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ET IN TERRA PAX HOMINIBUS... 

DŽIAUGSMINGA Kalėdų 
naujiena skamba jau 

Kūčių vakarą, nuaidėdama 
tolyn į N. metus ir palydė
dama mus per visą laiką. 
Betliejaus Vaikelis, kaip 
'Ta ikos Kunigaikštis," j2u 
iš tolimų amžių regėtas i r 
visų lauktas. '"Sarge, kiek 
jau nakties praslinko?" (Iz. 
21, 11). Ar greit ateis Tai
kos Kunigaikštis, o su juo 
ir taika bei ramybe? visi 
klausė nuolat. Pagaliau dan 
gaus pasiuntiniai paskelbė 
linksmą naujieną, kad jau 
išsipildė žmonių laukimas. 
I r kada tas Kūdikis gimė. 
jam angelai lopšinę apie tai
ką giedojo. 

Didysis pranašas Izajas 
nusakė ateinančius taikos 
laikus. Tuomet "bus prireng 
tas Viešpaties kalnas... ir į 
jį plauks visos tautos ," jos 
padės savo ginklus, o "iš 
savo kalavijų susikals žag
rių... ir tauta nebekels ka-', 
lavijo prieš tautą." Tuomet 
net visas sutvėrimas daly
vaus žmogaus atpirkime, 
"vilkas gyvens su avinėliu 
ir lūšis gulės su ožiuku": 
net žaltys, tas didžiausias 
žmonių priešas, nieko pikta 
nebedarys. 

Bet jau du tūkstančiu mf*-
tų praėjo nuo anos naujie-1 
nos, o žmogus dar baisesnių | 
dalykų išsigalvojo. Dunda i 
šūviai, liejasi kraujas i r t e - ' 
ka nekaltųjų ašaros. 

Tiesa, Izajas sako, kadi 
toji visiška taika ateis t ik 
" paskučiausiose dien o s e""; 
žmogus ant žemės tur i ko
voti, bet toji jo kova tu r i 
būti teisybės ir taikos kova. 
Kristus žmonėms apsčiai 
malonės suteikė piktam nu
galėti. 

Žmonija jau amžius plau
kia į amžinąjį taikos uostą, 
ir kuo ji arčiau to uosto1 

yra, tuo labiau ji turi jaus t i 
tą taikos ramybę. Kas kar tą 
vis labiau ir labiau turė tų 
taika apimti visas tau tas , 
visus luomus, visas šeimas 
ir net pačią žmogaus širdį. 
Visi žmonės turėtų prie Bet
liejaus susitaikinti ir ka r tu 
su angelais ramybes i r 
džiaugsmo giesmę giedoti. 

Bavarijoje viename vie
nuolyne broliuko batsiuvio 
darbo kambarėlyje mačiau 
kuklų paveikslėlį su tokiu 
užrašu: "Pasaulyje visur 
šalta ir tamsu. Tu šviesk 
savame kampelyje, o aš sa
vame." 

Taip, jei mūsų kiekvienas 
imtų šviesti savame kampe
lyje, jau daug ledų sutirptų 
ir vargo pranyktų. R e i k a 
pradėti nuo savęs, nuo savo 
aplinkumos. "Negalima no
rėti sutaikinti tautas iki pa
saulio krašto, jeigu toje pa
čioje tautoje vienas į kitą 
žiūri, kaip vilkas į avinėlį.'" 
—kartą per pamokslą pasa
kė k a r d Faulhaberis.—"Ne
galima perpykti. kada ka
ras ant kitų tautų bombas 
meto, ir ramiai žiūrėti, kada 
toje pačioje tautoje vienas 
į kitą akmenis svaido." 

Todėl daugiau art imo mei 
lės, dsugiau socialinės teisy
bės ypač šiais sunkiais lai
kais . ' 'Opus iustitiae pax,*' 
—skelbia Pijus XII. Taip, 
t a ika yra teisybes vaisius. 
Kada per šventes vienur 
stalai lūžta, o ki tur nėr kuo 
alkio numalšinti, kada vieni 
brangiuose rūbuose čiuža, o 
kiti neturi nuo šalčio kuo 
apsiginti, kada vieni be dar
bo nuobodžiauja, o k i tur su
vargusi našlė negali nuo 
mažų vaikų ats i t raukt i ir 
malkų glėbelio parsinešti.— 
ne t ik meilės, bet i r teisybės 
t ada nšra. 

Toliau ta ika tur i įžengti 
i r į šeimas šventovę, kurią 
daugelis neri sugriauti—net | 
mūsų brangioje tėvynėje. 
Je igu jau bus galima skirt is 
dėl vieno dalyko, tai kodėl 
gi ne dėl antro, jeigu gali
ma skirt is , kada "gyveni
mas... yra pasidaręs nepa
kenčiamas," tai, norint skir
tis , p irma galima padaryt i 
tą gyvenimą nepakenčiamu. 
Da r daugiau, mintis, kad 
gali būt i leista persiskirti, 
jau dabar šimtams ir tūks
tančiams šeimų gyvenimą 
padary tų nebepak e 1 i a m ą. 
"Mintis apie galimumą skir
tis drumstų net vestuvių, 
džiaugsmą: vienos ar an-1 
t r o s puses širdyje glūdėtų' 
abejonė, ar ki ta pusė t ik ra i ' 
nori gyventi iki gyvos gal- : 

vos," kalba mūsų Vyskupas.! 
i 

"Vienas dalykas palieka; 
savyje prieštaravimus ir j 
nuodėmę,—sako tas pa ts 
ka rd . Faulhaberis : prieš mi
nių žudymą kare šauktis 
5-jo Dievo įsakymo, o norėti 
pateis int i išniekintų mote
rysčių vaikų žudymą," tą 
žudymą, kurio skaičiai "y ra 
didesni, negu D. kare žuvu
siųjų sąrašai ." 

Galop džiaugsmingos nau
jienos paskutinioji buveinė 
t u r i būt i pati žmogaus šir
dis ; iš jos tur i pasi traukti 
nuodėmė, didžiausias taikos 
ir ramybės priešas, ir į ten 
įžengtų švenčių džiaugsmas. 
Mūsų širdis turėtų būti plati 
ka ip ir pasaulis, visus žmo
nes apimti, už visus aukotis 
i r dirbti . E t in t e r ra pax 
hominibus—ramybė žemėje 
geros valios žmonėms, ra
mybe tiems, kurie turi pla
čią širdr, kurie neprisiraki-
na prie turtų, prie pramogų 
kur ie savo širdyje vietos 
padaro Betliejaus Kūdikiui 
ir jo Earalystei . 

K. Ka l i s . 

PRAKARTĖLI KVIEČIA 
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—TfiVELI, man baisu... 
Ar girdi, kaip lauke ūž!a 

Vargšas tėvas juo buvo 
nelaimingesnis, nes jam sti
go paguodos nuraminimo, 
koki tegali suteikti Apvaiz-

" da: j am stigo tikėjimo... 
-Miegok, mano brangio- X o r s j į s i r b u v Q i š a u k l ė ; a 8 

ji, miegok... ryt išsigiedrins k r i k š č i o n i š k o j e dvasioje, bet 
ir paliaus šėlusi audra... 

Garbe aukštybėse — gieda angelai. 
Sieloms ramybę garsina linksmai. 

Bėkit, vaikai, į stainatę,— 
Rasit, Kūdikį mažutį 

I r Jo motiną. 

—Ne tėveli, aš negaliu 
užmigti... man viskas ir vi
sur skauda... 

—Šie žodžiai, it peiliu. 
vėrė nelaimingojo tėvo šir
dį... Nuleido žemyn galvą, 
norėdamas pašiepti ašaras, 
kurios veržte veržėsi iš jo 
akių. 

Dejai Jau nuo senai ma
žoj'. M3ry!:ė negalėjo nakti
mis miegoti. Ją kankino iš 
motinos paveldėta liga, kuri 
laikė ją prirakinusi prie 
skausmų patalo... Kankinąs 

jau nuo pat savo jaunystės 
dienų jis spsjo užmiršti ke
lius į bažnyčią. O dabar, bū
damas tokiame nusiminime 
ir sielvarte, jis dar labiau 
nugrimzdo netikėjimo ban
gose. Bedieviškieji laikraš
čiai, kuriems jis pašventė 

Pro žvakučių šviesą 
Pro žvakučių šviesą, 
Pro eglutę žalią. 
Ateini į žemę 
Dangiškas Vaikeli. 
Sidabrinės gėlės 
Ant laukų pražysta 
Tau ir Tavo meilei 
Prakartėlės Kristau. 
Skamba linksmios giesmės 
—Gloria n u a i d i . . . . 

1 Šventas džiaugsmas dažo 
Piemenėlių veidus. 
Čia žalia eglutė, 
Čia žvakutės liūdi . . . 
Leisk Tave pasveikint, 
Mielasai Jėzuli. 

L. Narbu tas . 

Sustoję aplinkui visi maldingai, 
Pasveikinkit Jėzų karštai, meilingai 

Palinksminkit Vaikelį, 
Priimkit dangaus Svetelį, 

Dangaus Svetelį. 

visas savo jėgas ir gabu- : 
mus, išplėšė iš jo širdies ti- l i s J § z u s t o k s g ražus , toks 
kėjimo diegus. Nors matė š™™5 ^ ė j o į mane su 
jis dievotą savo žmonos šypsena ir aš Jį pamilau... 
mirtį, nors gerai pastebėjo **'- k a i P į n o r i u d a r ^ 
su kokiu tikėjimu i amži- J J Pamatyti... 
nuosius dalykus ji mirė, bet —Tai negalima, m a n o 
visa ta i neprižadino jo sie- brangioji, girdi, ka ip ūžia 

ją kosulys, kas valandėlę l o ; j e . ^ ^ 1 , ^ tikėjimo jau- vėjas, šėlsta audra i r kr in-
draskyte draskė jes krūtinę, 
o šaltas prakaitas apipilda
vo jos taip puikų veidelį. 
Nelaimingas kūdikis, bet 
dar nelaimingesnis tėvas!... įr nepertraukiama tyla už 

smų... 

n. 
t a sniegas? 

—Sniegas krito i r perna i ! 
—Taip, bet tuomet t u bu-

Buvo Kalėdų naktis, ilga vaį sveika. 

