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ANTROJI DALIS 

Pirmadienis, Gruodžio 24, 1934 DRAUGAS
“Žodis įsikūnijo ir gyveno tarp musu f f

VIEŠPATIES GIMIMO DIENOJE Pirmųjų Mišių

F. V A N O E L I .1 A

Luk. 2, 1-14,
,NTO melu išėjo ciesoriaus A Ūglis- 
'to paliepimas surašyti vis.) pasau
lį. Tas pirmas surašymas buvo 
padarytas Syrijos valdovo Kirino. 
Ir visi ėjo įsirašydinti, kiekvienas

'i. savo miešti). Tai ir Juozapas, ka
dangi jis buvo iš Dovido nairvj ir giminės, 
ėjo iš Galiliejos, iš Nazareto miesto, į Ju- 
dieją j Dovido miešti), kurs vadinasi Bet
liejus, kad įsirašydintu draug su pažadėta 
sau moterimi Marija, kuri bfivo nėščia. At
sitiko gi, kad jiedviem tenai esant, atėjo 
jai laikas gimdyti; ir ji pagimdė pirmgimį 
savo sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė 
jį prakartėje, nes jiems nebuvo vietos užei
goje. Toje pačioje Šalyje buvo piemenų, 
kurie budėjo ir sergėjo per naktį savo ban
dų. Štai Viešpaties angelas atsistojo prn 
jų. ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Jio 
labai nusigando; bet Angelas jiems tarė; 
Nebijokite! Nes šitai aš skelbiu jums didi 
džiaugsmą, koks bus visai tautai, kad šian
dien jums gimė Dovido mieste Išganytojas;

jis yra Kristus, Viešpats. Ir tas bus jums 
ženklas: rasite kūdikį suvystyti) vystyklais 
ir paguldytą prakartėje. Ūmai atsirado prie 
Angelo daugybp dangiškosios kariuomenės, 
kurie garbino Dievą ir sakė: Garbė Dievui 
aukštybėje ir ramyliė žemėje geros valios 
žmonėms.

L E K C I J A

Tit. 2, 11-11.

BRANGIAUSIS; Mūsų Išganytojo Die
vo malonė pasirodė visiems žmonėms ir mo
kina mus, kad išsižadėję bedievystės ir pa
saulinių geidulių, gyventumėm šiame pasau
lyje blaiviai, teisingai ir maldingai, laukda
mi 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 apva
lyti) pats sau priimtiną tautą, stropią ge
riems darbams. Taip kalbėk, ragink ir bark 
visu rimtumu. Nevienas teneverčia tavęs 
nieku.

uuuuunuuuunuu.

VIEŠPATIES GIMIMO DIENOJE Antrųjų Mišių

E V A N G E L I J A 
LI KO 2, 1—14.

ANUO metu angelams pasišalinus nuo pie
menų į dangų, atsitiko, kad piemenys sakė vie
nas kitam: Nueikime lig Betliejui ir pama
tykime tai, kas įvyko, ką Viešpats yra mums 
apskelbęs. Jie atėjo skubindamies ir rado 
Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą pra

kartėje. Pamatę gi, jie skelbė tai, kas jiems 
buvo pasakyta apie tą kūdikį. Visi, kurie 
tai girdėjo, stebėjosi, taip pat tais dalykais, 
kurie buvo jiems piemenų papasakoti. Ma
rija gi tėmijo sau visus šituos dalykus ii 
svarstė juos savo širdyje. Piemenys sugrį
žo atgal, garbindami ir, šlovindami Dievą 
dėliai viso, ką buvo girdėję ir matę, taip 
kaip jiems buvo pasakyta.
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VIEŠPATIĘS.JGIMIMO DIENOJE Trečiųjų Mišių

E V A N G E L I J A 
JONO 1, 1—14.

PRADŽIOJE buvo Žodis. Tas Žodis lai
bo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis 
pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį pa
daryta, ir be jo nepadaryta nieko iš to, kas 
padaryta. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė 
buvo žmonių šviesa. Šviesa šviečia tamsy
bėje, bet tamsybė jos neapėmė.

Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. 
Jis atėjo liudijimui apie tą šviesą liudyti, 
kad visi per jį tikėtų. Jis nebuvo šviesa, bet.

rr- v*Kūčios

turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji Švie
sa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, atei
nantį į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje; pa 
sauŲs per jį padarytas, bet pasaulis jo ne
pažino. Jis atėjo pas savuosius, bet savieji 
jo nepriėmė. Kas gi jį priėmė, tiems jis da
vė galios būti Dievo vaikais, būtent tiems, 
kurie, tiki į jo vardą, kurie yra gimę ne iš1 
kraujo, nei iš kūno valios, nei iš vyro va
lios, bet iš Dievo. Tas žodis įsikūnijo ir gy
veno tarp mūsų. Mes matėme jo garbę, gnr- 
lę kaip vienatinio iš Tėvo gimusio Sūnaus, 
pilno malonės ir tiesos.

i Ar Žinai?

Gloria iii Eeeclsis gieda Angelai 
(larbę Dievai duoda visi jie linksmai,; 
Bėkit, vaikai, Į kūtelę
Pas Jėzų iv pas Panelę 

nčiausiaja, švenčiausiaja.
\

O visi jūs, v.vgšai, kur kenčiat skausmus 
fidžosc jau lankia Gydytojas jus.
Eikit ligoniai žaizdoti,
Eikit, kuriems reik dejuoti, 

d'ai Osanna!

Viešpati'’, bet argi primsi mane,
Kurs esmi Įklimpęs nuodėmių tvane?
Be Tavęs visai nemiela.
Taręs trokšta mano isela,

Vai Osanna!

Tu labiausiai žmones nusidcdančhis 
Ieškai ir išgelbi beveik žūstančius.
K o gi nori, Jėzau mano?
— Tevisi gied, kaip išmsno,

Vai Osanna!
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Į apsako šv. Bonaventūras a-1 gi tėmijo sau visus šituos da- 
pie Išganvtojaus atėjimą į pa- lvkus ir svarstė juos savo šir- 
saulį, pagal apsireiškimą vie- dvje. Piemenys sugrįžo atgal 
naru dievobaimingam jojo lai- garbindami ir šlovindami 
kuose gyvenusiam vienuoliui: i Dievą dėliai viso, ką buvo 
.\tėjo Marijos pagimdymo va- girdėję ir matę, taip kaip 
landa, buvo tai vidurnaktis iš I jiems buvo pasakyta.” (Luko 
sekmadienio į pirmadienį, l'ž- II, 8, 20).
gimė Išganytojas neturte, nes a)ieyo Sūnaus uigimimo 
taip Dangiškasis Tėvas uorė- £Ventė buvo nuo pat pradžios, 
jo. I žgimusiam \ . Jėzui an- jjaįnvčios skaitoma didžiau- 
gelai atidavė garbę, paskui ‘ gįa rp^ tiesą patvittina pir- 
nuėjo į laukus, kur piemenys ( mjejį Krikščionys, kurie pas- 
ganė savo bandas ir 8Pr(‘iškė. nįj<u ir karšta malda visą mė- 
\ iespaties l žgimimą. Grįž- npgį prje^ rengėsi tai bran
dinai į dangų giedojo link- gjaį Kalėdų Šventei, lšreifiki- 
smas <•’ -»»»ns. \ isas dangus Jnuį ^aį £venteį didelio džiaug 
dėkojo Daugi m am Tėvui už gmo, yra §Vt Mišios
didžiausią suteiktą gailestin- |uojau p0 valandos naktį j,
gumą žmonių giminei. Augę- p(,r vj8US metus tik toje di&- 

■ lai viens po kito žengė ant že- noje yra Įeįsta> taip anksti 
mes, atiduoti garbę I žgimu- Jaįi<ytį gv> Mišias ir dėl tos 
šiam Kūdikėliui ir Maiijai, pa(’.įos priežasties trejos Šven į Jo Motinai. Kad angelai žen- ■ ^Qg Mišios yra laikomos vieno 
gė iš dangaus, atiduoti Vieš- j^įg,.
pačiai Jėzui garbę, tą tiesą j 
patvirtina švento Rašto žod
žiai: “Ir įvesdamas antrą
kartą Pirmgimį j pasaulį, sa-
ko: Jį turės pagarbinti visi 

(Žyd. T, G).

Nuo Apaštalų laikų Dievo 
Sūnaus užgimimo metinė su
kaktis prasidėjo skaitytis

. gruodžio 25 dieną. Trijų Šv.
Mišių, toje dienoje atsilaikan

! čių, įvedimas paeina nuo Šv.
Toliau, “Toje pačioje šaly- Grigaliaus laikų, apie 600m.,

je buvo piemenų, kurie budė- nes jisai savo pamoksle Vieš-
jo ir sergėjo per naktį savo paties užgimimo dienoje aiš-
bandą. štai Viešpaties ange- kiai apie jas mini.
las atsistojo prie jų, ir Dievo . , . . Q., . v Stainele, kurioje Dievo Su-. skaistumas apšvietė juos. Jie . . . ,, , . . , , , , , ims užgimė, buvo krikščioniųlabai nusigando; bet angelas L ... ... , .

I .. j - xr,-- '.laikoma didelėj pagarboj. Gijiems tarė: Nebijokite! Nes ; __ _______ A.___
štai aš skelbiu jums didį
džiaugsmą, koks bus visai 
tautai, kad šiandien jums gi
mė Dovido mieste Išganyto
jas; jis yra Kristus, Viešpats.

Dievo Angelai!'

Iš visų metinių švenčiū Kū-|pasiekt negali, kurių širdys 
čios yra pats gražiausias, pats užkietėjusios, kurias nelaimės 
švenčiausias vakaras. Kūčio-1 prislėgė, kurie senatvėj visų 
mis žmogus pradeda džiaug-! apleisti, su ašaromis laužia 
tis kūdikiu Ijūdamas ir nenu- “Dievo pyragus”.
stoja jų laukti pasenęs. Su- Amerikoj yra labai gražus 
prantama; tą vakarą švenčia- i paprotys — “Kalėdų diedn- 
nie atminimą To, Kuris pa- kas” lanko ne tik vaikus, bet 
saulini skelbė Taiką ir Meilę, suaugusius ir senelius. “Ka- 
lr jausti, kad aplink visą že-Jėdų diedukas” — tai dova- 
mės rutulį milijonai žmonių nos, duodamos savo artiniie- 
džiaugiasi tąja šventės nuo- siems Kalėdų Švenčių proga.
taika, laužo “Dievo pyragus”, 
visi tokie švelnūs taip malė

jos gali būti pigios, menku
tės, bet kiekviena iš jų pil

Ar žinai, broleli,
Girdėjai naujieną?
Mums dangaus Karalius 
Vžgi m ė šia ndieną!

Šiandien džiaugias žemė, 
Linksminas dangus,
Kad Betlėjuj gimė 
Kūdikis brangus.

Ar žinai, broleli,
Girdėjai naujieną?
Kad užgimęs Jėzulis 
Šaukia mus kiekvieną!

Stasvs Ramoška “Š.”

Viešpaties Jėzaus Užgimimas
Iš visų metinių švenčių Ka- įsakymams. Taipgi pasirįžo

ledų šventė yra didžiausia. Ta su savo sužiedotine keliauti į
Šventė buvo pranašų apreik-Į Betlėjų užsirašyti.
Sta, jog užgims Viešpats JS-; ,<T#l k
žus, pasaulio Atpirkėias, ku-,! jis buvo iš Dovido narnų ir

Ir tas bus jums ženklas: ru
site kūdikį suvystytą vysty
klais ir paguldytą prakartėje. 
Ūmai atsirado prie Angelo 

i daugybė dangiškosios kariuo
menės, kurie garbino Dievą ir 

i sakė: Garbė Dievui aukštybė
je ir ramyliė žemėje geros va
lios žmonėms! Angelams pa
sišalinus nuo piemenų į dan
gų, atsitiko, kad jie sakė vie
nas kitam: Nueikime lig Bet- 
lėjui ir pamatykime tai, kas 
įvyko, ką Viešpats yra mums

. Į patys pagonys išreiškė ypa
tingą imgarbą, sakydami,-kad 
tai yra vieta, kur krikščionių 
Dievas teikės užgimti. Kuo
met pagonys nustojo perse
kioję Bažnyčią, palaimintoji 
stainele buvo Bažnyčios mū
rais apsiausta, sidabru ap
dengta, marmuro siena apstar 
tyta; stainelės vidus tapo iš
puoštas turtingiausiais apža
dais. Pirmuose krikščionijos 
amžiouse prie tos stainelės 
buvo keli vienuolynai pasta
tyti. Ten apsigyveno Šv. Je
ronimas ir tenai baigė savo 
gyvenimą.

