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TREČIOJI DALIS D Fl/ UGAS
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 
“Taikos Kunigaikštis,” jau 
iš tolimų amžių regėtas ir
visų lauktas. ‘‘Sarge, kiek I alkio numalšinti, kada vieni 
jau nakties praslinko?” (Iz. brangiuose rūbuose čiuža, o 
21, 11). Ar greit ateis Tai-1 kiti neturi nuo
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Todėl daugiau artimo mei
lės, daugiau socialinės teisy
bės ypač šiais sunkiais lai
kais. ‘‘Opus iustitiae pax," 
—skelbia Pijus XII. Taip, 
taika yra teisybės vaisius. 
Kada per šventes vienur 
stalai lūžta, o kitur nėr kuo
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kos Kunigaikštis, o su juo 
ir taika bei ramybė? visi 
klausė nuolat. Pagaliau dan 
gaus pasiuntiniai paskelbė 
linksmą naujieną, kad jau 
išsipildė žmonių laukimas. 
Ir 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 me
tų praėjo nuo anos naujie
nos, o žmogus dar baisesnių 
dalykų išsigalvojo. Dunda 
šūviai, liejasi kraujas ir te
ka nekaltųjų ašaros.

Tiesa, Izajas sako, kad, 
toji visiška taika ateis tik 
“ paskučiausiose dien o s e ”; 
žmogus ant žemės turi ko
voti, bet toji jo kova turi 
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 uosto 
yra, tuo labiau ji turi jausti 
tą taikos ramybę. Kas kartą 
vis labiau ir labiau turėtų 
taika apimti visas 
visus luomus, visas 
ir net pačią žmogaus širdį. 
Visi žmonės turėtų prie Bet
liejaus susitaikinti ir kartu 
su angelais ramybės ir 
džiaugsmo giesmę giedoti.

Bavarijoje viename 
nuolyne broliuko 
darbo kambarėlyje 
kuklų paveikslėlį su 
užrašu: “ Pasaulyje
šalta ir tamsu. Tu 
savame kampelyje, o 
varne.’ ’ •

Taip, jei mūsų kiekvienas 
imtų šviesti savame kampe
lyje, jau daug ledų sutirptų 
ir vargo pranyktų. Reik'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 kard. Faulhaberis.—“Ne
galima perpykti, kada ka
ras ant kitų tautų bombas 
mėto, ir ramiai žiūrėti, kada 
toje pačioje tautoje vienas 
į kitą akmenis svaido.”

šalčio kuo 
apsiginti, kada vieni be dar
bo nuobodžiauja, o kitur su
vargusi našlė negali nuo 
mažų vaikų atsitraukti ir 
malkų glėbelio parsinešti,— 
ne tik meilės, bet ir teisybės 
tada nėra.
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tautas, 
šeimas

vie- 
batsiuvio 

mačiau 
tokiu 
visur 

šviesk 
aš sa-

Toliau taika turi įžengti 
ir į šeimas šventovę, kurią 
daugelis nori sugriauti—net 
mūsų brangioje tėvynėje. 
Jeigu jau bus galima skirtis 
dėl vieno dalyko, tai kodėl 
gi ne dėl antro, jeigu gali
ma skirtis, kada “gyveni
mas... yra pasidaręs nepa
kenčiamas,” tai, norint skir
tis, pirma galima padaryti 
tą gyvenimą nepakenčiamu. 
Dar daugiau, mintis, kad 
gali būti leista persiskirti, 
jau dabar šimtams ir tūks
tančiams šeimų gyvenimą 
padarytų nebepak e 1 i a m ą. 
“Mintis apie galimumą skir
tis drumstų net vestuvių 
džiaugsmą: vienos ar an
tros pusės širdyje glūdėtų 
abejonė, ar kita pusė tikrai 
nori gyventi iki gyvos gal
vos,” kalba, mūsų Vyskupas.

‘ ‘Vienas dalykas palieka 
savyje prieštaravimus ir 
nuodėmę,—sako tas pats 
kard. Faulhaberis: prieš mi
nių žudymą kare šauktis 
5-jo Dievo įsakymo, o norėti 
pateisinti išniekintų mote
rysčių vaikų žudymą,” tą 
žudymą, kurio skaičiai “yra 
didesni, negu D. kare žuvu
siųjų sąrašai.”

Galop džiaugsmingos nau
jienos paskutinioji buveinė 
turi būti pati žmogaus šir
dis; iš jos turi pasitraukti 
nuodėmė, didžiausias taikos 
ir ramybės priešas, ir į ten 
įžengtų švenčių džiaugsmas. 
Mūsų širdis turėtų būti plati 
kaip ir pasaulis, visus žmo
nes apimti, už visus aukotis 
ir dirbti. Et in terra pax 
hominibus—ramybė žemėje 
geros valios žmonėms, ra
mybė tiems, kurie turi pla
čią širdį, kurie neprisiraki- 
na prie turtų, prie pramogų 
kurie savo širdyje vietos 
padaro Betliejaus Kūdikiui 
ir
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Garbe aukštybėse — gieda angelai, 
Sieloms ramybę garsina linksmai.

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

Ir Jo motiną.

Sustoję aplinkui visi maldingai, 
Pasveikinkit Jėzų karštai, meilingai.

Palinksminkit Vaikelį,
Priimkit dangaus Svetelį, 

Dangaus Svetelį.

V. Milaševičiūtė

Piemenėlių Mišiose
------------ ★ ....

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

rankų
: Tenai—mažojoj Betliejaus prakartėlėj.
j
I
I

ant

* ★ * Ą

Išminčiai tolimų kraštų pasveikint Kūdikį atėjo;
Prie kojų dėdami Jam dovanas iš aukso, smilkalų irmyros; 
Išgirdę balsą angelų prastučiai vargdienys skubėjo 
Skubėjo sveikint piemenys iš tyrų ...

* ★ *
Ir vėl matau, šią makt, čionai su Kūdikiu esi 
Šypsais, Marija, mums Mišiose Piemenėlių... 
Su sopuliu širdy—paguodą mums neši, 
Su sopuliu—dėl mūs, didžiųjų nusidėjėlių.

jo Karalystei.
K R-alis.
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Sveikas temperamentas, 
ramus ir linksmas tempera
mentas. gyvas ir aiškus pro
tas, nusistovėjusi valia ir 
gryna sąžinė — tai turtai, 
kurių joks pasižymėjimas 
nei jokie turtai negali pa
kęsti.

Pažinti išrinktuosius yra 
gėris, o gyventi su jais — 
tikra laimė. Laimingas tas, 
kam netenka bendrauti su 
kvailiais. B. I.
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Vargšas tėvas juo buvo 

nelaimingesnis, nes jam sti
go paguodos nuraminimo, 
kokį tegali suteikti Apvaiz
da: jam stigo tikėjimo... 
Nors jis ir buvo išauklėtas 
krikščioniškoje dvasioje, bet 
jau nuo pat savo jaunystės 
dienų jis spėjo 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 
visas savo jėgas ir gabu
mus, išplėšė iš jo širdies ti- 

1 kėjimo diegus. Nors matė 
jis dievotą savo žmonos 
mirtį, nors gerai pastebėjo 
su kokiu tikėjimu į amži- 

j nuosius dalykus ji mirė, bet 
visa tai neprižadino jo sie
loje užslopintų tikėjimo jau
smų...

I.

—TĖVELI, man baisu... 
Ar girdi, kaip lauke ūž’.a 
vėjas?

—Miegok, mano brangio
ji, miegok... ryt išsigiedrins 
ir paliaus šėlusi audra...

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

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

Deja! Jau nuo senai ma
žoji- Marytė negalėjo nakti
mis miegoti. Ją kankino iš 
motinos paveldėta liga, kuri 
laikė ją prirakinusi prie 
skausmų patalo... Kankinąs 
ją kosulys, kas valandėlę 
draskyte draskė jos krūtinę, 
o šaltas prakaitas apipilda
vo jos taip puikų veidelį, i 
Nelaimingas kūdikis, bet 
dar nelaimingesnis tėvas!... 
Tai buvo vienintelė jo duk- 

Į relė, kurią jis už vis labiau 
mylėjo... Ir kokių tik prie
monių jis nesigriebė, kokios 
pastangos nedarė išgydy
mui savo dukrelės...

Parsikvietė garsiausių ir 
labiausiai prityrusių gydy
tojų...