Piemenėlių Mišiose 

Rodos, girdžiu pasveikinimą, neapsakomai mums brangų 
Nužeminta, klusnia širdim Arkangelui kalbėjai; 
Matau Tave išvargusia po 

. —Taip, teisybe — a tsake 
Tai buvo vienintelė jo duk- viešpatavo silpnai apšvies- nuliūdusi mergaitė, 
relė. kurią jis už vis labiau tame kambaryje. Laikrodis _ _ Q iš kur tai žinai, te
mylėjo... Ir kokių tik prie- =šmušė vienuolika. Mieste Veli? 
m o n i l * J i s nesigriebė, kokios tuo tarpu pasigirdo gaudžią, Pagaliau nuaidėjo pasku-

V. Milaševičiūtė P ^ ^ 1 1 ^ 0 5 nedarė išgydy- bažnyčių varpų aidai, kurie | tinieji varpų garsai i r t ik 
mui savo dukreles... linksmai skambėdami skel- girdėjosi važiuojančių gatve 

Parsikvietė garsiausių ir bė šios nakties šventumą. ] bildesys ir žmonių einančių 
labiausiai prityrusių gydy- Kristus g ^ ė - Kristus gi-j į bažnyčią girgždėjimas. 

- u _ nu!- vis gauuė varpai. Kcl-_ —Tėveli, ar Kūdikėlis Jė-
—Gelbėkite mano dukre

lę—maldavo jis gydytojų.-
kites tikintieji, skubėkite I zus y ra ir šiemet bažnyčio-
prie altorių.- š t a i šventa į j e? 

nemigo naktų, ra Kūdikiu ant atiduosiu jums pusę savo į ^ , T ^ J didį diena. Die- —Taip, y n 
_ . t u r t o . , ^ ^ KiMKkįH 7i7orin^ alwIeSLK ^^fcfe^-i^=a rankų 

Tenai—mažojoj Betliejaus prakartėlėj. 

* • * 
Išminčiai tolimų kraštų pasveikint Kūdikį atėjo; 
Prie kojų dėdami Jam dovanas iš aukso, smilkalų ir myro;-
Išgirdę balsą angelų prastučiai vargdienys skubėjo 
Skubėjo sveikint piemenys iš t y r ų . . . 

•* • * 
I r vėl matau, šią nakt, čionai su Kūdikiu esi 
šypsais, Marija, mums Mišiose Piemenėlių... 
Su sopuliu širdy—paguodą mums neši. 
Su sopuliu—dH mūs, didžiųjų nusidėjėlių. 

yra . 
^^__^ - i vas Kūdikis užgrae, štoke—u ^Nfe--«šE 
Gydytojai dekodavo už j J d t e fSkintieil atiduokite, J is ten esti. 

tokį pasiūlymą, bet vaiko ^ ^ J a m _Ar ^ „ ^ ^ 
Jau išgirdo miesto gyven- —Taip... bet j au senai ; 

tojai šaukiančius varpų bal- a tsakė p. B. truputį sumi
šus. Tamsumoje paskendu- šes. 
sių namų langai staiga nu- —Ak, kad būtum toks ge-

I švito žiburiais. Juodi šeše- ras , kad būtum toks g e r a s ' 
aiškiausiai liudijo, kad jos U a i - m g tčSt&bdįiū*. sudėdama rankutes kalbėjo 
dienos jau yra suskaitytos. y i s i s k u b ė j o . hgS^Bą p i 3_ m e r g a i t ė 

Tėvas nė valandėlei neat- m e n § l i ų m i f i ų ^ d a a ^ & _ g g J r ^ k o m a n Q 

sitraukdavo nuo loveles, bai- •»c„WTr+s ^ K „ , - „<-c.;,}„o^ ;,. T. - -,o 
Maryte giliai atsiduso ir brangioji!? 

sus skausmai draskė io šir- -,- - --- -- - ..- ,.,. 
=>«^"^<" MI***-* j ^ gailiai pažiurėjo 1 tėvą. —Norėčiau, kad nueitum 

dį... 

neišgydydavo. O ligonis die
na iš dienos darėsi silpnes
nis... išblyškę mergaitės vei
deliai kartkartėmis pasipuoš 
davo tuo melsvumu, kuzis 

PO ŽL4rRL\USI0 IK KKUVDOAUSIO MCŠIO 

Sveikas temperamentas, 
r amus ir linksmas tempera
mentas , gyvas ir aiškus pro
tas , nusistovėjusi valia i r 
gryna sąžinė — tai tur ta i , 
kur ių joks pasižymėjimas 

', nei jokie tur ta i negali pa-
ke 's t i . 

Pažinti išrinktuosius yra 
gėris , o gyventi su j a i s — 
t ik ra laimė. Laimingas tas. 
kam netenka bendrauti su 
kvailiais. B. L 

—Tėveli, a r girdi?—šnib- į bažnyčią i r man pasaky-
ždėjo j i tyliai. tum, a r ten ir šiemet y ra 

—Taip aš girdžiu, mano Kūdikėlis Jėzus an t šieno 
. brangioji! Girdžiu tuos var- paguldytas? Ar ten dabar 
pų aidus, kurie trukdo tau taip pat yra daug gėlių i r 
miegoti. daug šviesos prie Stainelės? 

—Ak. tėveli, tai niekis. —Bet aš negaliu tavęs 
atsakė margaitė sudėdama palikti šioj valandoj: kas 
rankutes an t krūtinės, ku- tave prižiūrės, mano brangi 
rios vidujiniu karščiu degte Maryte, kas gi tave taip 
degė. Perna i šiuo laiku aš stropiai saugos.—kaip tavo 
nesirgau i r audra ne taip tėvas? 
šėlo... Mama dar tebebuvo... —Tuo laiku Terese galės 
Ak! kokia tai buvo atminti- prie manęs pasėdėti, 
na, graži diena! Aš. tėveli. — i r kas tau per malonu-
ją atmenu labai gerai... Ma- mas, jei aš nueisiu į bažny-
mytė atsikėlusi anksti rytą, čįą? 
liepė mane aprėdyti . J i no- —Dideliausias m a l o n u -
rėjo paimti mane drauge su mas, mano brangusis tėve! 
savim į bažnyčią. Man buvo Mama sakė, kad Kūdikėlio 
labai smagu, nors ore buvo Jėzaus lopšelis yra tik vie-
šalta ir sniegas krito, kaip ną s y k į per metus šv. Kalė-
dabar. Terese paėmė mane dose bažnyčioje pas ta ty tas . 
ant rankų ir nunešė į baž- _ T r tu žinai, kad šian-
nyčią prie Kūdikėlio Jėzaus, dien šv. Kalėdos' 
Ak, tėveli, kaip ten buvo —Taip, gerai žinau! 
gražu! —Tad dieną nueisiu į b a i -

Tiek šviesos, tiek gėlių n y c i a ^ 
prie lopšelio, prie Betliejaus - V a i k e l i s nuleido galvu-

Katalikų kapelionai y ra ištikimiausi kariuomenės tarnai. Kur kariuomenė siunčiama, stainelės!.. Visi varpai akam t c i r_ spindinti, blizganti 
kad ir į pavojingiausias vietas, sykiu eina ir kapelionai su dvasiniu patarnavimu šis bino. bažnyčioje buvo daug. a š _ a r a g į t krikstolas nurie-
atvaizdas atsiųstas is Tarawa salos, k i r Amerikos marinų istorijoj buvę žiauriausios ir daug žmonių—o taip puikiai J° ^T J0 8 išblyškusi 
kruviniausios kovos. Salą apvalius nuo priešo, tuojau pastatytas altorius ir kun giedojo!.. skruostą. 
Charles C. Riedel iš Philadelphia arkidiecezijos atlaikė šv. Mišias. Jam patarnauja ki- Mama prisiartino prie štai ~ N a J*u *^ i r * 7 ^ e r k į 
tas kapelionas. Kai kurie kapelionai Tarawa kovose yra pasižymėję didvyriškumu. neles i r parodė man gulintį m a n o brangioji!—sušuko te-
(NCWC-Draugas photo) Į an t šieno Kūdikėlį. Mažutė- (Nukelta į 2 pusL) 
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LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR LAIMIN
GŲ NAUJŲ METŲ! 

LINKIME PIRMIAUSIAI "DRAUGO" 
AD:JlNIS7RAClj--a. VISAI DVASIŠ
KU Al, GIMINĖMS? DRAUGAMS IR 
"DRAUGO' <per mane) SKAITYTO
JAMS. GAR Y. INDIANA HARBOR. 
CHICAGO KEISK f S. PLAČIOJE CHI-
CAGOJE. DETRCIT. SPRINGFIELD, 
CALoMET CITY. HAMMOND, ROCK-
DALE. KANKEKLE IR KITOSE \ T E -
TOSE. 

J. J. AUKSKALNIS -
"Draugo ' Agentas 

iR SUNŪS 

(Atkelta iš 1 pusi.) 
\ a s ją bučiuodamas. Nejiu-
gi tu noiėtum. kad aš tuč 
tuojau ir pasišalinčiau nuo 
tavęs! 

—Kad tik nueitum ; baž
nyčią, atsake meiliai pažvei 
gusi mergaite. 

—Tėvas paskambino ir *-
išgirdusi tarnaitė tuoj atsi- ^ 

T^f^^^ry^t^^k.M'ii n? LAIMI M-I 
SAUJŲ METŲ 

Linkiu Visi ms Savo Kostum<.iiams ir Diaugams 
LIBERTY TAILORS 

T. BRAZIS, Sav. 

Cleaners, Dye r s and Fur r i e r s 

^ 

1403 So. 49th Ct. Cicero, II inois 

Cicero 6841 

f 

Jf 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
IR 

Laimingų Naujų Metų 
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS. DRAUGAMS 

IR \7ISIE:vIS SAVO PAŽĮSTAMIEMS 

• 
PRUZiN FUNERAL HOME 

AMBULANCE SERVICE 

T t l M T ^ o f c S ^ i n S t r ' Gary 9000 
GARY, INDLANA 

skubino. 
—Pasilik truputį prie Ma

rytės, aš tuoj sugrįšiu. 
—O kaip esi geras, mano 

tėveli sušuko linksmai nu
džiugusi mergaitė. — Kaip 
geras! 

Teresė atsisėdo šalia jos 
lovelės. Ligonė užmerKe 
akis. 

m. 
u Neužilgo ponas B. įžengė 
: ^ s l erdvią bažnyčią. Tkinčių 

jų rcinios buvo prlpildžiu-
sici v:są bažnyčią. Skardūs 
vaigonai griežė melodingais 
tonais. Kartais jų balsai bu 
vo t : i ; gal ingi , kaip kokioi 
audros ūžimas ar griausmai 
tai vėl švelnučiai ir malonūs, 
ar graudūs ir ilgesio pilni, 
kaip vaitojimas atgailojan-
čios sielos... Debesyse kve 
piančio smilkalo buvo iški
lęs žibąs ir tūks:antimi ži
burių šviečiąs 3ltorius. pui
kiai papuoštas gėlėmis ii 
žaliuojančiais augalais. Po 
nas B. pakelta aukštyn gal
va pciejo p-r iiazny^cį i-
prisiartino prie grotelių, ui 
kurių tarytum kokiam geliu 
ir krūmų darželyje meiliai 
viliojo Dieviškojo Kūdikėlio 
Stainelė. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

AL'S 1401 CLUB 
Algirdas Brazis , Sav. 

