena. 
laikų eglutė, nuo šių dienų'Lovelį įvedė šventas Pranciš- 
eglutės, buvo skirtinga. Jos kus 1223 metais, ir jis surado 
pradžia ieškoma jau germanų tuo laiku daug šalininkų Ba- 

pradžių' vo apylinkėje. Ir iš tikrųjų 
supran- Kalėdų eglutė yra gražus

lamas, kaipo saulės ir gamtos Kristaus simbolis. Lygiai kaip 
| atgimimo 'simbolis, nes žiemų eglutė visada gyva, žalia, taip 
gamta yra sustingusi, tačiau!pat ir Kristaus kančios, dar
umui rusi. Tačiau nuo Kalėdų
saulė pradeda kilti aukštyn, 
o kartu su tuo gamta pama
žu pradeda prabusti iš gilaus

ii keltų tautose. Iš 
degantis medis buvo

bai, visada gyvi tikinčiųjų 
širdyse. Žvaigždutė, kuri vi
sada esti įsegta eglutės viršū
nėje, primena mums Betlie- 

žiemos miego ir vėl iš naujo' jaus žvaigždę, kuri buvo kel-
atginiti. Krikščionybės lai
kais eglutės reikšmė pasikeitė 
ir išliko iki šių dienų gerina
mi tautos pasakos kalba apie 
obelies žydėjimų Kalėdų nak
tį, tai reiškia, kad per obelį

rodžiu trims išminčianio-kara- 
liams, atėjusiems iš tolimų 
kraštų su savo dovanomis pa
gerbti gimusį dangaus ir že
mės valdovų. Degančios žva
kės primena Kristaus žodžius:

atėjo į pasaulį įvairios baus- “Aš esu pasaulio širdis”.

lempos paskutinieji spindu
liai, o nuo sienos sklinda gar
sas laikrodžio, mušančio dvy
liktų valandų: — dannn, 
dannn, dannn...

Jaunuolio greit atsistoja, 
sutvarko įrankius ir rengiasi 
poilsio, o mintyse klausimas: 
ar tai sapnas ar netolimos a- 
teities pranašas?

Ne. Jam tai tik sapnas. Jis

turi jaunas, tvirtas rankas ir, 
jei Dievas leis, jūs, jomis sa
vo ateitį pasidarys sapnui ne
panašių! Taip!

Bet... nevisi turi tvirtas ran
kas...

Tokiems toks sapnas yra 
skaudi tikrovė, nes ir per 
šventes jiems tenka kęsti al
kį, šaltį...

mės ir nuodėmė, ir kad per 
dabar užgimusį Išganytojų 
viskas buvo pašalinta. Vė
liau, 12 ir 13 šimtmetyje, 
prancūzų tautos poetai savo 
eilėse vaizduoja Kalėdų eglu
tę apkabinėtų visokiais žaislais 
ir saldumynais. Bet 13 šimt
metyje rašytojas Donnhauers 
iš Strasburgo pradėjo prie
šintis šiai tradicijai, pa,pro-

Tyris Irvainis f“V.”’)

BRIGHTON PARK

LINKSMŲ &V. KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo 

į Kostumeriams ir Draugams

P. NOVER
Laikrodininkas 

Deimontai, Laikrodžiai ir 
kitos brangenybės

4148 Archer Avė.
Tel. LAFayette 3847

CHICAGO

C'Š.’”) |čiui, ir tuo eglutė I’rancūzijo-
-------- - je ir kituose kraštuose visai

išnyko. Tik paskutiniais lai
kais pradėjo vėl iš. naujo kles
tėti ir išsiplatino po visas ša
lis. Taip pat ir pas mus eg
lutė vis dažniau ir dažniau 
puošia per Kalėdas mūsų na
mus, o vaikams suteikia daug 
džiaugsmo. Be eglutės kai ku
riose vietose, net pas mus, į- 
sigali paprotys prirengti Ka
lėdų lovelį. .Jai taip pat Kris-

Pastovumas -■
Tę liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

k

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! <

KEISTUTO LOAN & BUILDING ASS'N. NO. 1
3236 South Halsted Street

'ei. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Scc’y.
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $5,000.00 Frdcmllnėje įstaigoje.
J

Kas šliaužioja po žemę, kad 
žemėje knaisiojasi, kas med
žiagų myli, tas yra gyvulys; 
kas gyvena žiūrėdamas į dan
gų, dangaus ilgėdamasis, auk
lėdamas viltį amžinai apsigy
venti danguje, tas yra šven
tasis. Didesnė žmonių dalia 
yra gyvuliai: Jėzus trokšta, 
kad gyvuliai taptų šventai
siais — G. Papini.