—Gelbėkite mano dukre
lę—maldavo jis gydytojų,— 
atiduosiu jums pusę savo 

| turto!
Gydytojai dėkodavo už 

tokį pasiūlymą, bet vaiko 
neišgydydavo. O ligonis die
na iš dienos darėsi silpnes
nis... išblyškę mergaitės vei
deliai kartkartėmis pasipuoš 
davo tuo melsvumu, kuris 
aiškiausiai liudijo, kad jos 
dienos jau yra suskaitytos.

Tėvas nė valandėlei neat
sitraukdavo nuo lovelės, bai
sūs skausmai draskė jo šir
dį...

I

n.

Pro žvakučių šviesų
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 nuaidi....
Šventas džiaugsmas dažo 
Piemenėlių veidus.
Čia žalia eglutė, 
Čia žvakutės liūdi...
Leisk Tave pasveikint, 
Mielasai Jėzuli.

L. Narbutas.
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PO ŽIAURIAUSIO IR KRUVINIAUSIO MŪŠIO

Buvo Kalėdų naktis, ilga 
ir nepertraukiama tyla už
viešpatavo silpnai apšvies
tame kambaryje. Laikrodis 
išmušė vienuolika. Mieste 
tuo tarpu pasigirdo gaudžią 
bažnyčių varpų aidai, kurie 
linksmai skambėdami skel
bė šios nakties šventumą.

Kristus gimė! Kristus gi
mė!—vis gaudė varpai. Kel
kitės tikintieji, skubėkite 
prie altorių... štai šventa 
diena! Labai didi diena. Die
vas Kūdikis užgimė, skubė-' 
kitę tikintieji, atiduokite : 
pagarbą Jam.

Jau išgirdo miesto gyven
tojai šaukiančius varpų bal
sus. Tamsumoje paskendu
sių namų langai staiga nu
švito žiburiais. Juodi šešė
liai ėmė švaistytis languose. 
Visi skubėjo į bažnyčią pie
menėlių mišių išklausyti.

Marytė giliai atsiduso ir 
gailiai pažiūrėjo į tėvą.

—Tėveli, ar girdi?—šnib
ždėjo ji tyliai.

—Taip 
brangioji! 
pų aidus, 
miegoti.

—Ak, tėveli, tai niekis, 
atsakė mergaitė sudėdama 
rankutes ant krūtinės, ku
rios vidujiniu karščiu degte 
degė. Pernai šiuo laiku aš 
nesirgau ir audra ne taip 
šėlo... Mama dar tebebuvo... 
Ak! kokia tai buvo atminti
na, graži diena! Aš, tėveli, 
ją atmenu labai gerai... Ma
mytė atsikėlusi anksti rytą, 
liepė mane aprėdyti. Ji no
rėjo paimti mane drauge su 
savim į bažnyčią. Man buvo 
labai smagu, nors ore buvo 
šalta ir sniegas krito, kaip 
dabar. Teresė paėmė mane 
ant rankų ir nunešė į baž-‘ 
nyčią prie Kūdikėlio Jėzaus. 
Ak, tėveli, kaip ten buvo 
gražu!

Tiek šviesos, tiek gėlių 
prie lopšelio, prie Betliejaus 
stainelės!.. Visi varpai skam 
bino, bažnyčioje buvo daug, 
daug žmonių—o taip puikiai 
giedojo!..

Mama prisiartino prie štai 
nelės ir parodė man gulintį 
ant šieno Kūdikėlį. Mažutė-

teisybė — atsakė 
mergaitė, 
kur tai žirni, tė*

metus

senai; 
sumi-

Katalikų kapelionai yra ištikimiausi kariuomenės tarnai. Kur kariuomenė siunčiama, 
kad ir į pavojingiausias vietas, sykiu eina ir kapelionai su dvasiniu patarnavimu, šis 
atvaizdas atsiųstas iš Tarawa salos, kur Amerikos marinų istorijoj buvę žiauriausios ir 
krūvinisusios kovos. Salą apvalius nuo priešo, tuojau pastatytas altorius ir kun 
Charles C. Riedel iš Philadelphia arkidiecezijos atlaikė šv. Mišias. Jam patarnauja ki
tas kapelionas. Kai kurie kapelionai Tarawa kovose yra pasižymėję didvyriškumu. 
(NCWC-Draugas photo)

aš girdžiu, mano 
Girdžiu tuos var- 
kurie trukdo tau

taip 
tavo

galės

lis Jėzus toks gražus, toks 
gražus žiūrėjo į mane su 
šypsena ir aš Jj pamilau... 
Ak! kaip aš noriu dar sykį 
Jį pamatyti...

—Tai negalima, mano 
brangioji, girdi, kaip ūžia 
vėjas, šėlsta audra ir krin
ta sniegas?

—Sniegas krito ir pernai!
—Taip, bet tuomet tu bu

vai sveika.
—Taip, 

nuliūdusi
—O iš 

veli?
Pagaliau nuaidėjo pasku

tinieji varpų garsai ir tik 
girdėjosi važiuojančių gatve 
bildesys ir žmonių einančių 
į bažnyčią girgždėjimas.

—Tėveli, ar Kūdikėlis J ė* 
žus yra ir šiemet bažnyčio
je?

—Taip, yra.
—Nes kiekvienus 

Jis ten esti.
—Ar tu jį matei?
—Taip... bet jau 

atsakė p. B. truputį 
šęs.

—Ak; kad būtum toks ge
ras, kad būtum toks geras! 
sudėdama rankutes kalbėjo 
mergaitė...

—Sakyk, ko nori, mano 
brangioji!?

—Norėčiau, kad nueitum 
į bažnyčią ir man pasaky
tum, ar ten ir šiemet yra 
Kūdikėlis Jėzus ant šieno 
paguldytas? Ar ten dabar 
taip pat yra daug gėlių ir 
daug šviesos prie Stainelės?

—Bet aš negaliu tavęs 
palikti šioj valandoj; kas 
tave prižiūrės, mano brangi 
Maryte, kas gi tave 
stropiai saugos,—kaip 
tėvas?

—Tuo laiku Teresė 
prie manęs pasėdėti.

—Ir kas tau per malonu
mas, jei aš nueisiu į bažny
čią?

—Dideliausias malonu- 
mas, mano brangusis tėve! 
Mama sakė, kad Kūdikėlio 
Jėzaus lopšelis yra tik vie
ną sykį per metus Šv. Kalė
dose bažnyčioje pastatytas.

—Ir tu žinai, kad šian
dien šv. Kalėdos?

-•-Taip, gerai žinau!
—Tad dieną nueisiu į baž

nyčią.
—Vaikelis nuleido galvu

tę ir spindinti, blizganti 
ašarėlė it krikštolas nurie
dėjo per jos išblyškusį 
skruostą.

—Na jau tu ir vėl verki, 
mano brangioji!—sušuko tė-

(Nukelta į 2 pusi.)
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% Prakartėlė kviečia

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO* ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMIN
GŲ NAUJŲ METŲ!

LINKIME PIRMIAUSIAI “DRAUGO” 
ADMINISTRACIJAI, VISAI DVASIŠ
KU AI, GIMINĖMS? DRAUGAMS IR 
“DRAUGO” (per mane) SKAITYTO
JAMS, GARY, INDIANA HARBOR, 
CHICAGO HEIGHTS, PLAČIOJE CHI
CAGOJE, DETROIT, SPRINGFIELD, 
CALUMET CITY, HAMMOND, ROCK- 
DALE, KANKEKEE IR KITOSE VIE
TOSE.

J. J. AUKŠKALNIS -

(Atkelta iš 1 pusi.) 
vas ją bučiuodamas. Nejau
gi tu norėtum, kad aš 
tuojau ir pasišalinčiau 
tavęs!

—Kad tik nueitum į 
nyčią, atsake meiliai pažvel 
gusi mergaitė.

—Tėvas paskambino ir 
išgirdusi tarnaitė tuoj atsi
skubino.

—Pasilik truputį prie Ma
rytės, aš tuoj sugrįšiu.

—O kaip esi geras, mano 
| tėveli sušuko linksmai nu- 

mergaitė. — Kaip

tuč-
nuo

Penktad., gruod. 24 d., 1943

LINKSMŲ. ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Lietuviams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Sav.

Cleaners, Dyers and Furriers
1403 So. 49th Ct. Cicero, 11 inois

Cicero 6841

%

I
Draugo ' Agentas

IR SŪNŪS

*?■

t

s J

i

y-

džiugusi 
geras!

