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ANT KALNO KOPLYČIOS VARPAS

DRAUGAS PART THREE
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ARP aukštų Vokietijos kalnų gyveno davo jam juokaudama mergaitė. Savo dva- 
neturUuga našlė su vienatine savo šioje ji turėjo Jonui ir mylėjo jj nuoširdžiai. 
' ’ ‘ —1 ---- ’• 1...... jonag (ai numanė.

Vienų žiemų, kuomet G rita turėjo jau 
dvylikų metų ,buvo nepaprastai daug snie
go ir baisios pusnys. Buvo tada labai pa

linkiu. Tarp jų tai vienur, tai kitur galima | vojinga kalnuose. Sniegas užvertė takus ir

T dukterimi, kurios vardas buvo G rita. 
•Jų namelis buvo pusiaukelyje tarp 

stataus kalno apačios ir jo viršūnės. Eglės 
ir pušys, tankiai suaugusios, dengė kalnų ap

buvo matyti upelyčius, kurių vanduo, lyg si 
dabro siūlas, blizgėdamas narstė tarp akme
nų ir kietų uolų, tai pasislėpdamas, taį vėl 
pasirodydamas. Kitus vėl jis sutikęs kliū
tis, nerasdamas sau liuoso kelio žemyn, su 
didžiu murmėjimu ir kunkuliavimu, pasisu
kęs smarkiai ant vietos, leidos smulkiais la
šais, lašeliais ir net dulkėmis kristi žemyn. 
Tai gražūs vandenkričiai. Tai puikus regi
nys, kurį galima sutikti tiktai kalnuose. Gi

kelelius; klastingai pridengė gilius plyšius ir 
akmenuotas ardones. Ne vienoje vietoje pa
laidojo ir kalnuose pastatytus namelius.

Prieš Kalėdas Gritos motina susirgo. Ga
vo didelį karštį ir galvos skaudėjimų. Ji 
atgulė Į lovų, o daktaras pasakė, kad ji nu

krito stambiomis) snaigėmis, vėjas staugė 
tarp kalnų ir švilpė per krūmus. O tenai, 
toli girdėti kaukimas — ar tai vėjo? Oi ne! 
ir vėl girdėti! Taip, tenai ne vėjas staugia, 
o tikrai vilkai. Turbūt, peralkę jie turi bū
ti šioje šaltoje naktyje-.

“Geras Ganytojas nebėga šalin, kuomet 
vilkai ateina.” Grita apsidairė aplink. Jai 
pasirodė, kad kas tai prakalbėjo; bet nieko 
nebuvo matyti. Ji dabar uždarė duris ir 
pradėjo žingsniuoti viena, tokioje baisioje 
naktyje. Po pusės valandos jau ji buvo 
gana toli nuo savo namelio. Bet dabar ji 
pajuto, kad yra permirkus perdėm. Jos 
drabužiai taip susunko ir sniego taip daug 
krito, kad ji v<is-vos ėjo. Kiekvienas žing
snis aukštyn buvo jai nauja sunkenybė ir

.mušimas. Tik štai, mergaitė girdi aukščiau 
savęs gražų lyg sutartinos muzikos skambė
jimų. Žiūri aukštyn, iš kur čia tas gražus 
skambėjimas eina. Į tų sykį pakyšt mėnulis 
iš po debesų. Viskas nušvinta malonia švie
sa. lr mergaitė su dideliu nusistebėjimu 
mato, kaip mažutis varpelis pats juda ir 
gražiai skamba.

“Čia Dievas,” sušuko mergaitė; “Jis ju- 
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sišaldžiusi. Greitu laiku ji iš karščio nete-' reikalavo jėgų įtempimo. Oje, ji pajuto, 
ko sųmonės ir Grita turėjo jų valgydinti, j kad smunka žemyn — skęsta! 
kaip maži} kūdikį košele ir pienu. | “Ai, motinėle!“ suriko ji; jai pasirodė,

Žiema nemažėjo. Snigo vis daugiau; ir kad puola į ardonę — kas rūpinsis dabar

vabalėlių ir drugelių! Kaip Lietuvoje sil 
tame birželio mėnesyje.

Tai buvo nepaprastai graži vieta, bet la
bai atskira. Niekas tenai daugiau negyveno. 
Tas namelis buvo toli nuo artimiausio kai-

Ji davinėjo jai vaistų ir valgydino sriuba, 
kaip daktaras jai buvo sakęs. Vienok ligo
nė nėjo geryn. Mergaitė išsigando. Ji jau 
ėmė abejoti, ar nemirs jos mylima mama. 
Ji atsiklaupė ir karštai meldėsi prie Kūdi-

Nelnivo tmai ardonė. o tiktai 
no briauna, nuo kurios ji nu- 
į minkštų šalia esanti sniegų. 

Ilgai vartėsi po sniegų, keliai su dideliu var
gu išsikrapštė ir jo. Ji vėl pradėjo lipti

mo, Goblingsfeld ir dar toliau nuo mieste- kelio Jėzaus, kad jos neapleistu. Ji meldė-
lio Nalberthal. Niekas beveik tenai neatsi- |Sį... 
lankydavo. Dažniausiai tų vietelę aplanky-

aukštyn. Viena karta ji atsisuko pažiūrėti ]<(- 
ar matvti pakalnėje šviesos, nes tuo tarpu a£, 
buvo šiek tiek sumažėjęs snigimas.

Ai,

dina varpeli! Ai, Dieve, aš myliu Tave ir 
prižadu būti visų mano gyvenimų Tavo iš
tikimu vaikeliu.”

Dabar ji leidosi nuo kalno žemyn. Diaug- 
smas, kuris pripildė jos širdį, apsvaigino 
jų. .Ji lėkė žemyn lyg sparnuotas paukšte
lis. Bet vargšė neapsiskaitė su savo jėgo
mis. Ji jų daug padėjo, lipdama aukštyn, 
gi dabar skubumas jai atėmė beveik kvapų. 
Ji apalpo ir krito ant sniegų krūvos.

Kada ji atsigavo, ji pasijuto, kad guli ant 
lovos, arti ugnies, savo motinos grintelėje. 
Ji nenorėjo tikėti savo akim. Jos motina 
trynė jai rankas ir kojas, o Jonas tiesė ant 
stalo balčiausių užtiesimų ir dėjo ant jo 
kavų, pyrasu ir sviesto. Jono didelis šuo 
miegojo prieš ugnį.

“Motinėle, mano brangioji mamyte,“ šau- 
Grita, “tu buvai taip baisiai silpna, kada 
išėjau, ar jau dabar esi sveika?”
__ r_, mieloji, Dievas

, Dieve, kas ten per dvi šviesos, kurios atsakė motina su ašaromis akyse, 
sekundų vis eina artvn ir artyn! Tai miausia valgyk ir gerk.”
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davo kunigas ir vienas žmogus iš minėtojo

visiškai sutemo, 
motinos 
mažų kūdikio

Vyro dar nėra 
ašaros, kada ji 

vygelę

aip.

Ašaros riedėjo per jos skaisčius veidus, kas
širdis greitai plakė iš baimės ir susirūpini-j vilkas. Jau ji girdi io kriokimą. “Jau po 
mo, nes jau beveik negirdėjo motinos kvė- viskam. Jau aš neištrūksiu. Sudiev moti- 
pavimo. Ji prisilenkė visiškai prie ligonės 1 nėle. sudiev visiems. Dieve neapleisk ma- 
veido, bet nejautė kvėpavimo. jnęs.” Ji nesijuto, kaip parpuolė ant kelių.

Kuomet ji dar vis meldėsi, pasirodė jai, j “Dievo Angele, mano sarge!” 
kad ji girdi kokios tai bažnyčios varpų. Ne- Štai jau vilkas prie jos. Jo akis žėruoja, 
tikėta mintis, kaip žaibas, plykštelėjo per jos , nasrai išsižiojo, jau, jau tuojau griebs sa- 
galvų. - jvo aukų. Mergaitė užmerkė akis. Sudunda

Ant kalno viršūnės buvo pusiau sugriuvu- akmens beveik čia po je, ir viskas staiga

telaimina tavf,” 
“Bet pir-

Jie visi susėdo pusryčių valgytų, nes bu
vo apie aštunta valanda Kalėdų dienoje. Bet 
motina vėl tuojau pakilo, priėjo prie Gritos 
ir ėmė ja bučiuoti. Jonas, kaip mokėjo, 
taip išreiškė savo pagarbų ir meilę Gritai. 
Visi džiaugėsi. Pusryčiai ėjo labai pamaži.

Galop, visgi juosi pabaigė. Kada jie su
sėdo aplink ugnekurį, motina tarė dukrelei.

“Pereitų naktį apie vidurnaktį aš atga-
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miestelio. Juodu nekartų suteikdavo pašel- 
pos ■našlei.

Kartų į savaitę Grita ir jos motina nusi
leisdavo žemyn į mažų Angelų Sargų koply
tėlę. Kuomet būdavo gražus oras, tai (Įri
ta atsilankydavo kaip kada ir į Tėvo Bruno 
mažų mokykla.

Gritos tėvas mirė, kuomet ji buvo dar ma- 
žuiįs kūdikis. Jis buvo girių gyventojas — 
linksmas, geros širdies, doras ir teisingas. 
Vienų šaltų žiemos dienų jis išėjo prie savo 
darbo, švilpaudamas sau linksmų dainelę. 
Jis kelis kartus, kaip ir atsisveikindamas 
atsigręžė atgal, kad pažvelgti į savo gerų 
moterį, kuri stovėjo prie durų ir lydėjo jį 
akimis, koliai jis visiškai nepranyko trap 
tankių medžių.

Po pietų pradėjo kilti ir nemaloniai kauk
ti kalnų vėjas. Apie ketvirtų valandų stam
bios snaigės ėmė kristi ir ūmai viskas ap
link prisidengė storu sniego sluogsniu. Jau
na moteris neramiai žiūrėjo į laukų, laukda
ma savo vyro. Dažnai, prasidarius duris, 
vėrė savo akimis kaskart labiau augančių 
tamsų. Bet nieko nebuvo matyti. Galop, 
sniego tiek prikrito, kad uždengė jos grin- 
telės langus ir duris. Nebuvo galima net 
į orų išeiti

Galop,
namie. Pasipylė 
pradėjo siūbuoti 
bandė dainuoti.

Ištisų naktį ji nesumerkė akių. Ji sėdėjo 
prie ugnies, giedojo, supo, meldėsi ir klau
sė ar negirdėti žingsnių. Bet viskas buvo 
ramu, tylu. Vėjas staugė, sniegas krito. 
Staiga, ant rytojaus, sniegas, kuris užvertė 
langus, nuėjo šalin ir kažin kas dunkstelėjo 
į langų. Ji pasiskubino atidaryti duris. Jos 
širdis smarkiai plakė. Atidaro duris. Žiū
ri. Stovi, bet ne .jos vyras, tiktai Tėvas ( 
Bruno ir du kaimiečiu, kurie atkasė takų į j 
grintelę ir atnešė šiek tiek maisto.

Tėvas Bruno ramino jų, kaip galėdamas, 
o kiti pasižadėjo ieškoti jos vyro su pagelba 
kalninių šunų.

Praėjo kelios dienos, bet taip pamaži, taip 
sunkiai, kad sunku apsakyti. Per Kalėdas, 
pasiėmus savo mažutę, ji nusileido į pakal
nę, nes saulė aiškiai švietė ir sniegas grei
tai nyko. Po Mišių Tėvas Bruno išėjo iš 
koplyčios paskui jų ir, prirengęs jų gerai 
savo žodžiais prie baisios naujienos, galuti
nai pranešė jai, kad jos vyras atrastas, bet 
negyvas, sušalęs.

Iš karto jos širdis vos neplyšo, bet gi grei
tai pergalėjo save, pažiūrėjus į savo mažutę 
mergaitę, dėl kurios ji dabar turi gyventi. 
Greitai ramumas užviešpatavo jos veide, ir 
jis nušvito, lyg saulė išlindus iš po debesų/

(Grita augo. Ji buvo labai maloni, graži 
mergaitė. Jos akys buvo mėlynos, veidas 
skaisčiai rausvas ir plaukai ilgi, geltoni. Ji 
buvo su visais nepaprastai mandagi ir nuo
širdi. Maži mokyklos vaikai ir mergaitės,
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Kunigas aiškina kinų vaikučiams apie Kalėdas ir tos šventės reikšmę.

si koplyčia, pašvęsta Kūdikėlio Jėzaus gar
bei. Ji buvo pastatyta kturioliktame šimt
metyje vieno turtingo barono, kurio sūnus 
staiga, išgijo iš sunkios) ligos, lygiai Kūčių 
dienoje.

Visoje apygardoje buvo kalbos, kad kas 
Kūčių naktį užeina ant kalno į koplyčių ir 
suskambina tenai esančiu varpeliu lygiai, 
kada laikrodis muša dvylika, tai to visokis 
prašymas, kurį jis tada turi, išsipildo. Nei 
vienas vienok nedrįso tenai eiti. * Mat, lai
kui bėgant, atplyšusios uolos ir akmens snie
gų ir ledynų nugriauti visiškai suardė take
lį, kuriuo eidavo į koplyčių. O dabar ,žiemų, 
tai ir svajoti apie koplyčių buvo baisu.

Grita žinojo tuos pavojus, bet ji buvo gir
dėjusi, kad turi savo Angelų Sargų, kuriam 

su kuriais ji susieidavo, jų mylėjo. Iš visų pasitikėjo.
labiausia jų mylėjo malūnininko sūnus, Jo 
nas. Jis buvo irgi gražus vaikinas. Jis

“Jis prisakė savo angelams, kad saugotų 
tave ant visų tavo kelių, kad tave nešiotų

buvo dar tiktai penkiolikos, bet taip gerai į- ant savo rankų, kad neužsigautum į akme
nį savo kojos.”