H 

1401 So. 49th Ct. Cicero, Illinois 

^ 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Lietuviams 

BRYAN HARTNETT 
ALDERMANAS 

12-to Wardo 
PIRKIT U. S. KARO BONUS IR ŠTAMPAS 

rf 
y/ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ M E T Ų ! 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems 

STANLEY J. SACHARSKI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Moderniška Koplyčia Dykai 

1735 Wabansia Ave. Chicago, Ilk 
Telefonas Brunswick 2535 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
' NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

FRANK THE TAILOR 
Fur VVork Our Specialty — Cleaning and Remodeling 

^ 
3255 S. Halsted St. Calumet 6018 Chicago, Iū. 

tjr 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ- IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
lenkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Melrose Park Grocery and Market 
VALUCKAS ir GŪDŽIUS, Sav. 

Parduoda geriausios rūšies Grosemės produktus. 
Aiesas, Vaisius ir Daržoves. 

1418 No. 18th Ave. Melrose Park, EL 
TeL Melrose Park 3346 
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—Vaikiškos užgaidos — 
/f mąstė jis sau—pasiųsti ma-

•fr 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ LR LAIMINGŲ 

NAUJŲ LIETUI 

Sveikiname Visus Savo Kostumerius, 
Draugus ir Pažystamus 

C. KRIKŠČIŪNAS IR 
ŠEIMYNA 

UŽEIGA 

_-v ne čia tokioj valandoj, tok'u 
1 laiku!.. Taip mąstydamas p. 

ttl 

4501 S. Ashiand Ave. TeL Yards 2503 

B. išdidžiai pasižiūrėjo. Ma
te jisai minias tikinčiųjų, 
su paienktonr.s galvomis, su 
sudėtomis rankomis, paskec 
dusius maldoje. Čia visa lyg 
sakyte sake, kad tie žmones 
yra pilni tvirto tikėjimo ir 
karštos meilės prie naujai 
gimusio Dieviško Kūdikėlio. 

Šv. Mišios jau buvo prasi
dėjusios. Kunigai brangiais 
liturginiais rūb3is apsirėdę, 
atlikinėjo šventas paslaptis. 
Džiaugsmo pilni bažnyčios 
giedojimai jungėsi draug su 

(Nukelta i 3 pusi.) 
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Tuffy Tums In 

LiyK>\lŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kos tumer iams i r Draugams! 

MILDA AUTO SALES 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

NAUJAS ADRESAS 

Chicago, Illinois 

LINKIMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams i r Draugams 

Chicago Savings and Loan Ass'n. 
JONAS* PAKEL 

Ofiso Vedėjas i r Iždininkas 

907 W. 35th SL 
TeL L A F . J ' 

Paskolos lengvais termais 
ZYz.% dividentai mokama ant padėtų pinigų 

6816 So. Western Ave. Grovehill 0306 
Padėti pinigai iki $5,000.00 apdrausti 

Federalės Valdžios Agentūros 

Linkiu Visiems Mano Klientams ir Draugams Linksmų 
ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ: 

C. J. PAZNOKAS 
Lietuvis Advokatas 

10707 So. Michigan Ave. Tel. Commondore 4885 
Linkiu \'i?irr'.s Man K'>stuTw .m; ir Draugams Linksmų 
SV FALfiDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 

P. PAZNOKAS KRAUTUVE 
10707 So. Michigan Ave. Tel. Pullman 1293 

LINKSI ŠV. KALf.DŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu JrS*if o t Sa>o Kujtmne tams ir Drangoms 

V. P. PIERZYNSKI 
KKVL ESTATE — GENERAL CsSUKANCE 

ii* 
4559 So. Paulina St. TeL TAUds 0145 

mmiįjįA 
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Grace Joyce and her dog "Tuffy" 
<were on the way to the rreart d*a<-
ers to tom )n »alvag*d fat when 
thi« pJcture w n inapped. Unc*« 
Sam want« uaed kitcfc'n fat 1or 
mumtioni and medicinai*. Tuffy u 
interested because a by-produM 0 
fat n.vase >• uumal'. eci. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Lriikm Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

BRIDGEPORT TAVERN 
ANTON CHURAS, Sav. 

3253 South Halsted St. Chicago. Illinois 
Budweiser Exclusively — Fine Wines and I iąuors 

Phone Victory 8684 
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"l HEMO THC f M 0 » VAS CLOSiHG AMO I JUST THOUOHT l'O 0ROP 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ 

Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams! 

JUOZAS IR GRASILDA UKANIAI 
GROSERNE IR DELICATESSEN 

4429 So. FaiiTield Ave. Chicago, Illinois 
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Penkta i , gruocL 24 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS. HTiCAGO ILLINOIS 

Jr LINKSMŲ .<!'. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Visiems Pacijentams, Draugams ir Pažįstamiems 

DR. AL M. RAČKUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

= ^ 

v 
4204 Archer Ave. Virginia 1886 

CHICAGO, ILLINOIS 

Prakartelė kviečia —Ponas B. prisiartinc —Jis taip moka paguosti ponas B. tą pačią dieną, grį- —Nuo to laiko Marytes 
prie grotelių u ii^ikiaupė- ir priglausti visus, kurie žo į Kūdikėlio Jėzaus bai- sveikata žymiai pagerėjo .r 

sušuko iš gi (Atkelta 15 2 DUSL) _^ Dieve' =-šuk- 'š i k e n č i a - J i s i r t a v c - m i e l a s nyčią ir atsiklaupė prie; dar nepraslinko ne mėnuo 
i Angelų chorų balsais, gie- ' ' s , u 1S & teveli, kvietė... klausyklos. Rytojaus diena, laiko, kaip ponas B. su *avo 

. ». . . . __ lumos siraies—ir asaru sro . . . - - »:_• 
I dancių amžinai Hosanną _x__, 5 ,n , , * ^ susitaikęs su Dievu, prisiar-; dukrele klausė toje pačioje 
I Dievui Aukštybėse. ves uzpyie jo ve dą... O Die- Tėvas nebedavė jai kai- . ^ ^ S t ^ 0 f ' bažnyčioje šv. Mišių, dėko-Ant šieno paguldytas dai ^ k t T Z k I r T " t f ' * * G y V a i ^ ^ * " ^ kad vėl susiiunVu su savo darni savo Kūrėjui. Ant šieno paguldytas dai-;—atiduok mano vaikei}, c s t a b i a valandėlę. kurią jis =, - . . 
l u s paveikslas Kūdikėlio į aš vėl prie Tavęs sugrisiu! ^ ^ 0 bažnyčioj. Kaž- Tvere^" 
Jėzaus, kurs rodos kiekvie-i „ , , - w »-.. __-_ 

Pagabau ir nelaimingasis kokia viltis iš širdies gilu-

M. T-dK. 

nam, šypsojosi, tiesdamas' ." ~t377~.~ .7 - ~ — ^ & — ' . . . . . . , „ ~. Jr Z ;, ' V ~ tėvas išėjo iš bažnvčios. Ant mos įskilo ir nekaltos jau-mazas rankutes, tarytum, , » _ , . I - j . . . . | bažnyčios laiptų jis sutik. norėdamas visą žmoniją pri- t , J 

i .̂- ^ . 7„f vargšę elgetą ir davęs ia 
glausti prie savo Dieviškos' . . . TT * J 

gausią išmaldą, grįžo name 

t? 

Širdies. P. B. ilgai j Jį žiū-
fi rėjo. Nuostabus susijaudi

nimas perėmė jo sielą... Jo 
akių žvilgesys, tarytum, jam 

IV. 

SVEIKINU VISUS 
SAVO KOSTUMERIUS, 
DRAUGUS, IR VISUS 

PAŽĮSTAMUS SU 
LINKSMOMIS 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS, 
IR LAIMINGAIS 

NAUJAIS METAIS! 

nystės tikėjimas atgaivino 
suskaudusią jo sielą,—jam 
taip ramu. Nekaltos mer
gaitės meilė Kūdikėliui at
vedė skęstantį tėvą priepra 

Dvi mylinčios akys ir nu- kartėlės... 
. švitęs džiaugsmu veidelis nenorint, atsigręždavo tai Įl ... . & . : ~ ™ ^ Dabar jis sudrebėjęs nau-, . . . . V. » ,„.~. i sutiko tėvą įeinanti i dukre-, s 

M l s i a s ' l lės kambarį. ! jais jausmais ir pagriebęs 
—Tėveli, juk Kūdikėlis tt l s a v o Smhl glaudė yri3 

Jėzus geras. savo širdies, graudinfrt-L aša-

- T a i p , geras, mano bran *** l i e d a m a s -
gioji... —Reik dar pasakyti, jog 

JOS. F. BUDRIK 
3241 So. Halsted S t Chicago, 111. 

^ : 

t? ^ 
LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
LinJciu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

HALSTED ST. POULTRY HOUSE 
Butter, Eggs and Dairy Products 

CARL VVUTZEN, Prop. 
Live Poultry to Order. 

3426 So. Halsted St . . Yards 5746 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Į JUOZAS ir PUDENCIJA RACIONAI 
AUDITORIUM TAVERN 

3137 South Halsted Street 
TeL VICtory 6172 Rex. YARds 1390 

tir 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 

JOHN PAKEL 
NAMŲ STATYTOJAS 

6816 S. Westem Ave. Chicago, I1L 
Telefonas Grovehill 0306 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

tai į Dievišką Kūdikėlį, tie 
siantį prie jo savo Dieviš 
kas rankutes. Norėjo nusi
kratyti nuo to apsvaigimo, 
norėjo išeiti iš bažnyčios 
atsigręžė — eiti... bet nega
lėjo... Žmonių minių minios 
buvo pripildę šventovę... Tuo 
laiku kunigas pabaigęs šv 
Mišias prisiartino prie gro
telių, persižegnojo ir taip 
prabilo: "Ateikite pas mane 
visi, kurie vargstate ir esa
te apsunkinti, ir aš jus at
gaivinsiu." 