Teresė 
lovelės, 
akis.

atsisėdo 
Ligonė

šalia jos
užmerkė

m.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
■; ;• ir

Laimingų Nctujų Metų
• LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS

★

PRUZIN FUNERAL HOME
AMBULANCE SERVICE

*• J ■ •

1111-17 Roosėvelt St. Gary 9000
GARY, INDIANA%

........ ......... '
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!

Sveikiname Visus Savo Kostumerius,
Draugus ir Pažystamus

★

C. KRIKŠČIŪNAS IR

Cicero, Illinois

AL'S 1401 CLUB
Algirdas Brazis, Sav.

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
• NAUJŲ METŲ!

STANLEY J. SACHARSKI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Neužilgo ponas B. įžengė 
į erdvią bažnyčią. Tikinčių
jų minios buvo pripildžiu- 
sios visą bažnyčią. Skardūs 
vargonai griežė melodingais 
tonais. Kartais jų baisai bu
vo taip gailingi, kaip kokios, 
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 tūkstantimi ži
burių šviečiąs altorius, pui
kiai papuoštas gėlėmis ir 
žaliuojančiais augalais. Po 
nas B. pakelta aukštyn gal
va perėjo per bažnyčią ir 
prisiartino prie grotelių, už 
kurių tarytum kokiam galių 
ir krūmų darželyje meiliai 
viliojo Dieviškojo Kūdikėlio 
Stainelė.

> r- * _ -' ?

—Vaikiškos užgaidos — 
mąstė jis sau—pasiųsti ma
ne čia tokioj valandoj, tokiu 
laiku!.. Taip mąstydamas p. 
B. išdidžiai pasižiūrėjo. Ma
tė jisai minias tikinčiųjų, 
su palenktomis galvomis, su 
sudėtomis rankomis, pasken 
dusins maldoje. Čia visa lyg 
sakyte sakė, kad tie žmonės 
yra pilni tvirto tikėjimo ir 
karštos meilės prie naujai 
gimusio Dieviško Kūdikėlio.

> •
Šv. Mišios jau buvo prasi

dėjusios. Kunigai brangiais 
liturginiais rūbais apsirėdę, 
atlikinėjo šventas paslaptis. 
Džiaugsm o pilni bažnyčios 
giedojimai jungėsi draug su 

(Nukelta į 3 pusi.)

Modemiška Koplyčia Dykai

1735 Wabansia Avė. Chicago, III.

Telefonas Brunswick 2535

BRYAN HARTNETT
ALDERMANAS

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

------------------ — ■
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ Į 

NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

. FRANK THE TAILOR
Fur Work Our Specialty — Cleaning and Remodeling

3255 S. Halsted St. Calumet 6018 Chicago, BĮ.
________________________________

------------- -A 
LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Melrose Park Grocery and Market
VALUCKAS ir GUDZIUS, Sav.

Parduoda geriausios rūšies Grosernės produktus, 
Mėsas, Vaisius ir Daržoves.

1418 No. 18th Avė. Melrose Park, I1L
Tel. Melrose Park 3346

Paskolos lengvais termais 
dividentai mokama ant padėtų pinigų

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

Federalės Valdžios Agentūros

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

Chicago Savings and Loan Ass'n.
JONAS PAKEL 

Ofiso Vedėjas ir Iždininkas

UNKSMĘ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
■NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ŠEIMYNA

UŽEIGA

Tuffy Turns In

MILDA AUTO SALES
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

J

mm

Tel. YARds 0145
l

*1 HEARO THE SH0W WAS CLOSIMG ANO I JUST THOUGHT |‘D ORO? 
AROUNO AND. SUJF ANYBOQY WANTĘfi LO."

' O*t '/t

NAUJAS ADRESAS

907 W. 35th St. Chicago, Illinois

4501 S. Ashland Avė. Tel. Yards 2503

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

C. J. PAZNOKAS
Lietuvis Advokatas

10707 So. Michigan Avė. Tel. Commondore 4885
Linkiu Visiems Mano Kostumeriams ir Draugams Linksmų 
ŠV KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

P. PAZNOKAS KRAUTUVĖ
10707 So. Michigan* Avė. Tel. Pullman 1293

................. ---------- -------- -

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostmneriams ir Draugams

V. P. PIERZYNSKI
REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE 

m
4559 So. Paulina St.

%===

Grace Joyce and her dog "Tuffy'’ 
werfe on the v* a y to the meat deal. 
ert to turn in eąjvaged fat when 
thla picture w»* anapped. Uncfe 
Sam wanta used kitchen fat for
munitione and medicinai*. Tuffy i* 
intereated becaute a by-prodiM* 0 fat aalvaao ia animal food.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR? LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu I įsiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BRIDGEPORT TAVERN
ANTON CHURAS, Sav.

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

Phone Victory 8684
—--------- - t
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGU 

NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

JUOZAS IR GRASILDA UKANIAI
GROSERNfi IR DELICATESSEN

44*9 So. hairfield Avė. Chicago, Illinois
— -..... »

Split by PDF Splitter
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ
Visiems Pacijentams, Draugams ir Pažįstamiems

★

Prakartėlė kviečia

DR. AL. M. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avė. Virginia 1886
CHICAGO, ILLINOIS

VISUS
SAVO KOSTUMERIUS, 
DRAUGUS, IR VISUS 

PAŽĮSTAMUS SU 
LINKSMOMIS 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS, 
IR LAIMINGAIS 

NAUJAIS METAIS!

JOS. F BUDRIK
3241 So. Halsted St Chicago, III.

■
' .... =;

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

HALSTED ST. POULTRY HOUSE
Butter, Eggs and Dairy Products 

CARL WUTZEN, Prop. 
Live Poultry to Order.

3426 So. Halsted St. Yards 5746V-...
............. . ' =

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JUOZAS ir PUDENCJJA RAČIŪNAI 
AUDITORIUM TAVERN 

3137 South Halsted Street
TeL VICtory 6172 Rez. YARds 1390

...... =
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

(Atkelta iš 2 Dusi.) 
Angelų chorų balsais, gie
dančių amžinai Hosanną 
Dievui Aukštybėse.

Ant šieno paguldytas dai- 
1 u s paveikslas Kūdikėlio 
Jėzaus, kurs rodos kiekvie
nam, šypsojosi, tiesdamas 
mažas rankutes, tarytum, 
norėdamas visą žmoniją pri
glausti prie savo Dieviškos 
Širdies. P. B. ilgai į Jį žiū- 

j.rėjo. Nuostabus susijaudi
nimas perėmė jo sielą... Jo 
akių žvilgesys, tarytum, jam 
nenorint atsigręždavo tai į 
kunigą laikantį šv. Mišias, 
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 
Mišias prisiartino prie gro
telių, persižegnojo ir taip 
prabilo: “Ateikite pas mane 
visi, kurie vargstate ir esa
te apsunkinti, ir aš jus 
gaivinsiu.”

Tuos žodžius kunigui 
riant nelaimingas tėvas 
drebėjo... Lyg nenoromis 
pasitraukė arčiau, kad ge
riau išgirsti...

Su dideliu susijaudinimu 
sėmė dangiškos paguodos 
rasą įtekančią į skausmais 
prislėgtą, jo širdį... O kuo
met paskutiniųjų kunigo žo
džių aidai nuskambėjo, jis 
dar ilgai giliame susimąsty
me nepasijudinąs pasiliko... 
Atėjus laikui Komuniją da
linti tikinčiųjų minios arti
nosi prie Dievo Stalo. Jis 
matė su kokiu tikėjimu ir 
meile jie priimdavo Dangiš
kąjį Svečią į savo širdis... 
Atsiminė jaunystės laikus 
ir laimingą tą dieną, kuo
met pats buvo dalyviu Dan
giškos puotos. Pamatė dva
sioje savo motiną, dievotą 
moteriškę, mylimą žmoną... 
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...

at-

-foraBetterDaij
U.S.WAR BONDS

JOHN PAKEL
NAMŲ STATYTOJAS 

6816 S. Westem Avė. Chicago, III.
Telefonas Grovehill 0306

In Alsace-Lorraine even the 
family names have been taken from 
the reaidenta and Germanized 
names Substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Metz have been given N ari 
names. In their effort to destroy 
aU French culture in these prov-

fcnce* the Germane are burnine 
librariea—even the privately ovmed 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our war efforta are 
tranąuH, būt nevertheless they 
mušt be deteimined if we are to de- 
feat Hitler.

