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Civilizuotos visuomenės nei tvarkos, nei-taikos, nei Į —Šiandie jau dvidešimts niais, bet dar vis nieko ne atrodė, lyg angelų, kurie vai
santvarka negalima be teisin ramybės.
buvo galima matyti. Šaltas kelio Jėzaus gimimo dienoje
trečioji diena gruodžio.
gumo. Teisingumas nebuvo
Pagaliau, aukščiausias prin Ištarus šiuos žodžius jos šiurpulys apėmė jos širdį. atlėkę iš dangaus garbino sa
valstybiško ir visuomeniško cipas, kuris
transformavo veidas apsiniaukė, lyg vėl bū “Gal paklydau? Jei taip, tai vo Viešpatį. Kas tik to gie
koks būtų mudviejų likimas? dojimo klausė jauste jautė,
valstybė graikų romėnų epochą, yra tų nustojusi vilties.
Kristus ntnešė pasauliui dalykas nėra didelis civiliza gyvenimo norma
stengiasi apiplėšti ne vien sa gailestingumo ir artimo mei Kažin ar aš galėsiu paspė Gailina patekti žvėrims, su kad Jėzus tikrai yra gimęs.
naują, šviesą. Jis pirmąsyk cijos veiksnys?
vo kaimynus, bet net ir savo lės principas. Pagonybė šio ti Piemenėlių Mišiomis? — šalti, gali sniegas užpustyti, Pribėgus prie bažnyčios ji
paskelbė didžiausius žmoniš
u raibų romėnų visuomenės J turtingesniuosius piliečius, y- principo visame jo skaidru užklausė savo viešnios.
ir tik pavasaryje, sniegui nu- greit atidarė didžiąsias duris
kumo ir teisingumo, dorovi
santvarkoje beveik nieks ne pač tuos, kurie nebuvo jai me nepažino. Kristus paskel
Jei iškeliausi labai ank-l tirpus, rastų meno ir kūdikio ir įėjo į vidų. Nustebo regi
nės laisvės ir žmogiško as
ginčijo vergų luomo reikalin simpatingi. Ponai be jokių ri bė, jog žmonės atsakingi vie sti ryta, tai paspėsi.
lavonus.. Tos ir panašios tam-' niu. Tapo užžavėta. Altoriaus
mens vertingumo idealus. Jis
gumo. Apie du trečdaliu Ro bų reikalauja darbo iš savo nas už kitą, jog be artimo Draugė gerai suprato, kad sios mintys slopino jos dvasią. papuoštas
žaliumynais
ir
šventa ugnimi uždegė geros
mos gyventojų buvo vargai. vergų visiškai negalvodami a- meilės niekam neleista įeiti į motina lauks ryto su džiaug Per didelį nuovargį tolimesnė gražiomis gėlėmis. Šimtai žva
valios žmonių, širdis ir nuro
Turtingieji turėjo iki 20,000 pie teisingą
jų atlyginimą. dieviškąją karalystę
Šis smu. Atsisveikino ir išėjo na kelionė buvo nebeįmanoma. kių spindėjo augštumoje.
dė didingąsias tiesos, gėrio ir
vergi). Vergai nebuvo laikomi Vergai dirba tiek, kiek rep principas, įsigyvenęs žmonių mo. Motina ruošėsi ilgai ke Ėmė dairytis vietelės, kurio Nuvargusiai motinėlei su
grožio viršukalnius. Jis išva
civiliniais asmenimis. Jie ne resijų priverčiami. Krikščio širdyse, kuria nesuskaitomą lionei ligi vėlybai nakčiai. je galėtų nors valandėlei pa savo brangia našta įbėgus į
davo žmoniją nuo nuodėmių
turėjo jokių teisių. Jie buvo
nybė pareikalauja, kad vi daugybę gailestingumo įstai Nuėjo gultų su pasitikėjimu, silsėtų. Po daugelio sunkių bažnyčią, kunigas jau sakė
determinizmo. Krikščionybės
tik skurdžios priemonės ponų
gų, lengvina vargšų gyveni kad kūdikėlis Jėzus tikrai iš žingsnių priėjo nedidelį šile pamokslą. Kalbėjo apie kūdi
saulei patekėjus, išnyko de
užgaidoms pildyti. .Jų savinin siems būtų atiduota tas, kas
lį, kame po eglių ir pušų už kėlį Jėzų, kaip Jis vargingai
mą ir švelnina žmonių, santy gydys jos mylimą vaikelį.
moniškos šmėklos — žmogus
kai gali juos žvėriškiausiais priklauso, kad niekas nebūtų
Pabudo dar prieš auštant. vėja audra negalėjo taip smar gimė dėl mūsų. Baigdamas,
t
pasijuto laisvas, ir prieš save
Darbininkas kius.
būdais kankinti, juos parduo skriaudžiamas.
Štai šiam kartui palygini Greit apsitaisė, pasiėmė ge kauti. Aplink pūgai siaučiant visus ragino melstis prie Die
pamatė atsiskleidžiančius ne
ti ir net užmušinėti.
teisingai turi atidirbti už gau
mai trumpo graikų romėnų rai įvyniotą vaikelį ir iškelia čia buvo lyg ramybės vazas. viško Vaikelio ir prašyti sau
botus horizontus. Jo siela pra
tą
atlyginimą.
Skriaudėjas
laikotarpio didieji krikščiony vo į ilgą kelionę. Buvo šal Sėstelėjo ji tarp gauruotos dovanų.
žydo begaliniais troškimais.
Krikščionybei įsigalint ver
— Jeigu tik prašysim su
ta. Vėjas pustė sniegą stačiai eglės šakų. Pavalgdino kūdikį
Jo širdį sužavėjo neklysta gavimo institucija tampa ne- turi išpeikti padarytą skriau bės nuopelnai civilizacijai.
‘R.”į veidą, lyg norėdamas, kad ir pati užkando. Buvo taip gryna širdimi, su gyvu tikėji
masis, niekad čia nepasiekia bepateisinama. „Tikėjimu į dą. Be teisingumo negali būti
mu, Jis tikrai mus išklausys,
mas, liet užtat niekad nelei- Jėzų Kristų visi jūs esate
— pasakė kunigas baigdamas
džiąs vietoje sustoti, idealas. Dievo vaikai” (Gal. IV-27).
pamokslą.
Čia, palikdami nuošaly me- Krikščionybė čia neina revo
Prasidėjo Mišios. Žmonių
tafizišką katalikybės ir civili liucijos keliu. Ji palengva ugmaldos, giesmės, vargonų už
zacijos santikiavimo proble ido žmoniją laisvės ir lygybės
imąs, gražūs spalvuoti žibu
epochai. Ji palengai įtikinėjo
mą? i ją pažvelgsime tik isto
riai, didelės šviesos, žvakių
rijos šviesoje.
Čia turime ir ponus ir vergus, jog visi
daugybės, žolynai, — viską?
graikų, romėnų viduramžių ir yra to paties dangiškojo Tėvo
jungėsi į kųūvą, teikdami Siinaujųjų laikų epochas. Kiek vaikai, jog visi žmonės yra 113$
tvėrėjui šlovę.
vienoje jų katalikybė turėjo broliai. Tuo žmonijai pateka
Artinosi švenčiaiusiai va
didelio ir specifinio vaidmens. naujo pavasario saulė, kuri to
landa. Viskas nutilo, viena
susprogdina vergavimo gran to
Štai graikų romėnų pago dinius, sušildo ledu sukausty
tyla viešpatavo. Pakylėjimas.
niškoji epocha. Jai nepažįsta- tas krūtines ir kuri nuolatos
Visi laukė tos švenčiausios va
to
mas nelygstamojo žmogaus gaįvįna meilės ir broliškumo
landos, kuomet mažutėlis Jė
to
asmens vertingumo principas. įausmus. Neretai ir dabar dar
zus vėl ateina į šią žemę, kaip
to
Šeimos galva — tėvas turi mindžiojamos
kad atėjo tą šaltą žiemos
švenčiausios to
neribotų teisių prie kitų šei žmogaus teisės, bet didieji toi
naktį arti dviejų tūkstančių
A-4-4..
mos narių. Dažnai jo autori nteilės/ teisfbSs ir lygybės imetų atgal, visiems gerą
tetas virsta despotizmu. Su dealai paskelbti ir jų išganin
rydamas... Suskambėjo var
&
moterimi elgiasi, kaip su ver gi aidai nuolat girdėti sąžinės
pelis. Visi pakėlė saivo širdis
ge. Moters būvis šiurpulingas. ir viešosios nuomonės balsuo
į savo Viešpatį. Kunigui pa
Ji neturi jokių teisių prie sa se.
kitėjus Švenčiausiąjį, nuvar
vo vaikų. Ji nelaikoma lygia
gusi motina meiliai pažiūrėjo
Krikščionybė reformuoja vi
vyrui žmogišku asmeniu.
į ostiją ir prabilo: “Kūdikėli
są ekonominį, socialinį ir vals
Jėzau! Kaipo Kalėdų dovaną
Kristus paskelbęs, jog visi tybinį gyvenimą. Į darbą bu
duok, kad mano Vaikelis iš
žmonės yra Dievo vaikai, mo vo žiūrima su paniekinimu. Agytų.” Ištarus šiuos žodžius,
terį iškelia į tokias aukšty tėnuose ar Romoje laisvas pi
ji iš nuovargio, nuo šalčio su
bes, kuriose jai niekados nete i lietis nedirba, jei turtingas,
Štai, Viešpaties Angelas atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Jie labai nusigando; bet
stingus apalpo...
ko būti. Paskelbiama morali tai visus jam darbus atlieka
Angelas jiems tarė: Nebijokite! nes štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kurs bus visai tautai, kad šian
Pabudo kambaryje, šiltoje
dien jums gimė Dovydo mieste Išganytojas; jis yra Kristus Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite kū
nė ir metafizinė vyro ir mo vergai, jei neturtingas, tai iš
dikį,^ suvystytą vystyklais ir paguldytą prakartėje. (Luko 2, 1—14).
lovoje. Ties lova stovėjo ku
ters lygybė. Žmona tampa ne laikymo sau reikalauja iš vąlnigas, kuris priėjęs paklausė'
vyro verge, bet jam lygiu gy stybės. Katalikybė darbą pa
maloniu balsu.
venimo draugu. Jai suteikia daro galingu ir išganingu.
— Gal tamsta ko nori?
ma naujų teisių. Jungtuvės Pats Kristus savo gyvenimu
nuvargusi,
kad
nei
nepasiju