Tuos žodžius kunigui ta
riant nelaimingas tėvas su
drebėjo... Lyg nenoromis 

i pasitraukė arčiau, kad ge-
tf_ į riau išgirsti... 

Su dideliu susijaudinimu 
sėmė dangiškos paguodos 
rasą įtekančią į skausmais 
prislėgtą jo širdi . O kuo
met paskutiniųjų kunigo žo
džių aidai nuskambėjo, jis 
dar ilgai giliame susimąsty
me nepasijudinąs pasiliko 
Atėjus laikui Komuniją dar 

jjj linti tikinčiųjų minios arti-
=j(3 i nosi prie Dievo Stalo. Jis 

matė su kokiu tikėjimu ir 
meile jie priimdavo Dangiš
kąjį Svečią į savo širdis... 
Atsiminė jaunystes laikus 

; ir laimingą tą dieną, kuo-
! met pats buvo dalyviu Dan
giškos puotos. Pamatė dva-

; šioje savo motiną, dievotą 
' moteriškę, mylimą žmoną... 
Į mąstė apie vienintelę duk
relę gęstančią mirties pata
le... ir neapsakomas skaus
mas suspaudė jo širdį... 

—Kai pakėlė galvą, baž
nyčia jau tuštėjo. Žiburiai 
buvo užgesinti, tik Dieviško 
Kūdikėlio Stainelė, kaip pa
guodos žvaigždė, žibėjo tam 
sumoje... 

r# <FotaBetttrBmj 
U.S.WARBQNDS 

Lt Abace-Lonain* even ta* 
family Bimes ha ve been taken f rom 
the r e s i d e n t s and Germanimd 
n a z a e a ntetitated. Century-old 
Freneh streets of Mulbonae, Stras-
bourg, Meti bare been gi ven Nazi 
names. Ia tbeir effort to destroy 
•H Freneh culmre te tbese prov-

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ ' 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
Res.: 1601 S. 49th Court Pbone Cicero 311 

Office Phone Cicero 311 

Grant Works Coal 8C Oil Co. 
ADAM RERNADIŠIUS, prop. 

WE SELL FUEL 01L 

16th SL and 49th CL Qcero, DL 
^ J1 

J? 

I. IR IUZEFINA BALSEVIČIAI 
HARDW ARE IR MALIAVŲ KRAUTUVE 

2S25 S. Hoyne Avenne TeL CANml 6850 

i ta* privaiely < 
Frenca oook books. Ia Strasbourj 
aloue aearir 20,000 homes aara 
been damaged in Uas wir bot tba 
lamiikutl ttill pray lor allied bomb-
eiB to come orer aaain with tbeir 
blockbatera. 

Ia Aawrka oor wir effort* ar* 
rerthelea. t b » 

; b* determined if we are to de-

« l i 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 

Linkime Visiems Mūsų Kostumerims ir Visiems 
Lietuviams! 

I 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ N A U J Ų M E T Ų ! 

Linkime Visiems Mūsų Draugams 

T A U P Y M A I 

APDRAUSTI DU $5,000 Per 

AGENTŪRĄ FEDERALINĖS 

VALDŽIOS. 

SAFETY DEPOSIT BAKSAI 

DABAR tai laikas padėti savo 
brangins dokumentus į Safety 
Deposit Baksą mokant mažai 
kaip $3.00 į metus. 
DABARTINI 3% DrVTDENTAI 

Corner MTLWAUKEE, NORTH and DAMEN Avenues 

FAIRFIELD SAVINGS & LOAN ASSN. 
Estoblished 1901. Assets Over $2^00,000. 

G. M. BRIODY, President 

PIRKITE KARO BONDSUS IR ŽENKLELIUS ČIONAI 

^ 



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS P e n k t a i , gruod. 24 d., 1943 

<F 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
„ P R O G A 

II KŪČIOS NAKTIS 11 
(Vaizdelis iš Baltgudijos. Marės Radzevičiūtės) 

WHATS 
THIS PICTURE? 

•4T 

užsikrėtusi 

Nuoširdžiai Sveikinam Mūsa Kostamerias, Prietelius 

I r Visas Lietuvius Linkėdami Daug Laimės Ir 

Džiaugsmo Tamsta Gyvenime! 

«rURNITUR£ 
U A N U F A C T U R I N S C O M P A N Y 8 

4179-83 Archer Ave. TeL Laf. 317J 

CHICAGO, ILLINOIS 

—Ar yra iš Gajavo ar- klausė mergina 
kliai! jo linksmumu. 

—Čion. štai! —Juka bus su grybais ir 
Ir apdriskusioje skrando- kleckai bus su aguonomis ir 

je bsrmikas, pamėlinavęs saldžios virintos grušios. 
nuo šalčio, vienok draugiš- Be to. kiekvienas gansime 
kai šypsodamasi, atsistojo po silkę i r puskvortę degti-
priešai klausiančiąją. rody- nes. Ponia liepė užtiesti sta-
damas ranka ant savęs, pas- lą staltiese kaip palociuje, o 
kui ant rogių, uždengtų pra šieno aš atnešiau geras raz-
s t i namų darbo uždanga, ginęs, idant paskui kiekvie-
pakinkytų su pora nušertų nam arkliui užtektų po glė-
vidutinio ūgio arklių. belį. Girdi, bėri, ir tu para- džiojo ausis, per prastą ap-

—Kur antroji panaitė?— gausi švento šieno, už tai darą nusiskverbė iki krūti-
pakhusė jisai.—Ponas liepė bėk. bėk kiek tik drūtas! nei ir nugarai, 
parvežti dvi panaitės nuo K r i s p r u n k š t e l g j 0 taip. Merginos nutilo. Paslėpė 

jeg jį apsiautė Ursi durnai, net savo kojas. sus ;3paudš. 
o bernukas kalbėjo toliau: sėdėjo nesikrutindamos. šal-

—O paskui eisime su ka- tis gnaibė jas sulig kaulų, 

too -o^ 4 ^*m«. Ui«d ' V 4 • < . « ( vc~< me«t 

*<K « l yo*i * *w ir to t«n-

gelžkeldvario. 
—Dvi ir parveši, mano 

mie'.as. Yra ir kuparėlis. 
Jaunas bernukas vien tik 1 § d o m i s į p a l o t ų p ^ ponus, vėjas persiskverbdamas per ^ 

šypsrjosi. Privažiavo prie N § r a a b e j o n e s bus i r k i t a lengvias skrandutes degino •— 
stoties durų. sudėjo į roges p u s k v o r t g . 0 po tam nušok- kaip ugnis. Jodvi nematė £ 

jau nei kelio, nei apielinkės 
užmerkė nualsintas akis. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMI\GŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostianeriams ir Draugams 

MIDWEST SERVICE 
STATION 

2335 S. Westeru Ave. Cor. 23rd PL 
Phone CANal 3764 

PHILLIPS "66" PRODUCTS 
MOTOR OiLS, RANGE & FUEL OILS 

V. YUKNIS, Sav. 
J> 

daiktus, rūpestingai apkam
šė merginų kojas, potam 
užlipo ant ožio. pliaukšterė

sime į kaimą pazujoti! 

Jis juokėsi kaip kūdikis. 
jo porą sykių nugrubusiais B a ' : i J ° dantys iš pamėly-

r ^ 

^ # 

r? LINKSMŲ ŠV 
- ^ 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NJrjr MFTF 

Linkiu Visiems Savo PacijenUtms ir Draugams 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
r » -'•• - • DEMTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. Tel. Yards 2246 
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare. Seredoj pagal FUtartį 

^ 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Ir Laimingu Naujų Metų! 

Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams! 

• 
UNIVERSAL SHOE 

STORE 
3339 South Halsted Street 

A. ZALECKIS 
i r 

J. MARTIŠAUSKAS 
Savininkai 

=£ 

de'nais. paėmė vadeies. su
švilpė ant arklių ir rogutės 
nučiuožė. 

Išvažiavo į lauką lygų. 
lėkštą, kur-nekur apaugusį 
nuskurdusiomis pušaitėmis, 
berželiais ir ėgliais. Kiek 
akys užmato, niekur nema
ty t žmogaus sėdybos. 

Šaltis buvo baisus ir su 
vėju, ką griebia iki kaulų. 
Merginu nosvs. truputi išbri
dusios iš po skepetų, parau
donavo kaip nuno k u s i o s 
avietes. Jodvi spaudisi viena 
prie kitos ir slėpėsi, kaip 
galėjo mio vėjo. Priešai jas 
leidosi kruvina saulė, pova-
liai nuskęsdama pilkuose 
ūkuose sniego. 

—Ar parvažiuosime iki 
nakčiai? — paklausė viena 
mergina važnyčios. 

Galva jo apdengta kepure, 
įgijo ant saulės spindulių 
aukso spalvą. Ausys, pečiai. 
kaklas, rankos nei kuomi 
neapdengtos tyčiojasi iš šal
čio. 

Atsigrįžo su paprastu sa
vo šypsojimosi. Skruostai, 
antakiai, pteukų galai pabal 
tavo nuo sniego. 

—Davažiuosim! — atsakė. 
—Ponas liepė vyti arklius, 
idant ant vakarienės pris
pėti į namus. 

—Viso kelio t rys mylios? £ 
—Trys, sako žmonės. Iki 

miestelio dešimts verstų, o 
nuo miestelio adyna važia
vimo. Panaitės sušalę galės 
sušilti pas Mendelį karčia-
moje. 

—0 tau ar nešalta? 
—Ne!—atsakė jis šypso

damosi. — Važnyčiauju jau 
dešimts mėnesių. 

—0 kaip tavo vardas? 
—Danilka nuo krikšto, c 

Gučas po tėvu. 

n a vašios burnos ir akys iš 
po skruostų linksmai žvil
gėjo, tuom laiku kada šal t 's 
ant veido siautė baltais piėt 
mais. kaip piktoji angis kan 

drebėjo atvejų atvejais. Sa
vo likimą jodvi pavedė į Da-
nilkos rankas ir atsidavė 
Dievo Apveizdai. 

Jodviem rodėsi, jog va-

(Nukelta i 5 pusi.) 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Pacijentams ir Draugams 

Dr. John J. Sme+ana 
Dr. John J. Smetana, Jr. 

OPTOMETRISTS 

^ 

1801 So. Askland Ave. Tel. CANal 0523 
4* 

=^1 

~1 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

GEORGE IAŠKUNAS TAVERN 

Užlaiko Tik Pirmos Rūšies Gėrimus 

1401 S. 48th C t Cicero, III. Tel. Cicero 6940 

^ 

^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ TR LAIMINGŲ 
N A U J Ų METŲ 

T.intciu Visiems Šnvo Kosf-.imeriams ir Draugams 

CICERO 
STATE BANK 

25th SL ot Cicero Ave. 
CICERO, I L K 

J? 