Buyin« war Bonds every pay 
day iš one good way to erhibit our 
detormination to aid ia the *ar

MBMB

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

m
J. IR JUZEFINA BALSEVIČIAI
HARDWARE IR MALIAVŲ KRAUTUVE 

2325 S. Hoyne Avenue Tel. CANal 6850

—Ponas B. prisiartint » 
prie grotelių ir atsiklaupė..

—0 Dieve! sušuko iš gi 
luinos širdies—ir ašarų sro
vės užpylė jo veidą... O Die
ve, Kurį taip senai apleidau 
—atiduok mano vaikelį, r 
aš vėl prie Tavęs sugrįšiu! peleno bažnyčioj.

Pagaliau ir nelaimingasis kokia viltis iš širdies gilu- 
tėvas išėjo iš bažnyčios. Ant 
bažnyčios laiptų jis sutik, 
vargšę elgetą ir, davęs ja 
gausią išmaldą, grįžo name

IV.

—Jis taip moka paguosti 
ir priglausti visus, kurie 
kenčia;—-Jis ir tavę, mielas 
tėveli, kvietė...

Tėvas nebedavė jai kal
bėti. Gyvai atsiminė tą nuo- 

G stabią valandėlę, kurią jis 
Kaž-

ponas B. tą pačią dieną, grį
žo į Kūdikėlio Jėzaus baž
nyčią ir atsiklaupė prie 
klausyklos. Rytojaus dieną, 
susitaikęs su Dievu, prisiar
tino prie Dangiško Stalo, 
kad vėl susijungtų su savo 
Tvėrėju...

—Nuo to laiko Marytės 
sveikata žymiai pagerėjo ir 
dar nepraslinko nė mėnuo 
laiko, kaip ponas B. su savo 
dukrele klausė toje pačioje 
bažnyčioje Šv. Mišių, dėko
dami savo Kūrėjui.

M. T-dis.

Dvi mylinčios akys ir nu
švitęs džiaugsmu veidelis 
sutiko tėvą įeinantį į dukre
lės kambarį.

—Tėveli, juk Kūdikėlis 
Jėzus geras.

—Taip, geras, mano bran
gioji...

mos iškilo ir nekaltos jau
nystės tikėjimas atgaivino 
suskaudusią jo sielą,—jam 
taip ramu. Nekaltos mer
gaitės meilė Kūdikėliui at
vedė skęstantį tėvą prie pra 
kartėlės...

Dabar jis sudrebėjęs nau
jais jausmais ir pagriebęs1 
ją į savo glėbį, glaudė prie 
savo širdies, graudingai aša
ras liedamas...

i

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

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

Office Phone Cicero 311

Grant Works Coal & Oil Co.
ADAM BERNADIŠIUS, prop. 

WE SELL FUEL OIL

m
16th St. and 49th Ct. Cicero, III.

—Reik dar pasakyti, jog

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METUI

STANLEY LITWINAS, Vedėjas

C&RR-MOODY LUMBER Co
Tel. VICTORY 12723039 So. Halsted Street

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR^LAIMINGŲ NAUJŲMETŲ!

Linkime Visiems Mūsų Draugams

TAUPYMAI

APDRAUSTI IKI $5,000 Per 
AGENTŪRĄ FEDERALINES 
VALDŽIOS.

Corner MILWAUKEE, NORTH and DAMEN Avenues

SAFETY DEPOSIT BAKSAI

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

FAIRFIELD SAVINGS & LOAN ASSN.
Established 1901. Assets Over $2,000,000.

G. M. BRIODY, President 

PIRKITE KARO BONDSUS IR ŽENKLELIUS ČIONAI

:
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II KŪČIOS NAKTIS ||
(Vaizdelis iš Baltgudijos, Marės Radzevičiūtės)

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

PROGA
★

Nuoširdžiai Sveikinam Mūsų Kostumerius, Prietelius 
Ir Visus Lietuvius Linkėdami Daug Laimės Ir - 

Džiaugsmo Tamstų Gyvenime!

4179-83 Archer Avė.
✓

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. Laf. 3171

.. =
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

*

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

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Ir Laimingų Naujų Metų!

Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

★ 
UNIVERSAL SHOE 

STORE
3339 South Halsted Street

A. ZALECKIS

%

ir
J. MARTIŠAUSKAS

Savininkai

A.

4..  -
LZ.YASJ/Ų ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Tony The Cleaner & Furrier
ANTANAS IR ONA LUKOŠIAI, Sav.

2555 West 43rd Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. LAFAYETTE 1310

—Ar yra iš Gajavo ar
kliai f

—Čion, štai!
Ir apdriskusioje skrando

je bernukas, pamėlinavęs 
nuo šalčio, vienok draugiš
kai sypsodamasi, atsistojo 
priešai klausiančiąją, rody
damas ranka ant savęs, pas
kui ant rogių, uždengtų pra 
sta. namų darbo uždanga, 
pakinkytų su pora nušertų 
vidutinio ūgio arklių.

—Kur antroji panaitė?— 
paklausė jisai.—Ponas liepė 
parvežti dvi panaites nuo 
gelžkeldvario.

t

Penktad.. gruod. 24 d., 1943

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Vįsiems Savo Kostumeriams ir Draugams

klausė mergina užsikrėtusi 
jo linksmumu.

—Juka bus su grybais ir 
kleckai bus su aguonomis ir 
saldžios • virintos grušios. 
Be to, kiekvienas gausime 
po silkę ir puskvortę degti
nės. Ponia liepė užtiesti sta
lą staltiese kaip palociuje, o 
šieno aš atnešiau geras raz- 
gines, idant paskui kiekvie
nam arkliui užtektų po glė
belį. Girdi, bėri, ir tu para
gausi švento šieno, už tai 
bėk, bėk kiek tik drūtas!

Bėris prunkštelėjo taip, 
jog jį apsiautė tarsi durnai, 
o bernukas kalbėjo toliau:

—O paskui eisime su ka
lėdomis į palocių pas ponus. 
Nėra abejonės ... bus ir kita 
puskvortė. O po tam nušok
sime į kaimą pazujoti!

Jis juokėsi kaip kūdikis. 
BaVi jo dantys iš pamėly
navusios burnos ir akys iš 
po skruostų linksmai žvil
gėjo, tuom laiku kada šaltis 
ant veido siautė baltais plėt 
mais, kaip piktoji angis kan 

Į

MIDWEST SERVICE 
STATION

2335 S. Westem Avė. Cor. 23rd PI.
Phone CANal 3764

PHILLIPS “66” PRODUCTS
MOTOK OLLS, RANGE & FUEL OILS

V. YUKNIS, Sav.

džiojo ausis, per prastą ap
darą nusiskverbė iki krūti
nei ir nugarai.

•

Merginos nutilo. Paslėpė 
net savo kojas, susispaudė, 
sėdėjo nesikrutindamos. Šal- 
tis gnaibė jas sulig kaulų, 
vėjas persiskverbdamas per 
lengvias skrandutes degino 
kaip ugnis. Jodvi nematė 
jau nei kelio, nei apielinkės 
užmerkė nualsintas akis, 
drebėjo atvejų atvejais. Sa
vo likimą jodvi pavedė į Da- 
nilkos rankas ir atsidavė 
Dievo Apveizdai.

Jodviem rodėsi, iog va-
(Nukelta i 5 pusi.)

—Dvi ir parveši, mano 
mielas. Yra ir kuparėlis.

Jaunas bernukas vien tik 
šypsojosi. Privažiavo prie 
stoties durų, sudėjo į roges 
daiktus, rūpestingai apkam
šė merginų kojas, potam 
užlipo ant ožio, pliaukšterė
jo porą sykių nugrubusiais 
delnais, paėmė vadeles, su
švilpė ant arklių ir rogutės 
nučiuožė.

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

Šaltis buvo baisus 
vėju, ką griebia iki kaulų. 
Merginų nosys, truputį išlin
dusios iš po skepetų, parau
donavo kaip nuno k u s i o s 
avietės. Jodvi spaudėsi viena 
prie kitos ir slėpėsi, kaip 
galėjo nuo 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, plaukų galai pabal 
tavo nuo sniego.

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

—Viso kalio trys mylios? (
—Trys, sako žmonės. Iki 

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

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

damosi. — Važnyčiauju jau 
dešimts mėnesių.