ji
grįžtų
atgal.
Bet
vilties
ug

— Taip — atsakė moterisvirsta sakramentu. Tuo pa duoda, gyvą pavyzdį. Darbas
nis
karštai
degė
jos
krūtinė

to,
kaip
ją
apėmė
saldus
snau
kė. — Ar tamsta malonėtu
kertamas
kelias išsiskyri imamas laikyti laimės ir svei
je
ir
niekas
jos
negalėjo
su

dūlys.
Tik
vaiko
verkimas
ją
mams. Moters būklė stabilizuo katos šaltiniu, o ne žmogaus
gyti, jei padarius jam opera laikyti. Iš pradžios ji skubi pažadino iš gilaus miego. Pa mėt atnešti mano vaikelį.
(Legenda).
jama. Šeima virsta civilizaci prakeikimu. Jis įgyja morali
ciją, bet stigo pinigų. Ir ne no, norėdama kuo greičiau šoko ji lyg gyvatės įkąsta.
Kunigas prasišalino iš kam
Kalėdos artinosi. Visi, jau
jos institucija.
nio vertingumo, tuo pačiu dir
beteks vilties, kad jai kada siai pasiekti savo tikslo. Ji ir — “O Dieve, ką aš pada bario ir kiek vėliau sugrįžo
ni ir seni, turtingi ir pavar
Pagoniškose šeimose vaikai bančiam jis teikia ne vien ma gėliai laukė tos gražios šven teks matyti savo vaikelį svei nepajuto kaip jos našta didė riau! Gal jau per vėlu?” Jos su kūdikiu rankose. Paguldė
ką.
buvo laikomi namų invento terialinės naudos, bet ir dva %
ja, jos žingsniai nebebuvo sti akys paplūdo ašarose. Greit jis vaiką ant lovos ir išėjo.
tės, kurį primena kiekvienam
Ą
Liūdnas motinos apmąsty prūs, tik juto, kad jai kaskart pasigriebė vaiką ir pasileido Motinos veidas nušvito dan
riaus dalimis. Tėvas turi prie siško džiaugsmo.
žmogui, kad į šį pasaulį atėjo
to'
gišku džiaugsmu, ir iš džiaug
jų mirties ir gyvybės teisę.
Pagoniškoje visuomenėje Išganytojas. Bet viena .mote mas buvo nutrauktas durų darosi šalčiau. Vėjas vis kilo tekina bėgti.
beldimu. Ji pakilo nuo kėdės smarkyn ir pustė sniegą tie
Net jiems užaugus jis pasilai- materialiniai turtai dažnai lai
smo ašaros nubėgo per skruo>
riškė, kuri sėdėdama prie lopKarštos
maldos
jai
liejosi
stus. Motiniška širdis pas
ko dar prie jų mirties ir gy- komį aukščiausiomis gyveni sėlio migdino savo kūdikį, ži ir nuėjo svečiui durų atida siai jos veidan. Per pūstymą
iš
širdies.
Užėjus
ant
kalnelio
rytų. Tai buvo jos draugė, kelio nebebuvo galima many
vvbės teisę. Jis gali net juos mo vertybėmis, kurioms laimė
kendo džiaugsmo vilnyse ne
nojo, kad šios Kalėdos jai ne
ji
nustebo,
sustojo
ir
įtem

kuri dažnai ateidavo jos pa ti. Ėjo ji stačiai prieš vėją,
parduoti vergijon.
Kristus ti nieko nesigailima. Turtuo
tikėtu reginiu; — jos vaike
bus linksmos, nes jos tyliai
pus
akis
žiūrėjo...
šiuo klausimu paskelbia naują lių širdyse vietoj artimo mei
guosti varguose, ir kai kada lyg norėdama motiniška mei
lis linksmai plojo rankelėmis,
gulintis vaikelis buvo parali—
Žiburys!
—
prabilo.
—
mokslą. Jis nurodo žmonijai, lės liepsnojo aistrų ir godu
atnešdavo šį tą valgio ir dra le tą gamtos prajovą nuka
spardė kojelėmis ir linksmai
žuotas. Motiniškoji širdis at
Ar tikrai?, Ar tik man tai ro šypsojos.
jog vaikas irgi žmogus ir to mo ugnis. Kristus, užgimda
panų.
riauti. Kaip ilgai dar galės
J
jautė jo kentėjimus, lyg ji pa
z*
dėl su juo negalima elgtis, mas neturtėlio aplinkybėmis
— Ar vaikelis kiek geres ištverti, ji nežinojo, bet su dėsi?
Motinai pasveikus, ji nu
ti būtų kentėjus. Sėdėdama
kaip su daiktu. Tėvai ir visuo materialinį skurdą ir vargą
nis? — paklausė viešnia. Bet, prato, taip ilgai negalėsianti Tikrai buvo žiburys, nes
vyko į bažnyčią ir karštai dė
prie lopšelio, ji buvo giliai už
menė įpareigojami rūpintis, pavertė dieviška poezija, o au
pažiūrėjus į motinos veidą, kęsti. Jai nerūpėjo jos pačios šviesa blinkst užgesta ir včl
simąsčiusi.
Jai vaizdavosi
pusirodo. Iš džiaugsmo ji ne Ikojo mažam Kūdikėliui Jėzui
kad vaikai užaugtų dangaus kščiausiomis gyvenimo verty
matė atsakymą.
gyvastis, tik to kuris buvo
kaip Kalėdų ryte vaikai džiau
bejuto nei šalčio nei nuovar-J už tą didžią Kalėdų dovaną.
piliečiais. Tuo be paliovos ska bėmis padarė tiesą, grožį, gė
— Ar girdėjai apie stebu jos naštoje.
Tos Kalėdos pasiliko motegsis pamatę dovanas, ir kaip
gič. Bėgdama link žiburio pa-Į
.
.
tinami visi su vaikais elgtis rį. Materialiniai turtai dabar
klingą vaikelį Jėzų, kuris
linksmai jie bėgios džiaugdai.tebėjo,
kart
žibury.
Švietė
«
žmogiškai, juos auklėti, globo- gali būti tik priemonės aukš
jau daugelį išgydė per Pie — Oi kaip gerai būtų at
gyvenimą Kalėdoms ateinant,
miesi savo dovanomis. Iš akių
pamąstė. bažnyčios. Prisiartinus stap
menėlių Mišias? — kalbino sisėsti ir pasilsėt,
boti, saugoti nuo papiktini tesnėms dvasinėms vertybėms
jai nuriedėjo karčios ašaros
nes išgirdo muziką. ji vis keliauja į tą bažnytėmo, skaidrinti jų širdis ir nu laimėti. Be žemesnių gyveni per skruostus, prisiminus, kad toliau kaiminka. Motinos vei Jau'besėdanti, tik atėjo min telėjo,
Garsai ėjo iš bažnyčios, kame
kad atiduotų gaibę Kali^
rodyti jiems kelius, vedan mo reikalų palenkimo aukštes- jos kūdikis nebus linksmųjų das nušvito džiaugsmu, šią ži tis, jeigu ji dabar atsisėsti),
1Tn*
nią išgirdus. Ji pakilo nuo kė užmigtų amžinu miegu... Su jau buvo prasidėjusios “Piečius j tiesos, gėrio ir grožio niesiams negalima sukurti jo- vaikelių skaičiuje. Gydytojai
menėlių Mišios”.
J
Vadas Savickas,
dės ir pažvelgė į kalendorių šaltų.
idealų viršukalnias. Ir ar šiskios kultūrinės vertybės.
sakė, kad esą vįlties vaikui iš ant sienos.
Marijonų Koleg. Mokintis.
Ėjo paskubintais žings- Balsai, jai iš tolo girdint/
J. Keliuotis.
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prisimenu

vienų

Saitų' spengiantį vakarų... Kū

giu Vakafa...

Tuofnet

iš

miestelio

kaip

vėjas

nešė j mano mylimųjų tėviš
kę. J skrido išdidžiai pakė
lęs galvų. f r šiandie ausyse
man dar tebeskamba ano va
karo rogių džiuginantis var
pelis.
Grįžau į mylimąjį kaimų,.
Prilėkė rogės prie kiemo
is vartų ir sustojo. Tų pat va-

(Kalėdinis apsakymas)

Meiliai

mane

Trečiadieniu Gruod. 24, 1930

tiek

a ir Darbininkai
Linki VisiemsSavo Depoz i toriams ir
LINKSMIAUSIŲ

KALĖDŲ

Jij

Draugam:

ŠVENČIŲ

Peoples JNįitional 'Bank
and

Company
9p GHicfifįo

47th Street

and

Ashland Avenijb

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ
Visiems

As
teho.
inane
, ,.

taip pat grjzau iš
r
.
Ir
vėl tas pats
... nese...
v_ iJ.r
laukais

snaigių
rt,..
.

, ......................
būriai

įmes° e
.
... goti našlaitę. Angelas vaikšberis,
v
&
ibaltų:
,x čiojo
paskui
mergelę
. d 1
® v ir žiūrėi jo jų... Bet ji jo nematė...

vijosi mus...i
. ,

Tik prie rogių dabar varpep
.
m '•
v. , '
ko nebuvo. Tų vakarų širdis
...
,
,
.v
ffian liūdna pasaka seke.. As
;
v. .
. ...
jau žinojau kodėl...
. *,
„
Privažiavau nųmus. Durys
_ .
/„

2
,
,
Kartų buvo Kūčių vakaras.

v. ,
Ji neturėjo pažįstamų ir ne
... . * ,. , . /.
galėjo kartu linksmintis. Mer..... .
....
gele baisiai nusiminė ir nuėjo
7, .
, ,
i kapines — aplankyti savo
.
,
...
mirusios motutes...