Ji pažvelgė į mažų “ku-ku” laikrodėlį, 
uo tarpu atsidarė mažos laikrodžio durelės

augęs, bet tarp vaikų atrodė, kaip tikras 
vyras.

“Grita, kada tu užaugsi, aš su tavim ap

dosnutilsta. Ji jaučia, kad 
bia. Atidaro akis. Jau žėrinčių akių dau
giau nėra. Ji tuojau suprato, kas pasida
rė. Vilkas nukrito į ardonę. Ji pratiesia

niekas negrie- vau sąmonę ir ėmiau šaukti tave, bet neiš
girdau jokio atsakymo. Aš taip persigan- 
dau, kad to negaliu nei apsakyti. Išgirdau, 
atsidarė durys. Aš vėl ėmiau šaukti. Nieko, 

savo rankų ir baimingai stengiasi užčiuopti, i Tik štai įsiveržė pro duris Jonas su didžiau- 
kur ji yra. Oje, vienas žingsnis, mažutis!šia pintine. Kaip jis jų užvilko čia, ant kal- 
žingsnis ir ji būtų nudundėjus ten, kur da-Įno, tai jau aš to pasakyti negaliu. Jo pra- 
bar vilkas buvo. Kad ji nežengė, o puolė kilni širdis ir drųsa, turbūt, jam padėjo, 
ant kelių, tai jų išgelbėjo nuo mirties. Jis pasakė, kad atnešęs šį-tų Kalėdoms, nes

Iš gilumos širdies išsiveržė per jos lūpas manė, kad mes negalėjome iš niekui nieko 
padėkonė Dievui, kuris paliepė savo ange- gauti ir kad to reikalaujame. Aš tuojau 
lams, kad sergėtų Jo vaikelius. Dabar ji jam pasakiau, kad tavęs namie negirdėti, 
vėl pradėjo žengti aukštyn. Ji pradėjo tai jis kogreičiausia leidosi ieškoti. Mudu 
jaustis taip suvargusi ir nuilsusi, kad ėmė spėjome, kur turėjai prapulti ir numanėme, 
netekti vilties pasiekti kalno viršūnę. Ji kad senas šuo, Princas, ras tave. Kada iš

mušė laikrodis dvylikų, aš girdėjau, kaip1 
koplyčios varpelis ant kalno nepaprustai 
gražiai skambėjo, ir tuo tarpu aš pasijutau 
visiškai sveika. Apie antrų valandų Jonas 
parnešė tave visų šlapių ir sušalusia

“Brangus Jonai,” tarė mergaitė ir apka
bino jį meilingai už kaklo. Toje valandoje 
iš Jono akių per veidus riedėjo stambios a- 
šaros ant garbanuotų geltonų Gritos plaukų.

girdėjo, kaip laikrodis mušė vienuolika, o 
ji jautė, kad jai dar labai toli ki koplyčiai. 
Juo arčiau viršūnės, tuo kelionė darėsi sun
kesnė. Mergaitė nekartų tai puolė, tai nu
slydo sieksnį antrų žemyn, tai rėplomis ka
binosi aukštyn. Baisiausia suvargo, sušalo 
ir visiškai nuilso.

Pasivarginus taip beveik visų valandų, ga
lop ji pasiekė viršūnę. Kaip tiktai laikro-

ty

sivesiu,” jis paprastai jai kalbėdavo, kada ir tenai pasirodžiusį gegutė išgarsino de- dis pakalnėjt pradėjo mušti dvyliktų, ji jau Jis jautė, kaip arti buvo jo nelaimė, ir kad 
aukodavo pirmųjų pavasario kalninių rožių išimtį kartų “ku-ku.” Kiekvienas “ku-ku” buvo prie koplyčios durų. Jau galvojo, kur jis savo pasišventimu jų išgelbėjo
kvietkų, arba vasaros žemuogių pintinę, ku-,Gritai skambėjo “Eik 11

rių jis pats pasidarė.
“Bet tu esi jau per senas, Jonai,” atsakė

mergaitė, kukliai žiūrėdama į jį.
“Tiktai penkiais metais senesnis už ta

ve. Aš galiu laukti, kol tu užaugsi. Aš tave

Taip, aš eisiu,” sušuko mergaitė. Ji pa
taisė motinai pagalvį, gal paskutinį kartų, 
kaip ji sau manė, pabučiavo atšalusį veidų,

čia mažojo skambučio virvė? Tris, 
rius — ji turi lipti laiptais į bokšelį. I’en- no. Tenai prie varpelio prilipti negalima, 
kius, šešias, padarė du, tris žingsnius ir nuslin- Laiptai yra visiškai supuvę. Tai Dievas

ketu- Bet, mama, tai ne aš skambinau ant kai

ko su supuvusiais laipteliais žemyn. Septy-

myliu, kaip kregždė myli vasarų. Ji vejasi kelionėn 
vasarų net į tolimas šalis, aš seksiu paskui) Kuomet ji prasidarė duris, jos širdis pra- 
tave, kad ir po visų pasaulį.” įdėjo alpti. Ji jautėsi kaip ir serganti. Dre-

“Bet tu neturi sparnų. Jonai,” atsaky- buJys ir baimė pradėjo jų krėsti. {Sniegas

įsistojo į mędines klumpukes, užsitempė ant nius, aštuonius, devynius, jau visas mano 
savęs šiltesnį, kokį turėjo rūbų ir leidosi vargas nuėjo niekais! Ji negalėjo prilipti 

prie varpelio koplytėlės sienomis. Nėra jo
se tvirtos vietos kur drąsiai būtų galima ko
jų statyt.

Jau vienuoliktų kartų skamba laikrodžio

Pats skambino.”
Ji npasakė, kokiame pavojuje buvo nuo

vilko ir kaip išliko gyva. Jie jautė, kad 
širdis nepakels visų jausmų, kokie jų širdis 
pripildė nuo kalbų, todėl nutilo; ir tiktai sa
vo dvasioje dėkojo Dievui ir angelui sargui 
už visas geradarystes. Kun. F. K,
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Kalėdų Sapnas

VINCAS savo sumanumu bei gudrumu 
pralenkdavo visus sau amžiumi lygius 

mokslo draugus, liet kiek jis buvo gudrus 
ir sumanus, lai dar daugiau pasipūtęs ir iš
didus. Su Vincu dabai’ atsiliko tai, kas 
dažniausiai su jaunaisiais Įvyksta: Vincas 
dėjosi galis suprasti visus painiausius žmo
gaus gyveninio reikalus ir paslaptis neblo
giau už suaugusius didelio mokslo žmones. 
Bet deja! Jis nežinojo, kad kas moka mo
kykloj išspręsti aritmetikos uždavinius, tai 
dar nėra ženklas, kad jis jau išmano ir gi
liausias žmogaus gyvenimo paslaptis: kam 
žmogus gyvena žemėje, kas jis yra, iš kur 
jis yra ir kas bus su juo po mirties. Vincas 
čia nepaisė, kų sako mokyti katalikai, bet 
apsvaigęs savo išdidume, pats ėmė leisti per 
siaurą savo protelį visas tikėjimo tiesas. 
Tas tiesas, kurios per siaurą jo proto sky
lutę nelindo, su pasididžiavimu atmetė. Mat, 
jis “mokytas;” Taip iš tikinčio jaunuolio 
pasidarė netikintis, bedievis. Tik deja! Kas
dieninis gyvenimas aiškiai rodo, kad jaunuo
lis, netekęs tikėjimo, netenka ir doros, vi
sai ištvirkšta.

ir \incas. Nenorėjo lenktis 
Dievui, tai nusilenkė pasauliui ir velniui ligi 
pat žemės. Jis ieškojo laimės šioje žemėje. 
Ir juo daugiau stengėsi tos laimės sugriebti, 
juo toliau ji nuo jo Ijėgo. Dar buvo visai 
jaunutis, o gyvent jam jau buvo nusibodę. 
Juo labiau šiuo gyvenimu sotinosi, juo dau
giau alko.

Taip kartą namuose buvo Kūčių iškilmės. 
Jau nuo pat ryto buvo jaučiama laukiamos 
Kalėdų šventės nuotaika. Namiškiai smar
kiai ruošėsi minėti pasaulio Išgelbėtojo gi
mimą. o Vincas ne. Kai vakare šeimynai 
susėdo prie Kūčių stalo, A’inco ten nebuvo. 
“Prietarų’’ sakėsi jis nepripažįstąs. Ne
ramus, visas privargęs greit atsigulė, bet 
iš nerimo užmigti negalėjo. Jis vis girdė
jo, kaip iš valgomojo kambario veržėsi aiš
kūs garsai: Gul šiandienų jau ant šieno... Tie 
žodžiai vis labiau skverbės į Vinco sąžinę
ir jį baugino; jis erzinosi. Pagaliau nusi
kamavęs nusikreipi* į sieną ir užmigo.

Vincas sapnuoja esąs Betliejaus ganyklo
se, tvartelyje. Tvartelis toks vėsus, toks 
niūrus. Kdžiose ant šieno, mato, guli ma
žulis Kūdikėlis. Jį apsupa nežemiška švie
sa, kuri skleidžiasi ant Marijos, Juozapo ir 
gyvulėlių. Nedrąsūs ir baimingi, bet links
mais veidais, su kūdikišku pasitikėjimu atei
na piemenėliai. O Kūdikėlis taip meiliai, 
taip besišypsančiu veideliu Į kiekvieną jų 
tiesia savo mažutes rankytes. Laimingi 
vargšai piemenėliai! Šios laimės užteks kiek
vienam jų visam gyvenimui.

Tarp piemenėlių stovi ir \ incas. Kas jį 
čion traukia.' Tai Kūdikėlio nekaltumas ir 
Jo nežemiška šypsena. Bet Vincas dabar 
mato, kad .jis visas yra nudriskęs ir suterš* 
tas šios žemės purvais. Jam darosi nemagu 
ir gėda, kad ji čia stovi toks negražus. Pie
menėliai nors prasti, bet jie buvo padoriai 
apsirengę ir švarūs. \ incas nė akių netu
rėdamas kur dėti iš gėdos, jau norėjo bėgti 
iš tvartelio, tik nesuprantama jėga dar jį 
sulaikė. Dabar jam pasidarė skambi, kad 
tik jis vienas čia toks šlykštus yra, ir Vinco 
akyse pasirodė ašaros.

bieviškąjam Kūdikėliui pagailo susigrau
dinusio vaikino ir Jis tarė:

— Neverk, Vincuk! Kadangi tu nors ir la
bai negražus, atėjai pas mane, tai aš tau duo
siu savo dangiškos raniyl>ė.s ir džiaugsmo, 
kurį atnešiau ant. žemės. Seniai aš tavęs 
laukiau, rankutėmis mojau, o tu vis bėgai 
tolyn ir tolyn nuo manęs, kol pagaliau vi
sas susibiaurinai. Tavo dėmes dabar tik 
mano kraujas tegalės nuplauti. Matai da
bar, V incuk, kiek skausmo tu man padarei. 
Bet kad dabar sugrįžai pas mane, aš iš to 
džiaugsmo nebejaučiu nė skausmo.

Vincą staiga apėmė nežemiška ramybė. 
Nors ašaros riedėjo per veidus, bet verkti 
daugiau jis nebegalėjo, nes Kūdikėlio pa
reikštas džiaugsmas visai užvaldė jo širdį. 
Jis norėjo pulti prie ėdžių ir apglėbti Jė- 
zulėlį. bet tuo tarpu nubudo ir viskas išny
ko. Vinco širdis dabar smarkiai plakė, jį 
visą buvo i,mušęs prakaitas. Lauke jau au
go diena. Kalėdų rytas.

Vincas buvo gan protingas, lodė 
nei prietarams netikėjo. 'Tačiau 
aiškiai suprato, kad šią 'Tyliąją Naktį jam 
žybtelėjo Dievo malonės šviestele.

Rytojaus dieną (Vincas jau buvo bažnyčioj. 
“Tegul žmonės mano sau ką nori. Aš Kris
taus daugiau nebeatsižadėsiu,” galvojo sau 
vienas.

Dabar jis klaupėsi prie klausyklos ir bu
vo išteisintas, kaip kadaise Marija Magda
lena, puolusi po Viešpaties kojų. Užgimi
mo naktį Kūdikėlį Jėzų jis buvo matęs sap
ne, o šiandien Jį priėmė šv. Komunijoje j 
savo nuskaidrintą širdį. M. ir A'.

sapnams 
šį kartą

KALĖDŲ NAKTIS
Sidabro žvaigždelių spiiulė ime švinta 
Vos dvyliktai išmušus beribis dangus, 
Tarytum altorius, liepsnelėm išpinta 
Naktis,—-kada žengia čia Dievas-žmogus.

Nūn himnus linksmuosius, lyg šiol -neyiedotus, 
Aukšlgbėse giedu balti angelai—
Kaip choras bažnyčioj anksti per rarotus, 
Vien — Gloria —skamba džiaugsmingi garsai.

Lauke piemenėliai pažadinti baimės 
Dangun žvelgt nedrįsta mieguista akim — 
Suklaupę prieš Šviesų, prieš gimsiančių Laimę 
Tik meldžias, kaip moka, nekalta širdim.—

Senelis atskleidė jiems paslaptį šventų:
Dar rojuj žadėtas nūn gimė Mesijas;
— Vaikeliai, tad eikim kiekvienas su manta 
Į mažų štaimdę prie Jėzaus, Marijos! —

'Ten, puolę, prie dieviško Kūdikio kojų 
Atversim skausmingų krūtinę žmogaus, 
Maldom išprašysiu! šviesesnį rytojų —
Mūs vargų čia žemėj Dievulis atjaus-----------

Domusis net asilas, rambūs raguočiai 
Linksmai sutartinę subliovė visi 
Pasaulio valdovui, kurio nūn paloviai — 
Kalėdų naktis, ta žvaigždėta šviesi.

l\ Milkevičius.