—O kaip tavo vardas?
—Danilka nuo krikšto, o 

Gučas po tėvu.
Arkliai bego smagiai. Šal

tis juos nubaltino sulig pa
čių ausų. Bernukas tai švil
pė, tai ginė arklius, tai gyrė 
juos, tai puryjo.

—Ir tu skubiniesi ant va
karienės ? — paklausė vyres
nioji mergina.

41

f

I

s,
Kiek 

nema-

ir su

—Žinia, skubinuosi! — at
sakė bernukas.— Atsivalgy- 
siu už visus adventus vienu 
y pu. Jau aš suuodžiu Žei
my nbstyje, koki ten bus gar
dumynai.

—Kas-gi ten bus?—pa-

J
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. Ashland Avė.
---------

GEORGE JAŠKUNAS TAVERN

Užlaiko Tik Pirmos Rūšies Gėrimus

1401 S. 48th Ct. Cicero, IU. Tel. Cicero 6940

%

L
J?

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Šat o Draugams ir Kostumeriams

Kajetonas Ir Domicėlė KavalČikai
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

4404 So. Wood Str,
V _ -----
J

i

Tel. LAFayette 1734

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostunuriums ir Draugams

STUMBLE INN
1437 So. 49th Court, Cicero, Illinois

Užlaiko Fox Head ir Old Bohemian Alų
Chili ir Sandvičius Visados Galima Gauti

Phone: Cicero 6901 JOHN BUDRIK, Sav.
---------------------

Tel. CANal 0523
■

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
. NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CHERRY MEAT 
PACKERS, Ine.

4538-40 S. Marshfield Avė. Chicago, III.
NAPOLEONAS C. POCZULP

Telefonai Yards 6040-6041

f
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Tovvn of Lake Garadžius
DIENA IR NAKTĮ PATARNAVIMAS

4553-59 So. Marshfield Avė.
Tel. Yards 0748-0749

ALRERT IR MARCELE IR SŪNŪS PRANAS 
JACOBS, Sav.

' ' ----•--------------- -------- " —----------~ -----

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge"

J
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Ir Laimingų Naujų Me+ų!

Linkime

VALDYBA IR DIREKTORIAI

%

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

Musų Kostumeriams, Prieteliams 
ir Visiems Lietuviams.

J/ --  " ........ "1 =
* LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MATAS ZIZAS
KONTRAKTORIUS IR NAMŲ STATYTOJAS

Namus Pataisau ir Remontuoju

★

7139 S. Mozart St. Phone: HEM. 5526

Dieve! Aš juk 
kelią; žinau jį 
į savo grįčią!— 
bernukas. — Aš

LOTYNŲ AMERIKOS STUDENTES

%
Čia matome studentes iš Panamos ir Puerto Rico. Jos 

studijuoja vienintelėj Floridos moterų kolegijoj — Barry 
College. Jos ne tik gilinasi įvairiose mokslo šakose, bet; 
labai domisi visų šio krašto gyvenimu. i

j —Bėgkime. bėgkime! — 
rėkė merginos, neveizint ant 

nu-

3

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų!
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS
* I

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

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

★

4332-34 So. California Avenue
Tel. LAFayette 0727 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Ir V isiems

DIREKTORIAIVALDYBA IR

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ »

Linkime Visiems Savo Kostumeriams, Draugams 
Lietuviams

%NE

KEISTUTO SAVINGS 
and

LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street

Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki 
S5,000 Federalinėj Įstaigoj.

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams ir Draugams 
Linksmu šv.Kalėdų švenčių 
Ir Laimingų Naujų Metų

REAL 
PACKING 

CO. 
2710 Poplar 

CHICAGO, *ILL.
Telefonas VICtory 5330 

Išvežiotojai Rūkytos 
Mėsos. Dešrų ir Kumpių 

JACOB POCZULP, 
Dist.

Res. Tel. HEMlock 9688 
V

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

visus 1944 m., tai '"Draugo" prenumeratas.

KOČIOS NAKTIS
(Atkelta iš 4 pusi.)

žiuoja baisiai ilgai, baugi- 
nosi dirste’i.i ant svieto ir 
visiškai nežinojo, kas deda
si. Staiga rogutės sustojo.

—Ka3 pasidarė ?—paklau
sė jodvi.

Baimė apėmė jas. Viesulą 
neūžė jai ankštai, ale žemai 
kaip dalgio ašmenys plėšė 
nuo žemės sušalusį sniegą ir 
nešė jį, purtė ir draikė ant 
kelio.

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

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

—Gal panaitės užeisite 
pas Mendslį susišilti ?— pri- 
siūle jodviem nuolankiai.

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

lio. »
—Jėzus, Marija! Kaip gi 

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

—Saugok 
žinau šitą 
ka’p takelį 
prieštaravo
judvi, panytėlės, parvešiu 
kaip vidurdienyje — dievaži 
nepaklysiu! Prašau tik tru
pučiuką apsišilti, o paskui i 
roges! Netoli jau namai, ten 
laukia vakarienė!

—Ne, mudvi bijomėsi! To
kia pusnis! Baisu! Bernukui! 
vienok sukosi apie nosį kvap 
snis gardumynų, kuriuos jis 
ižsimanė ragauti; jisai net 
Tuolė merginoms rankas bu
riuoti ir maldavo:

—Kaip Dievą myliu, taip 
lėra jokio pavojaus. Gaju
mas juk visai jau arti. Pu
šynėlis, nedidutis pilymas, o 
ten jau dvaro pievos h* 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
naitės tegul nesibaimina. 
Šiądien juk tok’a vakarienė 
> mes kaip nekrikščiai koki 
sėdėsime karčiamoje! Juk 
:ai griekas prieš Dievą ir 
gėda prieš žmones!

—Danilka, tau daugiau 
rūpi kleckai ir silkės, kaip 
mudviejų ir tavo paties gy
vastis!—sušuko viena mer
gina.

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

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

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

Pabuvoję trumpą valan
dėlę k’rčiamoje, leidosi va
žiuoti be ke’io ir pėdsako.

Į Pusnis pas’utiškai siautė.
Pravažiavo pro mieste’i 

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

Užvažiavo ant ilgo ir sriu 
ro pylimo, tarpe karklynų 
ir brūzgynų styrinčių :š nie
kados nešienaujamos ply
nės.

Staugiantis vėjas trankė 
krūmus, apipildamas juos 
sniegu, švilpdamas apnuo-|

gintuose žagaruose. Šitoje 
nožmioje vietoje vienai mer
ginai pasirodė akyse kasžin šalčio atsistoję rogėse, 
kas, ką mėtė tokią šviesą, mesdamos skepetas nuo gal-! 
kaip blizgantieji vabalėliai 
vasaros naktyje.

Švysterėjo čion, ten ir už
geso.

Staiga arkliai metėsi į ša
lį. Visi atsigrįžo.

Iš tankumyno išnėrė kas
žin koks pilkas daiktas ir 
sustojo ant ledo netoli nuo 
pylimo.

—V ilkas!—suriko me rgi-
nas nesavais balsais.

Danilka tylėjo, drūčiai Lai
kydamas prunkščiančius ar
klius.

Iš tankmės iššoko antras 
pilkas taškas, potam tre
čias ir ketvirtas. Jie susi
vienijo staugdami kaip šu- 
nes ir pradėjo bėgti mažais 
žingsniais rogių pėdsaku.

—Vardan Tėvo ir Sūnaus! j
— pusbalsiai persižegnojo
Danilka.

be
du 
ro- 
vė-

vų ir žiūrėdamos į užpakalį.
Vilkai persiskyrė. Du 

go vienu šonu kelio, o 
kitu ir jau susilygino su 
gėmis. Arkliai lėkė kaip
jas; vilkai tramdė jų šuo
lius, atvejų atvejai nu:gan- 
džiai staugdami.

I

Danilka žinojo, jog vilkoj1^ 
kojas vėją paveja, jis žino j 
jo, jog iki Gajavui dar my
lia kelio yra.

Arkliai bėgo iš visos 
lės, o vilkai neatsiliko 
pakaiyje—atkakliai, jie 
artinosi prie rogių.

Dar minutėlė ir šoks
rlui arba širmiui prie piršių; 
ir tada bus... po viskam!

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

—Ką?—atsiliepė anoji be
veik žado netekusi.

(Nukelta į 6 pusi.)

be

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

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

Registruota Vaistininkė ir Savininkė

FAMILY PHARMACY

1446 S. 49th Court Cicero, Ilinois
‘ Tel. Cicero 6973

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SHAMET’S TAVERN
JOS. G. SHAMET, Sav.