Užmušk baimę 
meilę baime.

meile, ne

URBA Gėlės Mylir.tiems, 
Vestuvėms, Bankie- 
tams. Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800>■ ■■ 1 —■—■I !■

•ABT, OTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z I N 

tenanalM Patanavtmu — Moteris patarnauja 
Ptaoao 0000 620 W. 16tl Ava.

LAIDOTUVIŲ
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A KI P C ^TARNAVIMAS AITIDULAIiul diena ir naktį

DYKAI

Anthony B. Petkus

DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

6834 So. We8tern Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
omAtruA. n didmaubia laidojimo istaika

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

V«i Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Falrfleld Avenue
_________ TeL LAFAYETTB 0727_______

V A T koplyčios visose 
** * Chicagos dalyse

Klamyklta ntflati f*dlo programo Antradienio te 
■dtadlcnlo rytala 10.04 valandą, U WHIP atottaa (1400.) 

Ba Povilu kaltinilern.

hetaz ir Senai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

1.1. Žele 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

AlbertV. Petkus 4704 S. Western Avė. 
Tel. LAF&yette 8024

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419
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ŠTAI KOKS KALĖDŲ DIEDUKAS! BRIGHTON PARK
Kūčių tvakaras. Jau 

trečios valandos popiet pra
dėjo snigti, bet sniegas buvo

nuo ar daryti. Klykti, šokti ant 
plėšiko negali, nes rankos pil 
nos. Atiduoti paskutinį dole-

daugiau lietaus formoje. Kur rį! Net baisu pamanyti! Tie- 
krito, ten tuojau ir sutirpo. | su, plėšikas revolverio nero- 
Tik aukštesnėse vietose buvo do, bet plytgaliu gali Skelti į 
matyti baltas skaistumas. O pakaušį. Bėgti nėr kaip! 
visur, šlapia, purvina. Žmonės Į Kai plėšikas griebė jos ran- 
nebežinojo nei kaip apsireng- ką ir pradėjo traukti krepše-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
PRANAS S. KUZMARSKIS

Mes siuvani, taisom ir valom vyriškus ir moteriSkus 
rūbus. Taipgi mūsų orkestrą patarnauja visokiems 

parengimams
2635 W. 39th Place Tel. Lafayette 2358

Cbicago, Illinois
ti einant į gatvę šio-to nusi
pirkti Kūčių vakarienei. Taip,

lį, Alei šindis lieveik plyšo! ,Ji 
negalėjo tylėti. Maldavo, pro

tai vakarienei nieko negali šė, kad neatimtu jos paskuti- 
trukti, nes lietuviu Kūčios nio cento. Plėšiko akyse ura- 
prilygsta amerikonų Padėkos dėjo degti pykčio liepsna. 
Dienos pietums. Kūčių vaka-! D rusindamas plytgaliu jis
rienė turi būti tradicinė.

Kūčių vakarą visi buvo lin
ksmus. Daugelis jau buvo nu
vykę į bažnyčią aplankyti 
Betliejaus 'kūtelę ir padėkoti 
Jėzui už visas metų gėrybes. 
Kai bažnyčios varpas skambi
no dešimtą valandą, kone visi 
buvo jau baigę Kūčių vaka
rienę ir vieni rengėsi eiti išpa
žinties, o kiti anksčiau gulti, 
kad atsikėlus išklausytų Pie
menėlių Mišių.