Kūčių Vakarą
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ui LAIMINGŲ 
NAUJŲ MKTU

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ
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Ųuality Coal & Coke o f 
of Any Kimi and 

Service

OFFICE:
Phone PULlman €776

RES1DENCE:
6800 S. Artesian Avė.

\

Ambrose Coal & Coke Co.,
343 W. 107th Place, Chicago* III.

CHAS. SYREWICZE IR SŪNUS
GRABORIAI

Dieną ir Naktį Patarnavimas 
Koplyčia Dykai

1344 So. 50th Av3. Tel. Cicero 294

B R I G H T O N PARK

LINKSMŲ S F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Vishms Savo Kostumeriams ir Draugams

J. KONCEVIC
UNION BALVlFK SI K H*

T A* A*f- > •> &

2557 W. 43rd St. Chicago, Illinois

A. F. AMBROSE, Pres.

BRIGHTON PARK

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ j 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kosi nmeriams ir D raugams

ANTANAS IR KOSTANCIJA
S T A N K A I

P, t (’ ERNE d R O ROS ERNE

$2 LINKSMŲ SI'. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
$ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS IR JULĖ 

PUDŽIUVĖLIAI
GENERALINIS KONTRAKTORIUS —

NAMŲ STATYTOJAS
Užeiga — geras alus, gardūs gėrimai

2638 W. 69th St. Tel. Hemlock 4576

A

2611 W. 44th Street Tel. LAI*ayette 3774 $

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ j 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostmneriams ir Draugams
MOZART TAVERN
V. S. A. Pilsen Beer On Tap 

Imported and Doinestie Liųuor
4356 S. Mozart St.

Albert Yakimauskas Peter Rymkiewicz

ŠALTIS tvoras pyškina, sniegas einant po 
kojomis gurgžda. Ausyse lyg varpeliai , 

skamba tyliai ir maloniai.
Danguje žvaigždelės mirga, spingsi viena 

už kitą gražesnė, skaistesnė.
Visur tylu, ramu. Tik retkarčiais kur-ne- ! 

kur šuo suloja, bet jam niekas nepritaria. į 
ir dar vieną, antrą kartą amtelėjęs, lyg su
sigėdęs. kad suardė tokią puikią ir iškilmin
gą nakties tylą, nutyla ir, įlindęs šiauduos- i 
na, užsnūsta saldžiai sapnuodamas.

'Tik šaltis tvorąs pyškina ir ežero ledas , 
kartais skyla, sudunda, suaidėja. atsibarto- 
damas aidas tylioj nakty nuslenka į mišką 
ii ten dingsta.

Ir medžiai iškilmingai jiasipuošę lyg at- 
jausdami tą visiems brangią šventę. Mėnu
lio šviesoj spindi, žėri jų šerkšno žirginiai, Į 
lyg karaliaus rūban įsiūtieji deimantai.

Troboje šilta, .jauku. Ugnelė židiny 
šilini sproginėja, o vandens kataliukas ant 
ugnies pastatytas, Įšilęs garuoja leipdamas 
pilkus, lyg dūmus — garus.

Ir troboj tyku, lyg nieko nebūtų. Bet štai 
prie stalo susėdusi šeimyna kūčias valgo.
V isi veidai šypsenos pilni, ypač vaikučių.; net “ 
jiems akys blizga iš džiaugsmo sulaukus nak
tį, kurioje gims mažutis Kūdikėlis Jėzus. A-m , c • »
pie tai jiems bobutė daug jau kartų paša- S Kamarąs Iviotor Service
kojo. « AI.I. KINUS OF HKPAIKING - OVEItHAI I.ING S

— Bobule, pasakvk mums dar ka nors a- g 2«2» u. 4 uit st. t<*i. i.AF«ycii<> kimiu K
pie mažutį Jėzu — prašo maža Marytė.

— Vargdienėlis, tokis mažutis, tokiame
šaltv ir kaipgi Jis nesušalo — gailestavo 5 links.viv sv. kalėim. svem'iv iii laimimu nai .iv metv 
Marytės sesutė Onytė. 8 lenku visiems savo kosti mekiams ik okaegams

— Ar neatsimeni, juk’ bobutė sakė, kad Š M. Ezerskis
’’į SlluJ‘,Sllnn “ ? 7~i’,o.""kas- S 2649 W. 47th St. Lietuviška Taverna Tel. Vir. 2447 § $

— Atsimenu. Jautis gal buvo toksai, kaip ak__________________________________________________ Jį <&"
mūsų Margis.

—Kikia tu kvaila — atrėmė Jonukas. —
Argi tik tokie, kaip mūsų, ten ir tėra jaučiai.

Tnp'LAlT I Viktoras ir Morta Naureckiai
ris — žingeidavosi Onytė.

— Labiausia! Jis buvo daug didesnis, — 
aiškino Jonukas. — Kaipgi tokių niekų ir 
nežinai ’

— Nesiiiarkife, vaikučiai, — ramino bo
butė, — aš jums pasakysiu apie mažų Vai
keli, o jūs klausykite.

Subėgo visi vaikai lovelės, o bobutė atsi
sėdo šalia pečiaus ir pradėjo. Pasakojo 
apie angelus, Mariją ir Juozapa, piemhnė- 
liiis ilvai ilgai, kad vaikučių akelės pradėjo 
merktis, galvelė lenktis, kol vienas į kitą 
atsirėmė neužmigo saldžiu miegeliu.

Jau ir ugnelė židiny išblėso. Šaltis lan
gus įvairiausiomis gėlėmis ir nematytais la
pais išpaišė. .Ant stalo stovėjo maža lem
putė menkai apšviesdama kambarį. Pama
čiusi bobutė, kad jos klausytojai sumigo, 
pasikėlė, apklojo vaikus ir širdy palinkėjusi 
jiems gražinusiu sapnų, užpūtė žiburį ir pa
poteriavus nuėjo gulti.

Sumigo visi, visur tylu. Sapnuoja vaikai 
saldžius sapnus. Ore tik mėnulis beria sa
vo sidabrinius spindulius žemėn, kurie spin
di sniego žvaigždutėse įvairiausiomis spal
vomis.

LINKSMŲ ŠI’. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ
XAUJIJ METŲ $

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir D raugams

WHITE STAR TAILOR
Cleaning, Pressing & Repairing 

Suits Made To Order

2653 W. 43rd St. Tel. Laf. 4116 g
CHICAGO M

l.'iOI S. FiiiiTirlil Avė.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams iv Draugams

LOUISE BEAUTY SHOP
Louise Rackauski,' prop.

I ’ER M A N ENT \VAVINU 
IIAIR PYKINU — A Speeialty

VVaves .......................... $1.95 to $5.00
4458 S. Francisco Avė. Tel. Laf. 9723

LINKSMI' M. KALĖK) šVENVU llt LAIMIMU’ %AF.IV ME’I'V 
LINKI! VISIEMS SAVO KOSTVMEHIAMS III DltAI GA.MIS

LINKSMI ŠV. UAl.Lln ŠVLNČII Ii: LAIMIMU NAI .IĮ ME’I'V S 
LINKIMI'. VISIEMS SAVO KOKTI MEItlAMS llt l»lt.\l GAMS į

Povilas ir Agota Giedraičiai
TII.KII’IV FOOD ŠTOKE

Tel. LAFayi-ltc »24.»

LINKSMŲ ŠE. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGI 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Saro Pažystamiems ir D raugams

DR. A. RAKAUSKAS

S
•rn

|| ELENA RAKAUSKIENĖ 1

4142 Archer Avė. Tel. Lafayette 4017
LINKSMI sv. KALf:l»V ŠVEMCp IK LAIMIMU NAI .K, METV S I 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTI MEItlAMS llt DltALKAMS $
?^ ?^ ^^ ?^ ^*“ ^* ^* ^* ^* ^** •* ^* ^* *^ ^^ ^** *^ *^ »^ ^* ^* ^^ ^^ ^* ^^ ^* ^* ?*«

Ri E ’LINKSMV ŠV. KALCIU ŠVENTU 'lt LAIMIMU. NAI’.II’ ME’I'V S 
S LINKIME 4 ISIIMS SAVO KOSTI 'MEItlAMS llt IMtAI GAMis *'

NIKODEMAS ABARAVIČIUS 
ir sūnus Leonardas

l’ilčernė ir (o ost inė

4600 S?. Fairfield Avė. Tel. LAFayctte 1340

įį I ZFItiA — gerimisl ifėrlnial ir kiinlžiuii.-lns alusS 4:iS# Ko. TaIiiiaii Avė. CIiIciiko. IIIIiiioI

i I.IMisMV SV. KALĖIM ŠAKMII llt I.MMIAOl \AI .IĮ METŲ B
LIMili VISIEMS SAVO KOSI! MEItlAMS llt DKAI GAMS R 4

i Frank Smilgis | j
j 12 |R S. Ail.ManHA<yc.:,lV 'tc' LAI a,« m- I7#R R

2 LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ K 
“ LIAKSMV SV. KALĖIM, šVFAYIV •»< LAIMIMU NAI JĮ METŲ & & vi/ // įfi.-j/

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTI MEItlAMS llt DltAI GAMS K ”

u

Petras ir Marijona Bliūdžiai
StUilalnlŲ ir mokykloms įlalkli) krautuve '

I.VIII K. CnlIDinila Ate. Tel. I.AFiiyelIe 1312

LINKSMI' S F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visii ms Savo Kosi nmeriams ir Draugams

JONAS PAUKŠTA
P,F(’FRNi«; IR (iROSFRNF 

4089 So. Sacramento Avė. Tel. LAFayettc 5563

N.IPJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Saro Kosinmeriams ir Draugams

UNIVERSAL SERVICE STATION
PFTFR \V. DARI i IK

W. 47th and Califomia Avė. Chicago. Illinois

R
R
&

RS
R
R
R

“ 8. LINKSMI, sv. KALftin. StEVH llt LAIMIMU NAV.U' MKTV 
LINKIME’VISIEMS S.VVO KOSTI MEItlAMS llt OKAI GAMS

Kazimieras ir Margareta Brasai K
(UtoSEItM llt IIESItV / K K ACTI VĖ

1131 So. I airi li'hl * Ate.
T

Cliiiani,, ll*i(iol«_  _ ___ M
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KALĖDOS VIDURAMŽIŲ LAIKAIS PIEMENĖLIŲ MIŠIOS
Lnznvein turėjo ir turi gru- Mišiose teks paminėti taip .... , . ,

„. .. . . , ..... „ , Rodos girdžiu pasveikinimu, ciertpsakomai mums branguzuis pritaikintas įskilpies ku- brangia ir laukiama šventi1. i- x <. ii • i- ‘i r1 v ! ‘ i A nzemmta, klusnia širdim Archangelui kulbe pn
rio.nis Įsi.mini,ga. švenčia sa-; Bažnyčiose altoriai žėrėjo .Matau Tave išvargusia, po nemigo ',iaklų, su kūdikiu <u,l ru:.kų Patarnautojai įr 
Vo šventes. Vpaė svarbos- žvakėmis ir visokiais papuo- Tenai — Miliuj Retliejaus prukarfėlė. • L,ilJS 1,.jl|Hi11/niin‘v
nėiiis. šventėms ji atsiilėju- Šimais. — eglėmis, pušimis, a-

taip kantriai lauke, .faute.-i trukdomi savo tikybos i.-pazi- ' Kiekvieno žmogaus talentas 
jie ir jos, jog gali šioje brau- nime. Dėkokime Kūdikėliui, gimsta drauge su juo. 
gioje šventoje pavargėlius pa kad mus taip užlaiko, globo-i
linksminti. ja. Lž tat, stengkimės tikrų 

Kalėdų džiaugsmų visur sklei

šiai ruošiasi, pasidabina visu malu ir kitais. Netoli altorių 
savo gražumu, kad tokiu bū- išsirikiuodavo Įvairios katuli- 
du šventė Imtu iškilmingesne kiškos draugijos. Vaikučiai, 
ir pagelbėti žmonėms vis au- Seselių prižiūrimi, suklaupda 
kšėiau į Dievą pakelti savo vo ilgomis eilėmis kaip ir 
širdį ir mintis. šiais laikais daugelyje vietų

Išminčiui tolimų krusi ii, pasdeiki.nl kūdiki alėja 
Prie kojų dėdiAni Jam dovanas iš aukso, smilkalų ir jngros 
Išpirdę balsų i.ugelų, prastučiai vargdieups skubėjo 
Skubėjo sveikint piemenų,s iš tpru...

mesi tanu va Ir |
Jus, uždainuodavo tam tik- sti’ •i‘‘i #a,im" Pavargėlį su
ras melodijas. čieli iškepti -U Pralaks,n.nti, kad
jaučiai, slvvos, košė bei kiti |vksi s>’kiu ^lėtume naujai gi

Sumanus žmogus lieka tur
tingu, kad Ir daug gėrybių 
netektu.

Ir vėl matau šia makt, čionai, su kūdikėliu esi
Šgpsais Marija mums Mišiose Piemenėlių

, o,i.v,daroma. Sumos metu giedoji-1 sopuliu širdų — įuiguiyių mums nešiKalėdos, viena (ini/.musių " " i ,, , ,. ... . ___
mai būdavo neapsakomai, įs- *s" spaliu — dėl mus didžiųjų nusidėjėlių...