'

< ,

Linkime Visiefns Savo 'Kostumeriams, Draugams ir Rėmėjams

3224 South Halsfed Street
Chicago, Illinois

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Velijame Visiems Mūsų Kostomcrianis, Ir Pažystamiems

TUMONIS COAL CO.
343 West 107th Place
Tcl. l’ul Ima n 8296
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• *aite susirado motinos kapų,

nekrykštė
Aldutės balselis...
J
Ji neišskubėjo kieman - neapkabino ir nubučiavo, marręs. Troboje buvo ^silpnutė
šviesa.
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.
nubraukė
ir
eme ve,rkf.
A§arog gunkėgi į kap0
ir drėkiQo Jog railke.
j.g gnstiBg<) ir pamėlynaV0i
Našlaitė baisiai virpėjo... Pa-

Tėvelis su matoftė kažkur Ril{)

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PAUL P BALTUTIS & CO
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Is rytų slinko naktele... Nas
cių Kūčių vakarų... Prieangy ....
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Šato Kostumeiistms, Branginąs

.

3327 South Halsteci Street

nusiminęg sug

toH,.išskubėję - ppię Sy4yt9;LMa.’.dangau^ fidury
jų. Mane sutiko Aldutę slau- «-įrcĮėjo kažih kų verkiant...
giusi tarnaitė...
Tarp sušalusių diemedžių stoAš ėjati trobon. Pamačiau v^j0 lį-Q<įnas angelas ir ašaro
gulinčių seselę,.? ^lano akys tomįs akimis žiūrėjo į mergeėmė mirgėti ifMltfeyse suūžė... ję jį
kūkčioti... AngeMano širdį ifžgutė- kažkas,., jjas nebeišsilaikė. Nulinko jb
Bet aš prakalbėjau.
šviesi galva, ir penkios ašaAldute, žiūrėk, aš parva- ros nusirito ant kapinių takežiavau... — mano balsas vfy- ij0. Toje vietoje greit išdygo
pėjo.
! penkios gražios, kvapios, balJi liūdnai pažvelgė į mane, tos ir jau sužydusios lelijos,
ir jos lūpos norėjo juoktis. Nežemiškas kvapas pasklido
Greit numečiau apsiaustą, pri kapinėse. Našlaitė pakėlė galbėgau ir apkabinau seselę... vų ir apsižvalgė. Ji pamatė
Jos skruostus degino ligos lelij'as... Tuoj pašoko jas nuskarštis. Ir tyliai kalbėdama: kinti ir atnešti ant motutės
skundėsi liga. Aš nebegalėjau kapo... Angelas pasitraukė už
susilaikyti ir ėmiau ašaroti... diemedžių krūmelio... Mergelė
Bet ir ji tyliai verkė. Aš ži- jau lenkė lelijoš kotų. Angenau — ji manęs gailėjosi... las priėjo ir ranka palietė jos
Tų vakarų negalėjau vakarie- galvelę... Ji pamatė angelų ir
niauti, ir mano Kūčios buvo ėmė vėl verkti... Jo širdis užtokios liūdnos, liūdnos...
siflegė nežemiškų gailesčiu—
O tėvelis su' mainyte vis jis nebegalėjo žiūrėti į naštaidar negrįžo. Tarnaitei liepiau' tės ašaras... Jis bijojo, kad
eiti ilsėtis. Ji dar man apie piktas pasaulis nepražudytų
Aldutės ligų papasakojo. Dar tokios gražios ir nekaltos įiier
baisesnis skausmas prislėgė' gėlės. Vėl uždėjo rankų ant
nrane. Ir dėl to aš visų vaku- jos galvos, ir našlaitė Užmigo;
rų negalėjau nuo Aldutės pa- Tuomet jis nuslnnė kų tik
sitraukti. Aš jai daug kalbė- pražydusias lelijas. Vienų pa
jau. Ji palengva darėsi links- dėjo ant jos motutės kapo, o
mesnė.
j likusiomis papuošė mergelės
Valandėlę nutilau... į langų kasas... Paskui išskėtė savo
stiklus krito klajūnės snaigės sparnus ir jų ]mėmė glėbin.
— Kūčių vakaro snaigės... Staiga prasiskyrė kapinių me
Bet jos mane tik dar. labiau džiai, ir angelas su mergele
liūdino..; Troboj tylu. Laik-’pro jų tarpus iškilo į padanrodžio širdis sekundes takse- gos... .
jou,
i Atėjo vidurnaktis. Visų l>až
mane, nyčių bokštai drebėjo: skam
mvli- bino tūkstančiai varpų ir iš
kilmingai
sveikino gimusį
Krislų... O našlaitė, padėjusi
galvų ant angelo krūtinės, ru-

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ

LAIM'iNGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Snvo K Iijrn tanui, Draugams ir Pažystamiems

Taipgi Prie Progos Noriu Priminti, Kad

NUO SAUSIO 1 DIENOS 1931 METŲ PERKELIU
ofisą iš senos vietos 2201 w. 22mi st,
i JONO KUCHINSKO OFISĄ 2221 W. 22nd ST.

Savo

Advokatas C. V. CHESNUL
(K- CESNULIS)

2221 West 22nd Street
Telel'onas Ganai 2552
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Linki Visirms Savo Kostunieriains ir Druugninį
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BRIDGEPORT CLOTHING CO.
.t. PETRAUSKAS, Savininkas

’

3312 South Halsted Street
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.

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

širdingai Linki Visiems Savo Draugams, Rėmėjams,
Kostumcriuins ir Knimvnuins

BRIDGEPORT AUTO SALES
J. J. JANELlUN'AS, Savininkas

3222 South Halsted Street
Tel. Victory 4929
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Linksmų Kalėdų ir Laimingu Nauju Metu!
Velija Visiems Savo Nariams, Šėrininkams ir Bendradarbiams
LIETUVIŲ STATYBOS IR TAUPYMO BENDROVIŲ LYGA, VALSTIJOS ILLINOIS
WM. DUOBA, Prcz-, 2328 W. 23rd St.
'
ADAM SUBAITIS, Viec prcz., 1947 String St.
DANTEI, GRICIUS, II Viec prcz., 2452 West 69th St.

JOHN J. ZOLP, raštininkas
4559 South Paulina Street

BEN. J. KAZANAUSKAS, Ižd., 2242 W. 23rd PI.
JOHN KUCH1NSKAS, Teisių patarėjas, 2221 W. 22iul St.
JOS. P. V ARKADA, Auditorius, 3251 S. Halsted St.

Bus linksmesnės Kalėdos ir Laimingesni Nauji Metai, jeigu pradėsi taupyti savo dolerius bile kurioje čionai pažymėtoje

Bendrovėje (Spulkoje).

NARIAI LIETUVIŲ STATYBOS IR TAUPYMO BENDROVIŲ LYGOS:

Šv. Antano Liet. Parap. Statybos
Ir Skolinimo Bendrovė
(ST. ANTIIONY LITHUANIAN PARISI! BUILDING
& I,OAN ARSOCIATION)

4945 West 15th St., Cicero, Illinois

Keistuto Loan & Bldg. Ass’n. No. 1
840 West 33rd St., Chicago, III.
Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Ketvergę
840 West 33rd St, Chicago, Illinois, 7:30 vai- vakare.

Serijos Atsidaro:
Vasario 1-mą, Gegužio 1-mą, Rugpjūčio 1-mą, ir
Lapkričio 1-mą.

Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Panedėlj
Šv. Antano Par. Mokykloj 8-me Kambaryje, 7:31 vai. vak.
Serijos Atsidaro:
1-mą Liepos, 1-mą Spalio, 1-mą Sausio, ir 1-mą Balandžio.

Lietuva Building

Crane Building & Loan Association

8č

Loan Ass’n.

2608 West 47th St., Chicago, III.

4600 So. Wood St., Chicago, III.

Savaitiniai Siusi rinkimai Laikomi Kas Panedėlj

Ofiso Valandos Nuo 9 vai. Ryto Lig C vai. Vakare.
Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį Nuo
9 vaL Ryte Lig 9 VaL Vakare.
Serijos Atsidaro:
Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą, ir Spalio 1-mą.

2608 W. 47th St., Chicago, UI., 7.30 vai. vakare
Serijos Atsidaro:

Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą, ir Spalio 1-mą.

Chicago Lithuanian Savings & Loan
Association
2456 West 69th St., Chicago, III.
Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Panedėlj
2456 W 69th St., Chicago, I1L, 7:30 vaL vakare.
Serijos Atsidaro:
Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, Liepou 1-mą, ir Spalio 1-mą.

Dollar Savings, Building
Association

8C

Loan

6812 So. Western Avė., Chicago, III.

Lietuvos Vyčių Building
*
Association

8C

Loan

Naujienų Spulka
Lith. News Loan & Bldg. Ass’n.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Mokesčiai Priimami Kasdieną.
Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Seredą
1739 S. Halsted St., Chicago, UI., 7:30 vaL vakare.
Serijos Atsidaro:
Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą, ir Spalio 1-mą.

Piet-Vakarinė Skolinimo ir Statybos
Bendrovė
(SOVT1I-WEST SIDE BUILDING & LOAN ASS’N.)

2221 West 22nd St., Chicago, III.
Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Ketvergę
2221 West 22nd St, Chicago, Illinois, 7:30 vai- vakare.
Serijos Atsidaro:
Gruodžio 1-mą, Kovo 1-mą, Birželio 1-mą, ir Rugsėjo 1-mą.

Simano Daukanto Building & Loan
Association

3255 S. Halsted St., Chicago, III.

2242 West 23rd PI., Chicago, Illinois

Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Utarninkę
3255 S. Halsted St, Chicago, Illinois, 7:30 vai. vakare.
Serijos Atsidaro:
Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą, ir Spalio 1-mą.

Ofisas Atdaras Kasdieną Nuo 9 vai. Ryto iki
9 VaL Vakare.
Serijos Atsidaro Pirmą Seredą
' Sausio, Balandžio, Liepas ir Spalio.

Lithuanian Building Loan &
Homestead Ass’n.

United Lithuanian Building & Loan
Association

,

713 West 18th St., Chicago, Illinois

52 East 107th St., Chicago, Illinois

Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Utarniuką
APVEIZDOS DIEVO BAŽNYČIOS S V ET.,
713 West 18th St, Chicago, Illinois, 7:30 vai. Vakare.
Serijos Atsidaro:
Vasario 1-mą, Gegužio 1-mą, Rugpjūčio 1-mą,
Ir Lapkričio 1-mą-

Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Utaminką
52 E. 107th St., Chicago, III., 7:30 vai. vakare.
Serijos Atsidaro:
Rugpjūčio 1-mą, Gruodžio 1-mą, Kovo 1-mą,
ir Birželio 1-mą.