Sale išnuomavimui visokiems parengimams

1500 So. 49th Avė. Cicero, Illinois

Phone Cicero 6960
4-

BERNADETOS GIESMĖ FRANZ \VERFEL
Harold Forster Iliustracijos

i

—Ta galėsi ją matyti,—jis sakė.
Bernadetos tėvams, kaip policijas 

viršininkui ir valstybės gynėjui, ne
pasisekė atkalbėti ją, kad daugiau 
neitų pas MasabielĮ. Tėvo prašymams 
ir grąsinimams Bernadeta teturėjo 
vieną atsakymą:—Jei aš nebematy
siu Moteriškės, aš negalėsiu gyvent’.. 
—Galutinai tėva3 priglaudė ją prie 
savęs ir tarė:—Tu galėsi ją matyti, 
aš tau užtikrinu. Gali 
Įėjimą užrašyti, bet 
matysi.—

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

Moteriškė tuojau pranyko. Eidama tą klausinėjo. Kada jis pa- 
namo Bernadeta galvojo apie Apsi- 
reiškusios žodžius:—Eik, pasakyk
kunigams.—Ji tuojau nutarė eiti pas 
Liurdo kleboną Peiramalį. Klebonas 
buvo darže ir, vaikščiodamas takais.

jie mane j ka
tu Moteriškę

tėvų le dimą,

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

—A! koki man garbė... 
Na, eikš paskui mane.—

Abu įėjo į kleboniją. Kle
benąs staiga atsisuko į Ber
narde tą ir tarė:—Na, sakyk 
ko nori?—Bernadeta trupu
tį išsigandus atsakė:—Mo
teriškė man sakė, Eik ir pa
sakyk kunigams, kad čia 
būtų koplyčia pastatyta.—

Klebonas, nors buvo daug 
girdėjęs apie Liurdo apsi- 
re’škimus, bet nusidavė nie
ko nežinąs ir ilgai Bemade-

—Koki man garbė,—tarė 
Kunigas Peiramalis.

tęs vesti derybų su žmonė
mis, kurių jis nežino. Pir
mausią ji turi pasakyti sa
vo vardą,—ir įtikrinti, kad 
tai jos tikras vardas...—

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

I

klausė kaip tO3 Moteriškės 
vardas, Bernadeta atsakė 
nežiną. Tada klebonas tara: 
—Atsakyk tai Moteriškei, 
kad Liurdo klebonas nepra-

Bernadetos pasikalbėjimas 
su klebonu išt sai yra apra
šytas Vyskupo Bučio knygo
je: šv. Panelės Marijos Ap
sireiškimas Liurde, — kurią 
“Darbininkas,” 3 66 Na 
Broadway, So. Bcston, 27, 
Mass. neužilgo išleis. Užsi
sakykite tą knygą dabar. Jei 
prisius te S5.00, tai tapsite 
knygos išleidimo rėmėjais ir 
jūsų vaddas bus įrašytas 
knygoje.
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KOČIOS NAKTIS
(Atkelta iš 5 pusi.)

—Imk vadeles!
—Ką tu sakai?
—Imk vadžias! Arklio i 

žino kelią, parveš judvi prie 
pat durų. Valdyt jų nerei
kia.

—O kodėl tu nenori lai
kyti?!

—Aš eisiu ant vilkų! Aš 
čia liksiuosi, tada jie jus ne- 
sivys, dievaži!

—Ką šneki? Ką darai?!
Ji pagriebė jam už skran

dos, nėsa jis jau viena koja 
siekė žemę, šokdamas iš ro
gių.

■ —Taip prider daryti pa
gal teisybę!—atsakė jisai.— 
Aš jus prikalbinau tokiam 
ere važiuoti, aš įvedžiau į 
bėdą, tai dabar pats turiu 
ją ir prašalinti! Imkite va
džias!

i

Abidvi merginos atkiuto 
ir, nemislydkmos jau apie 
vilkus, įsikabino į jį ir laikė 
iš visų pajėgų rogėse.

—Kas tau? Ar iš proto 
išėjai? Nesikrutink!.. O, Die 
ve! Skambinti reikia.

—Reikia užžiebti ugnį.
—Nepaėmiau degučių. Vi

same aš kaltas! Dievaži šok 
siu!

—Nešoksi! Rėk, rėk 
gu!’’ gal nusigąs.

Tas jam patiko.

—Agu, agu! Age, agu-u-u! 
—suriko jis iš viso vieko.

—Agu, agu!—pritarėjam 
drebantieji, silpni balsai.

Vilkai jau pribėgę buvo 
prie arklių, staiga jie stap
telėjo ir pašoko į šalį.

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

“gu-

Potam užkimo ir rėkė ne
taikiai, kymiai, pasibaisėti
nai.

Persigandę arkliai vėjo 
smarkumu bėgo, suglaudę 
ausis, prunkšdami ir spar
dydami užpakalinėmis kojo
mis.

Vilkai bėgo paskui, bet 
jau atsilikdami,—ištolo žyb
čiojo jų žalios akys.

—Dieve, ge'bėk mus! — 
vaitojo merginos.

—Ne, panyte, ne! Piktos 
dvasios!—uždusęs ir užside
gęs suriko Danilka.

pasistebėti iš Danilkos-did- 
vyrio.

Jis stovėjo pačiame prie
šakyje, neturėjęs dar laiko 
sudavadyti savo rūbus. Jis 
dėvėjo tą pačią sudriskusią 
skrandutę, .ant kojų šiau
dais prikimštas vyžynas, ant 
veido tas pats kūdikiškas 
šypso  j imasi.

Vieną daigtą galima buvo 
patėmyti ant jo, o tai, jog 
kleckų bliudas, antras jukos 
su grybais, trečias gr!šių, 
ketvirtas šiupinio, čiela sil
kė, ragaišius ir puskvortė 
degtinės ‘‘atitaisė’’ jį kaip 
prider, po pasninko ir bai
mės. Mažos jo akys žėrėjo, 
o raudoni veidai nuo šalčio 
išsipūtė.

Pamatęs ponus, jis žemai 
jiems pasilenkė, pažvelgė 
ant draugų ir užgiedojo:

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

paeiliui ėjo prie stalo, kur 
buvo čestavojimai degtine.

— Danilkai! kitaip mes 
giedojome ant rogių!—links 
mai pasa>kė jam vyresnėj i 
mergina.

—Kitaip, sakai, panaitė? 
—užklausė jisai.

;—Tada giedojosi prasčiau. 
—Na. ir kas nedorėliams 

vilkams taikytų! — atsakė 
Danilka didžiuodamasi.

—Šitų Kalėdų niekados 
neužmirši?

—Ir vilkai išmoko krikš
čionišką gesmę, panaite!

Paėmė puskvortę degti
nės ir pasikloniojo ponui 
žemai.

—Duok Dieve dagyventi 
laimėje ir sveikatoje sulig 
Naujam Metui, o po Naujų 
Metų sulig Trijų Karalių, o 
po Trijų Karalių, Dieve 
duok mums laimėje ir svei-

katoje sulaukti naujų Kalė
dų.

Išgėrė, pastatė stiklelį ir 
visiems pabučiavęs rankas, 
davė ženklą draugams ir 
visi išėjo iš grįčios.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
PAULINA RUSSIAN — TURKISH BATUS 

ELECTRIC TREATMENTS
Ultra Violet Sunshine and Infra Red Light Radiations 

Swedish Massage

A. F. CZESNA, Sav.

%

£

V

z

Prie progos užkviečiu visus į rengiamą 
NAUJŲ METŲ sulauktuvių parengimą.

rogių 
tiršti 

ir

save 
nūs'.-

1859 West Hastings Street

LINKSMŲ AT. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ADOMAS DULSKIS
Sportiška, Inteligentiška Užeiga

Ladies Wednesday
Tel. Virginia 9493

Tel. SEEley 9110

Nariai

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

1657 West 45th St. 
corner So. Paulina St.

. - ■

J

yiSIEMS mūsų draugams nuoširdžiausi 
Sveikinimai. Lai Kalėdų šventės atne

ša Jums daug džiaugsmo, taiką ir 
kiaušių linksmybių. Dėl ateinančių 
mes linkime visiems visko ko Jūs 
sau geidžiate.

viso- 
metų 
patys

Peter Fox Breiving Company • Chicago
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merrv Ch risimas

Ir šniokšdamas, užkimu
siu balsu, jis pradėjo vei-l 
kiau klegėti, nekaip giedoti, 
nuo dėdo kasžin kada iš
moktą giesmę:

! “Vakar naktį iš vakaro 
vakar naktį iš vakaro, 
Iš dangiško dvaro, 
iš dangiško dvaro, 
Mes gavom žinią!...’’ 
Nuo kelio jie nusivertė ant 

laukų, pievų, j. alksnyną.
Bernukas, pasilenkęs prie 

ark’ių, be žado, pametęs ke
purę. giedojo likučiais savo 
balso; merginos, galėdamos 
ant dugno rogių, padėjo jam 
kaip galėjo.