Spauda — tai galinga jėga.
, . ... ... ... ... . .Tą, jėgų gerai panaudoję, su-

skamm.ynai buvo pristatomi į"1USI Kūdikėli džiaugsmo ku- kursin,e kuHfiros kinius, ap- 
valgiui ir vynas gėrimui. Ka- pina širdimi pasveikinti ir pa-|ginsime tikėjimų, pergalėsime 
ledų dienos pavakarėje, žmo- garbinti. > tautos priešus. Susipratę kata-

ir iškilmingiausių Bažnyčios 
kalendoriaus švenčių, be abe
jo buvo daug iškilmingiau ir
gražiau minimos prieš Ref’or- , , . . . . . . , .
, •• liui Jėzui išreikšti savo šir- sauhite savo jaukius, ,vo ir giedojo parinkti dai
visas pasaulis buvo katalikiš- pagarbų ir sveikini- Į ridančius. spindulius. Salose .nininkai vaikai ir vyrai;
1 h 11-,/,: mus. Po iškilmių, vietos vvs- jbūdavo išstatyti ilgi, milžiniš-'jiems pritardavo kiti tam tik-
kas, kurs Kūdikėliui .Jėzui *■’ • | . .....
prie kojų nešė gausias tikėji- kuPas a.iest.dio viršininkas k tikrai artistiškai is ąžuolo 
mo, ...eilės ir gailestingumo "‘‘turtingiems žmonėms iškel- ispiaustyti stalai. Priešakyje, 
dovanas taip kaip Trvs lš-i(lavo iškilmingą puotų, kuri garbingoje vietoje, ant auKs- 
minčiai iš Bylų šalies Jam i Įvykdavo tam tikrose salėse čiau pastatyto lyg sosto, po 

sinil- n(‘toli katedros. Ar galime gražiais sienoje įsmilsimais,
. mes įsivaizduoti koks ten

atnešė aukso, myros ir 
kalu.

Tni buvo katalikų Bažny
čia, kuri, lyg toji žvaigždė, 
atvedė visų Europą prie Jė-! 
zaus kūtelės, nes bedievybė,!

V ieto r i a M i I a še i • i či ūtė.

nės eidavo nuo durių prie di^ 
rų giedodami, “Kristus gi
mė, Kristus gimė, Kristus, 
nuims šiandien gimė!“ 

Vėlesniais laikais kada vie

ži. Miliūnus, M.I.C. likai remia pinigais ir raštais

TOWN OF LAKE
pūdingi. Ilgai ir kantriai žmo 
nės ruošėsi ir praktikavo,- kad
galėtu Kalėdų rvta Kūdikė-1, &hii lM‘r spalvuotus langus, ro.se galerijose, gražiai daina- nuolijos buvo spaudžiamos ir 

naikinamos, šios gražios ir

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

davo gražus vaizdas?
smlėjo karalius ir. karalienė. 
Kitoje salės dalyje, tam tik-

BRIDGEPORT
kūtdės,,,,, ......

Kalima sakyti, tais laikais B LINKSMŲ SF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
„v,> teveik nežino,„a. Anksti A’AW(7.WErp

Kalėda ryta. >nie»tėliV gatvė- Dn,,UMmS
se jau krutėjo žmonės. Seni Į F. IaJMdKAULKAo
miestai, kur gyveno karaliai SI Bl ('ERNE IR GROSERNĖ
ir karalienės, buvo katalikiš- *
ko gyvenimo centrai ir jie pa-
i/,mhm,,,''l'mmsekk^edn" 

se, valdovų duosnumu pasta-
tylose, karaliai, puošniu ir UXKS)ir j;.,- KA,tf:i,Ų ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. A. P. STULGA

ra savotiška muzika. O apie 
stalus, iš visų pusių, susodin
ta pavargėliai — raiši, akli, 
našlės, našlaičiai. Jiems Pa
tarnaudavo žibančiomis uni
formomis pasirėdę vyrai ir 
gražiais rūbais apsirengusios 
panelės bei moterėlės. Šie, 
lyg Dieve tarnai ir tarnaitės, 
šioje brangioje dienoje šiems 
Dievo pavargėliams nešė

FERDINANDAS URBELIS
Aukštos Rūšies Kepykla

1800 West 4€th St. Chicago, Illinois

858 West 33rd St. Chicago, Illinois

įspūdingos iškilmės pradėjo 
nykti. Pavargėliai Kalėdų i 
šventėje vieton skanaus val
gio ir gardaus vyno turėjo 
badauti ir kęsti šalti. Vienuo- 
liai ir vien,,.',lės laivo išvaryti !
lyg- paukšteliai iš savo pašto- LlEhSMŲ Al. hALĖDį ši AAe /( III LAIMINGŲ

gių ir skaudžiai persekiojami.

Tų žmonių gyvenimų prisi
minimus, pamatysime kaip 
mes šioje šalyje laimingi, kad 
galime laisvai, niekelio ne
kliudomi švęsti brangiais Ka- -- lgl4 Wegt 4?th gt 
ledų šventes. Kitur net ir *2

NAJ’JŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOE’S MARKET
IS metų biznyje

džiaugsmų ir laimę, kuriai 
taip ilgai ruošėsi ir kurios šiandie žmonės persekiojami, j 2

TOWN OF LAKE

dingų procesijų lydimi, trau- ’ 
kė ankstyvų šv. Mišių išklau
syti. Priešais karaliaus ėjo 
baltais rūbais apsivilkę gies-( 
mininkai, giedodami “Adeste 
Fidelis“; paskui .juos sekė 
kodytnešiai, kurie. mėlyno į 
dangaus linkui siuntė tirštus] 
dūmus. Tada sekė vienuoliai, 
rudais, baltais-ir raudonais 
abitais apsivilkę. Pasmukau-Į Jr 
daini, melsdamiesi, visi skubo w 
į tas reikšmingas iškilmes, į w 
paminėti ta brangių ir reikš-1 a 

" iiiingą dienų — Kalėdas.

Jau anksti Kalėdų rytų iš 
'visų bažnyčių bokštų pradėta 
skambinti; skambino jie link
smą žinią ir “ramybę žemėje 
geros valios žmonėms“. Į tai 
lyg atsakydami, skubo jauni 
ir seni su neapsakomu širdy
je džiaugsmu, kad tų dienų1

3259 So. Halsted St. Chicago, III.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

A. BUDRIS
Bl’ČERNE IR GROSERNĖ

929 West 33rd St. Chicago, Illinois

18-th STREET

i HALSTED EXCHANGE NATIONAL 
BANK OF CHICAGO

TO
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2

TOJ • .
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1929 So. Halsted Street Tel. Monrce €345
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kosi ūme riams ir Draugams

Town of Lake Garadžius
Dienų ir Naktį Patarnavimas

Tel. LAPayette 4151

LINKSMŲ AT. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

V. P. PIERZYNSKI
REAL ĮSTATE — GENERAL INSFRANCE'

$ 4559 So. Pauliro 3t. Tel. YARds 0145

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

LINKSMŲ ŠF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Liuli me Visiems Savo Košt anie riams ir Draui/ains

| PEOPLES RĘSTAURANTĮ
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Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir 

Kostumeriams

J. W. ZACHAREWICZ

»JSS3»J

d>N ft

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

J. LUKAS
Kepykla — Kepam Lietuviškų Duonų 

3339 So. Lituanica Avė. Chicago, UI.

LINKSMŲ ST. KALĖDŲ ŠVENČIU IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BARSKIS FURNITURE 

HOUSE, Ine.
“THE HOME OF FINE FFRNITFRE”

' Sinee 1904
1748-50 West 47th Street

CHICAGO, ILL.

MMCSMU SV. KAI.ftDV SVFACIV IH LAIMINOV NAV.1V METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTI MEKIAMS IK DK.M GA.MS

Bruno ir Stella Belunskiai
4530 So. Honore St.

BVČ-ERNfc IK GROSERNfc
Tel. I.AFayette 3525

Sveiki Sulaukę Šventų Kalėdų ir 
Laimingų Linksmų Naujų Metų

REO PACKING CO.

4538-40 So. Marshfield Avė.
NAPOLEONAS C. POCZULP

CHICAGO

ANNA IB BFSSELL IIABPEB, Sav.

1628 West 47th St. Chicago, III.

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

įBRON. ir STANISLAVA SAMAVIČIAIl
BCČEBNĖ IB GROSEBNĖ

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

I4NK1V VISIEMS SAVO KOSTE.MEKIAMS IK KRAIGAMS 
I4NKSMV SV. KALftl)!.; ftVENCIE IK IA1MINOE NAI JE METE

THREE STEPS TAVERN
Also Turkish steam batlis — Ladies & Gentlemen 

Separate Rooins for Ladies
Batbs open: Thurs., Fri., Sat. & Sun. ’Til Noon

4625 S. Paulina St. Tel. Boul. 2508 Jce Biknius

LINKSMŲ A’F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ZIGMAS IR ONA SEREIKAI ir SŪN
BUČERNĖ IR GROSEBNĖ

4549 S. Paulina St. Tel. Boul. 1988
»Geriausios rūšies valgomieji daiktai, teisingos kainos. 
Didelis pasirinkimas Kalėdoms. — Esame biznyje 25 m.

LINKSMŲ AT. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ILLINOIS MEAT 

MARKET
1858 West 47th Street

KAZIMIERAS BŪRAS Sav. Tel. LAPayette 4138
20 metų biznyje. Turi kostumerius visose k/donijese

K

pasdeiki.nl


MŪSŲ KALĖDOS

K.
DRAUGAS Penktadienis, gruotl. 24, 1937

BETLIEJAUS KŪDIKĖLIS buvo laikomi Dievo užkeik-
______ ____ * i ______________ taksiais, vienok. Neturtingas,!

Kaikurienis Kalėdų šven- arti du tūkstančiai metų kaip Kalėdos! Kuris plaukte jų Manytųsi, kad karalių Ka- Nazarietis, laimindamas ir ■ 
tęs reiškia kokius nors žibu- skelbiamas, o vienok dar ne- neaukia? Jauni ir nebejauni, ralius juisirinktų sau motinų pašvęsdamas brturtų įro- 
čius, auksuotus bei ramiomis mažai yra tokių, kurie telie- , mokyti ir neiiHtkyti ne1<an- iš turtingų valdovų dukterų. kad bii trumpiausias 
lapus, elektros švieselės ar gyvena nakties tamsybėse, traudami ilgisi linksmos V. Anaiptol, Jis išrinko Marijų kelias į amžinų gyvenimų. Jis
tam panašiai. Kitiems gavi- dar nesulaukė Kalėdų. Jėzaus l /.gimimo šventės. — neturtingų, nusižeminusių kalbėdavo: “Palaiminti be
rnų kokių dovanų: vaikams Mums Kalėdos yra dvasi-1 Tačiau už' visus labiausia mergelę. Juozapas skurdui jr- turciai dvasioje, nes jų dan-

įvairių žaislų; augusiems pi nis atgimimas. Žiemos šal- džiaugiasi tų dienų pasaulio gi i:el>uvo svetimas ir šalia f-’aus karalystė , o apie tur- 
niginių aiba daiktais naudin- čiai apie mus siaučia, tai via beturčiai, nes Kalėdos ypatin jo jaunasis Kristus dirbo prie Liolius štai kų skelbdavo:

ir nenaudingų. Kitimus beširdis pasaulis dažnai yra gai yra vargdienių iškilmė. varstoto ir taip praleido sa- ‘‘Higiau kupranugariui išlys-

Linkėjimai

gų
Kalėdos reiškia davimų do- mums žiaurus. Siauras ir ak- 
vanų bei siuntinėjimų sveiki- menuetas kelias, kuris mus 
nimų savo draugams bei ge- veda prie Išganytojo prakar- 
radariams. O dar kitiems Ka- tėlės. Vienok jei norime būti

K ristus buvo vo jaunystę. Juozapui mirus, Pro adatos ausį, kaip tui 

i. V. .Jėzus
Juk patsai

varguolis. Ne puošniam pa- • Jėzus pūslėtomis rauko-
loeiuj. ne erdvuose rūmuose mis dirbo dailydės darbų Na- iy«tę”. Tiesa, ne visi turtuo- 

gimė Ramybės Karalaitis, o garėto namas užlaikyti.
lėdų šventes reiškia užgimi-, Dievo vaikais, privalome tuo- Į prastoj stainelėj Betliejaus Laiko pilnybei įvykus, Jie a*sku» kad ll,aza t6ra
mų Išganytojus viso pašau- mi keliu eiti. Dažnai pasitai-' miėste. Jo dvaras buvo tvar- paliko varstotynėj plaktukų tlkrais Kristaus sekėjais,

lio laukiamos 1 ilties. ko, kad nelengva būti teisiu- tas; sostas gi prakartėlė ir ir pielų, mierų ir grųžt.i, at- ] Prezidentas Lincoln 'as kar-
Reikšmingai Kalėdų šven- gani, maloniam, pasiaukavu- I ,JO dvariškiai

tęs pripuola^ žiemos metu, šiam, Dievo įsakymus užlai-Į pjen,,enų.

kuomet dienos t nulipinusios, kančiam, Dievų ir artimų mv-Į-------

tingam įeiti į dangaus kara
lystę”. Tiesa, ne visi turtuo
liai i t raukiami tame skaičių*

Linkime Jums visiems Linksmų Švenčių. 