^ J> 
^ 

: ^ , 
LINKSMI ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams i r Draugams 

Tony The Geaner 8C Furrier 
ANTANAS IR ONA LLKOŠ1AI, Sav. 

2555 West 43rd Street 
CJUCAMJ. ILLLNOI.s 

Tel. LAFAYETTE 1310 

Arkliai bėgo smagiai. Šal
tis juos nubaltino sulig pa
čių ausų. Bernukas t3i švil
pė, tai ginė arklius, tai gyrė 
juos, tai paryjo. 

—Ir tu ekubinies : ant va
karienės .' — paklausė vyres
nioji mergina. 

l 

LINKSMI, ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IU LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Limkirut Visiems Sa>o Draugam* ir Kovlumeriams 

Kajetonas Ir Domicėlė Kavalčikai 
BC£EKXĖ IR ( ,ROMJ!Nt ^ 

4404 So. VVood Str. TeL LAFayette 1734 

JT 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

CHERRY MEAT 
PACKERS,Inc. 

t 
453S-40 S. Marshfield Ave. Chicago, I1L 

NAPOLEONAS C. POCZULP 

Telefonai Yards 6040-6041 

r ^ 

-P 
J1 

%: 

—Žinia., skubinuosi! — at
sake bernukas.— Atsivalgy 
siu už visus adventus vienu 
ypu. J2U aš suuodžiu šei-
mynbstyje, koki ten bus gar
dumynai. 

= ^ . —Kas-gi ten b u s ? — pa-j 

LIS 

Li„i 

MŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

'i l'įsiems Saro Koslamcriams ii Draugams 

' • % 

444 
STUMBLEBSfN 

1437 So. 49th Court, Gcero, Illinois 
Užlaiko Fox Head ir Old Bohemian Alų 

<_hili i r Sandvičius Visados Galima Gauti 

PIIOIJ. : Cicero 6801 JOHN B I D K I h , Sav. 
Jt 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

Town of Lake Garadžius 
DIENA IR NAKTĮ PATARNAVIMAS 

4553-59 So. Marshfield Ave. 
TeL Yards 0748-0749 

ALBERT IR MARCELE IR SUNŪS FRAKAS 
JACOBS. Sav. 

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge" 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Ir Laimingų Naujų Metų! 

Linkime 
Mūsų Kostumeriams, Prieteliams 

ir Visiems Lietuviams. 
VALDYBA IR DIREKTORIAI 

3222-24 So. Halsted St. Chicago, Illinois 
Tel. Victory 4226 

V. 
i 

: ^ 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ! 

Linkiu Visiems Savo Kostomeriams ir Draugams 

MATAS ZIZAS 
KONTRAKTORIUS IR NAMŲ STATYTOJAS 

Namus Pata isau ir Remontuoju 

7139 S. Mozort S t Phone: HEM. 5526 

V 
Jr 

LINKSMŲ ST. KALĖDŲ iVE\XLlc IR LAIMINGŲ 
SAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams, Draugams 
I r Visiems Lietuviams 

VALDYBA LR DIREKTORIAI 

KEISTUTO SAVINGS 
and 

LOAN ASSOCIATION 
3236 South Hakted Street 

Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki 
$5,000 Federalinėj Įstaigoj. 

L 

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams ir Draugams 
Linksmą >\ .Kalėdų švenčiu 
Ir Laimingu Nauju Metą 

REAL 
PACKING 

CO. 
2710 Poplar 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas VlCtory 53;i0 

Iš vėžio to j ai Rūkytcs 
Mėsos. Dešrų ir Kumpių 

JACOB POCZLLP, 
Dist. 

Res. Tel. HEMlock 9688 

Geriausia dovana, ir viena kuria jūsų 
giminės ar draugai tikrai įvertins per 

visus 1944 nu teti "Draugo" prenumeratas. 

KŪČIOS NAKTIS 
(Atkelta iš 4 pusT.7 

žiuoja baisiai ilgai, Daugi
nosi dirste'i.i ant svieto ir 
visiškai nežinojo, kas deda
si. Staiga rogutes sustojo. 

—Kas pasidarė!—paklau
sa jedvi. 

Baimė apėmė jas. Viesulą 
neūžė j a J ankštai, a!e žemai ! 

kaip dalgio ašmenys plėšė 
nuo žemės sušalus] sniegą ir 
nešė jį, purtė ir draikė ant 
kelio. 

Taip tamsu pasidarė, jog 
vos stovintis Danilka buvo 
natomas, baltas tarsi iš snie 
go nulipintas. 

Tiktai iš šalies mirgėjo 
kasž.n kur mažutėlis žiburė-
is. 

—Gal panaitės užeisite 
pas Mendelį susišilti ?— pri-
siūlš jodviem nuolankiai. 

—Tai dar ne Gajavas? 
—Kas tau! Dar adyna ke

lio. 
—Jėzus, Marija! Kaip gi 

/f važiuoti, kad nieko nematy
ti?! Pasiliksime čion nak
voti! Kitaip pražūsime lau
kuose, paklysime,'vilkai už
puls! 

—S?ugok Dieve! Aš juk 
žinau šitą kelią; žinau jį 
k a p takelį | savo grįčią!— 
prieštarjvo bernukas. — Aš 
judvi, panytėlės, parvešiu 
kaip vidurdienyje — dievaži 
nepaklysiu! Prašau tik tru
pučiuką apsišilti, o paskui į 
roges! Netoli jau namai, ten 
iaukia vakarienė! 

—Ne, mudvi bijomėsi! To-
/f kia pusnis! Baisu! Bernukui 

vienok sukosi apie nosį kvap> 
snis gardumynų, kuriuos j is 
ižsimanė ragauti; jisai net 
ruolė merginoms rankas bu-
"hioti ir maldavo: 

—Kaip Dievą myliu, ta ip 
įėra jokio pavojaus. Gaja-
/as juk visai jau art i . Pu
šynėlis, nedidutis pilymas. o 
ten jau dvaro pievos ir alk
snynai. Kad aš bučiau ir ne
regįs, tai ir tada neapsirik
čiau. Nebiesku šituomi ke
liu ir į paštą ir pas mėsi
ninką ir pas daktarą į mie
stelį važinėju kasdien! Pa
naites tegul nesibaimina. 
Šiądien juk tok'a vakarienė 
•> mes kaip nekrikščiai koki 
sėdėsime karčiamoje! Juk 
a i griekas prieš Dievą ir 

gėda-prieš žmones! 
—Danilka. tau daugiau 

rūpi kleckai ir silkės, kaip 
mudviejų ir tavo paties gy
vastis!—sušuko viena m e r 
gina. 

—O jeigu mus užpuls vil
kai?—pridūrė antroji. 

—Ką vilkai? Jie užpuldi
nėja čigonus ir žydus-kriasi-
čius. Negirdėjau, kad ką ki
tą būtų užpuolę. 

—Na. kad taip, tai važiuo 
kim,—nusprendė vyresnioji. 

Pabuvoję trumpą valan-
| dėlę k?rčiamoje, leidosi va-
žr 'o ' i be ke^o ir pėdsako. 

Pusnis pas utiškai siautė. 
Privažiavo pro mieste'i 

ir pažadėtąjį pušynėlį. Važ-
nyčia linksmai švilpavo ir 
merginos palengva susira
mino. 

Užvažiavo ant ilgo ir sis u 
ro pylimo, tarpe karklynų 
tr brūzgynų styrinčių : š nie
kados nešienaujamos ply
nes. 

Staugiantis vėjas t rankė 
krūmus, apipildamas juos 
sniegu, švilpdamas apnu> 

LOTYNE AMERIKOS STUDENTĖS 
^ 

Čia matome studentes iš Panamos ir Pae i to Rico. Jos 
studijuoja vienintelėj Floridos moterų kolegijoj — Barry ^ 
College. J o s ne tik gilinasi įvairiose mokslo šakose, b e t . ^ z 
labai domisi visų šio k raš to gyvenimu. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
IR 

Laiminau Naujų Metui 
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS. DRAUGAMS 

IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

— DVI MODERNIUOS KOPLYČIOS — 

4605-07 So. HermTtage Avenue 
Tel. YARds 1741—1742 

4332-34 So. Califomia Avenue 
Tel. LAFayette 0727 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ 

^ 

I 

4> 

gintuose žagaruose, šitoje 
nožmioj-s vietoje vienai mer
ginai pasirodė akyse kasžin 
kas, ką mė t§ tok'.ą šviesą, 
kaip blizgantieji vabalėliai 
vasaros naktyje . 

Švysterėjo čion. ten ir už
geso. 

Staiga arkl ia i metėsi į ša
lį. Visi atsigrįžo. 

Iš t ankumyno išnėrė kas
žin koks p i lkas daiktas i r 
sustojo a n t ledo netoli nuo 
pylimo. 

—Vilkas!—su: .ko mergi
nos nesavais balsais. 

Danilka tylėjo, drūčiai lai
kydamas prunkščiančius ar
klius. 

I š t ankmės iššoko a n t r a s 
pilkas t a š k a s , po tam t re 
čias i r ke tv i r t a s . Jie susi
vienijo s t a u g d a m i kaip šra-
nes ir pradėjo bėgt i mažais 
žingsniais rogių pėdsaku. 

—Vardan Tėvo i r Sūnaus! ' 
— pusbalsiai persižegnojo 
Danilka. 

—Bėgkirne. bėgkime! — 
rėkė merginos, neveizint ant 
šalčio atsistoję rogėse, nu-
mesdamos skepetas nuo gal
vų ir žiūrėdamos : užpakaU. 

Vilkai persiskyrė. Du bė
go vienu šonu kelio, o du 
kitu ir jau susilygino su ro
gėmis. Arkliai lėkė kaip vė
j a s : vilkai tramdė jų šuo
lius, atvejų atvejai nu:gan-
džiai staugdami. 

Danilka žinojo, jog vilko 
kojos vėją paveja, jis žino j ~~h 
jo. jog iki Gajavui dar my- 1 
•ia iitiio yra. 

Arkliai bėgo iš visos ga
lės, o vilkai neatsiliko už
pakalyje—atkakliai, jie jau 
art inosi prie rogių. 

Da r minutėlė ir šoks bė
riui arba širmiui prie piršių 
ir t ada b u s . . . po viskam! 

—Panaitė!—tykiu ir klai
kiu balsu prašneko važnyčia 
į vyresniąją merginą. 

—Ką?—atsiliepė anoji be
veik žado netekusi. 