D. K. L. Gedimino Building & Loan
Association

Lithuanian Building & Loan Ass’n.
4917 West 14th St., Cicero, Illinois

Universal Building & Loan
Association

2342 S. Leavitt St., Chicago, III.

Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Ketvergę
LIBERTY SVETAINĖJE,
4917 West 14th St., Cicero, Illinois
Serijos Atsidaro:
Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą, Spalio 1-mą, ir Sausio 1-mą.

Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Utaminką
2505 West 63rd St, Chicago, Illinois
Serijos Atsidaro:
Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą, ir Spalio 1-mą.

Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Seredą,
6812 So. Westem Avė., Chicago, IU-, 7:30 vaL vakare
Serijos Atsidaro:
Gruodžio 1-mą, Kovo 1-mą, Birželio 1-mą, ir Rugsėjo 1-mą.

Savaitiniai Susirinkimai ' Laikomi Kas Utaminką
2342 S. Leavitt St, Chicago, Illinois, 7:30 vaL vakar*.
Serijos Atsidaro:
Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą, ir Spalio 1-mą.

Gediminas Building & Loan Ass’n.
4425 S. Fairfield Avė., Chicago, III.
Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Seredą
4425 S. Fairfield Aveų Chicago, Illinois, 7:30 vai. rak,
Serijos Atsidaro:.
Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą, ir Spalio 1-mą.

Halsted Building Loan & Savings
Association
3251 S. Halsted St., Chjcago, III.
Ofiso Valandos Nuo 9 rvto iki 9 vakare Išskiriant
ŠVENTADIENIUS
Serijos Atsidaro.
Gruodžio 1-mą, Kovo 1-mą, Birželio 1-mą, ir Rugsėjo 1-mą.

Lithuanian Building & Loan Ass’n.
Of Waukegan, III.
901 Lincoln St., Waukegan, Illinois
Telef. Ontario 5766
Savaitiniai Susirinkimai Laikomi Kas Utarninkę
LITHUANIAN AUDITORIUM
901 S. Lincoln St, Waukegan, Illinois, 7 vai. vakare.
Serijos Atsidaro:
Kovo 1-mą, Birželio 1-mą, Rugsėjo 1-mą, įr Gruodžio 1-mą.

Midland Building

8č

Loan Ass’n.

4038 Archer Avenue, Chicago, III.
Ofisas Atdaras Nuo 9 Ryto Iki 8 Vaknre
Serijos Atsidaro.

Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, Liepoc 1-mą, ir Spalio 1-mą.

2505 West 63rd St., Chicago, Illinois

Vytauto Building & Loan Ass’n.
4559 S. Paulina St., Chicago, Illinois
Ofiso Valandos nuo 9 Ryto iki 9 vakaro kasdien
Išskiriant Panedėliais ir Pėtnyčioms
Nuo 9 Ryto iki 6 Vakaro.
Serijos Atsidaro:
Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, liepos 1-mą, ir Spalio 1-mą.

Pristoti į bile kurią viršminėtą Spulką
galima kasdieną mokant nuo 25c iki
$5.00 ar daugiau į savaitę.
Su Reikalais Paskolinimo Pinigų Arba Pristojimo,
Kreipkitės į RaStin’ Tos Spulkos, Kuri Geriau
Patinka, Arba Kuri Yra Arčiau Prie Jūsų
Gyvenimo Vietos.

Raštininkai arba direktoriai noriai duos
visas informacijas ir mietai patarnaus.

DRAUGAS
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KALĖDŲ NAKTIES VAIKELIS.
YLSUS SAVO

Adventų laikas praslinko ir giau. dar žinoti, vėl užklausė
štai prisiartino ta brangi ir sūnelis?
šventa diena — Kalėdos. A— Taip, — atsakė dievonais laikais, kada dalis Olan- baiminga motinėlė, — Jeigu
dijos der buvo katalikiška, jie .-kuiliai ir .noriai pildysi savo
Ivvntė tų prakilnių dienų su motinos įsakymus,
didelėmis iškibnėibis ir atsi-1 Šitie žodžiai labai paveikė Į
davimu. Viename tos šalies penkių metų vaikelį. Motinu,
vargingame namelyje gyveno turėdama dar kiek dalykų apttašlė su savo mažu sūneliu, rūpinti, turėjo eiti į krautuJontiko teturėta šešetų metų. vč. Prieš išeisiant įsakė:
Motina, būnant
Viešpačiui; — Jonuk: Aš turiu eiti į
‘Dievui ištikimai, jai niekus į miestų ir paliksiu tave vienų,
daugiau .nerūpėjo
kaip tik Tik neįleisk į namus jokio
dirbt dėl Jėzaus. Atspėdama nepažįstamo!
nuo sunkaus darbo, ji taip Jonukas pažadėjo savo gegi rengė Kūčių. Visokių vai rųjai motinai viskų kų tik ji
sių ir papuošimų, jai davė norėjo.
jos geros ir mylimos ponios, Praslinko valanda ir beveik
pas kurias ji dirbo. Visas šias antra, bet Jonuko motina dar
dovanas ji priėmė su dėkin nebuvo sugrįžus. Belaukda
mas motinos, jis išgirdo baršgumu ir pj
Jonukas pamatęs motinos i kimu į duris. Manydamas,,
nepaprastų džiaugsmų, paklau kad tai motutė, jis greitai
sė, — “Matutė! kam visi tie {pribėgo ir atidarė duris. Mo
tines nebuvo. Bet mažas tokių
gražumynai ?
— Pasidžiaugti gerojo kū pačių metų vaikas kaip ir
dikėlio Jėzaus atėjimu į ši jis, nudriskęs, sušalęs ir išal
tą pasaulį”, — meiliai atsakė kęs prašėsiį
/ į vidų.
Pamiršęs savo motinos įsa
motina.
— Ar tas geras Jėzus ir pas kymų. Jonukas nuoširdžiai
mus ateis, — norėdamas dan priėmė jie pažįstamų vargšeli.

Liti Vertiniui:, 1‘ibtclbt

Ir Draugus

Nuoširdžiai Sveikinu Su

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

Piemenėliai, paskubėkit,
Dovanas karaliui dėkit,
Kaip pasaulio Viešpačiui.

Gul šiandienų jau ant šieno
Atpirkėjas žmonijos.
Šiam karaliui Visagaliui,
Nėr vietelės tinkamos.

ALDUTĖ.
Pasodino ji, prie šilumos, da- ■ landelei, nes parėjo motina.
ve’ jam valgyt ir pats meį. Pamačiusi nepažįstamų vaikų,
(Tąsa nuo 2 pusi).
iai su gilia užuojauta žiūrėjo J ji nustebo ir ėmė išmėtinėt
Jonukui.
miąi miegojo. Ji sapnavo laiį dar vargingesnį už save.
Kam tu manęs neklausei, mingų sapnų. Ji šypsojosi ir
Greitai juodu pasidarė geru
jos skruostai buvo balti, balti
draugu, bet tik trumpai va- Joneli?
— kaip sniegas... Angelas mei
Jonukas žinodamas, kad
liai žiūrėjo į jų... Kai nutilo
Jis kaltas, nuleido savo mažų bažnyčių varpai, jis skurdžių
j galvelę, laukdamas nuo momergaitę nunešė į dangų...
Linos bausmės. Bausmės nega Aš nutilau; Mano galva bu
vo. Motina patėrnijus Jonuko vo karšta, širdis lakstė kaip
akyse ašaras nei vargšelio
beprotė...
Daug Linksmybės KALĖDOSE ir Daug Laimės NAUJUOSIUOSE
neišvarė.
Pažvelgiau į jų. Aldutė ra1931 METUOSE Širdingai Linkime Visiems Mūsų,
Norėdama užbaigti Kūčios mi. Tyliai, tyliai pasikėliau
suruošimų
motinų paliepė nuo lovos. Pamačiau kaip pa
Kostumeriams, Draugams ir Pažystamiems
Jonukui nueiti parnešti van lengva užsiskleidė. Aldutė Al
■ PU. . -z '
»
dene iš ežero. Ežero gi butą dutės didelės akys,' ir lūpose
BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
labai arti. Paėmę, mažų veid- ilsėjosi vos jaučiama šypse
3962 Archer Avenue
rukų, abudu vaikučiu išėjo na... Tokia nekalta buvo ta
Phone Lafayette 6666
andens. Prisiartinus prie e- šypsena. Susmeigiau akis į Al
enų Jonukas pasilenkė pa- dutę. Jaučiau jos širdelę plasSAVININKAI
semti vandeno, bet tas vargiu nojant sapnų karalystėn...
rasis vaikelis nesustojo. Jis į Aš nežmoniškai gailėjausi
ėjo paviršiems vandens. Jonu- seselės. Visas virpėjau —kad
kas pakėlęs savo galvelę pa-j tik mirtis jos nenuskintų...
į
matė savo draugų jau ne į sumišau... Akymirksny n
CARE AVA ĮNORI S
J. LASKYS
, Jil
vargšų, bet gražiais, spiudin- liau prie lovelės. Tyliai
033333
Udf'M
čiais, baltais rūbais apdeng- lenkiau ir lengvutėliai prisiiie
tas, tarp daugybės angelų, eiau pablyškusių jos lūpų... Ji
Gražusis vaikelis nesustojo. nepajuto.
Prisukau šviesų ir išslinkau
Angelų apsiaubtas jis ėjo to-

SAVO KOSTUMERIUS, PAŽYSTAMUS,

DRAUGUS IR KAIMYNUS

Širdingai Sveikinu Ir Visiems Linkiu

lyn ir tolyn, kol neišnyko Jo- j laukan. Krito tos pačios min-

kštos, švelnios

nukui iš akiu.

snaigės...