Jėzaus t /.gimimo Šventėje nuoširdžiai mel-' N.
sime Jo gausių malonių visiems mūsų brųn- 

giems Prieteliams ir Rėhiėjams, o Naujiems 

Metams, kad Jums Brangieji, teiktų svei

katos, paguodos šildai

maloniu.

ir gausių dvasiškų

L- «

buvo saujelė šisveikino su Savo Motina, ir tų pareiškė, .jog ‘‘Dievas iš- 
| išėjo pas savuosius — paa tikro myli beturčius, nes jų

====x šios žemės nuskriaustuosius, tiek daug yra sutvėręs”. Die-

Nuoširdžiai linki,

ŠV. KAZIMIERO SESERYS
u
Juozapo Marijos Viloje.

apsiniaukusios, naktys ilgiau-1 bučiam. j siaukojimų, kuris nebijotų jo- i Kristaus prietcliai buvo be- vo Sūnus juos taip pat myli^
sios ir šaltos. Išganytojos gi-j Bet tiktai per tuos gerus kių sunkenybių. Jei Dievus' turčiai. Ne kunigaikščius, ne nes Jis “būdamas turtingas, 

mimo laikais pasaulis kaip darbus kasmet mes sulauksi- gyvens mūsų sielose, nes nie- Rytojus, ne išlavintus jau-!dėl mūsų pasidarė beturtis, 
tik toks buvo. Išėmus žydus, nie Naujų Šv. Kalėdų, kurios į kuomet nepaklysim, o visuo- „,.(,iįus išsiuntė Kristus skel- kad Jo neturtu mes būtumėm 
visam pasauly pagonizmas padarys mus broliais To, ku-' inet ir iš didžiausių pavojų i ,)ti žmonijai išganymo moks- turtingi” (t. y. dangaus tur- 
viešpatavo. Meilės artimo tuo ris seniai Betliejuje gimė. I pergalėtojais išeisim ir Šv. i ja Atvirkščiai, pirmieji apaš- įlais). Taip. Skurde Jis gimė

‘<4

met nebuvo. Apšvietus žmo- “Jis tapo žmogaus sūnumi, į 
nių mases, darbininkai, visiš- kad mes galėtume tapti Dievo 
kai nematė. Visur, buvo ver- ’vaikais. Jis tapo bejėgis, kad 
p.ja, priespauda. Ilgos uak- tik mus sustiprintų. Jį suvy- 
ys metų-metai slėgė žmonijų. [stė vystykliais, kad mes bū-i 
’asaulis turėjo Viltį, kad tume išlaisvinti iš nuodėmių. ; 
įuomet nors kas ateis išlais- I Jis tapo mažu vaiku kad 
jus žmonijų, suteiks jai apš-[mus padarytų didžius. Verk- 
ietų ir atneš Naujų Mokslų damas Jis atėjo į šį pasaulį, 

— Gerųjų Evangelijų. Kris- kad nušluostytų mūsų ašaras, 
tus tų padarė. Gyvulių tvarte Jis gimė, kad

Tylia gruodžio naktį Bet- nuvestų mus į mūsų dangišku 
liejaus tvartely, niekelio ne- tėvynę. Visoje žemėje Jis i.e-

Kalėdu 
‘ ‘ K r i

džia ugsmo aidai tatai buvo neturtingi, nemo- gvveno; neturte ir mirė.
v. įsius gimė skambės kvti žvejai, bet jie nugalėję |»įnHUjų Kalėdų rvtų auge-
^•dgse. 'pasaulį.. lai skelbė linksmų naujienų 

laikais skurdžiai ne pasaulio didžiūnams, o
-tt. ■ ■ ------------- Betliejaus varguoliams. Kfl-
BRIGHTON PARK ilikėlis pirmutiniu Savo kvie-

— dimu pašaukė pas Savt> būre-

k n n. r. j. j. ais

fou/lS 

įjta a

Cl,ristinas

' M / » . • ' II 1

pažintas ir niekime nepriim
tas gimė pasaulio Išganyto
jas. Auklėjosi Nazarete. Dir
bo paprastų staliaus darbų.

turėjo sau vietos dangaus ka
ralystėje”.

Šios Kalėdos tegul būna 
mūsų tikru dvasiniu atgimi-

$ LINKSMI7 .ŠU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ fi 

S A’jr./C METŲ |
ę-i Linkime I isiems Saro h imtumeriams ir Draugams H*
g THREE STAR BREAD «

MAROZAS BAKING CO., Ine. |
Chas. L. Maroza, President •

4322 So. California Ave. Tel. LAFayette 1515
CHICAGO, ILLINOIS

Jis gerai pažino žmonių var- mu. Švęskime jas ne vien tik
gus bei negales. Matė pasau
lyje trukumų meiles artimo, 
apšvietus ir pažinimo tikrojo

paviršutiniškai, bet dvasiniai 
ir vidiniai. Eidami prie Kū
dikėlio Jėzaus maldaukime

lį piemenų, ir tuomi parodė, 
kad Jis ypatinga meile, myli 
beturčius. Kidėdų rytų Kūdi
kėlis vėl kviečia prie Savo 
lopšelio bažnyčioje pasaulio 
vargdienius: “Ateikite pas
Mane visi, kurie vargstate ir 
apsunkinti esate, ir Aš jūs 
atgaivinsiu”. Yien tik Jis 

įgali mūsų naštų palengvinti.
Gimtaras

Sulaukus kiJčdų šniičių. mūsų mintys skrenda prie lu driiiigų. 
kurių pagcllut suteikė lokius malonius ir linksmus praeitus mehis.

■įrangai sinlgm mūsų gyM-njiini tiksli), o taip pat suteikia «■»- 
limyhčs kiekvienais metais, lient |M»n..i savaičių atitraukti ir pa- 
iuosiioti juos nuo kasdieninių nemalonių ir Įkyrių rūpesčių, gi 

loji proga suteikia nuims didžiausių malonumų jiems patarnauti.
Mes liūtunie begalo laimingi, kad švemčignt kalėdų ir Naujų 

.Melų šventes, tmėttiine mūsų draugus savo taiijie čionai TAItlIlt 
PARMOJĘ. kur daliai' dėjai švilpia -- ūžia ir siaučia sniego pū
gos. Mes uurėtiinu' (rodyti .Iums mūsų širdingumų ir tikra lietu
viškų \i.išingumų.

kadangi tas atrodo tieji ykdonta ir mes asmeniai negalinu' pa
linkėti mūsų draugams bei biči'uiiains Linksmų kalėdų švenčių, 
šiuomi .Iums linkėjimus su Kalėdų šventėmis ir ludinkj'sime lai
mingų Naujų IU3M metų!

Jūsų MR. aini MRS. JOSKPH J. B.M'HINAS, ,
Stalus, Mleliigau

Dievo. Jis mokė žmones iš- kad užkurtų mūsų širdyse 
ganymo kelio. Jo mokslas jau meilę Dievo ir artimo ir pa-

TOWN OF LAKE

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
\ NAU JŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriiims ir Draugams

YOUR NEAREST UNIVERSAL 
FOOD *STORE

JAS. JANUŠAUSKAS
4301 So. Washtena.w Ave. Tel. LAFayctte 6095

Mes pristatome į natinis.

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave. Tel. BLVD. 7042
arti 47tli st.

Vai.: nuo 9 iki S vakare. Seredoj pagal sutartį

BRIGHTON PARK

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Pači je ubams ir Draugams

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTIST 

X-Ray
Hours: 9-9; Suntlays by Appoiiitment

42C4 Archer Ave. Tel. Laf. 3122. Res. Vir. 0767

LINKSMŲ -ŠU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostnmeriams ii Draugams

JOHN A. KASS
JEVVELRY — VYA1CHMAKER

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkimg Visiems Savo Pažystamiems ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

=« Linkiu Visiems Stiro l\ osl u merinms ir Draui/ams

gį PRECIN PHQTO STUDIO
PHOTOGRAPHS OF HIGH QUALITY

\Y»iltl.ing l’lmtograplis a S|>eeialty
4309 Archer Ave. Tel. VIRginia 2481

5 doors west of Albanv

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu, L isiems Saro Kosi unierioms ir Draugams

ARCHER MARKET
JOHN AVAII1ZLNAS, Prop.

4214 Archer Avenue LAFayctte 4247
CHICAGO

4216 Archer Avenue LAFayette 8617
CHICAGO, ILLINOIS jg

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
< NAUJŲ METŲ

-Linkiu Visiems Savo Kosi umeriams ir Draugams

CALIFORNIA INN
M. BIAGO, Prop.

\VINES, \VIIISKEY, G.OOD BEER, 
SANDVVJCIIKS

4358 S. California Ave. LAFayette 1490 f
CHICAGO, ILLINOIS fil

CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

14 4

Nariai:

J. LIULEVIČIUS 
S. P. MAŽEIKA 
A. MASALSKIS 
A. PETKUS 
P. J. RIDIKAS

S. M. SKUDAS 
I. J. ZOLP 
LACHAWICZ IR

SŪNAI
|, EUDEIKIS 

IR TĖVAS

, ■»■)» t.š’*. v* n -»-«• -•>» t M



Penktadienis, gruod. 24, 1937

zorų ir Bernmndų saly, sliūk- 
so taip vadinamosios Sarga
so jūros, apie kurias rašoma rado. Jis dingo vidurdienį, j vis llo,'i ištirti Sargaso juros 

daug įdomių, keistų ir baisių I tylioje jūroje. Karo metu čia paslaptis. Bet vis tik utsiran- 

(Tęsinys 8 pusk*

ROSELAND

daly kų. Saigaso jutomis labai gllvo trys vokiečių povandeni- 
pavojinga plaukioti laivams.

Didžiausias visų jūrininkų 
siaubas

u iai laivai. Jie persekiojo Au
stralijos karo laivus, bet pa
tekę į Sargaso jūras — din-

Atlanto vandenyse, tarp A- šauksmus per radio-girdėjo ')e ^hiioa. Atiodo, kad ten

MARQUETTE PARK

M. LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ jįį--------- ----- p----  . . 32 NAUJŲ METŲ S
daugelis laivų. Bet kai atsku- £>'entt kažkokie baisus gy \ u-į g Linkiu Visiems Savo Kostumei tams ir Draugams R»
K'jo į pagalbų — laivo nebe-j ,uu» kur,e Puo]a ki<,kvien*» ku"1 DANTO •

nes vietomis yra seklumų, po
vandeninių uolų ir vandens 
apsemtų salelių. Kai kuriose 
vietose dideli vandens plotai 
apaugę jūrų žolėmis ir atro
do, lyg sausumos pievos. Tar- : 
pais tų žolių sluoksnis toks i 
storas, kad laivai negali pro 
jas prasimušti. Sargaso jūros 
dugne auga milžiniški van- 
vandens augalai, kurie vieto
mis sudaro ištisus miškus. 
Čia veisiasi milžiniškos žuvys, 
dideli ir maži vandens gyvū
nai. Be to, tvirtinama, kad jū
ros dugne esu milžiniški tur
tai — gausybė brangių perlų.

«»JSK»WK»SKWWWKW»W»»»#W.'«»B!»»*W»»»WW3
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

MRS. PETRONĖLĖ JAVRA
Užeiga

10851 S. Michigan Ave. Chicago, III.

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J. KODIS UŽEIGA
2622 West 69th St. Chicago, IU.

Tel. Prospect 6629.

LI.NKKMV SV. RAI.ĖI)I.I ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

O PETKUS I.G.A. STORE
“IVIiere Quality Rules’’

Grooeries, Meats, Fruits & Vegetables
1C742 S. Michigan Ave. Phone Pullman 0841-0842

Koranu, brangakmenių ir tt. . . 
Bet apie juos žmonės dar la
bai nedaug težino.

Laivų kapitonai, kuriems 
teko plaukioti Sargaso jūro
se, pasakoja daug paslaptingų 
ir baisių nuotikių. Jie tvirti
na, kad tenai įvyksta netikė
tini dalykai. Mažesni laivai 
staiga dingsta jūros gelmėse 
ir jų niekas niekados daugiau 
nesu randus. Čia dažnai pasi-

Li.

1

Į LINKSMŲ š\. KAILIU ŠVENČIŲ ik laimingų naujų metų feį 
'■ linkimi: visiems SAVO kostumeriams iii draugams "•

ROSELAND DEPT. STORE
P. PAZNOKAS, Prop.

Pullman 1293 10707 S. Michigan Ave. Chicago ,111.

C. J. PAZNOKAS
Lietuvis Advokatas jįį

»10707 S. Michigan Ave. Tel. Pullman 1293

SS
»S»J!S»«»3»35S3K3Bi»»:»3B»«»WI»aB»:3BJ»3S3S»:5??BKSS»«W«M»; 

rodančios jūrų pabaisos — S linksmų ftv. kai.ėiu. švenčių ik laimingų naujų metų 
. • • v a LINKIU VISIEMS SAVO l’ACIJKNTAMK IK DRAUGAMS

keisti gyvūnai — milžiniški as- R T .| Dr. A. W. Jacobs «
DENTIST B i M

S 10758 S. Mh-higuat Avc. Pilone PuIZman 7235; Kės. Pullman 02#3

K J
I.INKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS UI DRAUGAMS

tuonkojai, žalčiai ir kitokios 
baisybės. Todėl artėjant į Sar
gaso jūiįis, net seniausi jūri
ninkai dreba ir baiminasi.

Amerikos kapitonas Murro 
įlankas norėjo patyrinėti 
Sargaso jūros gelmių dugne 
augančių miškų ir keistų gy
vūnų. Bet vos tik jis valtimi 
atsitolino nuo laivo valtis 
staiga nugrimzdo ir kapitono 
niekas daugiau nebematė. Su ! 
juo kartu žuvo ir du jūrinin
kai. Kiti laivo įgulos .vyrai 
matė, kaip valtis staiga pra
dingo žolėse, bet kodėl — nie
kas negalėjo išaiškinti. Prieš 
put didįjį karų Sargaso jū
ras norėjo ištirti švedų kapi
tonas Halmudsenas. Apsivil
kęs tobula narūno aprėdu jis 
nusileido į vandenį, įsakyda
mas ištraukti jį tuojau, kaip S 
tik jis duos ženklų. Bet laivo 
įgula tokio ženklo nesulaukė.
O kai pradėjo traukti, tai iš
traukė tik lyno galų. Plieninė 
virvė ir kvėpuojamasis vam-

lėmis. Kas pagrobė drųsų ka- $ 
pitonų — liko paslaptis.