Aukščiau minėta pirmųjų 
krikščionių pagarba ir meilėris savo kančia bei mirtimi, ... .. .» ~ .... .

ant kryžiaus atidarys dan- fxnnines’ e-’° ls ”abliejos, i* apskelbęs. Jie atėjo skubinda- Dievo paliktoms relikvijoms
gaus vartus, kurie iš priežas
ties 
buvo
saulis neturėjo tokio rainu

Nazareto miesto j Jūdieją į mies ir rado Mariją, Juozapą j teragina mus tą brangią Ka- 
ies pirmųjų tėvų nuodėmės nilestaį kurs vadinasi jr kūdikį paguldytą prakartė-Į lėdų Šventę, kuri atnešė ne-
mvo uždaryti. Niekados pa., Bf,1,^us,’_kad įsirašytų draug je. Pamatę. gi, jie skelbė tai, j pabaigtą džiaugsmą visai 
iHiilis neturėin tnkin r unn- sn Pa^ad?tn sau m°terimi Ma-, kas jiems buvo pasakyta apie žmonijai ir net angelams dan-

rija, kuri buvo nėščia.” (Lu
ko II, 4, 5).

niai nusiteikę ir kad esi na- mins tam, kurį apdovanojai, 
rys tos milžiniškos draugijos, kad apie jį galvojai, rūpin- 
— visa tai jausti — malonu. į ais, kad atsiminei.

Nežemiška, jaunina. užhu- Tas vakaraB ja„ fia ,at. 
na ir n>u». Ir me, t» vakar.,! Ar poga|voj„tj pa(iarynit, 
norime ir atengiamėa bąli ka(1 jf|Bų artimieji ilgai jį mi- 
švelnesni, meilesni, gražesne _
dvasia. Kaip ir kur begyven-1
lum, — gražiame salone, ar' YPa<’ atsiminti privalom
prastoj bakūžėj — Kūčių va- tUO8» korių Kūčios nėra gie
karas visada vienodai brari- dri°R: senelius, kurie tokie vie
gus, visada, nori, kad jis bū-,n*R* jaučiasi šiame pasaulyje,
tų malonu, ilgai nepamiršta-. bėdinesnius, kurie neturi kuo
_ paįvairinti savo Kūčias. Pasl-mas. r *

' stenkim kuo nors juos pra-
1 aip jaučia visi, to trok- džiuginti. Pagaliau atsimin- 

šta milijonai. Ir kaip liūdna kim visus tuos, kuriems bran- 
prisirnint šeimas, kurios to gus musų atsiminimas.

Kūčios — giedrios 'turi bū
ti mūsų širdys. O giedrios 
bus tada, kai mes prisiminsim 
tuos, kurie mus laimina už su
teiktą džiaugsmą...

Ap. BrazdžionytS.

mo, kaip tuomet. Ta viltis, 
kad ateis Išganytojas, juos 
stiprino taip, kad žmonija Kelionė jiems užėmė ketu- 
pradėjo dūsauti ir maldauti /ias dienas laiko, kadangi bu- 
Dievo karštais troškimais, kad ! vo vargdieniai, keliavo pėsti, 
atsiųstų pažadėtąjį Atpirkėją, ° tas įvyko žiemos laike. A- 
kuris buvo visų tautų laukia- tėję. j Dovido miestą, patyrė 
mas: “Nuleiskite rasą, dan- nemaža rūpesčio. Užeigos na
gus, iš aukštybės, ir deliesi’ai;’»a> huvo užpildyti susirinku- 
teišlyja teisingąjį: teatsidaro >ių užsirašvmui žmonių. Iš 
žemė ir pagimdo Išganytoją.” tos priežasties, kainos užeigoj 
(Iz. XLV, 8). Dievas pasigai- pabrango ir jei būtų buvę 
Įėjo jų ir atsiuntė jiems Iš- vietos patalpinti Juozapą su 
ganytoją. Marija, jie nebūtų galėję taip

„ ................... , brangiai užmokėti. Per ilgąTuomet išėjo cieeonaus Au- . .. .. . ,v , ieško piną, kur nors nakvoti,gusto paliepimaR surašyti vi- . _ .” ,. A. . Rv. Juozapas atrado vietą
sus savo pavaldinius. \ įsi e- v x .. ., . . tvarte už miesto. Čia rado a-mė nnktis į savo gimtuosius ....

. v . v . . rnlus ir jaučius Dievo (Apvei-
miestehus užsirašyti. Padf.vi- . a

• zdos patalpintus, kad iss4pil-
mas mums praneša, kad f-v. (jytų Izaoko ir Habakuko pra- 
Juozapas gimęs Bodėjuje, jis nnsystė apie Dievo Sūnaus a- 
buvo teisingas žmogas ir to- tėjimą į šį pasaulį tarp tų gy
dei, buvo klubr.uf vyriausybės vuolių. Pasiklausykim kaip

tą kūdikį. Visi, kurie tai gir
dėjo, stebėjosi, taip pat tais 
dalykais, kurie buvo jiems 
piemenų papasakoti. Marija

guje, taip branginti ir toje 
dienoje išreikšti savo džiaug
smą, kurį atnešė užgimusia 
Vaikelis Jėzus. F. V.

LINKĖJIMAI

Jėzaus Užgimimo Šventės proera širdin
gai sveikiname mūsų brangius Prietelius, 
gerąsias Rėmėjas — Rėmėjus ir Gerada
rius!

Kalėdų naktį garbindamos Betliejaus 
Vaikelį dėkingomis širdimis maldausime 
suteikti, Jums Brangieji, stiprios sveika
tos, paguodos sielai, ir kupinų dangaus do
vanomis Naujųjų Metų.

šv. Kazimiero Seserys

/l
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Kalėdų Naktį
Kalėdų naktį, šaltų naktį
varpai vidurnaktį prabilo,
sudrumsto seno miško tylų,
mėnulio kalbų trukdo sekti.

Kalėdų naktį, tamsių naktį 
keliai tik dunda, dunda, dunda... 
net aidas girioje pabunda, 
ir vėjas liaujas žemę plakti.

Kalėdų naktį, tylių naktį
bažnyčion žmonės plaukia skuba,
pamynę skaistų sniego rūbų,
danguje žvaigždės baigia degti.

Kalėdų rytų, pilkų rytų, 
pagerbę Kristų Atpirkėjų, 
kurs meilę skelbt šių nakt atėjo, 
žmonių pulkai keliais ritas.

Kalėdų rytų, baltų rytų
beržai sargybiniai nustebo: 
rogutės bėga, kelias dreba, 
skambučiai skamba viens po kito.

Bet viskas greitai nusirito.
Beržui galvoti nesiliovė, 
ar buvo sapnas, ar tikrovė, 
kų matė jie Kalėdė rytų.

Ces/oras Šaduikis.

Tylioje naktelėje balsas sugaudė, 
Piemenįs kelkit, Dievas užgimė. 
Greitai rengkitės ir bėkit,
| Betlėjų paskubėkit 
Sveikint Viešpaties

Nuėję rado Jėzų ėdžiose,
Kaip pranašauta Dievo knygose. 
Jį Dievu jie pripažino,
Kaip juos Angelas mokino,

Ir pasveikino.

gaika ten visus varo į darbų, 
o bažnyčios uždarytos ir iš
niekintos.

Boja! jie skaudžiai apsigau
na. šiam usnių slėny rojaus 
niekas neįkūrė ir neįkurs, nes 
skausmai ir mirtis viskų su
ardo; į amžinųjų tėvynę gi k»- 

to kelio nėra, kaip tik tas, ku
riuo ėjo Kristus, pradėdamas 
kelionę iš Betlėjaus tvartelio 
ėdžių.

Mums tikintiems, kuriems 
J dieviškasis Kūdikėlis leido 
suprasti savo dangiškųjų ra- , 
mybę, kurių Jis atnešė į pa
saulį, belieka tik vienu išeitis 
— atsiduoti Jam visa siela.

I Laimė yra aukotis dėl to die- 
j viškojo Kūdikėlio, nes Jis v-
ra mūsų Sutvėrėjas ir Išgel
bėtojas.

Sunkūs gyvenimo vargai 
tenepakerta mūsų drąsos. Mal

Karalius Gimė

Kelias, Kuriuo Daugelis Ėjo ir Tebeina
Anų Šventųjų Naktį p ras- išaukštino: atidavė Jam vai- gyveno taip paprastai, taip doje mūsų tvirtybė ir būsimo 

tučiai piemenėliai Betliejaus džių danguje ir žemėje. (Mat. kasdieniškai, kaip ir daugelis gyveninio atlyginime, kurs y-j 
ganyklose išgirdo angelų 28, 18.) i iš mūsų, bet ji ėjo' su neapsa-, ra niunis atidėtas amžinojoj

Garbė Dievui aukšty-! » -• 4- i •» koma kantrybe Kristaus na-j'tėvynėj. (.Mat. 5, 112). Dievas
' 1. S’",J.2T7V.arJ?.tK'k'IaUK’irodvl„ keliu. Ji u.uui s„ ' i nuSluostys nuo ,„ūsy ūkiųgiesmę:

bėse, o žemėje ramybė geros

PAGARBINT
KŪDIKĖLIO

Dainiuj žvaigždutė mirksi 
Naktis. Už lango rėjas 
barbena langines...
Dar, bar, pabus j* s rodos, 
ir kažkur nusineš.
Danguj žvaigždutė mirksi 
mažyte akimi — 
jų dangsto debesėliai 
pro šalį slinkdami.

Žvaigždutė pro langelį, 
į pirkių žvelgd»ma 
štai mato kaip Jonelį 
pažadina mama.

Pažadina ir eina 
kažkur abu skubiai, 
kur Užgimimo giesmės 
vidėja įstabiai.

Naktis, tamsa ir speigas 
ir sniego taip gilu — 
o jie visur tegirdi 
tik chorų angelų.

Pagarbint Kūdikėlio 
taip skubina visi — 
maža žvaigždutė mirksi 
šviesgn vis ir šviesyn...

VYTIS NEMUNĖLIS, “g.”
kad jie lydi kiekvienų mūsų 
žingsnį. Jų išvengti mes nie-

to, kad savo žmogiškomis jė-^kiekvienų ašarą (Apr. 7, 17). 
gomis neįstengs tvirtai žengti Numanydami, kaip nelaimingi

Jėzus gimė tvarte. O tai našus į didžiausių tvartų, kur I'tvartuose >'ra **nK‘S žmonijos | pagauJ d jgigytume pįrniįes-1 tU° keliu’ tod<‘1 k‘7 tik tlar?’ yra .t,e’ kU"e ’aU nebesupran' 
Išganytojas, Jėzus Kristus.

valios žmonėms. Tai buvo
jiems ženklas, kad ganyklų I, , .d . v .. kad negalėsime, nors ir visų

inKtt.ivuujim, oc/.uo ivneiue. > . .. . . visur pasitikėjo Jėzumi. Pap-.ttt s’° nekalto Kalėdų džiaug-
Nekalti piemenėliai tuoj atbė- . „ . . . , .. rasti vargai bei kentėjimai, smo 11 tyčiojasi is musų sven-

-gg, - - i -------- —-—, ------------- 1. 1 . je, si žeme pavirto ašarų šie- , . .... 1 . • ... ... . ...
mis ir loveliu, su asilėliu ant i daiktus ar nepaverčia į dutu- «° Įdarbinti tų dieviškąjį nį JH išvarvdanias iu(K,'kune k,ekvienam pasitaiko, tojo tikėjimo, atsiminkime ir
~ . I TT 1__ • 1. _ 1 __ 1- I * ’ * tl Tzs. * _ _ Ii tt » f-

nebuvo gipsinė prakartėlė, žmonės nardosi srutose! Šva 
Įsu gražiai paruoštomis ėdžio! riansius dalykus, gražiausius

buvo jos kasdieninė duona. Jo juos savo maldose, 
kentėjo tylėdama ir trokšda- j 

nežinoma. Kas

J.žemės klūpančiu vienoj, iri blynų! Paskui voliojasi jame! Kūdikį, kuris, be galo myle- j. Rojaus Adomui aiškiai pu-1 
jaučiu antroj pusėj, su ange-|ir tvirtina, kad toks gyveni-įdamas žni(W paliko gražų g&k_ kokg paskui bus -() g.._i kentėjo tyledan
liukais gėlėmis išpuoštoje pa I mas pilnas pasaulio džiaug-1 dangų, kad dalintųsi su niu- Savo veido praka Jma bflti niekam _ _ _ ______ ___________ .
lubėje, su karalių statulėlėmis į smų... mis mūsų vargais^ jau nuo pat t(i valgygį duon^ j.g. ne.jtlk spaudė jr slėgė, viską U || i | U U U11U U U | U U U || U U U UU | jį | Į14 Į U U i UI
purpuriniais rūbais ir pienu- ' *
uimis su ilgomis lazdomis ir i juniais mini Kinais iiruaiiuiti , i T. i  ---- ’ ---   — -- i rr>„:~ :: i —" ..........