(Nukelta į 6 pusi.) 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
SAIJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 

IZABELE A. VAIŠVTLAITĖ. R. Ph. G., B. S. C. 

Registruota Vaistininke ir Sacvinūkė 

FAMILY PHARMACY 

tii 
1446 S. 49th Court Cicero, Ilinois 

TeL Cicero 6973 

LINKSMŲ ŠY. KALĖDŲ ŠYESČIŲ IR LAIMINGŲ 
yi'r.rr MFTT~ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams i r Draugams 

SHAMET'S TAVERN 
JOS. G. SHAMET, Sav. 

Sa!§ išnuomavumū vį-okiems parengimams 

] 

^ = 

1500 So. 49th Ave. Cicero, Illinois 

Phone Cicero 6960 
^ 

BERNADETOS GIESMĖ FRANZ \VERFEL 
Harold Forster Iliustracijos 

dP 

—T J galėsi ją matyti,—jis sakė. 
Bernadetos tėvams, kaip policijos 

viršininkui i r valstybės gynėju'-, ne
pasisekė a tkalbl t i ją. kad daugiau 
neitų pas Masabieli. Tėvo prašymams 
i r grasinimams Bernadeta teturėjo 
vieną atsakymą:—Jei aš nebematy
siu Moteriškės, aš negalėsiu gyvent".. 
—Galutinai tėvas priglaudė ją prie 
savęs ir t : r e :—Tu galėsi ją matyti , 
a š tau užtikrinu. Gali jie mane į ka
lėjimą užrašyti, bet tu Moteriškę 
matysi .— 

Bernadeta, gavus tėvų le'dimą, 
bėgo tuojau prie urvo. Mcterilkė te
nai jau buvo ir ji davė ženklą Ber
nadetai ateiti arčiru.—Eik ir pasa
kyk kunigams,—ji tarė,—kad čia bū
tų koplyčia pastatyta . 

Moter iški tuojau pranyko. Eidama 
namo Bernadeta grlvojo apie Apsi
reiškusios žodžius:—Eik. pasakyk 
kunigams.—Ji tuojau nutarė eiti pas 
Liurdo kleboną Peiramalį. Klebonas 
buvo darže ir. vaikščiodamas takais. 

Bernadeta bėgo prie urvo. 

skaitė brevijorių. Bernadeta 
nedrąsiai atėjo prie jo ir ta
rė:—Aš esu Bernadeta Su-
birūtė.— 

—A! kok'. man g a r b ė . . . 
Na. eikš paskui mane.— 

Abu įėjo į kleboniją. Kle
bonas staiga atsisuko į Ber-
Dard?tą ir tarė:—Na. 3akyk 
ko nori?—Bernadeta trupu
tį išsigandus atsakė:—Mo
teriškė i r rn sakė. Eik ir pa
sakyk kunigams, kad čia 
būtų koplyčia pastatyta.— 

Klebonas, nors buvo daug 
girdėjęs apie Liurdo apsi
reiškimus, bet nusidavė nie
ko nežinąs ir ilgai Bernade
tą klausinėjo. Kada j i s pa
klausė kaip to3 Moteriškės 
vardas, Bernadeta atsakė 
nežiną. Tada klebonas t a r i : 
—Atsakyk tai Moteriškei, 
kad Liurdo klebonas nepra-

—Koki man garbė,—tars 
Kunigas Peiramalis. 

tęs vesti derybų su žmonė
mis, kurių j is nežino. Pir
mausią ji turi pasakyti sa
vo vardą.—ir .jtikrinti. kad 
tai jos t ikras vardas...— 

Bernadeta liūdnai pažiū
rėjo į kleboną ir išėjo namo. 
Klebonas giliai susimąstė. 

Bernadetos pasikalbėjimas 
su klebonu išt sai yra apra
šytas Vyskupo Bučio knygo
je: Šv. Panelės Marijos Ap
sireiškimas Liurde. — kurią 
•Darbininkas." 3 6 6 N a 
Broadway, So. Bcston, 27, 
Mass. neužilgo išleis. Užsi
sakykite tą knygą dabar. Jei 
prisiųs'te $5.00. tai tapsite 
knygos išleidimo rėmėjais i r 
jūsų vaddas bus įrašytas 
knygoje. 
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KŪČIOS NAKTIS 
(Atkelta iŠ 3 pus! t 

—Imk vadeles! 
—Ką V. sakai? 
—Imk vadžias! Arklif i 

žino keT.ą, parveš judvi pri i 
pat durų. Valdyt jų nerei
kia. 

—O kodėl tu nenori lai-

—Taip prider daryti pa
ga l t t isybę!—atsake jisai.— 
Aš jus prikalbinau tokiim 
ere važiuoti, aš įvedžiau j 
bėdą, tai dabar pats turi;; 
ją ir prašalinti! Imkite va 
džias! 

-Aš eisiu 3nt vilku! 

Abidvi merginos atkiute 
ir. nemislydamos jau* apiu 
vilkus, jsikzbino į jį ir laike 

Aš iš visų p^jigų rogėse. 

—Kas t au? Ar iš proto 
išėjai? Nesikruilnk!.. O. Die 
ve! Skambinti reikia. 

čia liksiuosi. tada jie jus ne
si vys, dievaži! 

—Ką šneki? Ką d a r a i 0 ! 
Ji pagr ebė -jam už skran

dos, nėsa j is jau \ i e n a koja —Skamba!o nėra!—atsa-
siekė žemę. šokdamas iš ro- kė jisai, stengdamasi iš ro
gių, gių išsiversti. 

—Reikia užžieb:i ugnį. 
—Nepaėmiau degučiiį. Vi

same aš k i l tas! Dievaži šok 
siu! 

—Nešoksi! Rėk, rėk ''gu
gu !'" gal nusigąs. 

Tas jam patiko. 

—Agu. agu! Age. agu-u-u' 
—suriko jis iš viso visko 

—Agu, 2gu!—pritarėjam 
drebantieji, silpni balsai. 

Vilkai jau pribėgę buvo 
prie arklių, staiga jie st:p-
telėjo ir pašoko i šalį. 

Tada nelaimingi keleiviai 
ėmė staugti, klykti, rėkti iš 
visų pajėgų, nuo baimės ir 
pavojaus. 

Potam užkimo ir rėkė ne- pasistebėti iš Danilkos-did- —Duok Dieve dagyventi katoje sulaukti naujų Kals-
raikiau k imia i , pasibaisėti- :vyrio. laimėje ir sveikatoje sulig dų. 

Jis stovėjo pačiame prie- Naujam Metui, o po Naujų Išgėrė, pas ta te stiklelį i r r. ai. 
Persigandę arkliai vėjo šakyje, neturėjęs dar laiko Metų sulig Triįų Karalių, o visiems pabučiavęs rankas, 

smarkumu bėgo. suglaudę sudavadyti savo rūbus. Jis po Trijų Karalių, Dieve' davė ženklą draugams ir 
ausis, prunkšdami ir spar- dėvėjo tą pačią sudriskusią duok mums laimėje ir svei- visi išėjo iš grįčios. 
įlydami užpakalinėmis kojo- skrandutę, ant kojų siau-
rms. 

Vilkai bėgo 
dais prikimštas vyžynas, ant 

paskui, bet veido tas pats kūdikiškas 
j a j atsilikdami.— ištolo žyb- šypsojimasL 
čiejo jų žalios akys. Vieną daigtą galima buvę 

—Dieve, gelbėk mus! — patėmyti ant jo. o tai, jog 
vaitojo mergir.es. kleckų bliudas, antras jukos 

—Ne. panyte, ne! Piktos su grybais, trečias grisių, 
dvasios!—uždusęs ir užside- ketvirtas šiupinio, čiela sll-

t? 

t 
L 

W I S I E M S mūsų draugams nuoširdžiausi 
Sveikinimai. Lai Kalėdų šventės atne

ša Jums daug džiaugsmo, taiką ir viso
kiausių linksmybių. Dėl ateinančių metų 
mes linkime visiems visko ko Jūs patys 
sau geidžiate. 

<^w^r2§^ 
P R E S I D E N T 

Pi-ter Fox Breuing Company • Cbicago 

8 R E W E R S 0 F F D X D E L U X E B E E P 

gęs suriko Danilka. 

Ir šniokšdamas, užkimu
siu balsu, j is pradėjo vei
kiau klegėti, nekaip giedoū, 
nuo dėdo kasžin kada iš
moktą giesmę: 

"Vakar naktį iš vakaro 
vakar naktį iš vakaro, 
Iš dangiško dvaro, 
iš dangiško dvaro, 
Mes gavom ž in ią ! . . . " 
Nu: kelio j e nusivertė ant 

lauki;, pievų, j alksnyną. 

TlSKSMI' ŠT. KM.F.DŲ šVESrll' IR LAIMINCŲ. 
NAUJŲ METŲ 

Lniliii Visiems Saro Kostu/neriams ir Diaagants 
PAULINA RUSSIAN — TURKISH BATHS 

ELECTRIC TREATMENTS 

^ 

kė, ragaišius ir puskvortė 
degtinės ' a t i t a i s ė " jį kaip 
prider. po pasninko ir bai
mės. Mažos jo akys žėrėjo, 
o raudoni veidai nuo šalčio 
Išsipūtė. 

Pamatęs ponus, jis žemai 
jiems pasilenkė, pažvelgs \f 
ant draugų ir užgiedojo: 

Vakar iš vakaro. 
Iš dangiško dvaro 
Mums žinia ~rarėjo . . . 
Pagiedojo ir kiekvienas 

Ultra Violet Sunshine and Infra Red Light Radiat ions 
Swedish Massage 

A. F. CZESNA, Sav. 

1657 West 4oth St-
corner So. Paulina St. 

^ 

Ladies Wednesday 
Tel. Virginia 9493 

J? 
^ , 

paeiliui ėjo prie stalo, kur 
Bernukas, pasilenkęs prie b u v o čestavojimai degtine. 

— Danilkai! kitaip mes 
giedojome ant rogių!—links 
mai pasakė jam vyresnėj i 

ark7ių. be žado. pametęs ke-
urę. giedojo likučiais savo 

balse; merginos, galėdamos 
ant dugno rogių, padėjo jam m e r g i n a . 
kaip galėjo. 

Pagalios Danilkos balsas 
užkimo ir jausdamas 
nebyliu, j is atsigrįžo 
minęs. 

t i rš t i 

c: 

<?• < * " 
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Vienok užpakalyje 
buvo tik balzgani, 
ūkai. bekraštis 7 aukas ir 
naktis. Nei pilkųjų taškų, 

kc! . . . 
Ir staiga persimainęs Da

nilkos veidas sudrebėjo, bur ž 2 m a i 

na rasičiaup? ir iš po p ame- Ar— 
lynavusių lūpų išsikišo jo 
balti dantys. 