1921 m. Sargaso jūroje din
go du dideli žvejų laivai, nors 
tuo metu jokios audros nebu
vo. 1924 m. ten žuvo norvegų 
prekinis laivas. Jo pagalbos

KJEV/S, 
KiO'.’. X JdST GOT

• PALMER TAVERN
CHARLES GIRA ADOLPH BONZIS

AVines, Liųuors and Beer

133 East 107th St. Phone Pullman 0282

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

William W. Malakawsky
ROSELAND SANITARU BARBĖK SHOP 

10722 S. Michigan Avc. Tcl. Pnllman H2»6

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linh>u Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

TUMONIS COAL CO.
10742 S. Wab'ash Ave. Tel. Pullman 8092 ir 8096

Anthony Tumonis, Sav.

LINKSMŲ SV. KAI ĖDI ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS

Juozapas ir Marijona Romanauskai
l'iMili siiop 15 melų m>oijje 

1(1735 Sn. Mlchitrran Tcl. Pnllman 7635
zdis buvo nukirptas, lyg ži i k-

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

SILVERBROOK ICE CREAM CO.
10813 Edbrooke Ave. Tel. Pullman 4205

J. Miseviek, Sav.

THE GOOFLS FAMILY
Aee CRAZV 

HRVEM’T WF
A LOflM OF *IOOO-| EMOUGH DVBTS 
amo vie re goimg J td pav off 
STRAlGHT TO f\ AvRWA0V? 
Humore». r comt y amo europi 
HPVFTo RETURN2 į V/HBMVOU CAmT 
Tt-ie MOMFV POR 71 EVeM AFFORO

VtMJ MUŠT BE MAO — TO THiUK 
cf spemoimg Auuthptt MOJEV 
to goto eueore, vjhek) vjE'Re 
Actuauuv im Rags ,<5tarvimg amo 
Just a short jump aheAO of 
THE BREADLIME'.'. VJMFTTS THE 
SruPBMOOOS ATTRACTIOM cm e c? 
TUtae. Auvvjfly ?2

DRAUGAS

.MODERNIŠKAS MĖSOS MARKETAS

Taipgi tariu ačiū visiems, kurie rėmėt 
įjj mane per 23 metus šiame užeigos name ir J 

?»»»»«»«»? §5 restorane. Gėrimo biznį ir namų parda- 
linksmų šv. kalėdų švenčių ir laimingų | »viau. Pasilikau tik prie paminklų išdirbys-

2433 W. 69th St. Tel. Prospect 6940
Išvežiojau! Dykai pų

jg 3958 West lllth St- TeL Beverly 0005
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ »
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MAPLEWOOD UŽEIGA
2359 West 69th St. Tel. Grovehill 1960

Selilitz Alus — Užkandžiai — 1’. A. Mureika, Sav.

• > . b:

I,

I Linkime V“iems Say° Draugams ir 
1 1 Kostumeriams

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!į LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir D raugams

FRANK IR MARCIJONA DARGELAI
HIGHWAY SERVICE STATION
Marink Greasing — Battery Service

Pietrytinis kampas 70th St. ir Western ave.
Tel. HEMloek 1017

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ £P. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ*

Linkiu Visiems Sava Kostumeriams ir Draugams B
JOS. N. BAUBKUS

SOUTHWESTERN SERVICE STATION

7000 Sc. Western Ave. Tel. Hem. 9615 -jg

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ESTELLE SHOP
MOTERIŠKI; RŪBU KRAUTUVĖ

8959 So. Loomis St.
STEFANIJA LAURINAITIENĖ, Sav.

Tel. Beverly 9459 31 Main Street
INDIANA ILARBOR, INDIANA

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ SVENĖIŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ S jS$
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI MŪRIAMS IK DKAI <;AMS Jį M

W. A. Ludwigs Co. » S links:
1H ARDAVAU E S

Bliie Island Avc. ai, 19IK SI. Tcl. lanal 8«4(»

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ | 
NAUJŲ METŲ į

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

HIGHWAY BAKERY 8
PAUL STANKUS & SON 

7053 Archer Avenue Tel. Hemlock 0027

By H. T. Limo'
---------OlOM T you
HEAI? ? THE SiPiMESE 
Vv/iMS ARE <30* M G 
TD SWIM THE
EU3USK <3HAMME*_—,

I s
Z

į Linkiu Linksmi; Šventi; Kalėdų ir Laimingų 
Nauji; Meti; Visiems Savo Draugams, 

Pažystamiems ir Kostumeriams.

tęs.

MRS. A. BITTIN

SELECT BRAND

MEAT PRODUCTS

FUHRMAN & FORSTER 

COMPANY

W LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
$ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Pažystamiems ir Draugams

| JULIUS PRUSIECKI
įį LAIDOTU vii; direktorius ir 
fr BALSAMUOTOJAS

Dieną ir Naktį — Ambulanso Patarnavimas

}IU šv. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Įlinkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KELNER - PRUZIN
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Geriausias Patarnavimas — Mozeris Patarnauja
i
fe

S Phone 9000 620 W. 15tb Ave.

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

| Chicago Meat Market
1847 W. 47th Street 
1710 W. 47th Street 
5201 So. Ashland Ave. 
2428 W. 47th Street 
4319 S. Archer Ave. 
JOE. G1ELTCZ, Sav.

Tel. ProsjM'ct 2478 
Lietuvis Menedžerius K. Z.
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Rt. Rev. Fulton J. Sheen. Ph. D. kas gi atskirs mus nnuo Kris. lės entuziastai, ėjo, ntsiliepda- kaip ir kiti galiūnai matė pir- j<* Yeisalėjc, kuri apleido pa-' bcl»
-jr w j ~ j-r v« . taus meilės? ar vąrgas? ar mos Sv. Povilo žodžiais: “Tai ma jo. Savo ištrėmime Sv. K- taįkfinai ir jie gal iš jo tvčio-i Kaniielie.č.iii, Yargšiii kliuMeiles ir JMeapykantos Kryžiai j suspaudimas? ar badas? ar Išimieji dalykai, nei stiprybė, lenas saloje, Na,x>leonns mus- jasi. Jis daugiau nebėra ju liečiu, ir matyk šimtus kilu 

' plikumas? ar pavojus? ar per- nei aukštumas, nei gilumas, tė apie tuštumą savo paties valdovas, jis yra lavonas, kar- šventųjų vienuolijose ir klaupk 

nei joks kitas sutvėrimas ne- gyvenimo ir karaliaus Liud- stas ir baisenybė Netrukus | daly ko, kurio pasaulis kvai-

duris vienuolyno

Su lietuvi no Kun. A, T. (Sam’ata)

Pasaulis atsižvelgia į Kataliku ti mylėtas daugiau kaip tva- 
Bažnyčią taip, kaip atsižvelgė linini? Argi ne Dievas turi

j sekiojimus? ar kalavijas?...
1 Bet visa tai mes nugalime 
dėl to, Kurs mus mylėjo. Nes 
aš esu tikras, kad nei mirtis, 

į Jėzų Kristų bfiti mylėtas daugiau nekaip nei gyvenimas, nei angelai,
Tai yra mano gera laimė žmoniis’ Argi ”e Meil’ ,tori|nei kunigaikštystės, nei galy-

priklausyti Katalikų -Bažny-' hi'l'i^'’'l5,a <lauK"ul np1inJP "ei dabartiniai, nei bū-
čiai. kari yra neapkenčiama. vęs taip mylėtas iki aukos ir
Ji, iš tikrųjų, yra mylima tu, Ka gi istorija kalba? į maldos laipsnio. .To Kryžius
kurio žino Jos dieviškąjį po-' , .. , buvo nuplautas meilės ašaro-
, , ! Atversk istorijos puslapius
budį, bet Ji taip pat yra ne-! , „

4-i * i • ir įvardink bent vieną žmogų,fcpKenciama tūkstančių, kurie * e 1
sako, kad Ji lyg pasenusi, lyg kurs P° sav° niirties būtų bu- kartos ir giminės, kaipo mei-

atsilikusi, lyg prietaringa ir n ADV

nepažangi. Visgi Ja pagerbia1 M A K Ų U D 1 1 Ei r A K K

ir vadina Motina tie kurie iš «*«*«****»««*«**«**«**«*«**««*«***«** Aiouna tie, kuneisis //? LAZJ/LVG(Z

mis kiekviename laike ir am
žiuje. Prie Kryžiaus visos

galės atskirti mūsų nuo 1>ievo viko XIV-ktojo, apie kurį ta- ir aš ta.ip pat susilauksiu pa liškai visada klausia šventųjų 
meilės, kuri yra mūsų Vieš
patyje Jėzuje Kristuje.”

Napoleonas 'matė visa tai,

rė; ‘‘šis galiūnas karalius nė- nnsios dūles, 'lai yra, kas a- sielų: “Ar dėl to įstojai i šią
ra dar miręs ir liet dabar jis J’*1* ,lian- bedugnė tarp vienuolijų, kad buvai apvilta

mano didelės nelaimės ir vie- 'meilėjraminsi vienas savo kambary- i r

a

MARUUETTE PARK

LINKSMU .S i KALĖDU ŠVENČIU III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo K ostumeriams ir Draugams
MARQUETTE PARK REALTY CO.

(Jeneraliai Kontraktoriai ii; Namų Statytojai.
6909 S. Rockwall St. Tel. Grovehill 0036

John (i. Mezlaiskis, Pirmininkas
nĮ, kurią Jo meilė sukūrė. I’a-

I LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kosiumeriams ir Draugams

ALEX ALESANSKAS
.MOVEItIS l.K EKSI»RE$I\I\K \S llt GHOSEKNT.S SAV.

•J ’ >■ ■■■«,-> ii *i' .i|i«ii'(p .
i špatavimo Jėzaus Kristaus, skubus ir aidės: “Ne, aš ne 
.kurs yra skelbiamas, myli- dėl to esu čia. Aš niekada ne
imąs ir esantis visoje visato-Į buvau apvilta meilėje. Mano 

pirmoji meilė yra mano vie
nintelė meilė, būtent, Man,o

atsakymas 
((1

h 11 s

Jei nori kitų įrodymų, sa
li vo ranką uždėk ant kai ku- 
| rių širdžių, kurios Jėzų Kris
ti tu priima kasdienėje Šv. Ko- 
S uranijoje ir pats pajusi ug-

Jos gauna dvasišką pagalbą,, 
bet kiti taip Jos neapkenčia,' 
kad varo lauk iš savo krašto, 
o vėl kiti vien toleruoja ir.1 
nežiūrint kiek daug būtų at
skirų sektų, kurios nesutinka 
ir vaidijasi tarp savęs, apie 
Ją dažnai kalba ir atsižvel
gia Į Ją, kaipo jų vienintelį 
priešą.

Meilė ir Neapykanta

Pasaulio atsinešamas į Ka
talikų Bažnyčią, lyginasi jo 
atsinešimui Į Jėzų Kristų. 
Viešpats Jėzus buv,o taip pat 
mylimas ir buvo taip pat ne
apkenčiamas. Niekur neranda
me tokios atsidavusios mei
lės, kuri aukojama Jėzui Kri
stui ir niekur nerandame to
lygios neapykantos. Tat, yra 
tinkama atsakyti tokiems 
klausiniams, kaip: Dėl ko Bu- 
ddizmas nėra neapkęstas, ir 
dėl ko Katalikybė yra neap
kenčiama? — klausiant: Dėi 
ko Buddha nėra neapkenčia
mas ir dėl ko Jėzus Kristus 
yra neapkenčiamas? ’i

Pirma, žodis apie meilę ir j 
neapykantą Kristaus asme- i 
niui ir kitas apie Jo 'Bažny
čią. Yra dvi didelės pasijos, i 
kurios apninka mūsų Yiešpa- I 
ties gyvenimą, kaip nė vieno į 
kito žm,ogaus, kurs kada nors 
gyveno, būtent: meilės pasi- j 
ja ir neapykantos pasija. Jė- I 

fzus Kristus kalbėjo, kad bus 
mylimas. Jis kalbėjo, kad bus 
neapkenčiamas. Jis kalbėjo, 
kad bus garbinamas. Jis kal
bėjo, kad bus išjuoktas. Jis 
kalbėjo, kad bus mylimas iki 

-paskutiniam; Jis kalbėjo, kad 
bus neapkenčiamas iki pak
vaišimo; ir dvikova tęsis iki 
pasaulio pabaigai. Neapkenti- 
mas Jį pakels ant kryžiaus, 
bet ant jo kabodamas — Jis 
priartins visus mylėtojus prie 
Savo Širdies, kuri yra Meilė. 
‘‘Aš gi, kuomet būsiu pakel
tas aukštyn nuo žemės, visa 
patrauksiu prie Savęs.”

Jis kalbėjo, kad bus metė
tas daugiau nekaip tėvas ir 
motina myli savo vaikus, ir 
daugiau nekaip vaikai myli 
savo tėvą ir motiną. Tai ne
reiškė nemylėti savo tėvų ar
ba nemylėti savo vaikų. Tai 
reiškė juos mylėti vien tak 
Jame. Jis nekalbėjo, kad tu
rime mažiau mylėti vienas ki
tą, bet vien kad turime Jį my
lėti daugiau. Tr, argi tai nėra 
protinga ir išmintinga? Argi 
ne visas turi būti mylėtas 
daugiau nekaip dalelė? Argi 
pati ugnis nėra vertesnė už
žariją? Argti visuma nerti i 
brangesnė už dalį ? Argi šven- i 
tykia nėra kilnesnė už pilio- Į

ių? Argi ne Kūrėjas turi bū 1

NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

NARYLD’S KEPYKLA
2424 W. 69th St. ir «558 S. Westem Avė.