PREC1N PHOTO SIŪDIO

Šv. Bend. V'

plačiabrylėmis skrybėlėmis. 
Šitaip vaizduoja Jėzaus gi
mimų krikščionių tapytojai, 
lyg gėdindamiesi, kad jų Die 
vas būtų galėjęs gimti pap
rastame tvarte. Taip, tvarte, 
— guvulių name; gyvulių,

4?

pirmos sios žemes gyvenimo
Nepastovioje žemėje, kur T- ’• *' -. . . '* J dienos. Nerūpėjo Jėzui žemes

jokiais smilkalais negalima , , • ■ ■ t „i’ 6 “ turtai ne prabangos. Jis tik
nuslėpti jos dvokimas, vienų . , , , ,. . ’ ‘ vieno dalyko troško — duoti

sugrįši : žemę, iš kurios esi . . 2*
. - , „ « i du išgelbėtų norą vieno nusi- 2Xpaimtas, nes tu esi dulkė iv v . ,, , . . . /r, , dejelio žūnančio siela. Taip ji —,vėl dulkėmis pavirsi. (Prad. i, ... , , . !-*laimėjo nevystama garbės vai- 2Z

naktį pasirodė Jėzaus, Skais-I ‘ ,■ , , - 3, 19.) taigi, kiekvienas žmo- .. 4aVvn5i Kū1 1 ’ ,mums suprasti, kad musų te-, , . . . .. • • nikQ amžinojoj tėvynėj, kh>.«._ K___ 1- . _  •... i--/ 1 x 7 * įmo rom uiimniiui tcittii omiučios Mergelės 
nieku 
rus

pagimdytas, ». ka<| esame'", ‘ ,. c. , jdikelis .Jėzus
u neapsiginklavęs, iŠskv- ‘ .....’. .. . _ ateidamas į sj pasauli jau at- v. . . . .

* ‘ * tik keleiviai 1 amžinųjų tėvy-' ■ , • SL • » HO-I zeuVW lalsavo Nekaltybę. r 1( ‘ smesa su savita turgus ir ken . • „J ' ne. .Jis atėjo parodyti mums .... ... Jo ir savo ne....... . . ' , teiimus. Knstup, būdamas , ,’irmieji Ji pagarbino ne kelia į tų tėvynę.' Jas kelias ... . v. ‘ . v. prastumu stei’ ; r t f .t liovus: (rpr»1 'ziiutio. kn< sini . .Pirmieji Ji pagamino nei kelių į tų
dirbančių žmogaus naudai, žmonės, bet gyvulėliai. Jau- . tėra tik vienas, niekas jo lig- 
kalėjime. Senovės neturtingų

Photographs of High Quality ~
Chicago E

f5Fffįęmu* beTpa ~ 5 dcors west of Albany X
stengėsi bflti į Jį Te!. Virginia 2481 Wedding Photographs a Speciaity jį

gus, kaip pirmųjų tėvų ainis. ri .. , . , ,® ’ 11 f dikelis Jėzus, kuri būdama — .A 1 A
L 15 4309 Archer Avė.

’f Ip#naSi’dator da“ai jO8,gau' I ū 1 m 1 u m 1 m m 1 m m i m 111 u n 11 m u m 1 m ii
ti5 ,r asdas „ua,lenkė J,„„ ši, ,1 „,.žh ,„j.,ir visi klai.lži, ,j.. • ' silv„ " X!.?”»»»HH1ŪH111 UI H1 lt 11111UIU11III 111111111111111
pirmiau, negu išvydo Jį žino-: šunkeliais. Tas kelias — tai ... .. (,us nusidėjėlių sielų visame, _ _

i . . ....................................... gyvu pavyzdžiu paroile mums, ,pastogė su mūrinėmis kolo- uių akys. O juk buvo laikai, tikėjimo ir kentėjimų kelias. '. ., pu. ainy.kada ........ J. . ....................... , I kaiP relkla kada va r- ■

kraštų tvartas nebuvo kokia 
nėmis kolo

nomis, tai ne moderniškai
statytu arklidė, ne puikiai iš- žmonių dievaičiai. Net šven- tas visas Kristaus gyveni
puošta prakartėlė. Tai tik toji — išrinktoji žydų tauta ; „įas. Net užgimti neturėjo ^^7 '. dievi-ku v”_ dienos vis daugiau ir daugiau ~
keturios apipelėjusios sienos, privertė Araonų nuliedinti jai žmoniškos vietos; reikėjo pa- * ’ ■ * 1 1 **
nešvari asla ir stogas. Nieko aukso veršį, prieš kurį jie ga- sitenkinti gyvulių ėdžiomis,
ten švaraus nėra be ėdžių ir lėtų lenkti sav 
lovio, kur šeimininkas užde- sŲ karalius liepė 
da šienų ir pila gr.’vuliams pastatyti asilų i
grūdus. J aip, tie karaliai n «.vs :»u-1C1O .Juozapo ir .uarijos. ras- rv, -« jiaroue žmonijai, nors p«

tos ligi tol nusilenkdavo jau-

jautis ir asilas buvo Kentėjimais buvo pnžymė- ! gai ir kentėjimai iš visų pu- Letihkito.spusesluriii.ela-|~* 
' siu mus slegia. Nė kerbtu deg- bui įsirūpinti, kad diena i?

z dienos vis daugiau ir daugiau ŽZ 
džiu kantriai atlikdami savo,atsirand“ ,oki1- ku™ ne lili 7

Pavasario metu pievos pil

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų
Linkiu Visiems Savo Kostutueriams ir Draugams

43rd S T. DRUG STORE E
PRESCRIPTION DKL’GGISTS X

K. S. JONAITIS, Prop. ~

43rd Street Chicago X
Phone Lafayette 8530 and 8840

jiununnnniuunininnuiniinnnn
<ui, kada skelbė žmonėms sa ‘"etų milijonai ėjo šiuo Kris- kSt<l vra Inis'iža(Į(-.ję .Jani tar.! H H J Ji i U H i H H BU U UIU i H H H H MIJ H U U i U i
vo dieviškųjį mokslų, pats sa taUH pramintu kentėjimų ke- < naldj q'aj komunistai ir kiti Linksnių Šv. Kalėdų Šven’ių ir Laimingų Naujų Metų X

Itinčios rasa ir saule jau i u- -------  ---------- “ ------- ’’ k6’ kad neturi kur KalvoH pri lai,ninkrai Pasi<’kė an.ži- bedievia5 Ji(1 nori pasįdnryti ZX Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
šien u.to- Vinis dalim, smū ri°S tik B?t ’Iė7 glausti. (Mat. 8, 20.) Mirtis uosio* tėvynės krantus. Štai, sau roj|/ gioj Rusijoj

' .......................... ..... ... ...............— • ’ ' • “ įvyko šiandien, turime visame pašau pe band6 tų rojų įsikurti, bet
ly pagarsėjusių Prancūzijos (|,.ja! pasį(iarg buįsus praga.

nos skanaus kvepėjimo, žė-
čiams ir asilams. Tai ibuvo
žemės karaliai ir tautos, ku-

šienautos. Aštrūs dalgių smū I ' *.J. 7 . j giausri. t.mu. o,
b. . . . , , , i žus negimė zemej viespatau- b,.;,, ii|»()Lraiisgiai pakirto baltus, raudo-1 . " T , oo, suip zi..oguu..,

, •• • L. Del to Jam lenkiasi gyvu |.rV7iaus kančiosetins, mėlynus žiedus; jie nu- .... ... ... Kryžiaus kbiiuosl.

Phone Lafayette 9832

FRANK MICKAS

[krito nuo kotelių ant pradel- 
igio, sudžiūvo, nublanko, ga- 
Jvo šieno spalvą. Pajungti 
jaučiai suvežė* Į kluonus gegu 
Įžės ir birželio negyvų apdarą.

Dabar tos žolės ir dar te-
Ikvejiiančios gėlės suverstos
|Z-in į ėdžias, kaip pašaras

icgaus vergams — gyvu-
liuun — jos yra pirmuoju
pioliu Sūnui To, Kuris sut-

Įvčrė pasaulį su jo žiedais.
(tai Kame gimė Jėzus. Men-

[kiausia ir nešvariausia vieta,
įpnsaulv buvo vienintelis rū-. , . .....

. . . skelbia didžių naujiena; o vi-
irs vienui vieno Svariausio-1 • . ......................

, X ’*• galmgioji, visi valdantieji,o, i ’oters pagimdyto. Dievo .... .. ...
’ , . .. ... I visi, kurie dnlziuo.iasi savobiais. I;,ni turėjo sunaikin- , . A . .. ... . galvlie. turtais ar išmintimi,

ti gvvunr, , vadinami zinone-E->< .... _ — ne puotauja, jie linksmini', j trinu uit lopšiu teturi*- • . ... . ........................  .... naši, nenujausdami to, kad
i. '.'zifr?, >s Kūnų gailvijra . 4 4 .v ‘ tvarte — tarp dulkių ir pe-
;ro:uuliuoja pavakario gė- _ gimė Karolius. Ka

rolius, kuriu vii'špatavimui
jiriptmlair.r i Jėzus vi- '^dn’-s galo...

■ • \ pasaulis liepa-' Sekant (h Papiui.\

PINE CI STOM TA1LOR1NG 
Suits Maęle To Order

s ir knn- sven^a,i^ Kūdikėlio Jėzaus le ras šiandien, kai visas krik-liai; jų garbinimas pasibaigs.
« J IlOb

Ateis laikas, kada Jcruzalio v.n.4......... ..... x,-. Ires'.»
ryvuliai — žmonės nužudvs -» •
Jį. Jis tada vyks į sav , mir-: (,U()da,nas ’(lailgigk()j() į’ėvo ta šventųjų. Tuo tarpu jos 4

visus \argus
čias Kristus pernešė su n uos- kl"''' pri,‘S n,et"s ščioniškas pasaulis džiaugs- _
tabia kantrybe, klusniai'pusi- Ryil‘e ’UV0 Sv’ r|<’vo paskelb’ mingai mini tų linksmųjų die- 4145 Archer Avenue Chicago £7

ies miestų asilu. Tačiau da
bar Jį — didesnį už visus 
pranašus, Jį — atėjusį išgel
bėti žmoniją — suklaupę gy
vuliai šildo savo alsavimu...

Ties tvartu spindi žvaigž
dė, rodydama trims Išmin
čiams kelių; toliau — ange: 
lai piemenims — tikins praš- 
čiausiems labiausiai paniekiu 
tiems iš visų žmonėms —

valiai. Todėl, kai Kristus at- vyresnius seserys;, vienuoles 
liko žmonijos gelbėjimo dar-: karmelitės, dar tebėra gyvos, 
bų, dangaus Tėvas jį be galo Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė

.-'Si

-lig'

• na . -*

i i i

Piemenėliams vargdivnčlhms 
Tulė Dievo siuntinys:
Sukau niškiai: šią nakt aiškiai, 
Gimė, Kurs jus išganys.
Bėkit, bėkit, piemenėliai,
Duokit garbę Kūdikėliui, 
Prakaite suvystytam.

K vaho L » “' *“ “ 1 UI UI UI Ui U U U U U Hl UI

žmonėms, ten beveik niekas UBBBnįiihįįiiįHBHiBįmįniBBįBUBIBU
nesidžiaugia, policininko nu Linksmų Šv. Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų •- 

' ZZ Linkiu VTsiems Savo Kostumeriams ir Draugams
1 DAN PACEWIC |

OROCERY and MEATS E
# ***•— Presb \’egetables***

2614 West 59th Street Chicago, III.
' Phone IIEMIock 2332 E

rnuuuuuiuuuhnuuunuunuiuuuuun

nų

Hilli

D Švenčiausias, o aukščiausias, 
Nusilenkęs iš gnri(ės!
Gelbėt, žmogų nepatogų,
Vargai vieni prasidės.
Mes ai bėgom piemenėliai,
Šio pasaulio vargdienėliai 
Tave klupsti garbinam.