Pagalios Danilkos balsas 
užkimo ir jausdamas 
nebyliu, jis atsigrįžo 
minęs.

Vienok užpakalyje 
buvo tik balzgani,
ūkai, bekraštis liaukas 
naktis. Nei pilkųjų taškų, 
nei žalių kibirkščių, — nie
kei! ...

Ir staiga persimainęs Da- 
. nilkos veidas sudrebėjo, bur 
na susičiaupė ir iš po p amė
lynavusių lūpų išsikišo jo 
balti dantys.

—O matot!—sušnabždėjo 
jisai be balso—ar aš nesa
kiau, kad jie ima tik čigo
nus ir kriaučius. Mat kaip 
tik išgirdo, kad mes krikš
čionys, tai ir atsitraukė. Te
gul juos negerasis grėbia!., i 

—Na, tai ir namie. Var
dan Tėvo ir Sūnaus. Tprru, 
bėri, gausi švento seno!.... 
U! kaip čion ant lauko kve
pia aliejumi ir ragaišiais!... 
Ar nesakiau, kad iš kelio•
nenuklysime. tik panaitės 
truputį turėjote baimės!...

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

Kada priemenėje suskam
bėjo skambalėlis ir sudžirz- I 
gėjo kalėdininkų smuikai, 
visi išėjo jų paklausyti ir

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Pažystamiems ir Draugams

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

S. P. MAŽEIKA IR
J. G. EVANAUSKAS 
A. M. PHILLIPS
L LIULEVIČIUSv

LACHAWICZ IR 
ŠONAI

I. J. ZOLP 
P. J. RIDIKAS

L. F. BUKAUSKAS
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4600 S. Marshfield Ave.
Tel. YAKds 0171

Linksmų Šv. Kalėdų 
Švenčių

Linkime Visiems Savo 
Kostumeriams ir 

Draugams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
BRIDGEPORT CLOTHING CO.

J. Petrauskas, Sav.

GUST ir MARTA
STAKAUSKAI

UŽEIGOS
Savininkai

3310 So. Halsted St. Yards 7332 Chicago, UI

■
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Kalėdinės tautosakos bruožai

LINKSMŲ ŠV? KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOHN J. FEROWICH
Grosernę ir Mėsos Krautuve

4359 S. Campbell Ave. Tel. Lafayette 7431
_

2517 W. 71st Street
Groseme ir Mėsos Krautuvė

sūnus VINCAS FEROWICH
Tel. Prospect 1392
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo K o strimeriams ir Draugams

ARCHER MARKET
JOHN TAIDZUNAS, Prop.

S
4214 Archer Avenue LAFayette 4247

J
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Ir Laimingų Naujų Metų! Z

J

Linkime Visiems Lietuviams

PILSEN RECREATION
BOWLING ALLEYS

AIR CONDITIONED

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

.........
LINKSMŲ SF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

■ £££

VINCENTAS IR ONA PAUKŠTIS
HARDWARE, PA1NTS, VARNISH. GLASS

2714 West 47th St. Tel. LAFayette 1237
....... - -  ■■
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LINKSMŲ 5 F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JVisur Esančiam
(Iš rinkinio Ateina Dievas) 

Aš Tavęs neieškojau, 
Nes visur Tu esi: 
Ir 
Ir 
Ir 
Ir

■pASIŽVALGIUS mūsų su
Kalėdų šventėmis susi

jusioje tautosakoje, pirmiau! 
šia nukrypsta dėmesys į 
dzūkų advento ir Kalėdų 
dainas bei žaidimus, kuriems du vyru ir dainuoda-
panašių kitose lietuvių gy- m 
venimuose srityse neužtin
kame. Nors adventas yra 
laikomas rimtu laiku, kai 
visokioms linksmybėms nė
ra vietos, tačiau dzūkai turi 
tam tikrą dainų ir žaidimų j 
rūšį, specialiai šiam laikui 
skiriamą, todėl nelaikoma 
nuodėme ir advento metu 
tokias dainuoti ar 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 j 
bus greičiausiai savotiškas 
senųjų laikų apeigų bei są
vokų ir naujųjų įtakų miši
nys. Dažniausiai jas dainuo
ja šventadieniais, arba ir 
šiaip ilgais žiemos vakarais galėjo atsirasti tik dviejų 
beverpiant. Jose minimos pasaulėžiūrų, senosios stab- 
Kalėdos, tačiau jų suprati- 
mas yra savotiškas: tai tar
si kažkokia viešnia, kuri 
ruošiasi iškilmingai atvaiz 
duoti ir jos belaukiantiems 
žmonėms įvairių nepapras 
tų dovanų parvežti. Keletas 
pavyzdžių:
1) Oi atvažiuoja

Šventes Kalėdos
Oi kalėda, da kalėdiene.
Per aukštus kalnus, 
Per žemas klonis, 
Oi kalėda, da kalėdiene. 
Geležių ratais, 
Diržų botagais, 
Oi kalėda, da kalėdiene.

Susitikusios bernyčių pu. 
ką, Kalėdos siūlo jiems 
“juodos černėlos,” o merge
lių pulkui siūlo “baltos bie- 
lynos,” tačiau berneliai at
sako, kad jie esą ju-odi ir bt 
černėlos, o mergelės esan 
čios baltos ir be bielynos. 
(Kabeliai, TD IV Nr. 333).

e

2)

t

šimteliai, 
Kalėdos, do kalėdzien.

Merkinė, LTA 1034 (25).

Šią dainą d’inucja ratv. 
susėdusios merginos; prie j ų

mi klausia: “Vai ai nema 
tėt...”; merginoms pabaigus 
dainuoti, griebia kurią ir iš
tempia iš ratuko.
3) Oi atvažiuoja šventos Kalėdos, 

Vai kalėda, šventos Kalėdos. 
Atlekia elnias devyniaragis, 
Vai kalėda, devyniaragis. 
Devyniaragis, dešimtašakis, 
Vai kalėda, dešimtašakis.
Ant tų šakelių nauja bažnyčia. 
Vai kalėda, nauja bažnyčia 
Toje bažnyčioj kalveliai kalą. 
Vai kalėda, kalveliai kala. 
Kalveliai kala, zlatnykai lieja, 
Vai kalėda, zlatnykai lieja. 
—Vai jūs kalveliai, mano 
broleliai. 
Vai kalėda, mano broleliai. 
Tai jūs nukalkit sidabro žiedą, 
Vai kalėda, sidabro žiedą.
Tai jūs nuliekit auksalio kupką 
Vai kalėda, auksalio kupką. 
Perlo vainikas ant paūlionės, 
Vai kalėdą ant paūlionės. 
Sidabro žiedas ant vinčavonės, 
Vai kalėda, ant vinčavonės. 
Auksalio kupka vyneliui gerti, 
Vai kalėda, vyneliui gerti.

(Merkinė, LTA 879 (73).
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Atvažiuoja Kalėdos, do 
kalėdpien,
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 
nesakysim,
Kalėdos, do kalėdzien.
Vilniaus miestely mergelių 
suolas,
Kalėdos, do kalėdzien.
Už mergų suolo tai trys

BUTTER ON THE WAY

dangaus žydrumoje 
gėlių ilgesy, 
žvaigždynuos ir šičia— 
ant žemės juodos:

Palaukėj ir bažnyčioj 
Išklausai Tu maldos. 
Tu spindi saulės auksu 
Ir slepies debesy. 
Tavo vardo nešauksiu, 
Nes ir čia Tu esi.

M. Linkevičius.
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meldiškos ir naujosios kriks 
čioniškos, rungtyniavimo ir 
prisiderinimo naujoms są
lygoms metu. Beje, čia atro
do bus praleistas dar vienas 
posmas: “Tai jūs nukalkit 
(nuliekit) perlų vainiką....’’