—O m atot!—susna bždė j o 
jisai be balso—ar aš nesa
kiau, k?d jie ima tik čigo
nus ir kriaučius. Mat kaip 

; tik išgirdo, kad mes krikš
čionys, tai ir atsitraukė. Te
gul juos negerasis grėbia!.. 

—Na. tai ir namie. Var
dan Tėvo ir Sūnaus. Tprru. 
bėri, gaus; švento š eno! . . . 
U! kaip čion ant lauko kve
pia aliejumi ir ragaišiais!... 
Ar nesakiau, kad iš kelio 
nerruklysime. tik panaitės 
truputį turėjote b a i m ė s ! . . . 

Per visą kūčią Ir sekančią 
dieną merginos pasakojo tė
vams ir giminėms apie savo 
nuotikį. 

Kida priemenėje suskam
bėjo skambalėlis ir sudžirz-
gėjo kalėdininkų smuikai, 
visi iš:jo jų paklausyti ir 

—Kitaip, sakai, panaitė l 
užklausė jisai. 
—Tada gledojosi prasčiau. 
—Na ir kas nedorėliams 

vilkams taikytų! — atsakė 
ro°ių Danilka didžiuodamasi. 

—Šitų Kalėdų niekados 

save 
nusl-

—Ir vilkai išmoko krikš-
mišką j'csmf-, p inai te ' 
Paėmė puskvortę degti

nės ir pasikloniojo ponui 

ITlerrv Christmas 
LINKSMŲ ST. KALĖDŲ ŠTENČIŲ IR LAtMTKGŲ 

* XAU.IŲ METŲ 
Tiuliu Visiems Savo Koztumeriams ir Draugams 

ADOMAS DULSKIS 
Sportiška, Inteligentiška Užeiga 

Prie progos užkviečiu visus į rengiamą 
NAUJŲ METŲ sulauktuvių parengimą. 

V 
1859 West Hastings Street Tel. SEElev 9110 

J 
^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Pažystamiems ir Draugams 

L I E T U V I Ų 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA 

Noriai: 
S. P. MAŽEIKA IR 
J. G. EVANAUSKAS 
A. M. PHILLIPS 
J. LIULEVIČIUS 

LACHAWICZ IR 
ŠONAI 
L J. ZOLP 
P. J. RIDIKAS 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME VISIEMS 
R02IŲ IR LELIJŲ KLUBAS 

L. F. BUKAUSKAS' 

^ ^ 

J i 
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Linksmų §v. Kalėdą 
Švenčių 

Linkime Visiems Savo 
Kcstumeriams ir 

Draugams 

GUST ir MARTA 
STAKAUSKAI 

UŽEIGOS 
Savininkai 

4600 S. Marshf ield Ave. 
Tel. YARds 0171 

Kalėdinės tautosakos {nuori 
ASI2VALGIUS mūsų su šimteliai. 

Kalėdos, do kalei-*• Kalėdų šventėmis susi
jusioje tautosakoje, pirmiau 
sia nukrypsta dėmesys į 

Merkinė. LTV 

Šią dairią dr in t 
103* (25;. 

ra t -
s; ^rie ji£ 

:air.uoda-
-. aema 

dzūkų advento ir Kalėdų susėdusios mergir.; 
dainas bei žaidimus, kuriems a t e i n a d u ^ ^ i r 

panašių kitose lietuvių gy- • " klausia: "Vai 
veniniuose srityse neužtin- t^--"- merginoms pabalus. 
kame. Nors adventas yra dainuoti, griebi! ku:;ą ir iš
laikomas rimtu laiku, kai tempia iš ratuko 
visokioms linksmybėms nė- 3) Oi atvažiuoja SKMOS Kaiedoa, 

Vai kalėda, švęsi s Kalėdos. 

tir 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
J. Petrauskas. Sav. 

3310 So. Halsted St. Yards 7332 Chieago, DL 
^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime VLiems Savo Kostomeriaros ir Draugams 

JOHN J. FEROWICH 
Groserne ir Mėsos Krautuve 

4359 S. Campben Ave. TeL Lafayette 7431 

ra vietos, tačiau dzūkai tur i 
tam tikrą dainų ir žaidimų 

/f '| rūšį, specialiai šiam laikui 
skiriamą, todėl nelaikoma 
nuodėme ir advento metu 
tokias dainuoti a r žaisti. 
Tos dainos turi rimtą po
būdį, jų melodijos rodo sa
votišką iškilmingumą, nors 
atrodo, kad neturi nieko 
bendra su bažnyt i n ė m i s 
giesmėmis. Jų turinys irgi 
nedaug tesiderina su krikš
čioniškomis tradicijomis, tai 
bus greičiausiai savotiškas 
senųjų laikų apeigų bei są
vokų ir naujųjų įtakų miši
nys. Dažniausiai jas dainuo-

Atlekia elnias d*".;.-i^ragis. 
Vai kalėda, devvr.įaragis. 
Devyniaragis, desbzr.aiaids. 
Vai kalėda, desirr.-.aįikis. 
Ant tų šakelių nauja 
Vai kalėda, natra bažnyčia 
Toje bažnyčioj kalveliai kala 
Vai kalėda, kaiveiįai kala. 

Visur Esančiam 
Tš rir.kinio A'eir.a Oievss 

Aš Tavęs neieškojau, 
Nss visur Tu esi: 
Ir dangaus žydrumoje 
Ir gėlių ilgesy. 
Ir žvaigždynuos ir šičia— 
Ir ant žemes juodos: 
Palaukėj ir bažnyčioj 
Išklausai 1u maldos. 
Tu spindi saulės auksu 
Ir slepies debesy. 
Tavo vardo nešauksiu, 
Nes ir čia Tu esi. 

M. Linkevičius. 

^ : ^ 

^ z 

NKsMŲ >F. KALEDV ŠVENČIU IR LAIMINGŲ 

Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams! 

VINCENTAS IR ONA PAUKŠTIS 
HARDYVARL. PA1NTS, VARNISH. GLASS 

2714 West 47th St. TeL LAFayette 1237 

'J 

L 

2547 W. 71st Street 
Groserne ir Mėsos Krautuve 

sūnus VINCAS FEROWICH 
Tel. Prospect 139? 

meldiškos ir naujosios kriks 
bažnyčia, čioniškos, rungtyniavimo ir 

prisiderininio naujoms są
lygoms metu. Beje, čia atro-

^lweČL^J;f Lykaf- ? * • do bus praleistas dar vienas vai kalėda, zatBjrkai keja. r 

—Vai jūs kalveliai, mano posmas: "'Tai jus nukaikit 
Va^kŽda, mano broleliai (nuliekit.) perlų vainiką....'-

v ^ ^ e ^ ^ d L e ^ f ^ š v e n t o žaidime "'Grįski-
Tai jūs nuliekit auksaiio kupką m e . m e r g o s , j i e v a r ė l i o t i l t ą " 
Vai kalėda, auksaiio kupka. ,~ „ r , T - , - o o o i _ » „ 
Perlo vainikas ant paūlionės. U- T D \ N r . 3 2 2 ) m o t e r y s 
Vai kalėda, a r t pai^onės. s a k o n o r i n č i o s e i t i g r į s t i t i l 
Sidabro žiedas ant vmčavonės, ,_ 
Vai kalėda, ant vinčavonės. <4 P « r N e m u n ą — m a t , K a l e -
Auksalio kupka vynelis gerti. d o s a^ i r^nčies iš anapus 
Vai kalėda, vv-c-iiui gerti. 

Nemuno. Tą tiltą JOS žada 
grįsti iš berželio lapų ir jie-

Čia matome nuostabų įsi- varelio šakų, per kurį teks 

LINKSMŲ 'ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

\ : 

JULIA'S RESTAURANT 
Tarnauja Lietuviams per 11 Metų 

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

4> 
rir ^ h 

(Merkinė. LT A 879 (73; 

ja šventadieniais, arba ir vaizdavimų mišinį, kuris perleisti ' 'jievarėlio žmo 
šiaip ilgais žiemos vakarais galėjo atsirasti tik dviejų nes." 
beverpiant. Jose minimos pasaulėžiūrų, senosios stab- (Nukelta i 8 pusi.) 
Kalėdos, tačiau jų suprati
mas yra savotiškas: ta i tar- J1 

Jr LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

ARCHER MARKET 
JOHN TVALDZUNAS, Prop. 

4214 Archer Avenue LAFayette 4247 

si kažkokia viešnia, kuri 
ruošiasi iškilmingai atvaiz 
duoti ir jos belaukiantiems 
žmonėms įvairių nepapras 
tų dovanų parvežti. Keletas 

_A pavyzdžių: 

^ 1) Oi atvažiuoja 
Šventes Kalėdos 
Oi kalėda, da kalėdiene. 
Per aukštus kalnus, 
Per žemas' klonis, 
Oi kalėda, da kalėdiene. 

k Geležių ratais. 
Diržų botagais, 
Oi kalėda, da kalėdiene. 

r ^ 

Linksmų Šv* Kalėdų Švenčių 
Ir Laimingų Naujų Metų! 

Linkime Visiems Lietuviams ' 

PILSEN RECREATION 
BOWLING ALLEYS 

AIR CONDITIONED 

1509 W. 18th St. Seeley 9720 
12 NEW RRUNSWICK ALLEYS 

^ 

^ : 

Jr 

jf\ Susitikusios bernyčių pu. 
ką, Kalėdos siūlo jiem& 
"juodos černėlos," o merge
lių pulkui siūlo "baltos bie-
lynos." tačiau berneliai at
sako, kad jie esą juodi ir bt 
černėlos, o mergelės esan 
čios-bal+as ir be bielynos. 
(Kabeliai, TD TV Nr. 333). 

2) Atvažiuoja Kalėdos, do 
kalėdpiea, 
Kalėdos, do kalėdzien. 
Geležies ratai, šilkų botagai. 
Kalėdos, do kalėdzien. 
Per aukštus kalnus, per žemus 
klonis, 
Kalėdos, do kalėdzien. 

—Vai ar nematėt pulko mer
gelių. 
Kalėdos, do kalėdzien. 
—Mes kad ir matėm, tai 
nesakysun, 
Kalėdos, do kalėdzien. 
Vilniaus miestely mergeliu 
suolas. 
Kalėdos, do kalėdzien. 