■ JL. ..i

—- a

Linksmų šv. Kalėdų švenčių Ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Paeijentams

DR. J. SMETANA, O. D.
AKIŲ GYDYTOJAS

1801 South Ashland Avenue
Telefonas CANal 0523
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CHICAGOS LIETUVIŲ GRAŽIAUSIOS BAŽNYČIOS
Chicagos lietuviai yra pastatę net 11 bažnyčių, čia 

matosi 3 gražiausios su jų vadais — klebonais. Seniau
sia iš jų tai Šv. Jurgio, o naujausia, tai Dievo Apveizdos.

Lietuvių gilus tikėjimas matosi jų rūpinimosi'pasta
tyti gražias bažnyčias. Nors lietuviai yra neturtinga tau
ta, bet visur stato gražiausias bažnyčias ir savo net pas
kutinius centus aukoja Dievo namų statymui ir jų papuo
šimui.

Be abejo, Kūdikėlis Jėzus visa tai mato ir džiaugia
si žmonių tokiu nuoširdumu. Tauta, kuri nesigaili baž
nyčioms aukų, gali būt rami, kad jos išganymas ir gar
bė danguje jos laukia.

Kaip malonu yra žmonėms prisiminti Kalėdų metu 
tas savo aukas bažnyčiai ir kokiam kilniam tikslui jos 
tapo suvartotos.

Dievas yra geras. Jisai duosnumą duosnumu atly- į 
gina. Dievas nei vienam nepasilieka skolingas. Ir mūsų 
tauta yra patyrusi Dievo ypatingos globos. Iš baisiojo 
karo mūsų tauta išėjo j garbingesnę ateitį.

Amerikoje lietuviai pastatė pusantro šimto bažny
čių, kurios aptarnauja lietuvių tikybinius reikalus. Šiam 
kilniam tikybos darbui lietuvių suaukota apie $20,000,- 
000.00. Tai graži auka Dievui per kurią Visagalis išlaiko 
tikėjimą žmonių širdyse.

Taigi vieni antriem padėkime tą pradėtą gražų dar
bą varyti pirmvn. Kalėdų dvasia mus ragina džiaugtis 
savo gražiomis bažnyčiomis ir likusius mūsų brolius tam
sybėse vest prie šviesos.

Didžiai gerb. PRALOTAS KUN. MYKOLAS L. KRU
ŠAS, Šv. Jurgio parap. klebonas.

Šv. Jurgio par. bažnyčia, Chicago, 111. Viena gražiausių Chicagoje. Jos klebo 
m vra did. uerb. Pralotas kun. M. L. Krušas.

šv. Kryžiaus par. bažnyčia, Chicago, III inois. Viena didžiausių Chicagoje. Jos kle 
bonu yra gerb. kun. A. Skrypko.

Gerb. kun. ALEKSANDRAS SKRYPKO, 
Šv. Kryžiaus parap. klebonas.

Gerb. kun. IGNAS ALBAVIČIUS, Dievo Apveiz
dos p.arap. klebonas.

Dievo Apveizdos par. bažnyčia, Chicago, Illinois. Viena iš naujųjų bažnyčių. Jos klebonu yra gerb. kun. Ig. 
Albavičius.
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Gimė Karalius
Šiandien jau gimė Kristus Karalius.
Šiandien pasaulis švenčia Jo šventę.
Lenkiasi minios tam Visagaliui,
ilgai Jo laukę — nelaimėj kentę.
Zvaįgždė rytuose skelbia pasauliui,
(limė, kurs eisiąs kentėt už žmones —
Gimė Mesijas, gimė Karalius,
Eina į žemę, neša malones.
Gimė ne rūmuos — prastoj kūtelėj
Tarp gyvulėlių ėdžios* ant šieno;
Šaltoj vietelėj, tamsioj naktelėj,
Gimė karalius, — didi naujienai
Angelai gieda giesmę Karaliui;
Gimė šiandieną lauktas Mesijas —
Garbina dangus, žemiškos šalys,
Gimusį Jėzų Sūnų Marijos.
Eikime žmonės sveikinti Kristų,
Gimė atpirkti visą žmonją;
Šiandien laikas iš nuodėmių bristi
Šiandien jau gimė lauktas Mesijas!...

Baltoji Lelijih “Varp.”

jaius duotų daugiau energijom, 
ir ištvermės dirbti tuot dar
bus, kuliuos pats Kristus yrn I ’

■ nurodęs dirbti. Žiema. Naktis juoda, juo- Į mums reikia drebėti šalčiu
da. Žemė, šalčio sukaustybs, 1 visą naktį, — atsiliepė ant- 
dreba. Ji baltesnė už aštuo rus. — Taigi, kad nudėjus,ią 
niusdešimtis metų senelį. Iš čia kokį vieną, tartum, leng-

šventąją Viešpaties Naktį

16 MUSŲ CENTRO
A. L. 1L K. Federacijos cen- į katalikiškąjį veikimą, apaš-

tras tiUOŠirdiai sveikina sky
rius, prie Federacijos priklau 
sančias organizacijas ir drau
gijas, visus katalikų veikėjus 
ir savo prietelius su Švento
mis Kalėdomis!

Kalėdų šventė teatneša į vi
sų mūsų namus ramybės, vil
ties, naujų džiaugsmų ir lai
mės. 'Tie visi dulykai atsiekia 
mi tik sunkiu darbu ir kove 
Kovą laimėsime ir gerovės su
lauksime, jei yvensime, dirb
sime ir kovosime griežtai bl'.

' kvdamies Kristaus nurodvmr..

talauti.
A. L. R. K. Federacija yra 

katalikiškosios akcijos šakelė. 
Ji turi šio krašto vyskupų už- 
gyrimą ir pritarimą. Darbo v- 
la daug. Kad jį pasekmingai

šusipratusieji, veikiantieji ir dirbti, reikia geros erganiza- 
organizuotieji katalikai labai Įvijos, vadų Ir darbininkų. Dėl
gerai suprantu, ką reiškiu Ka
lėdų šventė, kurią visas krik
ščioniškus pasaulis taip iškil
mingai apvaikščioja.

Kristus, atėjęs į pasaulį, at
nešė ramybę geros valios žmo
nėms, laisvę pavergtiems, su
raminimą nuskriaustiems, vil
tį ir amžiną išganymą į Jį įti- 

' kėjūsiems.
Pasaulio Išganytojas atėjo *•> 

žemėn kaip beturtis. Jis čia 
dirbo ir pasišventė žmonijos 
gerovei. Jis mokino, gydė ligo
nis, užtarė beturčius ir paver
gtuosius, stebuklus darė.

Tačiau toli gražu ne visi 
žmonės suprato Kristų, ne visi 
klausė Jo šventų žodžių, ne
visi pasekė Jį. Tie, kuriems Į U 
Jis gero darė, Jį persekiojo, 
kankino ir prie kryžiaus pri-1z£

■kalė- - <3—
Savo gyvenimu ir darbais ; 

Kristus parodė, kad tas ke- <2 
lias, kuris veda prie išganv- 
mo,'yra su kliūtimis, sunkus. z£

to per šias Kalėdas paprašy
kime Kūdikėlio Jėzaus, kad 
Jis sustiprintų mūsų jėgas, 
prie mūsų veiklbio daugiau jė
gų įtrauktų, kad mūsų veikė

į vyrai, kaip vyrai. Sako — — Rankas aukštyn! — su
drąsūs, mirti nebiją. Cha, šuko antras, 

j Cha cha... chi ehi chi! “Ka
da vėl eisit kovoti už savo te

viau būtų ir pareigos eiti’. 
Antras nieko neatsakė tik

blvšknsi, nusigandusi žeme.
Vėjas baisiausiai žviegia. J i 
Laiso nusigąstų ir drąsiau- įtraukė kaklą į kailinius it 
sias miško žvėris. Medžiai, 
šalčio suspausti cypia, retkar 
čiais dūsauja. Niekur jokiu 
gyvo daikto nematyti. To-

vaikščioja.
* # *

Nepamirškime savo Artime Į.įog nakties bijo ne tik žmo 
Kristus mylėjo mažute’tm, nės, bet ir visi kiti sutveri

užstojo už nuskriaustuosius, 
gelbėjo vargšus. Dabar tokie 
laikai, kuriuose daug nuskriau 
stųjų, pavargėlių, našlaičių 
tat visų pasiturinčių žmonių

mai.
♦ » ♦

Lietuvių belaisvių barakai 
Lenkijoj. Žemi, kiaurais sto
gais barakai. Tyli jie prie

Ilga, siaura ir žema belais 
Vių Uvrnkų salė. Grindys i;'t 
plėšytos. Žemė šlapia, šalta | 
Sienos apšerkšnojusios, kitm 
šlapios. Langai, vieni lento-

vyi:ę... Chn-eha-cha-’’...
Nesu, .auta belaisviai vėju 

šnekos.
— Ar tau nešaltu Juozai?
— šalta brolau, labai šal

ta šią naktį, tur būt, nebeiš
tversiu.

— Tavo kojos nevisai tą
sos — bėkime į kiemą, pabė
giosime, gal atmušime padus.

O kad sargyba pamatys.'
— Tai kas... Tegul šauna...

mis užkalti, kiti skarmalais \ is viena gyvenimo nebėr... 
užkimšti. Ant žemės krūvo--į Greičiau galas — kam dai 
mis sugulę belaisviai. Pus" Į kentėti.

Abu iškėlė rankas ir sto
vi... Lenkai vaikščioja, švil
pauja, juokiasi. Vėjas ar dau 
giau ūžia, švilpia... ir puolė

(Tęsinys ant 7 pusi.)

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

j ra švenčiausia pareiga . įemį.g prisiploję, sniego ap-
jais rūpintis. Kalėdų šventės 
būtų be prasmės ir liūdnos, jei 
žinodami, kad yrn vargo pris
paustų, kurie ir per Kalėdas 
linksmos valandėlės bematys, 
pasirūpinkime jų sušelpimu. 
nors per šventes padarykime 
juos laimingais. Daug išbadė
jusių ir išblyškusių kūdikiu 
ne tik dovanėlių negaus, bet ir 
pavalgytį sočiai neturės ko. 
Pasirūpinkime, tat, kad nelik
tų nė vieno vaikučio nupuvai- 
gydinto, nesušelpto.

A. L. R. K. Federacijos 
Sekretorius
2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, 111.

dengti. Tyli juodais, apipeli
jusiais šonais barakai. Bet jų 
viduje nėra tylos. Juose, tar
tum, kolera sergančių vidu
riuose: kaukia, cypia, urzgia; 
verda įvairių įvairiausi bal
sai. Tie balsai veržiasi pro 
kiaurus langus ir draikosi po 
tamsią naktį.

Baisūs, graudūs belaisvių 
halsai. —

Vėjas nusigandęs ncsiklau 
s<> jų, liėga staugdamas slė
ptis už tamsių debesų. Juos

nimimmmmtmmmiiimmmmmaim
U Linksmų šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų ZZ 
ZZ Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams X

CASS THE TA1LOR s
. Escellent Wcrkmansbip
CLEANER « DYER
Telefonas PROspect 0964

2614 West 71st Street Chicago, III

jų karštinėmis serga, blaško
si, klajoja. Visų veidai pa
juodavę įdubę, gyvaplau

kiais apaugę. Tarpe belaisvių 
bėgioja pelės. Žmogus pelės

MARQUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas VVestern ir 63rd St. 

Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utarninko, Ketver- 
go ir Pėtnvcica vakarais nuo 

7 ‘iki 9 vai.
Tiesą sakai.- kam dat 

kentėti. Vienas iš dviejų.-mir
tis ar gyvenimas, eikim.