vieškely, virpėjo

Toli,

rogių varpe

Sugrjžęs namo, visų tai Jo liai. Žmonės skubėjo Bernelių
nukas papasakojo savo moti- Mišių... A'š rodos girdėjau
nėliai. Motina uždėjus savo
,
T
,
,
kaip Dangus giedojo; „Garbė
ranka, ant Jonuko galvos ta- ...
.
iv...
•
. Dievui aukstvbese ir rarnvbe.
rė, — “Sunau, tai buvo kūdi- .
\
1 zemeje žmonėms geros vakėhs Jėzus. Jis atėjo į šitų pa- .. , ,, ,, . . .
iw
J
ilios!..
Bet as buvau nera.•nulį, ne kaipo karulio sūnus, mus — mano širdy negailes
bet gimė iš vargingos ir šven
tingas liūdesys...
tos mergaitės. Laimingas vai
Mano lūpos ėmė virpėti, ir
keli. kad tu Kalėdų nakty pri galva nulinko. Aš meldžiau
glaudei ’fargšų. Pats KrLtus Dieviškojo Bernelio, kad brau ;
atkinkė mūsų namelį N’js. Jis gioji Aldutė pasveiktų...
išėjo, liet mūsų širdyse visa
— Pasveik, Aldute, pas- j
dos pasiliks.”
veik!..
.
Žemėje
ilsėjosi
Šventoji
na;
—Taip, motinėlė! Nuo ši I
ktis...
“
Š.
”
!
aš busiu dar geresnis.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Laukdami Progos Jums Patarnauti

ARCHER PARLOR FURNITURE
MANUFACTURERS
SAVININKAS, .1. KAZIK

4140 Archer Avcnue

Petras Malinauskas

Pa-veikinti Visus Savo Draugus, Kostumcrius Ir Pažysta
S ir Palinkėti Visiems Tiek Laimės Ir Pasisekimo NAU
, Kad Kuodidžinusias IMūsų Tautiečių Skaičius Įsigalėti

MIDLAND MOTOR SALES
SAVININKAI: A. KABULIS ir J

4492 Archer lAvenue
Tol. Latayctte 7139

ZABUKASį1

Estijoj pradėjo kurtis vedyMarijonų Kolegija. i,ų kasos. Kiekviena kasa'tu
ri tam tikrų narių skaičių,
.....
..
. v
v.
i’Tei kuris nors
nors iš
iš narių teka

v
Veltui

statvsite

;

bažnyčias, ,

.

.

,

.

. . ,...

.

! arba veda, visi kiti nariai nio-

renkite raiaju,
steigsite |(tt
(apic 3(,
mokyklas, dalysite visokius
litų). Vedantis arba tekanti
gerus darbus;
visos jūsų
gauna už tai 1,0<X) kronų krai
pastangos nueis niekais, jeigu čio. Ištekėjusi arba Vedęs tuo
nemokėsite naudotis* 8pačiu nustojo būti kasos na
ninio ir puolimo ginklu, kuris
riu. Tokiu būdu ir neturtinga
fZTT
yra tikra kaitalikiškn spauda.

Popiežius Pijus XI.
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mergina gali be didelio sunį kuilio neblogų kraitį

LINKSMŲ

KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Velijame V isiems Suvę Kostnmerimns,
Dųnr/ams Jr I’užvKtamieniu

L O V E 1 K I S
KV1ETKIN1NKAS

3316 South Halsted Street
Tel. Boulevnrd 7314
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P. Maželis. ton vieton nesu įžengęs. Ir ne
tiktai aš nevaikščiojau į tų *bl
paslaptingų maldos namų, ne ji
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
tiktai jį niekinau ir keikiau,
&
bet ir jums uždraudžiau ten j j
į.ji! Reikės pasikarti ar iš pro-į
LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ
lankytis. Koks neprotingus
į — Motut, motut,' kelkimės! to išeiti. Dievas... Bažnyčia... buvau.
Visiems Snvo Kostumcrinms,
— šaukė dvylikos metų Jo- Kristus... Kam man tas vis
— Nebėkalličk apie tai, neDruugams ir Rėmėjoms
kas, kam .’ Spiaut; man nieko
i liukas.
bevargink savęs. Viskų už
nereikia.
miršk, kas jau praėjo. Meilėj
— Kų gi veiksime taip an
ksti? Dar tebėra vidurnaktis.
— Tėvai, tėvai! Pagalvok, stiprėkim. Ak, kokia aš lai
*
Užmik, mano mielas vaikeli, kų kalbi. Gal ateis valanda, minga! Nuo mano galvos nu- i
— atsiliepė gulėdama motina, kada tu pirštus krimsi, bet slūgo baisiausi sielvartai.
— Aš perdaug tave kauki- J:
— Nebenoriu miegoti. Ar jau bus pervėlu. Tavęs laukia
linksmi; švenčių kalei,v
j.
girdi, motinėle, aš tau papa-1 šventoji bažnyčia, tad grįžk nau. Aš nevertas tavęs.
i r
— Ne, ne! Aš į ugnį pul
šakosiu savo sapnų. Koks jis kuo greičiausiai, nebeatidėgražus... Ar klausysi? a?
liok. Klausyk, kų tau sųžinė . čiau, jei tik tu to reikalauLAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
taaaaaaeeaaaasaaasaaaaaaaas
— Klausysiu, klausysiu, sako... Ji išmetinėja tavo klaitum Prašykim, kad Dievas
FRANK MAST
«
WEST SIDE GARAGE
g tik tyliai kalbėk, kad tėvas das ir kviečia prie doros, prieJ mums dovanotų, kad pasigaitiesos pažinimo. Pasigailėk lėtų. Jis juk geras yra ir ker
Attorney at Law
S
BATTERY SERVICE
a j nenugirstų.
savo
sūnelio...
Koks
jis
nelai
što
nemėgsta.
— Gerai, motule. Rodos, kaž
ASSISTANT STATES ATTORNEY
4kur einu ir matau, kaip visas mingas! Jis negirdi meilaus
Tad
tenušvinta
ūkanoti
2221 Wcst 22nd Street
Sveikina Savo Kotumerius Su
pasaulis sukilo... Juda, kruta žodelio, nemato tėviškos už mūsų veidai, teužsidega akys
tūkstančiai milijonai žmonių... uojautos. Nuo barnių ir vai dangaus šviesa. Giminės ir
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
Visi linksmi, laimingi. Jų a- dų jis dreba, kaip apušės la pažįstami, pamatę mus visus
Iv Visiems Linki
kyse džiaugsmo ašaros verda. pas...
besimeldžiančius, be abejo,
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
—
Atstokite
nuo
manęs!
Girdėtis slėpiningi balsai:
stebėsis.
Prilipote,
it
piktosios
dva

„Greičiau, greičiau... Skubė
— Kas nori, gali stebėtis,
2039 West 22nd Street
sios.
Mano
širdis
kraujuje
kim, bėkim, pulkim ant kelių
— atsiliepė audamas kojas ,
Tel. Canal 2469
j
ir garbinkim užgimusį Išgany paskendo... Užmušiu kaip gy J onukas.
Minioj žili eeneliai’ vates ir kaulus sutrupinsiu!
III.
— Atsikelk, mylimasis per
fe j susilenkusios senelės, moky
Kada jie nuėjo į bažnyčių,
tieji ir bemoksliai, mergaitės sižegnok, ir praeis rūstybė. kunigas baigė sakyti Kalėdų
&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ
— Mylimasis... mylimasis...
ir berneliai, turtingieji ir
rytui pritaikintų pamokslų:
daug, daug vargšų beturčių... Šalin, ragana! I Ne tu mane
„Taigi, žmogus dažnai klys- j
Iš jų lūpų veržiasi giesmės mokysi!
ta. Tačiau, jis turi sųžinės
LINKSMIAUSIŲ
— Tėveli, tėvužėli, eikime į
žodžiai: „Gloria, Gloria in
balsų, kurs, kaip geriausias aaasaaaaaaisaaaaaaasaaaaifc
bažnyčių,
—
nedrųsiai
šnibž

excelsis
Deo.
”
ŠVENTŲ KALĖDŲ
draugas, rodo tiesos idealų,
SVEIKI, SULAUKĘ
— Nutilk, sūneli. Man taip dėjo Jonukas. — Pasimelski- kurs skatina prie tikėjimo,
i r
me,
pamatysime
mažutėlį
Jė

širdis skauda, taip spaudžia
prie kilnių darbų, prie meilės
ŠVENTŲ KALĖDŲ
zų. Juk Kalėdų rytas.
•LAIMINGIAUSIŲ
krūtinę,
kad
net
kalbėti
nebe

ir santaikos. Štai Kūdikėlis
»
Tai pasakęs, išlipė iš love
galiu.
Jėzus... Kas šauksis Jo užta
NAUJŲ METŲ
i r
— Kodėl, motinėle? Juk lės, prisiartino prie gulinčio rimo, kas užlaikys jo mokslų,
linkiu
aš tavęs neįžeidžiau, nieko tėvo ir jį apkabinęs pradėjo kas piMy6
mus, tas
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
verkšlendamas karštai bučiuo
Visiems Savo Rėmėjams,
pikta nepasakiau.
bus palaimintas. O kas Jį ap
ti.
Visiems Ačiū!' Kostumcriams Už Paramą
.Kostumennms ir
leis, išsižadės^ kas neis Jo nu— Argi tu nesupranti,
i
t T « r“x v
Prospektams
Ir Draugams Už Palankumą
Tėvas
susigraudino.
Jo
sie

rodutu
keliu,
tas
neturės
dva

brangusis Joneli, koks tamsus
(Būsiantiems Kostumcriams)
mūsų gyvenimas. Nuo tos. die los gelmėje sužibėjo skaisti sios ramumo, tas bus nelai
JONAS BALTUTIS
nos, kai tavo tėvas liko bedie kibirkštėlė. Užsispyrimas iš mingas. Kaip kitados Betlenyko.
Sučiupęs
savo
išmintinjaus stainelėje garbino Jį var
vis, laimužės saulutė nebepa
GAZOLINO IR ALIEJAUS W1IOLESAL1S
gųjį
sūnelį,
jis
ilgai
jį
glamo

gšai piemenėliai, taip dabar,
sirodo. Kiek kartų verkdama
JUOZAS K. ENCHERIS
t
nėjo, ramino ir spaudė prie minėdami Jo užgimimo dienų,
ir
bučiuodama
jo
rankas
ragi