Alė Jonienė tik gerokai po 
dešimtos tamsia gatve grįžo 
namo. Ji grįžo iš darbo, ge
riau pasakius, grįžo be dar
bo, nes tas laikinas darbelis 
įvairių kalėdinių daiktų par
davimas prieš šventės pasi
baigė su Kūčių diena.

Įvairios mintys skrajojo 
jos galvoje. Ateitis išrodė de
besuota ir šalta. Vienoj ran
koj ji laikė pundą valgių 
šventėms, o kitoje, tvirtai 
prispaudus prie savęs, krep
šelį su pusę visos savaitės už
darbio. Viena dalis buvo pra
leista Kalėdinių valgių nusi
pirkimui, o kita skirta atsar
gos fondui. Toji penkinė lai
kinai atskyrė ją, jos sergantį 
vyrą, vieną dukrelę nuo bado. 
Vienas Dievas žino, ar bus 
kita proga kur nors užsidirb
ti. Ir šių švenčių dešimkė bu
vo sunkiai uždirbta. Krautu
vės savininkas dar norėjo do
lerį nusukti. Jis pasakė, kadi 
kiekvienas krautuvės darbi-1 
įlinkas turi prisidėti prie pa-Į 
vargšų sušelpimo fondo. Jo 
krautuvė turi gerai pasirodyti, 
tad nei vienas neprivalo atsi
sakyti. Kai Alė pradėjo prie
šintis jo reikalavimui ir pa
sakė, jog kiti turėtų ją šelpti, 
savininkas susigėdino ir pa
reiškė jis pats už ją iš savo 
kišenės prisidėsiąs prie Kalė
dinio fondo. Duodamas sava’. 1 
tės uždarbį savininkas sykiu 
paaiškino, kad po švenčių ne
bus ko veikti ir tokiu būdu 
nereikės jai grįžti į darbi). 
Per visą 'savaitę ji dirbo atsi
davusiai su viltimi, kad savi
ninkas pamėgs jos darbštumą 
ir paliks po švenčių krautuvę 
sutvarkyt. Su tuo pranešimu 
visos viltys 'staiga žuvo, kaip 
ir toji penkinė, praleista val
giams Kalėdas švenčiant.

Tokiame giliame susimas 
tysime ji ėjo palengva, lyg ne 
norėdama greičiau pareiti na
mo. Kai priėjo prie tamsesnės 
vietos, staiga iš tamsumos iš
šoko susikųprinęs vyras ir, 
rodydamas sugniaužtą plytga
lį, sušuko: “Atiduok pinigus! 
Jei suklyksi, kaip kokia pa- 

. senusi boba, tai gausi per pa
kaušį”. Alė liko be žado ir iš 
pradžių nebežinojo ką sakyti.

šaukė: “Ką! Ar manai aš plė 
ščiau, jei turėčiau pinigų. 
Duoik greitai ir tylėk! Jei ne 
tylėsi, tai gausi ką sakiau!”

“Mano vyras serga, duktė 
alksta! Paleisk! Aš klyksiu!”

“Gerai, gerai! Aš pasigai
lėsiu, bet vis tiek turėsi duo
ti krepšelį! štai, doleris ir aš 
bėgu!”

Tokiu būdu keistokas už
puolikas atsisveikino su Ale. 
viena ranka traukdamas Alės 
krepšį, 'kita į jos ranką įbru
kdamas popierinį pinigą.

Kaimynai jau buvo pradėję 
žiūrėti pro langus, kai plėši
kas nubėgo. Po pirmo klyks
mo Alė susigraudino ir pradė
jo verkti. Nieko nebesakyda
ma subėgusiems kaimynams, 
ji skubinosi namo tvirtai lai
kydama įbrauktą pinigą.

Parbėgo namo verkdama. 
Susirūpinęs vyras ėmė klausi
nėti, kas atsitiko. Padėjus 
pundą ant stalo, Alė apkabi
no vyrą ir pro ašaras stengė
si aiškintis. Pabaigus pasako 
jimą ji atgniaužus delną pa
rodė vyrui pinigą.

“Bet Alė”, sušuko vyras”, 
tai ne doleris, bet dvidešini
kė!”