Abudu skubiai atsikėlė ii 
išėjo. Aštrus vėjas čiumpa už

jau nebijo, priprato, t ypdn- ,:v,/,į,^ gnyba, kanda. Sniegas 
mos graužia jos belaisvių su- ,gu?Eį(ia jX) kojomis, 
plyšusius drabužius. Šiaudai j Salta, tur būt, ir sargy- 
visai į pelus išvaryti. Belais- binių da|)ar 1H-,va... |»a|„-.gį'G_ 
vių kojfls vienų basos, kitų k-iln!_ Susikibo abu ir kojo- 
apraizgytos skarmalais. Ha- jlnį.. trypdami ėmė bėgioti p< 

kiemą.Įėję tik klejojimas, dantų Imr 
škėjimas ir sunkus dūsavi
mas... Drebėdami nuo šalčiu 
glaudžiasi, spaudžiasi pri? 

i kits kito. NelM-ra skirtumo- 
sveiki ir Iiišgirdęs šuo kaukia, bet ne- ; į^vįeil maišosi ii 

ilgai — paskui slepiasi giliai i gonįaj
šiauduose. Tik apuokai jioim- | _ Arčiau, vyručiai arčiau
pritaria, tik vielomis aptver- j,- kl.flVQ _ bns -į|(xjau; ja. 
ta tvora gailiai zirzia. Tik

--^Stokit! — pasigirdo su. 
gylėnio balsas. Abudu belais 
viai sustojo.

A, ponuliai, dabar pa 
dėsit mum:; sergėti šitą vie 
lų tvorą. Eikit čia arčiau — 
pamojo ranka.

— Bėkim! — tvliai šnibŽ-
,!? 8,iu balsu sušnekėjo belaisvis Į dpj() Jonag juizlli. 

išblyškusi elektros šviesa liu jonag Ta:,kūnas. ! _ Kur įbėgsi? — Nv
linai dairosi aplinkui. Apie! _ Ar,-.iln, al. ne arfiau vls!
tvorą vaikščioja lenkų sargy. vj(,n<i l|nIl|vR
bintai ir Švilpauja, lyg,nore. į-oli h. 
darni pritarti zirziančioms 'tU(

= vieloms. Jiems nekalta — iki ki(>s sllu, _ A t,, :,. , w
žemės kailiniai it vilnonė. .(-.,a|įB JUOzn«.11 r-tf t' skliluni priėjo arčiau tvoi'rs.
kepures.

sigantlo ii stovi abudu.
— Ką jūs dar šnibždat kaž

ką ar manot bėgti — tiesia 
lenkas šautuvą.

Gaila, bromu, kad ne
~' ZZ i pasirodo kieme nė vienas
HllHIIIltltHllIlUllllllllliliUHIllIlIlIllItlliii‘-zuikis,” nū laip noriu ii-

UHiinntniinuintuinnunitHinutuiuim^X“1uo,huS
čiomis akimis lenkų sargy Ir.- 
nis.

barakuose, nebėra jo
Jonas su Juozu pasvyravę

Ičiulis Juozas. > jį s ; ► J, į 
Kiti tyli ir stengiasi užmig

ti. Tuo tarini vėjas veržiasi iiai, mums nebus taio biru. 
pro langą ir ciniškai juokia
si iš nelaimingųjų: ‘’t'hi chi

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950 

Seredornis iki 9 vak. 
Snbatomis visa diena iki 9 v.v. 

Kas popietų nuo 3 iki 6,

LAFayette S057

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Frle Archer A ve. netoli Kedzi’e) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėliomla pagal 
sutarti

Oflao Tel.: LAFayette 8860
Rez. tel.: VlRgrtnla 0889

DR. V. E. SIEDUNSKIS
DBNTISTAS

O A S X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampos Franclaco Avė.

Res. Fhone
ENGLcwoo«1 8011

Office Fhone
TRIangle 0044

— Taip- ir si įvėkit,’ ponu- į

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

VmI.: 2-4 Ir 1-9 vnl. vnkn.ro

Linksmų Šv, Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

A. MASALSKIS
ORABORtUS

330? Lituanica Avė*
Chicago, 111.

12 ' — Tokiame šalty nė “z’.ii 
*- kiai” iš barakų nelenda, <•

chi.” A šiai kur Lietuvos ža
luma! Kodėl jūs visi tokie iŠ- Otnco Fhone 
purtę, susitraukę? Visi ‘kaip ?ao-.|M-a io2» 

i apsamanoję, nurauti kelmai.
Ir kokie nebegražūs, šiurkš
tūs balsai... Kadaise bu.ot

AMERIKOS LIETOVIŲ DAKTARŲ^RAUtSjOS1NARIAI:

Res. and Office 
S3M So. Iintvill Si 

CAAAL 0704

Tfel. CARal 0257
Rcs. rnOapeet 0880

DR. J. J. KOWARSKAS ŪR« P» Z-ZALATORIS
AKIŲ GYDYTOJAI

Tel BOUlev&rd 4139 E
Tuo pačiu Jis perspėjo vt.uai HUU,,j|l|||i|l||l 1,1111111,111111111111110

tėjitnų, persekiojimų, kad pik j 2 Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų £ 
tos valios žmonės jų neapkęs. Z2 

Kad vesti žmones prie išga-

LIETUVIAI DAKTARAI
Ol»noms Tel. EAKarette 8793 
Naktimis Tel. CAAal 0402

PHYSICIAlf and SURGE0N

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE H0UR8:

3 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8
1891 SOUTH HALSTED STREF7T 

Rezidencija 9800 So. Arteelan Are. 
Valandos; 11 ryto Iki I popiet 

I Iki I V. vakare

DR. i. J. JAVOIŠ DR- Sl’RIKOL’IS

fnymo, Kristus paliko Dažny- 
,£ią, savo jpėdininką popiežių,! ZJ

t ' a e<paliko tolmliausią žemėje or- 
• ganizariją, kuri veikė per du Z£ 
'tūkstančiu metų ir visais am- 72 
ižiais priešai ją persekiojo. Mi
lijonai krikščionių savo gal

ias paguldė begindami tikė- 
į jimą, bekovodami už Kristaus 

Mdealūs, bevesdami žmoniją

DR. VAITUSH, OPT.
U.IHTUVI8optometrigai.lt akiu

SPECIALISTAS
Palengvina aklų Įtempimų, kuria 

•afl priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo, tnorvuotu 
mo. skaudamų akių k ar* t j. afttatsr 
trumparegyste ir toliregyste. Prlren- 
«*a teisingai akinius. VlsuonO ateiti

3313 Bsuth Halsted Street =' SSUST
ciurugo, minui. = i !

talaomoa Valandos nuo 10 iki I ♦

rmmummmmmmmuuinmtmmmiu 5SS2S

Linkiu Visiems šavo Kostumeriams ir Draugams

BRIDGERORT CLOTHING CO.
I. PKTIIAL'HKAK, Kutinlnku.

AUhinuuiAninunnininnnnnunnnuiih

[prie išganymo.
L Toji kova ir dabar eina. Tai 

denur, tai kitur Bažnyčia yra 
persekiojama, tikintiesiems at Zj 

► imamos teisės, katalikų vadai IX 
‘kankinami kalėjimuose, kata- 

|*Hkų veikimui statomos dbl- 
iiaiisius kliūtys.

Atsižvelgiant į tai, Kris
taus įpėdininkas — popielius,

, matydamas, kad kova bus 
įsunki, jei vyskupams ir ktini- 

ims neateis į pagalbą pašau- 
linkai, jei nebus sudarytas

Iraa katalikų frontas gy
li Kristaus įsteigtos Daž
nu. Dėl tu kiekviena pro- 
luume yra prieinuma stoti

ZZ Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų £z 
Z5 Linkiu Visiems šavo Kostumeriams ir Draugams

t OVICK’S FLORIST SHOP
-1. L0V10K, «*r.

3318 (}. HaUUd tt.

Office: 2643 W. 47th Street
Tai.: I Ikt 6 popiet. 7 iki » vak. 

Nedėlioję pairai et įtarti

Office Tel. Rr.ruhHc 7898 
Res. Tel. GROicblll 0817

7017 8. FAIHITELD AVĖ.

DR. J. J, SIMONAITIS
9433 W. MAKQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Tai. 3-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt'W*d4’»lAnJ •nMh»ni9
Kalno* pigiai# kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ 

Phone Bonlevard 7589

Tel. LAFayette 7850

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Ikt 4 ir nuo 8 iki 8 vak.
Nedėliomla pagal sutari) 

Ofiso tolef. UOLIetard 7820 
Namų Tel. PROs^ct T930

rel. IlOULevartl 7949

DR. G. Z. VEZEL’IS
DBNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 471 h Street

▼ai.; nuo I iki I vakare 
Šaradoj pagal autarti

DR. 6.1. BLOŽIS
Tel. CANal 8199

DBNTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampai Leavltt St.) 
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki t vakaro 
Seredoj pagal autartl

E 25 METŲ PRITYRIMO
ZZ Pritaikyme akinių dėl viso- 
ZZ kių akių. Ekspertas tyrimo a 

Tel. BOUlevard 7314 £z kių ir pritaikymo akinių.

Didelis pasirinkimus gražiausių gėlių vestuvėms, JZ 
šermenims, jubiliejams ir lt. s, r

įuuuMhuuuhhnuinuuHuuiuuuiuuin

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir (laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
SURYS - DOODY - ANTONISEN

INC.
3320 South Halsted Street

Tel. YA'lids 5215 
DABAR- Skolinau! ir Perkam

Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRIBTAS

du, f. c. minus ~mjjRossai^
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 3—4 Ir 7—9 vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
Tol. GANAI 0409

Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
2515 WEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141
Valandos:

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
rel. Ofiso BOI'Levard 8918—14 

victory 9848

DR. A. J. BERTASH
Ofise vai. nuo 1-1; nuo •:ll-8:to 

756 W. 35th Street

tel. CANal 1121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

iaredomla Ir NedCilomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas RKPublic 7888

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUfl

Trl. VrngtnlA ftfl.ie 
Ofiso vai.: 1—4 Ir •—8 p. na.

Nedillonils pagal sutarti

(VAIRŪS DAKTARAI:

Oflo: T»-l. LAFayette 4017 
(Ua.i TH. HKMIock 8988

DR. A. fi. RAKAUSKAS
GYDYTOJAU Ir CniRUftGAfl

4142 AROHER AVĖ.
Oflno valandos: 9-4 tr <-> vai. vak

1801 S. ASHLAND AVENUE “t»i nu • i a a valandos: 10-11 ir 8-9 vai. vak.
1 latt Bldg., kamp. 18 et. ųeradomlz ir Nedaliomis pagal sutari)

2 aukštas - -------------------

DR.P.ATKOČ10NAS
12 v. Popiet nno 1:30 iki 8:00 iientiotab
vai. vakaro. Nedėliomia nėra i ®°* 4,th cr-’ clcERo- njj-
skirtų valandų. Room 8. 1 UUr - K*tv ,r PAtn- 10~*

Phone Danai 0533 p«,«3. per«a. ir 8uh*t v—« vaL

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
3 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nno 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų fr Ubo T Iki 9:10 vaL 
vakaro. NedAltomls nuo 18 Utį II 

valandai dienų
Telefonas MTOw>

DR. MAUR1GE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 80. ASHLAND AVI. 
Tel. TARds 9994

Rm.1 Tel. FLAsa 94M> 
Valandos:

! Nuo 10-13 V. ryto; 3-1 Ir T-l v. ♦. 
i NedAldl(.p)als nuo 10 Iki II diena

vnkn.ro
optometrigai.lt


Pirmadienis, gruod. 24, 1934

geso... Plotina pasviro ant lop-
| šio krašto ir susijungė su kū-
I dikio lavonėliu. Motinos vei- 

l-e, paguli plaukė uulijunni lo .r vėl nus.lė.do Betlejun. (|as j kar6ilillj „ kB(H 
nakčiy. Iv lik vienintelė nok- .Ik p„»kri,lo prie k.toa lūSnos KM1|(b
lis buvo vieni kitokia. ir pažvelgė pro lang». \ uluje -alo h. 8tjngo MoUna nĮa_

Tų vidunaktį Betlėjuje ne-'buvo tik sulinkusi motina ir nebetarė
, ... . Ilopšys. Lopšio ji jau nąbejudibuvo ramu. Siauros gatveles * • . 1 J \ .

Dviejų Kūdikių Angel as

bangavo žmonėmis, žmonėmfe, no. Motinos kūnas virpėjo.