(J. C. ENCHER)
1543 West 46th Street
mes visi pulkime prie Jo ko
nau jį eiti bažnyčion, kiek virpančių lūpų.
Pagaliau keldamasis tarė: jų ir parpuolę klausykime iš
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Tel. Boulcvard 9378
kartų prašiau grįžti prie Die
—
Juodas
debesys
nuo
ma

minties
žodžių.
Jei
kentėsime
vo, tiek kartų jis mane mu
Ofisas: 4429 South Fairfield Avenue
šė, stumdė, kojomis spardė, nęs nukrito. Ilgų laikų klai-i ir vaitosime, Jis mūsų skau
keikė ir draskė nuo galvos džiojau tamsybių keliais, ilgų smus sumažins. Jei būsime
KKAL ESTATE
mano plaukus... O Viešpatie, laikų buvau suvedžiotas. Kuo apleisti ir nuskriausti, Jis iš &BBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ
Rezidencija: 4401 South Mozart Street ’
smarkiau nekenčiau Dievo, ties užuojautos rankų ir pri
kas bus toliau?
LINKSMŲ KALĖDŲ
— Nedejuok, motute. Ka tuo didžiau savimi biaurejaus, glaus prie ųavo krūtinės. Jei
i r
Tel. Lafavette 8662
da aš užaugsiu, apginsiu ta- tuo baisiau kentėjau. Kuo gi- paklysime ir sušuksime: „Vie
ve. Tada mūsų nieks neišdrįs bau troškau viskų griauti ir špatie, gelbėk!” Jis ateis ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
visiems
keršyti,
tuo
labiau
išves
mus
iš
klaikių
kūno
ver

persekioti. O dabar kelkimės
Nuoširdžiai Linki Visiems Savo Kostnmeriams,
jaučiau
savo
menkumų...
Ir
gijos
tamsybių...
Draugams ir Pažystamiems.
ir eikime, eikime ten, kur
fcBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ
dvasios
ilgesys
mane
kankiLai
Gyvuoja
Viso Pasaulio Lietuviai, Lai Stiprėja
gaudžia padangėse 'iškilę varA)
Bizniški Ryšiai Mūsų Tarpepai, griežia vargonai, ten, no> kaiP Pragaro replės. O da- f Pamaldos užsibaigė.
LINKSMŲ KALĖDŲ
Išaušo rytas. Oras nei šil
kur šypsosi Kūdikėlis Jėzus... bar aš vS1 g^siu džiūgauti
i r
JOHN A. K A SS
Jį sveikina visa žmonija. Jis'ir juokauti ir vėl būsiu iš vi- tas nei šaltas. Ten, aukščiau
(KAZAKAUSKAS)
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
kiekvienų myli, kiekvienų glolaimingiausias... Atleiskite sių kalnų viršūnėse, it sukauWATCHMAKER & JEWELER
Širdingai Linki Visicmi, Savo Kostumeriams,
man. Aš prieš jus neišpasaky- į styti, nejudomai stovėjo pil
sto,
spaudžia
prie
savo
šir

Draugams Ir Kaimynams
2045i West 35th Street
Viliuos, Kad Mūsų Draugiški Ir Bizniški Kyšiai
dies ir šluosto vargų ir nelai tai nusikaltau, bet nuo šios ki stori debesys. Krito dideli
Ne Vien Nesumažės, O Sutvirtės
mių išspaustas kruvinas aša valandėlės stengsiuosi viskų ir gružus, kaip žvaigždės,
atitaisyti ir išgydyti
tusias1 sniego krituliai. Vėjas ilsėjoras.
STANLEY CLEANING & DYEING
žaizdas, kurias esu jums pa- si, nes buvo nuvargęs,- beU.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB»BBBBBJ
C O S T U M TAI L O R
X
daręs.
siaubdamas
Kūčių
vakarų.
STASYS ŠIMULIS, SAVININKAS
— Kad jūs sudegtume t su
Tėvas buvo be galo susijau Varnos ir žvirbliai taipat te2150 South Hoyne Avenue
LINKSMŲ KALĖDŲ
savo plepalais, — sušuko tė
Tel. Canal 5474
dinęs.
Jis
taip
gailiai
verkė,
’lieiniegojo. Gamta atrodė tyli
vas. — Nei dienų nei naktį
i r
M
neduoda ramybės prakeiktie- kaip motina, dėdama karstau ir didinga.
jaunųjį sūnelį.
Kas važiuotas, kas pėsčias,
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
— Nusiramink, gerasis tė- kas raitas, keldami vieni ki-'0$
.
Širdingai Velijame Visiems Mūsų
ve! — su pasigailėjimu mal-' tiems kepures, skubinosi iui- $
KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS, KAIMYNAMS
■M
davo Jonukas. — Dabar rei mo.
Ta
m
IR PATARĖJAMS
SVEIKI, Visi Tlraugai, Kostmncriai Ir Pažystamieji, Sulaukę
kia džiaugtis. Aš sapnavau,
Tarp visų žmonelių Jonu
6 V E N (' I U K A L Ė D Ų
jog visas pasaulis linksmina kas jautėsi laimingiausias.
Dėkojame Už Palaikymą Bizniškų Ryšių Su Mumis
LAIMINO V NAUJU METĘ Visiems. O Aš Po Senovei Pasirengęs Jums
Ir Tikimės, Kad Mus Ir Toliau Purcmsitc.
si
ir
garbina
Jėzų.
Nekaltos
jo
akutės
žiūrėjo
tai
Patarnauti Savo Biznio Šakoje
— Girdėjau tavo sapnų. Jis į tėvelį, tai j motulę, kurie!
man labai pūtiko. Tik tada eidami linksmai šnekučiavo ir
M. ZIZAS
PEOPLES HARDWARE & PAINT
dar
mano
širdis
buvo
suak

pasižadėjo
meilėj
ir
vienybėj
j
NAMU STATYMO KONTRAKTORIUS IR REAL ESTATIN1NKAS
C O M P A N Y
menėjusi ir šalta, kaip ledas. gyventi.
(„Ž. 1\”) i
7217 South California Avenue
GREGOROWICII BROS. Savininkai
1
Ruoškimės ir. keliaukime į
l’el. lletnloek 8526
;
bažnyčių. Kad nors nepasivė
Atydžiai skaitykite biznic-Į
1901 West 47th Street
luotume. Jau keliolika metų rių garsinamus bargenus 'g
praslinko, kaip aš ton šven- ir įvairius išpardavimus.
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Kalėdų Rytas.
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Betlejus.
SVEIKINAME ŠIT

ŠVENTĖMIS KALĖDOMIS
i r

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

Visus Savo Kostumerius, Draugus,

Rėmėjus Tr Visus Pažystamus

KO N CEV IC

J.

UNION BARBĖK SUOKS

2557 W. 43rd St. ir 2734 W. 43rd St.
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iki

mūsų

laikų

krikščioniškų šventyklų nnt vi

&

so žemės kamuolio. 330 metais

$

imperatorius
Konstantinas
Karalysčių antros
knygos nuogių augalus. Dargi siau- i,,l
Peratorius
Konstantinas
g
(Šventraštyje) 23 daly štairiausiose miesto gatvėse vie- i pastatė jų ant olos, kuri, eikas parašyta:
uodai viešpatauja judrumas. *iant padavimu, yra Išganyto- 4
Filistėnų būriai
užpuolėĮ Betlejaus miestelėnai šutei- 3° Shnhno vieta. Pro naujus M
įeina krikščiones
krikščionys įi šven
Betlejų. Dovidas slapstėsi tuo ; kia visam pasauliui atsimi- duris ieina
tųjų
vietų,
kurioje laikomos
met Odolano oloje ir, nuvar nimų apie Šventąją Žeinę“—
gintas karštas dienos, kentė įvairios rūšies daiktelių, pa pamaldos.
troškuli. Jis atsiminė apie šu dirbdintų. įš Raudonosios jū Šalia didžiojo (aukuro (al
kiaukutų, toriaus) marmuriniai laiptai
$9 linį arti miesto vartų, iš kurio ros perlamutrinių
ne
kartų
sėmęs
vandenį
dar
iš al\vų medžio arba iš Negy-v0(ja apačion, į olų, kurioje
g,
J® vaiku bebūdamas. „Kas pagir \osios jūros juodos asfaltiš- gįmė Išganytojas, šventiškai
g dys mane vandeniu iš Betle kos dervos.
žibančios liustros šviesoje ten
Gyvena Betlejųje beveik vie ka pastebėti iš šono iškirstą
to' jaus šulinio, kuris yra netoli
g vartų?” — sušuko jis. Tuo ni krikščionys. Veltui būtų ie
akmenyje įdubimą aukurui.
met
trejetas
drąsuolių
prasi