Nustebo Alė! Žiūri, tiesa.
Rankoje buvo sugniaušta 

dvidešimkė!
P. P. Cinikas, M.I.C.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINČIŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
CHESTER KILKIS, INC.

REALTORS
Siunčiame Pinigus į Lietuvą
4192 Archer Avenue
Telefonas LAFayette 0580

LINKSMU SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
SZYMKIEWICZ KEPYKLA 

3045 West 42nd St. Tel. Lafayette 1861
ANTANAS IR WALTER SZYMKIEWICZ

Savininkai

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ARCHER HARDWARE
MALIAVA, STIKLAS — PLUMBING SUPPLIES

3990 Archer Avė. Tel. Lafayette 4756
JOS. MIKŠIS, Savininkas

LINKSMU SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ i

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
KAZIMIERAS KARANAUSKAS

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
2901 W. 38th Place Tel. Lafayette 4641

CHICAGO

Aukso Grūdeliai
Nesunku tiems nugalėti ki 

tus, kurie yra nugalėję save.
“Vargas tai sielai, kuri nuo 

Dievo atsiskyrus, dar tikisi 
šiame pasauly rasti ką nors 
geresnio už Jį. Ne, tada jau 
gali žiūrėti į priekį ir užpa
kalį; į dešinę ir kairę, aukš
tyn ir žemyn, o visur girdėsi 
tuos pačius žodžius: visurvar 
gas be Dievo”.

(Šv. Augustinas),

Neužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatidėliok ateinan 
čiam laikui tavo išganymo; 
nes greičiau žmonės tave už
mirš, negu tu manai.

Juo esi didesnis, juo labiau 
žemink save visame ir rasi 
malonės pas Dievą. Eccl. III.

Siek ten, kur vyzdis nepa
siekia, laužk tai, ko protas 
nepajėgia.

A. Mickevičius

Ar Tamstos Vaikas
Susišlapin Lovoj?

Jei taip, tai pamėginkite 
VENETIAN IIERB TEA. 
Tos žolelės išgydė šimtus 
vaikelių; išgydys ir Tams
tos vaikelį.

Kaina tiktai — $1.25 

Galite gauti pas gydytoją:
PETRĄ ŠIMAITĮ

2421 W. 45th Place,
Chicago

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

Valdyba ir Direktoriai sveikina visus STANDARD FEDERALj 
įSAVINGS 8č LOAN ASS’N kostumerius ir draugus su KALĖDŲ!

ŠVENTĖMIS ir linkime LAIMINGŲ NAUJŲ 1940 METŲ

DIREKTORIAI:
Justin Mackiewich,
Michael Jasnauskas,
Adam Bartus,
S. A. Szymkewicz,
Helen Kuchinskas,
Leon Giniotis,
Dionizas Jankewicz,
Zenon Pocius,
Bruno Shukis

JUSTIN MACKIEWICH, Direktorių Pirmininkas

[4192 Archer Avė. Chicago, Illinois]
Telefonas LAFAYETTE 0461

Ir tas laimingas, kurs už 
viltas kovoje kris, jei savo 
kūnu tapo tiltas kitiems at
siekti garbės pilis.

A. Mickevičius

Kas norėtų dorybių rinkti 
neturėdamas nuolankumo, bū
tų panašus į tą, kurs dulkes 
per vėją neša.

Šv. Tomas Kempietis

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

Tbermic Macbineless Per- 
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau.
— o —

Gaukite čionai Kalėdines 
dovanas: Cologne, Orcliids, 
Cosmetics ir Permanents — 
savo Motinai, Seserei arba 

Mylimajai.
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP
1725 WEST 47TH STREET 

Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771 
16 metų patyrimo.

TURTAS VIRŠ------------- $4,000,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - 275,000.00

Dabar mokam 3^% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa- 
skolas ant namą 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL

Chartered by D. S. Government 
SAVINGS FEDERALLT

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

SAVINGS
LOAN ASSOCIATIOM 

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIKVVICH,

VAL.: » Iki 5 p. p. Treėiad.: » iki 12:00 p. šeštad.: » iki 8;00 vt v.