1 I

BRAU GAS

KALĖDOMS ARTĖJANT ! x.. ir:x:_.. Ketas kuris iš mūsų nėra
________ šome pasveikinimo laiškučiu 1

NORTH SIDE. — Visi lau-į Šiemet piemenėlių šv. Mi- savo dvauK®lns 11 pnvtdiams
kiame Kalėdų. Visi prie jų i šios bus 5:30 valandų ryte.r l>el,-“,lle biangias <b-
ruošiamės. Antros 8 vai., o suma 10:30 vanas. Kablų rytų visi suei

i .. . , vai. kime į bažnyčių pasimelsti, do-,
' Kalėdos šiemet musu lin-znv.

valių gimusiam Kūdikėliui at
Kalėdos šiemet mūsų bažny-

. , . ,. . , . • čioje bus iškilmingai apvaikš-vngelas prisiartino prie kū-l w. ................. . .

laikvs šv. Mišias

Parapijos choras taip pat
P. Raprengias prie Šv. Kalėdų. Mo- neslL

r
kinas gražiu giesmių, kurio-

„ * -i i . t- įčiotos. Gerb. klebonas pakvia-
X1 ... .Vargingoji lūšna buvo pnpil- dikio ir žemai pasilenke. Jis i .... . „

liyta skaudaus kūkčiojimo... matė geltonų lavonėli. Paskui te syecU* kun,S» 1 pagalbų m- 
. Angelas prisiartino prie lo- jis išsitiesė ir pakilo virš lftS-' pažintims klausyti. Svečias | inis visus žavės Kalėdų rytų

Juhiiu.hu tiuitu pašilo, ė nuo non. .lis skrido j skliautus pral atvvks pirniadiėnj, Kfu’ių ilie- bažnyčioje.
Stiliuos šviesos - iš dangaus d,ši o ir nepastebėtas pažve gė. 1^. gražii( Na 
krito spinduliu saujos ir biro j Lopšy gulėjo kūdikis. Jo akys |
aplink tvartų. Iš aukštybių, buvo pusiau primerktos ir

atėjusiais iš tolybių, 
jaus priemiesty prie v ienos ., “Pašaukimas į Dvasinį 

Luomą”

iuubbbubbuubbbbbubbbbbbbbbb

baltais sparnais kilsendama, !merdėjančios. Kūdikis nejudė- 
leidosi angelų kariuomenė. jo ir vis daugiau blanko, gelto, j 

Jo gyvybė geso, mažėjo... Mo-j 
tina vėl buvo sudrebinta štai- j 

Tų naktį joje gimė šventas gjų į‘r baisių kūkčiojimų. Ji
Kūdikis. Prie Kūdikio sėdėjo pagriebė iš lopšio pageltusį Į

Palaiminta pastogė...

plotina kūnelį ir visomis jėgomis jį 
prispaudė prie lūpų. Ji tarė 
gražiausius ir glaudžiausius 
žodžius. Ji merdėjantį kūdikio į 
veidelį aptvindė karštais aša-1 
rų lašelinis...

O kūdikis geso...
Kūdikis dar suvirpėjo ir už

kio sielų prie Dievo kojų...
O motina spaudė negyvų kū

nelį. Stasius Būdavas. “Š.”

Kų tik išėjo iš spaudos 
Kun. A. Petrausko, M. L O.

Praeities Pabyros
I dalis pu»l. 95
II dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25b.
Prisiuntimui 5c.

‘ DRAUGAS” PUB. 00., 
2334 So. Oaklev Avė., 

Chicago, 1?..

Linksmų Šv. Kalėdų ftv-»- 
inčių ir Laimingų Naujųjų

Parašė ir išleido
Kun. Pr. J. Vaitukaitis 

Knyga 95 puslapių įtalpai

M-

Metų Visiems Savo Drau-22 ir gražiai iliustruota šventųjų 
22 paveikslais Tvirtais popietiMO—
22;, niais •viršeliais tik 25 centai, 
22 vienų imant, dar reikia pridės 
•- už persiuntimų 5c.: o gražiau 
22 audeklo viršeliais 53 centų 
22 “DKAŪCAi“
22 2334 Bo. Oakley Avė.,

kietus reikalams. Kuiną 22 Ari,a pas patį Autorių 
prieinamu. 22 8811 Saginaw Avė.

gams ir Pažįstamiems

STANLEY P.
MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius viso-

Linksmų šv. Kalėdų Šven
čių ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Kostu
meriams ir Draugams.

P. ŠEPUTIS

DAItŽOVIi; IŠVEŽIOTO JAS

1526 So. 50th Avė. 
Cicero, III.

ir jos Sužadėtinis. 
Buvo pastogėje iš ganyklų at
skubėjusių piemenų būrys. Vi
si žiūrėjo į Kūdikį...

Naktis buvo vėsi, ir šalto o- 
ro srovės vertėsi pro pastogės 
atvaras. O pačios pastogės nie 
kas nešildė.

Kūdikis buvo silpnas ir 
menkai pridengtas. Kūdikis' 
juto negailestingų vėsumos 
kvėpavimų, ir Jis virpėjo...

Ir tada iš palaimintosios 
dangaus kariuomenės atsisky
rė šviesus angelas ir nusileido 
į šventųjų pastogę. Angelo
galva nulinko prieš Kūdikio 22 
žvilgsnį, ir jo kakta prisilietė 
žemės. Paskui angelas pasikė- 
lė ir prisiartino prie silpnu
čio Kūdikio. Angelo galva vėl 
nulinko, ir jis buvo kupinas 
milžiniško džiaugsmo. Džiaug
smo ir pagarbos.

O pastogės oras vis buvo 
šaltas. Vėsuma glaudėsi prie 
Kūdikio, ir jis juto šaltį. Vė
suma buvo dar negailestinges- 
nė.

Angelo veidas palinko prie 
Kūdikio kūnelio ir sustingo.
Iš Angelo burnos ėjo karštas 
kvapas, ir jis šildė Gimusį. Ta
da Kūdikio žvilgiai susiliejo 
su angelo akimis. Kūdikis bu
vo linksmas. Kūdikis glostė jo 
veidų ir liepė dar žemiau į jį 
palinkti.

O angelas buvo laimingas ir 
vis stipriau šildė gimusįjį. Jis 
šildė jį ilgas vidūnakčio valan
das.

Pro pastogės atvaras liejosi 
giesmė. Giesmė turėjo auksi
nius žodžius: Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė žemėje 
geros valios žmonėms...

Ir Kūdikis klausės. Kūdikis
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JACOB POCZULP
DEALER IN SMOKED MEATS

AND
SAUSAGES

6924 So. Fairfield Avenue
CHICAGO, ILLINOIS 

Pilone HEMIock 9688
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Angelas skubinosi į.dangų su 22 
gražia Naujiena. 22—NU

Angelas skrido, o jo lūpas 22 
purtino palaimintu šypsena.

Jis buvo jau skliautų nyku-[22 
mose. Tada jo žvilgiai atsigrį- 22 
žo į Betlėjų, ir jis sustojo au-| — 
kštybių rūkuose. Jo akis pa- 22 
lietė silpna švieselė iš Betlė- 22 
jaus priemiesčio. Angelų per-122 
sunkė didelė mintis ir gailės- 22

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

TONY’S
MEAT MARKET and GROCERY 

2539 West 69th Street
Vour Indepettdeflt Neighborhood Store — A Full 
Line of Choice Meats, Groceries and Vegetables.

Atėję čionai, sutaupysite ant visų pirkimų.

TONY DAPKUS, «av.
Orderius Greit Išpildom — Pašaukite

REPublic 2625

PAUL PUTRIM
UANUV GROCERY and MEAT MARKET

— 22 1436 So. 49th Ct. Tel. Cicero 645 Cicero. III. 22
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Santa Whispers 
to the Man of the House

tilVE HERA SETO F
(£onimunili|Plate
czz—7%. /O/ 2Lc //

Tegul Kalėdų Diedukas atneša laimę iš Budriko 
į Jūsų namus.
RADIO SU VITAFONU, kur galite linksmintis 
per visus metus — groja rekordus ir radio. 
Kainos po $35,00 ir pasiekia visur.
MAŽI RADIO nykštukai po $7,05*

SAVE TUDOR Pį*ĮE 
t ja 34-Piece SĖT 4 COLONIAL CHEST
Only ■ woman cm apprveloK the tkrlll V

a »«• oi (Itvonvoro. Tba t-poool covor A I
ai tba Colonlol Cltett, wltk I to tvano Makaaaay % ■ M 
•ooo and tlto velvety Blitc ihat llnoo l«. nekas ▼ I

UK.ULĖLŽS po gitarai po $^.50 smuikos po
$^.50, krajavos armonikos po »1O .00, pįano"akor-
dijonai po $2450' P° $05°° ir $250°°' leng
vais išmokėjimais. Lekcijos dykai.

COMMUNITY PLATE
26 or 29-Picce Service for 6 
BLACK AND CHROME CHEST

SAVE

A lifc-timc gift for th« kome th«t "She" 
will be proud to »how to h<r fricnds. 
S«» coniists of 6 t««tpoont,6dcs*crt 
ipoont, 6 forkt, 6 Orillc or Dinncr 
kalves, DcLux« ttcinlcii, hollow 
handl«,1 buttcr knife,1 tugsr tpoon. 
Choicc of Kin j Ccdric, Lcdy Hamilton, 
Dccuvillc, Noblctsc and Grotvcnor 
pattarns.

COMMUNITY PLATE 
34-Piece SĖT 

50 BRIDE’S WINGED CHEST Ka-ay-nccE pkige 
S1I.7S

AUKSINIAI DAIKTAI IR 
DEIMANTAI

Didelė vertybė ir labai gražūs 
Kainos po >4.50 iki 
>200 .00. Budriko deiman
tai yra garantuoti ir visados 
galite gauti tų kainų, kurių už
mokėjote.

Parduodame ant lengvų 
išmokėjimų

RANKINIAI LAIKRODĖLIAI mergaitėms ir 
bernaičiams po $0.05 kaip ant paveikslo. 

EI gi n ir Bulovą Laikrodėliai po..........$1 O BUDRIKO KRAUTUVE yra autorizuoti pardavėjai 
“KIMBALL” grand ir upright pianų. Gulbransen pianų. 
Gražūs “Midget” Pianai nauji, po $00 00.
Grand Pianai nauji po $305-00.
Vartoti pianai po >25 .00. Lengvais Išmokėjimais.
BAGOTAS VAIKAS YRA BIEDNAS BE MUZIKOS 
MOKSLO.
O KAIP SU JŪSŲ DUKTERS AR SŪNAUS A TEIGIA 1 
Turtas nevisados būna reikalingas.
Budriko Rakandų Krautuvėje rasite gražių Parlor Se
tų, Dining Room Setų, Karpetų, Pečių, Lovų, Matrasų, 
Skalbyklų, Refrigeratorlų. .Tūs nemokėsite daugiau kaip 
kitur, bet dar gausite pigiau.BUDRIU JEWELRV & OPTICAL Co

3343 So. Halsted SL
3417 So. Halsted Street

Telephone BOUlevard 8167TELEPHONE BOULEVARD 6630

ŪŪNT
READ

Save

by the Ouantity 
Discount

SPECIAL HOLIDAY T
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ŠVENTĄJĄ VIEŠPATIES 
NAKTĮ

tas Mykolos” — atsimenu■ banuotus plaukus 
motute sakė...

Juozus tartum nuiuuo.se be-
: esųs. Ik ten jam taip malonu

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

vėjus landyti, knistis po be
laisvių drabužius, ėsti kan
džioti jų visų kūnų.

Jaučia Jonas kaip vėjas 
pamažu jo abi rankas nuėda 
ir numeta žemėn... Artinusi ; 
prie krūtinės... prie pat Si.< 
dies... graužia jų...
— Bėkim, tegul šauna... Jau 

mano rankose kraujas užšalo 
— jo man nebėra... Ar girdi, 
Juozai! . J i

Juozas nieko neatsakė... 
Darttis sukando, kenčia. Jono

gera. Seklyčia prikūrenta, šil
ta. Juozas dabar lovoje po 
duknom. Šiltu, (laidžiai gieda. 
“Ata-ta, kaip gera gulėti!” 
Rodos verčiasi Juozas ant ki
to šono. ‘‘Dabar, kad užmig
siu, tai miegosiu.”

— Kelki, Juozeli, kelki,
1 gaidžiai jau pragydo — va
žiuosime Bernelio Mišių, — 
tartum kalba motutė prada
riusi seklyčios duris.

— Ai, mama, kaip čia ge
ra, kad du r kiek užmigus!

— Kų čia vaikeli nė nekal-
krūtir.ę apėmė begaliniai so- bėk niekų... Jaunas Išmiego- 
puliai.