škoma
vietos
gyventojų
tarpe
«*>
Po aukuru guli baltas marmu
to mušė pro filistėnų stovyklą ir žydų: einant senovišku įsta
rinis luitas, kuriame, spindu
$
pasėmė vandens iš šulinio. tymu, kuris siekia II amžių, liuotame sidabriniame kryžiu
to Pirma, negu priešas suspėjo nei Betlejųje, nei Nazarete je, galima perskaityti parašą;
atsigauti nuo nuostabos, jie žydai neturi teisės įsigyti ne- „Ilic Jesus de virgine Maria
$ atnešė mylimam vadui gaivi judomos nuosavybės. Visi Bet natus ėst” (čia Jėzus iš mer
nantį šaltą vandenį „iš Betle lejaus gyventojai turi požymį gelės Marijos gimė). Septy
jaus šulinio, kuris yra netoli laisvos savijautos ir taurumo. niuose žingsniuose nuo čia
vartų. ’ ’
Vaikai, čia kaip ir Nazarete, stovi aukštas žynių aukuras, o
Nuo Jeruzalės Jaffos vartų stebėtinai švarūs ir malonūs. po juo — prakartėlės vieta.
eina į Betlejų platus gražus Garsus Betlejus ir moterų
Švenytųjų atminimų kupi
kelias. Visas kelias neilgesnis gražumu: čiagalima sutikti
nos
ir Betlejaus apylinkės.
vienos mylios. Daugybė vežė ir juodaakę Rūtą, ir liepsnišjų, beveik visi iš Lenkijos ar ką Rachelę. Rytų tipas, mato Nuę viršūnės kalnų grandi
nės (Kedrono dauboje) mies
j ba Vokietijos žydų, siūlo no mai, susimaišė čia su teutonų; to panorama (vaizdas) ir pa
J rintiems keliauti į Betlejų sa Kryžiaus žygių epochoje Bet norama jo apylinkių išauga
vo patarnavimus. Bet kai kas liejuje, kalbama, gyveno daug
j
prieš žiūrovą staigiai, kaip
geriau pasisamdo asilą nuo a- vokiečių.
j
rabų ir išvyksta į baltą ke
Krikščionis traukia į save miražas. Ramių ganyklų ap
lią.
,
miesto rytų dalis: čia yra tro- link šventąjį miestą vaizdas
Jau viduryje kelionės ma besis, kurio viršuje spindi kri iššaukia krikščionio atminty
tosi kuklus ir tuo pačiu laiku kščionių tikybos
žvaigždė, je paveikslą Rūtos, kuri ren
& didingas Betlejus, ir atminty kaip kadaise spindėjo žvaigž ka varpas, vaiko piemens Doje prieš norą atsistoja Šventu dė trijų žynių arba karalių. vido, ganančio savo avis ža
raščio kalbamieji įvykiai.
Pralindus pro žemutes akme lioje lankoje ir vedančio gir
Tenka perkeliauti vieną iš nines duris nuostaboje tenka dymo vieton. O gražus, ūnkpačių gražiausių Šventosios sustoti: atsiduri puikioje šven sningas alyvų gojus, einant
Žemės kertelių. Gyventojų pa tykioje, kurio skliautai ketu padavimu, rodo vietą, kurio
mėgimas darbo, lyg burtų bū riomis dešimtimis raudonokų je kadaise angelai giedojo:
du, iššaukė iš nevaisingos dir- stulpų, matomai, Iškirstų iš „Garbė Dievuli Auktybėse”...
vos gelmių alyvų, fygų ir vy- vieno akmens. Tai seniausias
Šventojoje Žemėje Kalėdų
£
šventė išpuola kaip tiktai lie/
tų laikotarpyje. Todėl iš šim
w„
tų tūkstančių Palestinos ke
Sveikinu Snvo Draugus ir Kostumprius Su
liauninkų maldininkų tiktai
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS *
nedaug kas noriai praleidžia
Ir Širdingai Linkiu Visiems Daug Laimės ir Sveikatos
Kalėdas Betlejųje.
“K.v
g
į•

Rezidencijos Telefonas Virginin 0590

sveikinu

ŠVENTĖMIS

su

KALĖDOMIS
i r

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS
Visus Savo Kostumerius, Draugus, Rėmėjus ir Pažystamu,s

JOS.

RIZGEN

A.

EKSPERTAS LAIKRODININKAS

3313 South Halsted Street
Tel. Boulcvard 6561

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ
i r

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams,
Pažystamiems ir Rėmėjams

MR’'!' £*'

*f

J. S. ŽILINSKIS, R. Ph.

v
2300 South Leavitt Street
Telef. Roosevelt 1771

. ."■

KALĖDŲ

LINKSMŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

g

Linki Visiems Savo Kostumcriams, Rėmėjams
Ir Draugams

$9

GREEN VALLEY PRODUCT CO.

g

$9

JUSTINAS KULIS
APTIEKININKAS ir IMPORTUOTOJAS
GYDOMŲ ŽOLIŲ Iš LIETUVOS

Lietuviškų Gydomų Žolių Ypač Daug Turime Šiuo Tarpu

3259 South Halsted StreetJ

Tel. Boulcvard 1389

/
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LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

South West Trust 8C

Savings Bank
35th, ARCHER ir HOYNE
AVENUES

LINKSMŲ KALĖDŲ
i r

LAIMINGŲ NAUJŲ
METŲ
Visiems Savo Kostumcriams,
Draugams, Pažystamiems

Ir Kaimynams
linki

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

LINKSMŲ

KALE D,Ų

i r

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Drąsiai galima sakyti, jog
du trečdaliai, net trys ketvir
tadaliai tikinčiųjų Prancūzi
jos katalikų atkrito nuo tikė
jimo dėl socialdemokratiškos
spaudos.

Mūsų

Rėmėjams, Draugams ir Kostumcriams

HALSTED EXCHANGE

NATIONAL BANK

Prancūzų ministeris Kombes.

SAVININKAS WM. J. KAREIVA

4644 South Paulina Street

KALĖDOMIS

ŠVENTĖMIS

NAUJUOSE 1931 METUOSE
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1929 South Halsted Street
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Tel. Roosevelt 5050
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Lnbni LINKSMŲ KALĖDŲ ir Didžiai Sėkmingi} NAUJŲ 1931 METŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ

Širdingai Linkime Savo Draugams, Pažystamiems Ir Kostumcriams

Lai Visiems Klojasi Taip,

i r

Kad Kuodidžiausias

Lietuvių Skaičius

Įstengtų Įsigyti Nuosavybes Ir Įsitaisyti Rezidencijas Spring Forest,

LAIM'iNGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

S. P. KAZWELL and CO.

Linkiu Visiems Savo Draugams

SPRING FOREST SUBDIVIZTJOS SAVININKAS

Ir Rėmėjams
•

'

III., Tai/Yra CITJCAGOS ROJUJE.

t

*

2839 West 63rd Street

C.

G. LUKŠIS
✓

LIETUVOS PAVEIKSLŲ GAMINTOJAS

IR GINTARŲ PARDAVĖJAS

Tel.

Rcpublic 8899

DRAUGAS

Trečiadienis, Gruod. 24, 1930

tioji toliai... Nei tu kaita,

Džiaugsmingos Kalėdos.

tsaa«*«aa*<a*aaatit«»A<«M4;

nei aš — čia gyvenimas mus
Sveikiname mūuų prietcliiu, iiiūoii Rėmėjus, •
abu pamokė...
mūsų geradariui, mūsų mokinius ir jųjų brangiui
— Tu man sakai, Julyte,
tėvelius — vienu žodžiu visus ir visas — su
(Gyvenimo žodžiai).
mums yra dėl ko gyventi...
LINKSMOMIS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS. Ui Kū
kad tu mane myli... Tesie tas
— Tu man sakai — atsisėsk
Arėjas pertraukia sakydadikėlis Jėzus bus visiems paguoda už .Jūsų mums
persiskyrimas mums didesnis
gerą Širdį!
'
areiau prie krosnies, nes šal-'inas:
akstinas ateitye
laikytis iš viešV EN TO KAZIMIERO SESERYS.
*
ta. Taip, ačiū!.. Aš matau, kad
— Tėte, aš tave myliu!.,
no.
tu mane myli... Matai, mes ir
Iš jo lūpų visiškai pakanka
O slenkantieji šešėliai... Tu
vėl čia abu, ir būsime toliau tų žodžių.
žinai,
kaip beganant bandų
pasakysiu pasukų apie vasara. lyte. (Jaii būti. aš dabar vien
visuomet abu, o praeitos die I — Ar mes eisim vasarų j
Buvo, Arėjėli, graži vasara. tiktai apie jį tegalvoju ir juo Užeidavo, būdavo, debesėliai,
nos tepraeina, kaip sk nkan- j
ar meg eisim skinti gė
Graži, graži... Po gražų laukų visa mano galva užimta... Aš i k u vie trumpam užstodavo sautieji šešėliai...
lių j piev!)! — klausia Arėjas, skraidė plaštakės. Daug plaš pasiūliau tau visų tai, kas bu- 1? ir aplinkui pasidarydavo vi— Tėte! — atsiliepia nuo! — O taip, vaikuti, ir vėl bus takių...
vo, pamiršti. Aš nelaikysiu sa paniurę ir liūdna... O kai
vasara,
ir
vėl
mes
eisime
į
mi

lovos Arėjas ir aš turiu eiti
— Plaštakės gražios ?.. — bloga tai, kų tUman esi norė debesų šešėliai vėl nuo žemės
prie jo, nes jis kviečia mane: škų ir vėl eisime į pievų gėlių; klausia, nekantraudamas, Arė jusi bloga daryti ir taip pat nueidavo, ar nebi'idavo vėl vi
skinti... Tu nesakyk, Julyte, Į jas
- - Eikš, tėte!
aš atsiimu negerus žodžius tau sur aplinkui ir dvasioje dvi
— Gerai, Arėjeii, aš atei-! nieko — tegul jau pasidžiau_ Gražios, labai gražios!.. pasakytus. Teesie visam lai gubai linksma?..
Iiu!.. Tai matai, Julyte, jogjgia rytoj pamiegos. Aš jam,— atsakau.
kui taika! Duok man rankų
Išganytojo gimimo šventė —
Kalėdos. Rytoj mums džiaug
— Ir buvo viena plaštakė — Julyte!..^,
—
Tu
duodi
man
rankų!,.
smingos Kalėdos... Užgimė
jų labai mylėjo drugelis. Ji
AS
matau,
kad
tu
mane
myh,
šviesa... Ir tesie Ji, Julytė,
LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ
' buvo' drugelio gyvenimo drau
gė. Drugelis ir plaštakė visuo- Julyte! Aš tave vienų temyliu. mūsų tarpe visada ateityje.
i r
— Resurexit lux in corde,
! met drauge pievoje skraidė. Tiesa, aš ir tavo ir mano ArėTaip — plast, plast! sparne jėlį myliu, — argi mums ne Julyte!
LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ
Aš tave ir Arėjėlį myliu...
liais, visuomet drauge... Ir su pakanka gražaus akstino į ge
Linkime Visiems Savo Draugams,
rų
sugyvenimų.
O
tai,
kas
bu

tiko kartų drugelį kita plašta
L. Vitkauskas.
Pažystamiems ir Rėmėjams
kė ir ėmė jį sekioti. Sekioja vo, lai' praeina, kaip slenkan-

THOMAS HIGGINS
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PLUMERIS

$£

2313 South Oakley Avenue
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LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ '

S
&

1r
*
LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ
Lanki Visiems Savo Kostumcriaius,
Draugams ir Kaimynams

ZIGMAS DOBROVOLSKIS
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»GROSERNĖ IR BUČERNĖ

S32TSouth Leavift Sireet
Tel. Canal 1622
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S V E I K I N U
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Savo Kostuinerius, Draugus, Rėmėjus
Ir Visus Lietuvius Su

KALĖDOMIS -

ŠVENTĖMIS

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

G.

g
*"

BU R B A

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVNINKAS

3214 South Halsfed Street
Tel. Victory 2477

paskui drugelį ir jam ramu
mo neduoda. Nepatinka dru
geliui antroji plaštakė, nes pi
rmoji — jo draugė. Jis, Arė
jėli, antrosios nenori — jis
nuo jos bėga. Plast, plast! —
bėga. Pirmoji plaštakė, kuri
drugelį myli, prikaišioja dru
geliui, kam jis pamylėjęs kitų
plaštakę, bet drugelis, Arėjė
li, jos nemyli, nemyli visai.
Supyksta drugelio draugė, pri
kaišiodama užgauna drugelį,
drugelis nuskrenda sau ir ne
norėtų į skausmų atgal begrį
žti. Bet, Arėjėlis, myli druge
lis savo gyvenimo draugę pla
štakę ir nerimsta be jos jo
širdis. Kad ir skausmas, kad
ir priekaištai — jis jos negali
pamiršti. Negali pamiršti drau
ge praleistų gražioje pievoje
gerų valandėlių, Arėjėli... Ir
— plast, plast! — grįžta atgal
drugelis ir žada visų skausmų
perkentėti, kol ji pamatys, jog
jis tiktai jų vienų temyli. Ir...
— Bet jau Arėjėlis užniigo
— nebeklauso tavo pasakos!
— sakai tu, Julyte, ir tiesa —
mūsų sūnus jau miega, jam
neberūpi daugiau, kas buvo
su drugeliu ir jo mylima plaš
take — bet tiktai jie vėl vie
nas antrų susirado...