~.A Už mergų suolo tai t r y s 

J0^ 
LINKSMŲ .<!". KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Saro Draugams ir Pažystamiems 

• 
C. & J. AUTO PARTS 

NEW and USED 
Brake Drums and Valves refaeed. Shoe and 
Clutches relined. Bumpers and Brackets, Dif-
ferentials, Transmissions, YVheels and Shock Ab-
sorbers. 

Lafayette 1090-1091 
3220-40 Archer Ave. Chieago, I1L 

SVEIKINAM VISUS SAVO DRAUGUS, KAIMYNUS 
m PAŽĮSTAMUS SU LINKĖJIMAIS 

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAMINGŲ NAUJŲ METŲ! 

• 
ANTANAS JR GENOVAITĖ 

MILAUCKAI, Sav. 
NAUJOS 

VICTORY SVETAINES 
1217-19 So. Cicero Avenue 

CICERO, ILLINOIS 
Tel. GrovehilI 0142 

V w 
A 'S 

£ 
J1 ^ 

^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

K. BEINARAUSKAS 
GROSERNE IR BLCERNE 

4 4 4 
3301 So. Emerald Avenue Chieago, Illinois 

Telefonas Yards 3955 

BOTCR ON THE WAY 

l J ^ ^ 

Geriausia dovana, ir viena kuria jūsų 
gimines ar draugai tikrai įvertins per 

visus 1944 nu tai "Draugo" prenumeratas. • 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

^ 

J. M. TAVERN 
3503Vz So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 

TeL Yards 3692 
JOKŪBAS IR ONA MASKOLIŪNAI 

Savininkai 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ m LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kodumeriams ir Draugams 

TRIKRYL'S DEPT. STORE 
2110-14 W. Cermak Rd. 

Phone CANAL 8972 
cmcAGO, nx. 

J> 

n v e jrear eld J«an Mie»>ele OBnne. 
of FlusMng, Long Island. eatimatea 
how long it wil l be- before her 
tnoth*r save* cnough uaed kitehen 
fat to fili tnc can. Jcan wil l take 
Ow fuii caa to t»e nea t — — • and 
elaim ertra ration pcmU, n«w al-

)£!**Jv w v : 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
NAUJŲ METŲ 

IR LAIMINGŲ 
= ^ 

Linkime Visiems Saco Kostumeriams ir Drangoms 

IG. ir ONA PAURAZAI, Sav. 
Užeiga gero alučio ir importuoto vyno 

2942 Vi. Pershing Rd. Laf. 4888 Chieago. 1U. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Lietuviams! 

ED. PRIGNANO 
FUNERAL HOME 

Suteikia Mandagu ir Simpatišką 
Laidotuvėms Patarnavimą 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
1810 Lake Street Melrose Park. I1L 

Ofiso Tel.: Melrose Park 635 
ReMd-Tel.: Melrose Park 6074 

Privat inis Ambulansas 
Karai Rcnduojami Visokiems Reikalams 

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus. 
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HONOR THE FLAC 

•KMTSC 
uauno 

UPHOIDITS IDEAIS 

I 
Kai edines 

LINKSMU KALĖDŲ 

IR 
NAUJU METU 

VISIEMS LIETUVIAMS 

BO&RD OF 
EDIOTION 
DISTRICT 
No. 99 

CICERO, ILLINOIS 
OFFICERS: 

MICHAEL J. SOLAR 
PRESIDENT 

* 

JOSEPH S. IDZIASZEK 
SECKETAKY 

MEMBERS: 

EDWARD CEP AK 
* 

LOUIS H. CHRISTENSEN 
• 

EDWARD F. HRUBY 
* 

FRANK J. JINDRICH 
* 

JOSEPH B. KOVARIK 
• 

FRANK J. NOVAK 
• 

DONALD CBRIEN 
• 

JOHN J. SHERLOCK 
ADVOKATAS 

• 

tautosakos 
bruožai 

(Atkelta iš 7 pusi.) 
Advento žaidimuose ran

dame aiškius liaudies vaidy
bas pradus, š ta i kad ir toks 
įdomus advento žaidimas: 
mergaites sėdi suole ir dai
nuoja, bernas gu:i lovoje, 
tačiau jis viską taip daro, 
kaip mergaitės dainuoja: 

Oi jau manas mielas 
Anksti rytą kelias. 
Ne dėl žalio vyno. 
Del žalio žolyno. 
Oi jau manas mielas 
Baltai burną prausias... 
Oi jau manas mielas 
Marškinėliais velkas... 
Oi jau manas mielas 
Ziponelius segas... 
Oi jau manas mielas 
Kepurėlę dedas... 
Oi jau manas mielas 
Į mergelę joja. 
Ne dėl žaiio vyno, 
Dėl žalio žolyno. 
Dainuojant paskutinį pos

mą, bernas rai tas ant lazdos 
puola į mergaičių būrį ii 
stveria kurią iš jų. 

' (Liškiava, LTA 1041 (22). 
Advento žaidimai turi ir 

įdomių dialogų: 
Ratelis— 

Kotūris kalnais jojo. 
Kotūris kalėda. 
Kotūris Onelės ieško j . 
Keturis kalėda. 

Kotūris— 

! I Oi kur. miela, žirgelį dėjai, 
Oi kur, miela, kalėda? 

Mergele— 

Aš pragėriau, praūliojau 
Naujoj karčiamoj su 
kazokais. 

Kotūris— 

Buvo jaunai nepragerti, 
Buvo jaunai manęs laukti. Į 

Mergele— 

Laukiau, laukiau— 
nesulaukiau, 
Užsimaniau žalio vyno. 

Liškiava, TD V Nr. 32L 
i 

Užtikdami tautosakoje to-
Į kio pobūdžio žaidimus, ga

lime jau drąsiai kalbėti i r 
apie mūsų liaudies dramą. 

Iš kalėdinių papročių ypač 
verti dėmesio du: vadina
mos •"gyvulių kūčios" (nu
neša tvartan gyvuliams kai 
kurių kūčių valgių, pvz.. 
virtų kviečių) ir laikymas 
pernakt ant kūčių stalo įvai
rių valgių, kad naktį ateju 
šios įnirusių artimųjų dva
sios galėtų pasisotinti: mat, 
tikima, kad kai gimsta Kris 
tus, tai visi numirėliai pri
sikelia ir ateina aplankyti 
savo namų. Jau kūčių vaka
rienės metu neseniai miru
siam šeimos nariui, toje vie-

i toje, kur j is sėdėdavo, pa
statydavo stiklinę alaus. 
Vėlyvesnės kilmės bus ma-

j nymas, kad Kristus ange
lais naktį ateina kūčių val
gių paragauti . Protestantiš 
kuose germanų kraštuose 
labai išplitęs yra paprotys 
kepti t am tikros formos Ka 
ledų pyragą, kuris kartais 
esti net 150 cm. ilgio ir sve
ria iki 18 kg. J is esti arba 
siauras ir pailgas, arba iš
rangytas įvairiomis figūro
mis, žmonių ir gyvulių pa-

Kaledų naktį 
Naktis rami, naktis šventa, 

Bebudi vien šventa šeima, 
Jėzuliui džiaugsmo teikdama 
Naktis rami, naktis šventa 
Vien nekaltiesiems apskelb-

ta, 

vidalais. šio pyrago turi ra 
kiekvienas ^aimrra na- t 

rys i r kiekvienas Kalėdų 
svečias, nors tai būtų ir ei-
getą. Taip pat jo duodavo ^}U .aPUnk> ? * n e k a l t a 

ir gyvuliams, pvz., karvėms, 
kad gerai augtų ir sveikos 
būtų. Pas mus Kalėdų pyra 
go vietoje randame bažny
tinį, pakaitalą—plotką, ta
čiau įdomu būtų patyrinėti. S ė d i n t giesmėms angelų 
ar seniau ir lietuviai jo ne- K e r d v i l i tolimų, aukštų, 
žinojo. Naktis rami, naktis šventa, 

Kalėdų šventes mėgstame ^ u s ^vo meilė atnešta, 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIU IR LAIMINGI; | | 
NAUJŲ METŲ! 

Sveikinu Visus Gimine**, Draugus-ges ir Kostumerius 

gretinti su senoviškomis 
stabmeldiškomis saulės grį
žimo apeigomis. I r iš tikrų 
jų jokiu kitu meru nėra tiei. 
daug daroma Įvairių apeigų, 
burtų ir spėjimų, kaip Ka 

O Kūdikėli malonus, 
Nun lydi į naujus laikus! 

A. Tyrnolis. 

saulės spinduliais t o l i a u 
"perlo vainikais'" ir "aukso 

ledų—Naujų Metų i r" Jon i - , f c u P k a * r **& nesunku būtų 
nių švenčių metu. O tatai Paversti saulės simboliais, 
kaip t ik sutampa su saulės a r J055 atributais. Tačiau Čia 
artėjimo ir atsitolinimo pra- fahai lengva nuklysti į ne

pažabotos fantazijos sritį, 
tad nuo tokių pagundų ge
riau bus susilaikyti. 

dž ia Mitologinių aiškinimų 
mėgėjas i r anas dzūkų Ka
lėdų dainas galėtų laikyti 
saulės grįžimo apeigų at
garsiais, ypač kad ten mini
mi "geležiniai ra ta i , " ku
riais neva Kalėdos atvažiuo
ja—juk daugelio tautų tiki- j 
ma, kad saulė mėgsta ra- Jei mes griauname tėvy-
tais važinėti, paskum "šilk} n ę , tai griauname vien tik 
betagai" galima palaikyt save. Leonardo Da Vinci 

LELLLAN GASILONIS, Mgr. 

CICERO TAVERN 
1247 So. Cicero A ve. Cicero, 111. 

Phone: Cicero 6938 
^ J 

Kas nesibijo gyvenimo, tas 
drąsiai sutinka laimę ir ne
laimę. 

: ^ i 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

MID-WEST STORE 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

836 Wes* 33rd Street TeL YARds 6162 
A. CIBULSKIS 

Sveikiname Visus Ciceros Miesto Lie

tuvius su Šventomis Kalėdomis ir Nau

jais Metais. Lai Šios Šventes Būna Vi

siems Linksmos ir Laimingos! 

CICERO MIESTO VALDININKAI 

GEORGE STEDRONSKY, President 

JERRY J. VTTERNA, Collector 

LEO KASPERSKL Supervisor 

FRANK J. CHRISTENSON, Assessor 

JOSEPH DANEK Trustee 

JERRY A. HOLECEK Trustee 

EDWARD CEPAK « .Trustee 

EDWARD GRISKO, Trustee 

A. J. KRUPICKA TownClerk 
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