— O Jėzus! sudrebėjęs bai 
šiai suriko Jonas.

,— Stovėk! — šaukia šyp-
damas lenkas.

1 Jonas nori nulęisti rankas, 
liet jos sustingusios, tartum 
du, pagaliai. Jaučia, kaip jo 
širdį vėjas, tartum šuo, savo 
dantimis kanda, kremta...

Kūdikėlio 
jūs miru

sieji Lietuvos kankiniai Jo 
pagalbos... Jis išklausys jū- 

Nei žvaigždės neplevena, 
nei vėjelis nepūkšterėja, nei 
medis nesubrašku. Nelregirdė- 
ti nei mirusių kankinių bal
sų. Tyla, šventa tyla!

* * * Įsotina, rodos, dar labiau | skiria didelis senas ųžuolas...' na prie gimusio
— Skubink, vaikuti, skn- Išėjo važiuoti abudu su mo pradedu verkti... Į Tyliai, tyliai vos girdėti, kaip Jėzaus. Prašykite

bink, pasivėluosime, jau kitų liūte. Susėdo. Patempė vade-' — Mama, mama motute! ųžuolas ūžia. Iš viso tik du
išVažiavo. ‘

- - Skubinu, mama, skubinu. 
— O dabar eik užkųsli.
— Aš kušti, mama nenoriu... 

Kiek čia senai Kūčias valgė
me.

Eina Juozas arklio kinkytų.’ 
— Na, kų čia prasimanei — Į 

nenori, o žiūrėk išalksi... Pa
minėsi mano žodį. Reikėjo ei
ti — barasi motutė, nors jau 
Juozas išėjo.

les ir leidžia. Bėriukas lekia, i— šaukiu Juozas. Motina i o-, sudžiūvę, brazdanti lapai nnc 
kaip viesulas. Sniegas grug-dos apkabina Juozų, spaus- jo tesiluik >. Neapsakomai ty- 
žda... važys ūžia blaškomas į dama jo galva, bučiuoja ir lu... Tik lyg ir šnekas n?se-
šalis. O šalta, šalin... Girdėti 
jau sugaudė bažnyčios var
pai. Motutė persižegnojo ir 
ėmė poteriauti. Juozas sura
gino bėriukų dar smarkiau. 

* * *
Pilna bažnyčia žmonių Di

dysis altorius žvakių lieps
nose. Vargonai ūžia. Griau- 

'dfls ir bailsingi vargonai. At

nai supilti juodi kapui, o ty
li naktis klausos jų šnekos. 

— Jonai, broleli, kaip man
že-

verkia. .los ašaros kruvinos.
— Mama! — kiek tik pa

jėgų bedūlėdamas suriko. Grie
bė jų rankomis. Žiūri Juozas šalta ir sunku svetimos
— jis barakuose beesųs. Pro mės prislėgtam!...
sudnužyt»ų langų spindi te 
kauti saulė.

Ant savo krūtinės 
saistantį rusų belaisvio veidų.
Skubiai atitraukė rankas nuo

Eidamas Juozas atsimena siliepė Juozas. Ir linksma ir jo kaklo. Belaisvis sunkiai 
vakarykščias Kūčias. Taip graudu. Nulenkė galvų, užsi-j paskutinį kartų atsidusdamas 
jos buvo skaniai seselių pa- merkė ir klausosi vargonų ū-'miršta. Nesmagu Juizui. Pa
taisytos. Iš dvylikos valgiu, žimo. Bernelio Mišios jau pa- įsikėlė ir dairosi.

— Oi, sunku, sunku man... 
Toji žemė baisesnė man už 

mato ’ pragarų. Ji deginte mane de
gina... Aš gyvas niekad tiek

Sniegu apipustyti Širvintų 
kareivių kapai. Kalėdų rytas. 
Kas čia prie pat takelio kų 
tik sukasti du nauji kapai... 
Niekas nežino, iš kur ir kas

nekentėjau. Oi, sunku man, „čia du nauju kareiviu palai
dojo.

Kas užk,>>- įlos čia Kūčių 
naktį — Šventųjų Viešpaties

Bet Juozui neišnyksta iš akių 
verkiančios • motutės vaizdus. 
“Kas jai?” Ji persižegnoja, 
meldžiasi ir paskui pažiūrė-

jai. Skubink, tat pasivėlinsi
me.

Tartum, šoka Juozas iš lo 
vos ir bėga pirkion. Prausia- jus į jį pradėjo verkti. Kodėl
si, rėdosi; šukuoja savo gar- į jį pažiūrėjusi pravirko f

baisiai sunku!
— Mane graužia svetimoji

žemė, kaip tūkstančio vilkų
dantvs. Verčiau aš visai ne- į naktį ?...

v v . I ’ .būčiau matęs šio pasaulio! . sų šiandien — grųžins jūsų 
Kam mūs taip baisiai slėgiu kūnus mylimajai jūsų tėvy-

sibaigė. Grūdasi žmonės iš — Kų ar aš ne namie?!, 
bažnyčios. Juozas skubinu i Čia barakai!... Belaisviai., 
pas arklį. Eidamas pajuto Žiū — pusė jų mirusių... priešų žemė? -- Kų mes jai nes
norįs valgyti. “Gerai mama Susimaišė Juozo liūdesys j blogo padarėm... Mes jos už
sakė, kad išalksiu.” Bėriukas 
gūnių kojomis sumynęs, va-

unnihĮnnninuiHnHiinniniHiniuinnu ;leles^u,Vai,iiįvs- “,lrjis tur n,erkė- Tik nori užniiKli’ Pa-
— •- būt, įsalko. Kur gi mama, ilsėti. Vėl mato Juozas tėviš-

su kūno sopuliais, visas su- grobti nenorėjom, tik norė
ti rebėjo, atsiduso ir vėl užsi- jom savo tėvynės dalį išva

duoti.

žemei.
— Viešpatie pasiguilčK 

mūsų! kartu prabilo abudu 
kapai.

Paskutinis gyvybės instinktas ZZ 
pasipriešina. — Jonas pasi
leido bėti. Sargybiniai to ir 
telaukė. Sušvito ugnys ir pa
sigirdo šautuvų balsai.

♦ * *
Prie barako slenksčio par

krito Jonas. Iš jo krūtinės 
dar nesušalęs kraujas švirkš
tė ir garavo.

— Jėzus! — dar kartų pro 
dantis prasiveržė jam.

— Cha cha cha! — atsilie
pė sargybinių juokas.

Kraujas pamažu nustoja 
tekėjęs. Jono veidai balsta, i» 
akys pamažu ni«rkiasi..uu.^

Mirė. Liūdnai šypsosi be
laisvis Jonas. Ilgos jo blaks 
hienos blizga nuo elektros 
šviesos...

Tamsiai nakčiai darosi dar 
nejaukiau. Vėjas staigiai nu- 
1 ilsta. Nė medžiai nebejudu. 
Danguje žvaigždės tik mir-

2Z .Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų ZZkad neateina?”
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams £ Nerimsta Juozas.

— Kur mama ir praiTvkai. 
lai ir pasiliksime paskuti 
uiai!

— Einu, einu tik nesibaik!
Sužliungąs darbas. Pataisau visokius laikrodžius ZZ— uždususi, kniupdama bė- 

Kviečiu visus lietuvius

APOLITAS PETKUS
Auksorius ir Laikrodininkas 

245S WEST 69th STREET ■

nuuuunnuhuimhuuunuihnuiuuiun 
u n 11 n nu u u niuiiiiiii nu i u u n i n 11 n n uTn
ZZ LINKSMI ftV. KALfcDŲ A VENCIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ — 
ZZ LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DHAIGAMS
ZZ J. BALSEVIČIUS X
*• HARDWAKE IR MALIAVŲ KALVUTI’Vfc —

2325 So. Hcyns Avė. Tel. CANal 6850 Xnnuuuununuunnnunuunnnuiunuu 
rrnunnninininniĮunnnuninniiniiinn
— LINKSMŲ SV. KALt.DŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ »-

LINKll "VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS—**
- LIETUVIŠKA VAISTINYČIA
ZZ MM. S. BRONIAHCZYK, Sav.

4450 So. Wood St. Tel. BOUlevarl 1932

m 11 m 111 m ii it 1 it o 1111111111 i 111 i 11111 ii itt to n
— LINKSMŲ AV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ *- 
—* LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS ZZ
5 G. STAKAUSKAS X
ZZ GOOD BEER and CIGARS
z: 4800 Sc. Marshfield Avė. Tel. BOUlevard 1657 ZZuiununuuununuuuuuuhhiuuuhuui
Muuiuhunuunnuuuuuunuuuuuhun
—. LINKSMŲ AV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR I.MMINGŲ NAUJŲ METŲ *Z 
—' LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS III DRAUGAMS 

ga, tartum blakstienai, vos ZZ 5
vos -besulaikydami ašaras. v.^u 05. £

♦ * *. uhMhUhuuuhnnuunhhuuuunuuuui
Kaip Juozas grįžo į bara-

kus nebeatmena. Pabudo jis 
dienai auštant. Be galo j/ 
šaltis krečia. Galva svaigsta. 
Drebėdamas prisiglaudė jis 
prie mirštančio rusų belais
vio, tartum manydamas su
taisius. O vėjas dumia pro 
langų ir varsto ligoninės (lu
ps. Vienų veidai jau juodi, 

lip žemė, kitų — karščiu 
rega, kaip ugnis.

Ir Juozas ėmė karščiuoto , 
Jo akyse ima skraidyti! raudo-, 
ui vabulai. Gerklę, tartum, s 
kas sausiausiais skarmalais 
užkiša. Spiauna Juozas, bet 
nieko neišspiauna. Griebiasi Į 
rankomis sau už gerklės — 
nieko nėra — j? tuščia.

— Argi mano gerklėj nieko ’ 
nėra? — nustebęs klausia sa-1 
ve. — Ne, rodos, ji pelenų pri 
kimšta!... — Vėl graibosi ir į 
spiauna.

— O Dieve, Dieve! — šau-J 
kia jo kaimynas rusas. Juo- 
zas nieko negirdi. .lo ausyse 
šfentas varpų ėmė skambinti.

— A-ha... a ha... — šnibžda 
sau Juozas. — Žinau... Kalė- j 
dos. Greit bus Kalėdos. Kris- 
tus užgims... O, man ausyse Į 
jau skamba bažnyčios varpai. 
Dideli, gražūs mū.-ų bažnyčios l 
varpai. Vieno varnas “Šven-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Paeijentams

DR. H. BARTON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2- 4 ir 7—9 vakare
Telefonas: TRIangle 7203

7203 South Ashland Avė. Chitcogo, UI.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Jjiimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BRONIUS SAMAVIČIUSl
BUČERNE IR GROSERNE 

4551 South Hermitage Avcnue

Telefonas YARds 5474

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

V. P. PIERZYNSKI
NOTARY PUBLIC 

(i ENKRA L INKŲ RANCE
4559 So. Paulina SL Tel. YAiRds 0145

ga motut;? ir sėdasi j važį. 
Na, ir leidžia Juozas. Bė

riukas prunkščia — mat ir 
namuose laukia. Bėga kaip 
žaibas. Jau liaigią visus p ra 

lenkti. Motina įsikabinusi 
Juozo rankos vba_tik laikosi 
važyje.

kės seklyčių, lovų ir duknas, 
i Tartum atsigulė po jomis... 
Ten taip šilta, taip gera gu
lėti. Gaidžiai gieda, t) saulė 
pro langus šviečia... Nuo jos 
spindulių jis. tartum, visas 
raudonas... Karšta raudona 
saulė.

— Kam tu svetimoji žeme 
j mus taip kankini ’ Už kų?

Abudu balsiai bartu susa
ko.

Vakare pusnuogį Juozo kū
nų įdraug su kitais belais
viais lenkai išvilko iš barakų 
laidoti.