Tel. Prospect 5705

LINKSMŲ £'F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GEORGE SKOBY
MKRC1TANT TATLOR

2415 West Marąuette Road Tel. Hemlock 6296

LINKSMŲ ,%'U. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
‘ NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
GEORGE’S MEAT MARKET

2743 West 59th St. Tel. Hemlock 3452
JURGIS BRAZAUSKAS, Sav.

Pristatome į namus.

i

X

7126 So. RQckwell St. Tel. Republic 5099
& *■' biznyje g

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Paeijentams ir Draugams

DR. A. R. LAURAITIS fe
' DANTISTAS fe

2423 W. Marąuette Rd. Chicago, Illinois A*

LINKSMŲ ,$F. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ | 
i S NAUJŲ METŲ X

Linkime Yisiems Savo Kostumeriams ir Draugams
MIKE’S TAVERN

Užeiga — Mrs. L. Kardelienė, sav.
6538 So. Westem Avė. Tel. Grovehill 4223

A. MTCHAT.O, Mgr.

GARSINKSTĖS “DRAUGE*'

BOARD OF EDUCATION
District No. 99.

CICERO, ILLINOIS
Sveikina visus Ciceros Mieste su Šventomis Kalėdomis 

Lai Šios Šventės Būna Linksmos ir Laimingos!

President
FRANK E. SVOBODA 

Members

EUGENE CLARK 
JOSEPH S. IDZIASZEK 
JOSEPH B. KOVARIK 
FRANK J. NOVAK 
EDWARD J. SASS 
JERRY B. SILHA 
MICHAEL SOLAR 
NORBERT TUMAVICK 
JOHN W. VOLLER

Yiešpaties ir Mano Dievo Am
žinoji Meilė.“

Nėra reikalo dauginti dū
dininkų skaičių. Net tavo pa-

(Tęsinys 7 pusi.)

t

Sveikinu Visus Draugus, Gimines, pa
žystamus, ir Katalikišku Laikraščių Lei
dėjus ir Raporterius su Linksmomis Ka
lėdų šventėmis ir Laimingais Naujais 
Metais!

JONAS A. KRUSZA
Šv. Kazimiero Kapinių Superintendentas

Nuoširdžiai Sveikiname Draugus, Pažystamus, 
Kostumerius ir Visus Lietuvius ir Linkime Linksmų 

KALĖDŲ IR LAIMINGU NAUJŲ METŲ!

X

INTERNATIONAL WINE & LIQUOR CO.
Pas Lietuvius visuomet yra geriausia pirkti

4611 So. Ashland Avė. Telefonas Boulevard 0470
CHICAGO, ILLINOIS
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MEILES IR NEAPYKANTOS KRYŽIAI 1 ryti visus žmones draugais ii kuomet nusikaltėliai “į juos į geli jų, jei norime surasti j 
bičiuliais, o priešai Jam davė svi'dė dumblų, buvo jų pa-.priežastį dėl tos paniekos iri

---------------------- j baisių ir karčių mirti. i čių noKdhybės priesaika. j neapykantos nemarumo. Ar

(Tęsinys G pusk) kurie Jį nukryžiavo. Tai bu-j 1 r jokios priežasties neba- -j-nj ||(-|a „jeko tokio, ka^ta* gul* buvo
on trakti ii a ut ti inkų i •• n i»5111 V_ Vt t i I i* I .Iii imft I įlinki

ties troškimas dėl tobulos
Imu liu l-olholM •’lul L*lllal<k IHVIOlM II I lik ItlIVik Mi ... . . • _ -- . . ... ... i -r

meilės yra troškimas dėl Jo, 
Kurio paveikslu ir panašu
mu buvai sutvertas ir be Jo

vo visa. iš paniekos ir neapy-jvo dėl Jo neii| kentimo tuose, kęsta tokia- Įnigaudinėtojas, kaip Komu
kautos, kaip Jis kalbėjo, “be kurie mylėjo Jį Jie buvo m- |‘okioje nisling Kusįja tiki> ir ku(1 j(
uriežasties“ Tame visame bu turteliai, kaip ir J is; jie rvžosi •« • •• -r,,I..'.... trmoje. Del to. turime isovi- religija vra apgavyste: Ja

WEST SIDE

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Draugams ir Pazgslaminus

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. Tel. Canal 6122 Chicago
I

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostiiineriams ir Draugams

PRANC. ir STANISLAVA BALČIŪNAI
GROSERNĖ

2212 West 23rd St. Chicago, Illinois

___
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Linkiu, Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

ALEX SHINKUNAS
Pirmos Klasės Bučernė ir Grosernė

2200 W. 23rd St. * Tel. Canal 7927

apgi
(Tęsinys S pusi?

baisi veidmainystė. Jis Gilti tobuli, kai| ir jų Daugis- zvt lgiti į Ji ir J<. I.van-

pats negali būti laimingas, išgydė jų žaizdas ir jie suzu- • ------------------------------- --------  ----------
■lis ieško „ „.eilės pas va.g.l,lė .Ij. Jis prikėlė ju ,„„„ir„. la"k"S’ k»1'. Mirs „„„„.z-. MAROUETTE PARK
„ -. ... . .. . . . . .. . į gojo jų kojas. Net kuomet v
stis ir skurdžius ir silpnose „iUs j gyvenimų, ir jie nužu- ,„,Vo .„.įsekioįnoė ė:.. <l>inn. fX:»»*»«*»:W***w»***»3W»3»*i«»w*»*WW«**«*

vo

lanr., „ne dziau-
sinlvse, kaip musu puriu, ar (u-, r. i;K ,inS»nL-a ytu.-nuu. iš - • ,, . • v. , , . , , “e ,J1- pasaukė zn.oms w gcsl; kuomet buvo p.ktažod- & vi/ //r i//,’///
kitose s.rdv.se, kurios plaka ' ... . ... ,, r. . i.............................. ... .. . , , ffl a.u./ę d/A/ę/

lo Švenčiausioji Širdis gt* ° P-I'“‘‘.P *’l P1 ** zmu a»ni, jie laimino, lyg kad j Linkiu Visiems Saro Kostumei iams ir Draugams
ivo nivlėta viršum visa l<k«1)JkuIr* ant Kr>2iaus- Jis atueš6 piktųjų įžeidimas buvo jų pa- | VINCENTAS RUKŠTALIS
>t viršum gyveninio. I’aska- DieviSk<‘-ii Gyvenimų pada-čių g. rūmo aukojimas ir j Visokių Rūšių Apdrauda

3113 W?st M;rquett3 Rd. ir 1 No. LaSalle St. 
dėl. State 3380 ir Ilemlock 521!)

z./a/ūs.i//' m . kai.ėdu švenčių m laimingų

luiv 
m
lio kalboje, galima turėti tik 
vienų išvadų: “Jėzaus Kris-, 
tus troško būti mylimas. Jis 
yra Meilė. Dėl to, Jis yra 
J Mevas“.

Neapykantos Liudijimas
Dabar kreipkimės prie ki

tos tiesos apie mūsų Viešpa
ties gyvenimų, kur įrodoma, 
kad Jis yra Dieviškasis ir 
kad yra neapykanta. Jis kal
bėjo, kad Ims pasaulio neap
kęstas iki laiko išsibaigiami, 
būtent, Jo neapkęs ne med
žiaginė žemė ir visumoje ne 
žmonės gyvenantieji žemėje, 
bet, tariant Jo Paties apaš
talų žodžiais. Jo neapkęs 
pasaulio dvasia.

Atsiminkite kai kuriuos į- 
vykiits iš Jo paties gyveninio 
ir matysite, kaip pasaulis Jo 
neapkentė nuo pat pradžios.
Kuomet Jis. buvo aštuoniatos 
dienų, garbingas senelis Si
meonas jau kalbėjo Jo Moti
nai, kad Jis bus kaip žen
klas, kuriam bus prieštarau
jama, lygiai kaip ir Jonas 
tragiškai pažymėjo, kad Jis 
atėjo į pasaulį, ir pasaulis Jo 
nepriėmė. Kuomet Jis dar 
nebuvo pilnų dviejų metų, 
jau Erodo kareiviai ištraukė 
kalavijus nekaltųjų žudynei, 
kad nužudyti pačių Nekalty
bę. Vėliau, gyveninio pačia
me pilnume ir vyriškume, į- 
sivaizeluok Dieviškąjį Moky
tojų su Savo apaštalais tų 
pačių naktį prieš Jo mirtį, 
kuomiet Jis žvelgė i laiko lai
kotarpius ir kalbėjo visoms 
giminėms ateityje, kad pa
saulis Jo neapkęs. Toji neap
ykanta, Jis kalbėjo, litis taip 
asmeniška, kad tų, kurie Jį 
myli. pasaulis, taip pat neap
kęs dėl Jo vardo. “Jei pasau
lis jūsų nekeičia, žinokite, 
kad manęs pirm jūsų neken
tė. .Jei būtumėte iš pasaulio, 
pasaulis mylėtų, kas jojo y. 
ra; tačiau, kadangi jūs nee
sate iš pasaulio, bet aš jūs
išrinkau iš. ..................  l,„lūl pa-
saulis jūsų nekenčia. Atsi-
minkite mano žodžius, ku- JjJ LINKSMŲ AP. K ALĖDŲ ŠV ENČJŲ IR LAIMINGŲ 

riuos aš esu junks sakęs: Ta r- ag NAU J V METŲ
nas ne didesnis už savo vai- Linkime Visiems Savo Kostumeriaims ir Draugams 

dovų. Jei jie mane persekio
ja, persekioja ir jus... Bet 
visa tai jie jums darys dėl ' 
mano vardo, nes nepažįsta'
'l’o, Kurs yra mane siuntęs”. |

Jėzus Kristus bus neap
kęstas! nekenčiamas! Kokia 
nepaprasta pranašystė! Ir Jkų 
gi Jis yra padaręs tokio, dėl 
ko kad būtų • nekenčiamas? j 
Jis buvo romus ir nuolankios

MARQUETTE PARK fi

LINKSMŲ AE. KALĖDŲ ŠVENČIŲ llt LAIMINGŲ įį
NAUJŲ METŲ k Linkime \^lelllsJSa\? Gost

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir I

URMAN’S PHARMACY
J. A. ERMAN, K. I’b. — Aukštos Klasės Vaistinė

umeriams, Bučeria'ms,
a ų Mėsos Mėgėjams ir Draugams

draugams | JlNKSU^ sr KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

įg A'/UJŲ METŲ

2557 W. 69th St. Tel. Prospect 4363

rytoasjĮtį-gab
Pi

LINKSMŲ Al'. KALĖDŲ ŠVENČIŲ llt LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Sara Pačijentains ir Draugams

DR. J. KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue
Tel. HEMIoek 2(l(il

JOHN J. ir BRONISLAVA 
PUŽAUSKAI

•J \Yholesale Mėsų Išvežiotojai

6559 So. Campbell Avenue 
Ofiso Tel. Boulevard 3000

Rez. Tel. Prospect 9153

LINKSMŲ AP. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
Š? NAVJŲ METŲ

WALTER V. WITKOWSKIS
i« \\ liolesale Mėsų Išvežiotojas

0324 Eo. California Avė. Hemlock 5696

SF

LINKSMŲ AE. KALĖDŲ ŠVENČIŲ llt LAIMINGI
NAUJŲ METŲ $g

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 8

GEORGE SHARKO
Bl'ČEKNĖ IR GROSERNĖ

M LINKSMŲ AP. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAVJŲ METŲ
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

L. ABARAVIČIUS

2324 West 69th St. Tel. Hemlock 1340
Specializuojant Corned Beef ir Namie Darytų Dešrų

7351 S. Westem Avė. 
Office Tel. Wabash 1994 

Residence Tel. Hemlock 3257

W E S T SIDELINKSMŲ SP. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

J. MANDZĖJEVSKIS
mėsi; išvežiotojas

A W

6600 So. Washtenaw Avė. Chicago, Illinois
KAJETONAS KAVALČ1KAS, Mgr

f

$ LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Koslumeriams ir Draugams

BEN J.
KAZANAUSKAS
Simano Daukanto 

Federal Spulkos Rašt.

2202 W. Cermak Road
Tel. CANaI 8887

LINKSMI .ŠV. KAI.Lili šVENf'H IK l,AI.MIX(il. \AI .11, METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTL’MERIAMS IR DRAUGAMS

GEORGE’S METROPOLITAN HDW.
& ELECTRIC SHOP

1’aints -- Kcys Mitde To Order -- ElecLrical l-’ixtiiiis ami Supplies

54 2215 W. Cermak Rd. Tel. Canal 2591
« _

LINKSMI ŠV- KAl.Ėin ŠVENČIU llt LAIMIMU NAI .11 METŲ 
l.lMil.ME VISIEMS SAVO KOSTI MERI AMS llt DRAUGAMS

Ipolitas ir Veronika Melekauskai
TAVERN llt LUNCH .ROOM -- Ganius gėrimai ir skonūs valgiui 
2301 So. VVestern Avenue ) Cliicago, Illinois

Linksmu šv. kalrdu švenčiu ib laimingu nau.iv metų 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

MYKOLAS ir EMILIJA KARLAVIČIAI
IR SONUS EDVARDAS

BUČERNĖ
2201 West 21s!t Plaee Tel. Canal 2687

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Telser Jevvelry Company
JEWELERS & 0FTICIANS

Casli arba Lengvais Išmokėjimais

2205 W. Cermak Rd.
artį Leavitt St.

Tel. Canal 5496
\

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ IK 

NAVJŲ METŲ

M. MINIAT
rūkyti; mėsi; išvežiotojas

--  ----------- .FE-
G456 So. Whipple St. Chicago, Illinois g

1
SMŲ S P. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ Jį i 

NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Saro Draugams ir Pažystamiems

[ANTANAS ir KOTRYNA? 