Yra žmonių, kurie vos pra
dėjo pirmus tobulybes keliu 
žingsnius, ir 'jau mano esą
šventi. Šv. Grigalius.

Niekuomet neleisk viešpa* 
tauti savo mintyse arba savd 
žodžiuose puikybei.

Tob. IV, 14.

Tegus kitas tave giria, o nd 
tavo paties burna

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krlkfitynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Tįsiems

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670

Standard Club

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokia Kaina j

TIK 11.00 PT.dM p n J 
4-5 Kvortos...*

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

drinksas

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Forklozuoti. Turi greitai būti 
parduoti:

10 fletų kampas $19.500.
C fletų kampas $12,000.
4 fletų. pigiai, arba mainysim ant

2 f lėto arba farmos.
2 fletų apšildomas, Marųuette

Parke $8.500.00.
Bungalow su pagyvenimu užpa

kalyje, pigiai.
Visi namai yra up-to-date, mo

derniški.
2 fletų medinis, po 5 kambarius, 

$1.000. pilna kaina.
4 fletų medinis po 4 kambarius, 

$1.200. pilna kaina.
Mažai tereikia įnešti. Renda

išmokės.

Chas. TTrnieh (ITrnikas)
2500 W. 63rd St.. Prospect 6025

Teisingas Patarnavimas

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.’s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio cash (mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų.
(Išgaunu geriausi atlyginimų iš 
Flre Insuranee Kompanijų dėl tai
symo apilegiuslų namų). Daraci 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr1 ip- 
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA - CASH ARBA

LENGVAIS UMO8FJIMAIH

Barskis Furniture House, Ine.
HOME OF FINE FURNITURE” Hl\CE IM4

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Naujenybių ir įvairenybių Krau

tuvė pardavimui. 2519 W. 63rd St. 
Įsteigia 10 metų. Pagyvenimui kam
bariai už krautuvės. Parduodu iš 
priežasties senatvės. $2.000.00 cash. 
Agentai nepageidaujami. Telefonas 
Prospect 6430.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS
Pardavimui 1937 m. Oldsmobile, 

6 cyl., 4 durų Sedan. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 4004 S. Rock-
vvell St... 3 aukštas, užpakalyje.

PARDAVIMUI KANARUOS
Pardavimui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. Atsišaukite šeštadienį arba 
sekmadienį: 2341 West 23rd Street, 
‘-tnas aukštas.

Parsiduoda arba išmainoma blz- 
bizniavą namą Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. AtsišaukjĮ 
pas savininką, telefonu — Neva 
8030.

KONTRAKTRAKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidlngus 
Apskaičiavimas dykai, — lengvi iš
mokėjimai. Terzo Construetion Co., 
7516 Smutli Damen Avė. Pbono — 
SEEley 3563,

PARDAVIMUI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galima Iš
mainyti 2-fletų namą su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3043 West Jockson Blvd., tele
fonas Nevada 8030.

RENDON Fl-ETAS 
Rendon 6 kamgarių fletas, naujai 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šauk !!«■ 4225 Princeton Avenue.

PARDAVIMUT NAMAS IR BIZNIS
Pardavimui pilnai įrengta groser
nė; medinis namas. Atsišaukite; 
4223 Princeton Avenue.

PAIEŠKOJIMAS IS ARGENTINOS 
Kazimieras Deveiki*, gyvenantis Pie
tų Amerikos .respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
BEVEIKTO Ir ONOS DEVETKYTfiS- 
PUMPUTIENftS (7), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti į dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio iŠ 
Argentinos parvežtąjį siuntinį.

PARDAVIMUI NAMAS
6 kambarių medinis namag, kar

štu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Avė. Atsišaukite: Bever- 
ly 4883. Bergenas.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run ,S gelauslų mainui 
daug dulkių išimta. Perkane K tonus ar dau
giau ai toną .............................................. ją ąą
PETROLEUM CARBON COKE,' perkant' 6 to
nus ar daugiau, tonas. .. ,|7.711. Sales tai ekstra.