LINKĖJIMAI

GERIAUSI

ŠVENTŲ

KALĖDŲ
i r

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Mūsų Kostumcriaius, Draugams
Ir Pažystamiems

J. BALSEVICIS
HARI)WARE, PAINTS, OILS, GLASS and VARNISHES

2325 So. Hoyne Avė., Chicago, III.
Phonc Canal 6850

SVEIKINU VISUS SAVO

Kostuiucrius, Draugus, Rėmėjus Ir
Pažystamus Su

ŠVENTĖMIS

KALĖDOMIS
i r

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

JOSEPH VILIMAS
4556 South Rockwell Street
Draugus, Pažįstamus ir Kostuiucrius
Tel- Virgiuia 2054

SVEIKINU SU

LINKSMOMIS

KALĖDOMIS

i.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

VINCENTAS S. NAUSĖDA

i r

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ
Linki Savo Visiems Draugams, Rėmėjams Ir Kostumeriams
‘ BIRUTĖS” Saldainių Ir Kitų Dalvkų Importeris

VINCAS M. STULPINAS
3255 South Halsted Street
Chicago, III.

LINKSMŲ

KALĖDŲ

Nuoširdžiai Velija Visiems Savo Kostumeriams,
Draugams Ir Pažįstamiems

F. SELEMON AVIČIA
Išdirbėjas Šiltų, Vilnonių Svetcrių,
Pančekų, Kepurių ir t.t-

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ
i r

504 West 33rd Street
Tel. Victory 3486

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

i

Linkiu Visiems Savo Draugams,

Ll-NKSMŲ KALĖDŲ
i r
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linki Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Kostumeriams ir Rėmėjams

V.

PAUKŠTIS
HARDWARE STORE

W. IVANAUSKAS

2701 West 47th Street

Vyriškų Drabužių, Kepurių, Šiltų Sveterių, Pirštinių,
MarškiniųŠtoras Ir Rūbų Siuvimo, Taisymo ir Prosijimo Šapa.

Tel. Lafayette 1237

2252 West 22nd Street

— Tu sakai, kad ta pasaka
panaši į mūsų gyvenimų; Ju-

Tel. Roosevelt 8556

PETER BARŠKIS

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ
i r

FURNITURE H0USE SAVININKAS

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲMETŲ
Sveikina Savo Kostunverius, Draugus,
Pažystamus Ir Rėmėjus Su

ANDRELIUNAS JEWELRY

ATLAS FUEL CO.

. AND

RADIO

KALĖDŲ

2650 West 63rd Street
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LINKSMŲ

ŠVENTĖMIS

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

1748—50 West 47th Street
Telef. Yards 5069
t

Prie Šios Progos Reiškiame Gilios Padėkos Žodžius Savo Kostumeriams Ui
Palaikymų Bizniškų Ryšių Su Mumis. IS Savo Pusės Kostumeriams Rūpestingai
Tarnavome Ir Vilimca, Kad Ir Ateityj Mūsų Kosttuncriai 1 Pasiliks. Su Mumjs,
O Mes Jiems Dar Rūpestingiau Tarnausime.

Viktoras GapaevRhis, ptet.
A. Gapševi&us, vice pirm.
R. F. GapŠevičius, sekretorius.

KALĖDŲ

i r

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Savo Draugams, Pažystuiniems Ir
*
d
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Kostumeriams Linki

KALĖDOMIS

Kartu Širdingai Visiems Linkime

Telef. Ilemlock 8380

___

ŠVENTĖMIS

Turi Garbės Pasveikinti Savo Kostuinerius, Rėmėjus Ir Draugu^ Su

4913-19 South Paulina Street

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ
LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ
Linki Visiems Savo Kostumeriams,
Draugams Ir Rėmėjams

URBAN TIRE SALES CO.

Prie Progos Primename, Kati Mes Turime Gesolino
Stotį, Kuriame Duodame Kuponus Perkant 5 Gal. Geso.
Ir Kas Paminės “Draugų,” Tam Išgrypuosime
Karų Už 75c-

4071 Archer Avenue
*

JONAS DERINGIS

)

Tel. Prospcct 7960

79th ir Harvard Avenue
Tel. Virgiuia 0915

Telefonas Abcrdeen 3832

D R A

B
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Trečiadienis, Grnod. 24, 1930

Daktarai Ir Kiti Profesionalai, Biznieriai Sveikina Savo Kostumerius, Pažystamus Ir Draugus Su Kalėdų
Šventėmis Ir Linki Visiems Geriausios Kloties Jų Naudinguose Darbuose.
T
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DR. S. BIEŽIS

į

2201 West 22nd Street

2201 West >22nd Street

A

>

»

DR. R. C. CUPLER

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

x

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Oakley Avenue ir 24-tas Street

a

• i

Rez-: Tcl. Stewart 8191

*

»
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6558 South Halsted Street

Telefonas Canal 6222

Telefonas Canal 6222

Rez. Tel. MIDWAY 5512

DR. H. BARTON

DR. G. I. BLO2IS

Į

v

Į

•

’’

Tel. Wenlworth 3000

i

Telefonai Canal 1713—0241

Vai.. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

•

t
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i

«.
Tcl. Cicero' 1260

DR. K. DRANGELIS
DR.

DENTISTAS

t

DR. A. J. JAVOIS

♦

GUSSEN

j

DENTISTAS

«
r*3*

1

•

2417 West 63rd Street

OFFICE:

1821 South Halsted Street

Tel. Lafayette 5793

Tcl. Canal 0257

4847 West 14th Street

f

L

Cicero, Illinois

1

•

DR. A R. LAURAITIS

DR. A. P. KAZLAUSKIS

. X,*

DE N TĮSTAS

2408 West
63rd Street
•

2423 West Marquette Road

4712 South Ashland Avenue

>

Tel. Repnblic 7696

Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

•.

•

DR. J. P. POŠKA

f

3133 South Halsted Street

9

Antras Ofisas ir Rezidencija

w

«*

Tcl. Hcmlock 6524

-

6504 South Attesian Avenue
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Of. ir Rez. Tel. Hcmlock 2374

1»

_________________________
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DR. M. IT. STRIKOL
Telefonas Grovchill 326JJ

*

t

4601 South Ashland Avenue

1801 South Ashland Avenue
•

2137 South Cicero Avenue

99
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JOHN B. BORDEN

1

(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS

%
ff

105 W. Adams^St., Rm. 2117

S

1821 South Halsted Street

Tclephone Randolph 6727

Tel. /danai 0257

2151* W. 22nd St 6 iki 9 vak.

Cicero, UI.

1545 West 47th Street

»

Phone Cicero 721

I

'

Tclephone Reosevelt 9090-

•

•

i

1

98
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1

DR. P. Z. ZALATORIS

LIETUVĖ DENTISTĖ

,

1

•

DR. HELEN M. WISNOW

DENTISTAS

Cv

Telef. Cicero 49

‘

Cicero, Illinois

_

X—RAY

1 *W9|
1 Su

Tel. Canal 0523

į r
i

DR. C. Z. VEZELIS

4

•

»

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare.
Tcl. Prospeet 1930

Tel. Boulevard 7042

S

4930 West 13th Street

Valandos: nuo 2 iki 4 po piet.
Tel. Boulevard 7820

2433 West Marųuette Road

,

DR. J. SMETANA, O. D.

2423 -West Marąuette Road

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

I

DR. J. SHINGLMAN

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

1n

'tfi

Ofiso Tel. Victory 3687

DR. CONSTANCE A. O’BRITIS

&L.

DENTISTAS

S

1

; k' -.

'

Rez. Henilock 7691

1

/

•

*

Boulevard 7589

l'i

4459 South California Avenue

LIETUVIS DENTISTAS

Tcl. Republie 2266

DR. G J. KLIAUGA

ff

į*

Name: 8 iki 9 ryte. Tel. Repnblic 9600

t
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1
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Phone Victory 6965

’
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LIETUVIS ADVOKATAS

NAPRAPATAB

52 East l07th Street

3236 South Halsted Street

Tol. Pullman 5950 — Nainį} Pullman 6377
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•
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A. N. MASULIS & CO.

JUSTIN MACKIEWICZ

|
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*

2342 South Leavitt Street

6641 South Western Avenue

Telef. Canal 1678

Tcl. Republie 5550
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J. P. WAITCHES

.•

•

•
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DR. A. J. NORMANTO
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SVEIKINAME
Sn KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir Linkime Sėkmingų NAUJŲ 1931
METŲ Visiems Saro Kostumeriame, Draugams ir Pažjstamiems.

JOHN KUCHINSKAS
ADVOKATAS

1

S. D. TELSER
1

195

Daimontų ir Auksinių Daiktų Krautuvė

2221 West 22nd Street

M.

J.

Namų Statytojas
Telefonas Canal 2552

*

t

f

KIRAS

/
Telef Canal 5496

Tel. Yards 6894
♦

•K .

/

•

8
Jį

2205 West 22nd Street

Real Estątininkas

3335 South Halsted Street
' 1
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