Suskambėjo bažnyčios var
pai. Pati dvylikiu. Žmonės 
garbina Gimusįjį Kūdikėlį.* 
Visas pasaulis siunčia karš
tas, džiaugsmų kupinas mal-

Prie abiejų kapų pasigirdo (Įns. Tik gamta nedrįsta pra
stokas, duslus balsas.- “Šian- vertį sav. burnos. Ji tyli ty- 
dien Kūčių naktis, tyli Svcn- H...
ta 'Viešpaties naktis. Ir šiau-Į 

dien kiekvienas menkiausio!
I gyvulėlio sušlamėjimas nuei- I

* * * Kūčių naktį dangus buvo
Kalėdų rytas. Visa šeimy- juodas, juodžiausias, sidabre 

11a susirinko prie stalo. Stu- taškais išsagstytas. Tie tąs
ias valgių apkrautas. Vi. j kai atsispindi į sušalusį snię-

X/ vu pale^jjįti.;. šypsas:. 
Tėvas parakoj^^saitams Kū
dikėlio Jėzamf gųhiinn istori
jų. Tik motutė verkia... Gai
la Juozui motinos. “Kas 
jai?!” J-

Mama! —‘- ‘Sušuko jis.
„Z. u

Vad^viciį belaisvių kapi
ne prie didelio seno ųžuo I 

lo nesenai supilti du kapai 
Dideli sušalusios žemės ga
balai dengia juodu. Juose nė 
dangaus žiburiai neatsispin- 

Į‘di, neblizga. Tuodu kapu tik

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime Ir lšdlrbl- 
me visokių rūšių paminklų Ir 
bnamlų.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus ano 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rei. PENSACOLA SO11 
BELMONT S48&

Office: H1LL8IDK SrtSS 
Vlneeat Roaelll, serr.

Visi Telefonai:

ll-tas.

VENETIAN IMMENl C0„ INC.
UdlrMjal ank*t»—*«-*»*• Paminkle 

ir (Marinavote

Didžiausia paminklų illrbtuvž 
Cbica*oJ-------o------

Buvlri KO metų prityrimo
-O -* ‘ —

_____iš dirbtu rėš Ir
taupykite pinigus

------- 0-------
Mee atlikome darbų daugeliui žym 

alų Cblcagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arii Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI :
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplrfausta 
1 Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užfanėdi'ntl 
Tel. CiĄjfal SK1K arba 3610

2314 W. 23rd PU Ohiotfo

1439 S. 49th Ct Cicero. UI.
_______ TH. CTOKRO 8H7

Tel. I.AFayette 8572

J. LJulevičius
Grabo rlus 

Ir
Balsam i A>to jas

Patarnauja Chlca 
Rojc Ir apylinkėje.

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai 

<022 Archer Avė.

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLP
ORABORIU8 ir IJIIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOUlevard 5208—M18

JUOZAPAS EUDEUUS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite •••

8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma

tuo pačiu vaidui

Telefonas YAKds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.
• 3319 Lituanica Avenue 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 80. 49th C0URT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABO RITTa Ir BAL8AMTJOTOJAB 

Patarnavimas caras Ir nebrangus 
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 8877

J. F. RADŽIU!
LIETUVIŲ ORABORIUS

Palaidoja už 125.00 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai*

05H W. 18tl» KL Tel. CANal 5174 
Chicago, I1L

yz

nuiuuo.se


s Pirmadienis, gruod. 24, 1934

Kalėdos Seniau pridėti) algos, arba jau tikisi 
namie pasilikti. Kartais lieka 
pas šeimininką, bet dažniau 
šiai ne.

Darbininkai 
Lyg liūdna, lyg baugu. Mo
teris ir sako vyrui: “Ot, jau 
palikome vieni!” Vyrus gi at
sako: ‘‘Margis dar pasilik:).*’ 

Laikas nuo Kalėdų ligi 
Trijų K,.ial;n vadinasi “vai

šėmis.” Tuo Jaiku tarnai ato
stogauja namie, vieni pas ki 
tus nueidami, apie šeiminin
kų valgį, drabužius, darbus 
bekalbėdami; šeimininkai gi 

važinėja darbininkų ieškoda
mi. Linksma šventė praėja 
Ir vėl jau prasideda tie pa

tys kasdieniniai darbai 
M. Matusevičiūtė. “P

Besiruošiant Šventėms, be- ėicR prausiasi kamaroje, 
sirūpinant visais virtuvės ir Į Visiems susitvarkius, puo- 
kambarių darbais privargst.i šiamas Kūčių stalas ‘‘plotko 
tiek, kad rodos, niekas jau Tais,” sausais barščiais, ra- 
uemiela. Nespėji nei prakat gaišiu ir kitais valgiais. Ant 
tų nuo kaktos braukti. Ir ne- stalo dedama puokštė šieno, 
noroms pagalvoji — argi vi- Vietoj rusenančios balanos, 
suornet, ar ir seniau toms 'žiebiama lajinė žvakė. Pasi- 
moterims būdavo tiek darbo? meldę, visi sėda valgyti. S". 
Na, žinoma. Lygiai taip. Jei inininkas laužia ‘‘plotkas” L 
ir buvo kiek kitaip švenčia- 'dalija visiems po pusę. Liku- 
mos šios šventės, tai mote
rims visti.k tekdavo tiek pat 
privargti.

Čia aprašysime, kokia dar 
neperseniausiai buvo Lietu
voj prieškalėdinė moterų ruo
ša. Ar taip dar ir dabar yra, 
spręskite, patys.

Iš vakaro prieš Kūčias mo
terys virina alų. Tų alų supi 
la į kibirus ir pededa nakčiai 
rūgti. Paruošusios alų, imasi 
kitokių darbų. Dirba ligi vė 
Kbo Kūčių vakaro: kepa, ver 
da, neužmiršta numazgoti kė
des, suolus, stalų ir tt.

Kūčių dienų krosnis kūre
nama du kartu: ryte ir per 
pietus; juk reikia patiekti j- 
vairių valgių šventėms ir sky 
ritun Kūčioms. Kepama žų- 
Kiena, kiaubenos kumpiai, 
kviečių

Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. I’amilk Dio 
vų, o rasi sau ir tėvynei nu- 
nykstamų turtų. Kur Dievas, 
ten ir palaima.

visi
Visi pasisotinę atsigeria . 

daryto alaus ir rengiasi gulti.' 
Lauke šalta, o grjčioj —kaip- 

I pirty; nori — guldamas už- 
i siklok, nenori — neužsiklo-I . t
jęs gulk — visvien šilta.

Rytą, Kalėdų pirma dieną, 
anksti keliasi. Vieni į varo 
tas skubu, lėti — giedoti 10 
žančių. Pirmoji Kalėdų tik
rų, tai giedojimo, ramaus p<» 
ibdo diena. Lankyti kų nors, 
dienų nedera, reikia užlaiky 
t i dienos šventumų. Antroj4 ’ 
— tai š( imvnos išleistuvės.1 
Visi tarnai iš ryto apsitri". 
šia ii laukia tėvo, motinos

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PHONE CANAL 4674
» DAINININKE ČL

1 Elena Rakauskienė | 
M JR S
šį Dr. A. G. Rakauskas $

NANCY’S
BEAUTY SHOPPE

SPECIALIZUOJA

nunuuuunnnnuniunuuuunuunuini
— LINKSMU ftV. KALĖDŲ ŠVENČIU IK LAIMINK. U NAUJU METU — 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI MŪRIAMS IK 1 .RAUGAMS »-
PRANAS SI MINAS ~

XX SALDAI M V IK I<’E (’RKAM KKAI TUVIS XX

XX £330 Jo. Oakley Avė. Telefonas CANal 9154 XX

PERMANENT WAVING
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOHN KUCHINSKAS
IR

IRENE KUCHINSKAITE 
ADVOKATAI

•£221 West 22nd Street Chicago, III.
Telefonas CANal 2552

And Cornplete Beauty Service

2303 So. Leavitt St,

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Paeijentams
N. DRUMSTA

DR. A. R. LAURAITIS
DENTTSTAS

£423 W. Marąttette Rcad Tel. REPublie 769
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Paeijentams
ir miežių ragaišiai, 

verdama košeliena. Be to, dar 
verdami sausi barščiai Kū
čioms. Ką \algo tų dienų 
moterys — nu ks nežino. Vy
rams padeda pusryčiams sau 
i?ų ltirščių, tokių, kad nus
kendę dugne burokai aiškiai 
matomi. Nori — valgyk, ne
nori — ne. Pietauti nieks ne
šaukia, patys neina... Iš ne
tyčių į grįčią jiakliuvę gaiuin 
po bandelę kvietinio ragai
šio.

Sutemus iš krosnė*,
kas virė ir kepė. Išsiėmusius 
žiūri, ragauja, o paragavu
sios greit išspiauja. Kūčioj 

nei su pk nu, nei su mėsa ne
galima.

Toliau mergaitės turi nu
prausti vyrus. Šarmas jau 
paruoštas, s nai atvėsęs; rei
kia tik šildyti vandenį vienų 
katilų po kito, ki.d būtų karš
to vandens i.atrinkti visų 
galvoms. Dabar vyrams pa
ndai-.) kelti padėtis. Bet kų 
darysi — iš papročio neiš 
Riauksi. Reikia klaupti ant 
žemės, užsigulti krūtine ant 
kėdės, o galvų nukarti į kitą 
kėdėR pusę. Matydama tok, 
vyro nuolankumą ii nusiže
minimų, mergaitė pastato po 
jo nusvirusių galvų geldą 
karšto vandens su Šarmu ir 
prasideda pirtis.

Ta proga šeimininkė pasa
koja įvairius nuotykius; kaip 
vyrai, daboję vienų mergaitę, 
metų ir griebiųsi kitos, šios 
gi mokančios atkeršyti: Kū 
čių vakarų prausia galvų 
taip, kad plaukų nebelieka. 
Mat, vanduo, kuriuo prausia, 
virintas su riešutų kevalais 
ir nuo to nukrintų plaukai...

Šeimininkė prausia saro 
vaikus. Mažesnius du'oiny, di
desnius užguldžius ant kė- 
dŽių; ji nuprausia ir savo vy
rų. Visi jau nusitrinkę ir nu
siprausę, apsivilkę baltais 

jnarškiniais, samdininkai ati- 
9oda šeimininkei nešiotus 

■lūžius, ir apsivelka sa- 
Ks. Mat, ryt poryt jie išva- 

viešėti. Aprūpinusios 
vTrns ir vaikus, moterys pu

Linksnių Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams| DR. S. BIEŽIS %
B GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 9
w Telefonas CANal GI22 9.

2201 West Ccnrak Rcad Chicago, III. JUSTIN MACKEWICH
REAL ĖST  ATE 

MOSTGAGE BANKER 

2324 So. Leavitt St. ’ Tel. CANal 1678

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu 'Visiems Savo lirai gailis ir Paeijentams

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Ičaimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams Tel. VICtcry 5C43

DRUGGIST
Kampas Oakley Avcnm 

Chicago, III.
Linksnių šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 

Linkiu Visiems Savo l)ra gailis ir Paeijentams

DR. ,1 ,». SIMONAITIS
LYDYTOJAS II! CHIRURGAS 

Oiisas Rez. Telefonas

2423 W. Marquette Rd. GROvehill 0617
Telefonas REPublie 769G

Linksnių Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
L.nkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams P. KNABER

SiMON BALICKAS
LAIMES AND (1ENTS TAI LDR 

FURRIER
t 23rd £t. Telefonus CANal 453 Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Nau„ų Metų 

Linkiu \ isiems Savo Kostumeriams ir Draugams
Pilone: BOUIevurd

J. L. TELSER, Ine.
IčURNITURE, IH'GS and STOVĖS 

£107-11 West Cermak Road 
Tel. CANal 6138 Establish-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

• ,1. ZOLP
LIETUVIS ORABORIUS 

1350 Wcst 46th Str eet

TELEFONAS BOULEVARD 5203

Linksnių šv. Kalėdų Švenčių ir laimingi) Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Linksny) Šv. Kalėdų Švenčių ir Tjaimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

SIMON'M. SKUDAS
ORABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir'nebrangus 
718 W. 18th 3t.

Tel. MONroe 3377

S. PETRAUSKAS
BAKERIES

Linksnių Šv. Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Drat gailis ir Paeijentams

DR. F. C. W9NSKISNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
LAFavette 7650

2136 W. 24th Street
CANal 0402

1721 South Union Avenue

Pilone: CANal 7358

Phone: PROspeet 6393Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
Linkiu Viriams Savo Kostumeriams ir Draugams

ANTANAS BUTCHASLinksmų ftv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujų Metų 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Paeijentams

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halstad Street Chicago, UI.
Telefonas CANal 0257

HARDWARE IR MALIAVŲ KRAUTUVE
S. D. TELSER

JEWBLER
CASH or TERMS

4414 South Rockwell St,

TELEFONAS LAFAYETTE 46892205 West Cermak Road Telef. CANal 5496