Advento žaidime “Grįski- 
me, mergos, jievarėlio tiltą” 
(ž. TD V Nr. 322) moterys 
sako norinčios eiti grįsti til 
tą per Nemuną—mat, Kalė
dos ateinančios iš anapus 
Nemuno. Tą tiltą jos žada 
grįsti iš berželio lapų ir jie
varėlio šakų, per kurį teks 
perleisti “jievarėlio žmo
nės.’’

(Nukelta Į 8 pusi.)

i

Čia matome nuostabų įsi
vaizdavimų mišinį, kuris

Įi

JULIA’S RESTAURANT
Tarnauja Lietuviams per 11 Metų

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

t SVEIKINAM VISUS SAVO DRAUGUS, KAIMYNUS 
IR PAŽĮSTAMUS SU LINKĖJIMAIS

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

★

ANTANAS IR GENOVAITĖ 
MILAUCKAI, Sav.

NAUJOS
VICTORY SVETAINĖS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

★

C. & J. AUTO PARIS
NEW and USED

Brake Drums and Vai ves refaced. Shofe and 
Clutches relined.- Bumpers and Brackets, Dif- 
ferentials, Transmissions, VVheels and Shock Ab- 
sorbers.

Lafayette 1090-1091
3220-40 Archer Ave. Chicago, III.

1217-19 So. Cicero Avenue
CICERO, ILLINOIS
Tel. Grovehill 0142

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
★

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

Phone CANAL 8972
♦ * $

CHICAGO. ILL.

K. BEINARAUSKAS
GROSERNE IR BUČERNE

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Linkime, Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

%

Five year old Jean Mlchele Dunne, 
of Fluahing, Long laland, eatimatea 
how long lt will be before her 
tnother tave* enough used kitchen 
fat to fili the can. Jean will take 
tha full can to thb meat deaitr and 
elalm extra ratlon polnta, now ii. Iowad by OPĄ.. ;_____ J

I LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

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

2942 W. Pershing Rd. Laf. 4888 Chicago, III.
..........- ■ - —...-f

3301 So. Emerald Avenue Chicago, Illinois
Telefonas Yards 3955

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

visus 1944 m., tai "Draugo" prenumeratas.

Z LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Lietuviams!

CHICAGO, ILL.
Tel. Yards 3692

JOKŪBAS IR ONA MASKOLIŪNAI
Savininkai

J. M. TAVERN
350372 So. Halsted Street

ED. PRIGNANO
FUNERAL HOME

Suteikia Mandagų ir Simpatišką 
Laidotuvėms Patarnavimą

MODERNIŠKA KOPLYČIA
1810 Lake Street Melrose Park, III.

Ofiso Tel.: Melrose Park 635 
Resid. Tel.: Melrose Park 6074

Privatinis Ambulansas
Karai Renduojami Visokiems Reikalams

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

l
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LINKSMŲ KALĖDŲ

IR*

NAUJŲ METŲ

VISIEMS LIETUVIAMS

CICERO, ILLINOIS

OFFICERS:

MICHAĘL J. SOLAR
PRESIDENT

/
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★

SYMBOt

MCHTSC 
usunes

UPHOLDITSIDEALS

Kalėdinės 
tautosakos 

bruožai
(Atkelta iš 7 pusi.)

Advento žaidimuose ran
dame aiškius liaudies vaidy
bos pradus, štai kad ir toks 
įdomus advento žaidimas: 
mergaitės sėdi suole ir dai
nuoja, bernas guli lovoje, 
tačiau jis viską taip daro, 
kaip mergaitės dainuoja:

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

mą, bernas raitas ant lazdos 
puola į mergaičių būrį ir 
stveria kurią iš jų. 
(Liškiava, LTA 1041 (22).

Advento žaidimai turi 
įdomių dialogų: 
Ratelis—

pos-

vidalaįs. šio pyrago turi ra
gauti kiekvienas šeimos na 
rys ir kiekvienas Kalėdų 
svečias, nors tai būtų ir el
geta. Taip pat jo duodavo 
ir gyvuliams, pvz., karvėms, 
kad gerai augtų ir sveikos 

Į būtų. Pas mus Kalėdų pyra 
go vietoje randame bažny
tinį pakaitalą—plotką, ta
čiau įdomu būtų patyrinėti, 
ar seniau ir lietuviai jo ne
žinojo.

Kalėdų šventes mėgstame 
gretinti su senoviškomis 
stabmeldiškomis saulės grį
žimo apeigomis. Ir iš tikrų
jų jokiu kitu metu nėra tiek 
daug daroma įvairių apeigų, 
burtų ir spėjimų, kaip Ka
lėdų—Naujų Metų ir Joni
nių švenčių metu. O tatai 
kaip tik sutampa su saulės 
artėjimo ir atsitolinimo pra
džia. Mitologinių aiškinimų 
mėgėjas ir anas dzūkų Ka
lėdų dainas galėtų laikyti 
saulės grįžimo apeigų at
garsiais, ypač kad ten mini
mi “geležiniai ratai,” ku
riais neva Kalėdos atvažiuo
ja—juk daugelio tautų tiki
ma, kad saulė mėgsta ra
tais važinėti, paskum “šilką 
botagai” galima palaiky#

Kalėdų naktį

M

Naktis rami, naktis šventa, 
Tylu aplink, tik nekalta 
Bebudi vien šventa šeima, 
Jėzuliui džiaugsmo teikdama 
Naktis rami, naktis šventa, 
Vien nekaltiesiems apskelb

ta,
į . . ■

Beaidint giesmėms angelų 
Iš erdvių tolimų, aukštų. 
Naktis rami, naktis šventa, 
Mus tavo meilė atnešta, 
O Kūdikėli malonus, 
Nūn lydi į naujus laikus!

A. Tyruolis.

saulės spinduliais toliau 
“perlo vainikais” ir “aukso 
kupka” irgi nesunku būtų 
paversti saulės simboliais, 
ar jos atributais. Tačiau čia 
Labai lengva nuklysti į ne
pažabotos fantazijos sritį, Į 

i tad nuo tokių pagundų ge
riau bus susilaikyti.

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

★

JOSEPH S. IDZIASZEK
SECRETARY

MEMBERS:

EDWARD CEPAK
★

LOUIS H. CHRISTENSEN
★

EDWARD F. HRUBY
★

FRANK J.-JINDRICH

★

JOSEPH B. KOVARIK
★

FRANK J. NOVAK
★

DONALD CZBRIEN

JOHN J. SHERLOCK
ADVOKATAS

Kotūris
Kotūris
Kotūris
Kotūris kalėda.

kalnais jojo, 
kalėda.
Onelės ieškoj,

Kotūris—
Oi kur, miela, žirgelį dėjai, 
Oi kur, miela, kalėda?

Mergelė—
Aš pragėriau, praūliojau 
Naujoj karei amoj su 
kazokais.

Kotūris—
Buvo jaunai nepragerti, 
Buvo faunai manęs laukti.

Mergelė—
Laukiau, laukiau— 
nesulaukiau, 
Užsimaniau žalio vyno.

Liškiava, TD V Nr. 321.

Užtikdami tautosakoje to
kio pobūdžio žaidimus, ga
lime jau drąsiai kalbėti ir 
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 atėju 
sios mirusių 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
toje, kur jis sėdėdavo, pa
statydavo stiklinę alaus. 
Vėlyvesnės kilmės bus ma
nymas, kad Kristus ange
lais naktį ateina kūčių val
gių paragauti. Protestantiš 
kuose germanų kraštuose 
labai išplitęs yra paprotys 
kepti tam tikros formos Ka 
ledų pyragą, kuris kartais 
esti net 150 cm. ilgio ir sve
ria iki 18 kg. Jis esti arba 
siauras ir pailgas, arba iš
rangytas įvairiomis figūro
mis, žmonių ir gyvulių pa-
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

MID-WEST STORE 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

836 West 33rd Street TeL YARds 6162
A. CIBULSKIS

Jei mes griauname tėvy
nę, tai griauname vien tik 
save. Leonardo Da Vinci

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,

JERRY J. VITERNA,

LEO KASPERSKI,

FRANK J. CHRISTENSON,

JOSEPH DANEK ..

JERRY A. HOLECEK

EDWARD CEPAK

EDWARD GRISKO,

A. J. KRUPICKA

♦

President

Collector

Supervisor

Assessor

Trustee

Trustee

•Trustee

Trustee

. Town Clerk
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