YANCHUS
Schlitz Alus Visokie Gardūs Gėrimai

Kviečiame visus lankytis pas mus ir toliau, 
kaip praeityje

3052 W. 63rd St. Tel. Republic 2410
CHICAGO, ILLINOIS

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS J R CHIRURGAS 

2158 West Cermak Rd. Tel. Cenal 2345

LINKSMŲ SP. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JUOZAS ir STANISLAVA KAUPAI

širdies, o Savo įrvveidnn ir Mįsu." ., o ,nuvo KY"".aų l LlNi<ŠM(ŠŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 8 W 
gyvybę aukojo dėl žmonių at-įl 1 N 477,7(7 METŲ

pirkinio. Jo Evangelija buvo i Linkiu Visiems Saro Kosi umeriams ir Draugams 
meilės Evangelija visiems, | | JONAS A. JONIKAS
net ir Jo priešams, Jo pas- fi ALAI S lš\ EŽIOTOJAS

'l’averna — Gardūs Gėrimai — Gerus Alus
2100 W. 23rd St. Tel. Canal 0759

kultinis veiksmas buvo atlei

dimas ir dovanojimas tiems.
§ 2441 W. 69th Bt

i < i

LINKSMU ŠV. KALKIŲ ŠVENČIU IH LAIMINGI! NAUJU METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUtiAMS

J. Medžius
SHOE REPAIRING SHOP

Tel. PftOspect, 5951 $ * 2309 &0- Moyw Avenue > Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ TR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JURGIS ir MELVINA MASALSKIAI
Grosernė ir Pieno Krautuvė — Pieno išvežiotojas

2350 So. Leavitt St. Chicago, Illinois

LINKSMU ŠV. KALČDIT ŠVENČIU 'U LAIVIINGU NAI JU METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

HOYNE AVĖ. EXPRESS
COAL and \YOOD

Jeigu reikia anglių šaukit M r. \Yilson 
2248 So. Hoyne Avė. W. Polifeevvicz, Mgr.

tW»»ae»»»»»W»»»»WW7»7WW»?Srz;7^?S^?S?S7S7??S7»7!!««_

LINKSMU ŠV. KALČDU ŠVENČIU IH LAIMINGŲ NAUJU METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTLMERIAM.S IR DRALGAMS

ILLINGTON PHOTO ART STUDIO
2006 West Cermak Rcad Tel. Canal 1807

John E. Glombis, Sav.,

- Adomas Zalatoris, bendradarbis

LINKSMU ŠV. KAl.čDi ŠVENČIU IH LAIMINGU NAI JV METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMIR

BURT’S TAVERN
Seblitz ir Stenson Alus

2050 West Cermak Road Tel. Canal 4728
Mrs. Barbara Vilčiauskas, Sav.

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausiu* 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

s.rdv.se
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DRAUGAS Penktadienis, gruod. 24, 1927

Meiles ir neapykantos Rodo Dievo esinią

kryžiai Ne, Kristaus neapkentimas

(Tęsinys iš 7 pusi)

Tie ra m liūnas tame, kad Jis bu
vo apgaudinėtojas, kadangi 
neapykanta yra neigimas, o

Į viršum Bismarkio kapo. Ne
apykanta pragaišo ir mirė 
kartu su jais. Net nė Kaize
ris, kinio pusė pasaulio ir jo

MARęUETTE PARK M A R Q U E T T E PARK

čiau, jei Jis yra prigaudinė
to,jas, kaip Sovietai tiki, tuo
met musu meilė dėl Jo yra
klaidinga, ii jų ne«ip\kauta pmtoju, kurie mokėsi ir au
dei Jo \ia tikia. \ isgi, jei jų sj|,.nkė daleidimui, kad .Jis bu

neigimas vra Jo išimo irolv-
mas.
taip

Ten visuose 
pat

amzniose
vra daugelis pro-

paniekn ir neapykanta yra 
tikra, tuomet turėtų atnau
jinti jų pačių draugovę ir at
mainyti žmonių širdis. O jei 
mūsų meilė dėl Jo taip dau
gel nuveikė žmonijos ntmai- 
nymui ir mūsų meilė yra tuš
čia svajonė, tuomet kokių di
delių dalykų turėtų jų n (‘apy
kanta daryti, kad panaikinti

vo klaidintojas. Tačiau, kur 
gi lasime priežastį dėl Jo ne- 
apkentimo?

paties žmonių dalis neapken
tė po Didžiojo Karo, šian
dien jau ncltėra neapkenčia
mas.

Nūnai dėl ko g« neapkenti- 
mas mirė prieš kiekvienų ki
tų, o visgi tveria prieš musų 
Palaimintųjj Viešpati .Jėzų 
Kristų? Čia gi einame prie 
tikrosios priežasties. Ir kas 
gi sudaro neapykanta? Nea-Ten turi būti kokia prie-

žastis ,„-paprasta' Jam ir |lvkaata sul|ar......a ka„

Jam vienam, kuri skaitosi dėl prieštarauja ar stato kliūtį 
neapkenti,no. Nė viename ki- n(irimc
tame žmoguje visoje istorijų- k() g. N,Iluv„ 
je negalime rast, gyvuojan- j k(.a,-.ia„ia,s k„01net |,„v,> gy

ti) dievinamąjį klaidintoji) ar- į ėio ir nemirštančio neapimti- j vas, Ka(langi j„ piktadary- 

ba prigaudinėtoja. timo isskyius pneš musų1 j)UV() kliūtimis socialiniam
Viešpatį Jėzų Kristų. Nė vie

Betgi teįvertina bent vienų 
dalykėlį, kurį padarė jų ne
apykanta dėl mūsų Yiešpa- 
ties. Kur gi yra jų neapykan
tos gerieji darbai? Kokias gi 
tautas jie ištraukė iš pikto ir 
sugedimo? Kieno gi sielas jie
pagimdė? Kieno gi širdis jie, .

. .. . . nėra nekenčiamas,
nuramino? Kur gi vra jul . . ,

.. ,. , * 7 ne vyrai, kuomet jie gyveno,
Gailestingos Seseles? Kur gi U , „. . ”

. buvo neapkenčiami. Neronas 
vra, iii kankiniai? kur vra ju l , ,

, . v ' ‘ buvo neapkenčiamas, kuomet
baltai iredvtos skaisčios mer-'
ge lės > ui r yra jų
motervstės ? T

SVEIKINU SU š V ŪK
TOMIS KALĖDOMIS ir 
NAUJAIS METAIS savo 
Visus tautiečius linkė
damas jiems daug tauti
nio stiprumo ir energijos 
kad ateinančių metų sun
kenybės būtų lengvai nu
galėtos. Lai mūsų darbai 
pagamina naujus lapus 
mūsų istorijoje! Jauski- 
mės, kad mumyse yra dar 
pasilikusio Vytauto kar- 
žygiškumo ir tikros lie
tuviškos1 meilės ir vieny
bės.

Linkime

į A/.YA'N.l/U su. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ * 
NAUJŲ METŲ

isiems Saro Pažystamiems ir Draugams

DR. J. J. SIMONAITIS
IR,

MRS. SIMONAITIS

LINKSMŲ NU. KALĖM' ŠVENČIŲ IR LAIMINČIŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu I isiems Saro l\ ost mite rimus ir Draugams
A. A. DARGIS |

VAISTINE
2425 W. Marąuette Rd. Tel. HEMIock 6050 «

, a

teisingumui, kurio romėnai 
piliečiai norėjo ir troško gau
ti. Betgi dabar Nerono pikta
darybės yra sugriautos su jo 

nė vienas niekada nebuvo ne- kūnu, ir niekas daugiau ne- * 
kenčiamas. Mohammedas
ra nekenčiamas

nas pasaulinės religijos įkū
rėjas niekada nekalbėjo, kad 
bus neapkenčiamas, ir iš jų

nėra nekenčiamas, Buddha 
Gi kai ku-

CHARLES P. 
K AL

Z •)* <4 ‘‘‘s' keaI)ken<aa j°* &’and’en ,n’e' niylai, kliūtis bedievybei ir j ta dar tveria, kad 
-- kas' daugiau nebeapkenčia kliūtų pasaulio dvasiai. Jė-! dar gyvena. Tačiau,

, . . įgyveno: net jo paties tėvvnai 
laimingos'

en yra žmonių,i
niai jo neapkentė. Agliis Klie
nas, kuomet gyveno, jo neap
kentė žmonių skaitlingos mi
nios. Vokietijos gyventojai

Tiberijaus, Domicijono, Jono zaug Krįsta,us Dvasia dar gy- 
Baisiojo, ar Nestorijaus. Dėljvena tUO!?e> kurie myli. Jis 
jų net paniekos žodis yra per.(,ar vra klifltis tautoms, ku- 
stiprus. Jie nustojo būti ne- 1 ri,)g nori užmirgti Dievų; Jis 

apkentimo reiškiniai, kadan- (jar vra užrištas akmuo tiems, 
gi jie nustojo būti kliūtimis. kul.U pftliauja melstis; .Jis 
Tačiau, su musų A iespatimi daf persorgėjįnias arba
Jėzumi Kristumi, yra kas ki- j)aus.nit- tiems, kurie nusidė

jo
a n gi Jis vis-

Linksnių Šv. Kalėdų švenčių ir 
Laimingų Naujų Metų

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams 
Draugams ir Pažystamiems

FRANK’S BARBER SHOpI
KRANK DRUKTAINIS, Sav. R

Chicag-o, Hl.2354 W. 68th St.dar gyvena, tuomet Jis yra 
Dieviškasis. Jei Jis yra Die
viškasis, tuomet iki pasaulio 
dvasia pragaiš, ten bus siel
vartas .Jo sekėjams. “Pasau
lyje j,ks turėsite sielvartų; 
1x4 turėkite pasitikėjimų, nes 
aš nugalėjau pasaulį”.

Štai kur yra priežastis dėl

mirštančiųjų sikausmuose. Ten 
yra ši lų, trokštančių amži
nojo gyvenimo duonos, ir ten I j. ■ ■■•• - y- M išių iiiei<aoa nenusnpuejo , d Dievvbė, atsisakant: . n U ,

• -• iv . neapkentė Bismarkio. Tačiau,' , .... ,i..mox:n,nnc n.nžiir t * . , J Katalikų Bažnyčios neapken-
yra nuodėmingų širdžių, mai-l ... , npt P° d\ j de,. imties- amz ų,>nnzcngti nuo Krvziaus, kad D; „ - A-- v =.
, ■ v .i-i- • , ! šia dienų, kas gi įu neapken- , • Pu ' tuno, nes musų \ .iespats Je-daiijaneių atleidimo jr dova-į v; L, _____ ,..................................... |kajP modemine . tų Bu- Įlaiin-ti de,nų |aikin.? ploji- zUg K,.ishls ))UV0 beįibiai my-

■si,:,,,ija Jis Via Balsus, Sau- ir'|l(,1,;hiai t,.„čia-

i:

ta. Neapykanta prieš Jėzų j 
Kristų niekada nenusilpnėjo (ja

ir neatgailestauja; Jis

LINKSMŲ N U.' K

Liuli ii

GERKIT
įsiems

A LEDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINČIŲ JS 
NAKJŲ METŲ S?
Saro Kosinmeriams ir Diaiif/ams

TIK GERĄ ALŲ

AMBROSIA
čia ? Ten nebėra pakeltų kuin-ne’imo. Kur gi. o! kur gi.., o, į . . , . .
scių paniekai ir

sija, ir Meksika ir U
gruinojimui . .

• - v , , m i,- gali pilnai paliūdvti; ir prie- kiantis išvargintas širdis to-; • i- iprieš Neronų. len nebėra 1 1 imas. kadangi .;:s yra 1 nevis-1
P«*i- karčių piktažodžiavimų prieš jžastis <1€>1 ko taiP -vra’ kaiP lintis nuo Pasauli<) dvasios ir!kasi.<. Vien t:k Dievo karališ- 

gailčiimas ir tavo ramybė dėl Klianų. Ten nesigirdi ir ne- yra, nes Jis vis dar yra kliu- jas kviečiantis į Dievo vaikų kos meilės pakreipimas galė- 
tokių sielų?... aidėja neapykantos giesmės tis — nuodėmei, kliūtis savy- garbingąją laisvę. Neapykan- tų kuomet nors išaiškinti to-j

--------  . - ------ ' -- --------- ---------- ----- kių neapykantą. Vien tik tai,
kas tveria, kad Dieviškasis 
Gyvenimas galėtų kuomet 
nors būti tokios neapykantos 
reiškinvs.

Neapykanta dėi Kristaus, y- 

ra tavo paguoda, tavo

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA ALŲ, nes jie žino, 
kad tas alus yra padarytas iš geriausios rūšies pro
duktų. .

Urmo (\Vbolesale) kainomis pristato į alini s ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės ]>a 
šit

i ARK U, kur gau-
greitų ir teisingų patarnavimų.

L. M. NORKUSDIDŽIAUS'AS VISŲ 
JŪRININKŲ SIAUBAS

(Tęsinys iš 5 pusi.)
I
į da drąsuolių, kurie, žūt būt, 
stengiasi įsibriauti į Sargaso i 
jūros paslaptis. Dabar viena «

L„„„,ikioči„ l„„„l,.„vč riKišia I n.VA-.S-.VC .ŠT. K.ILĖKP .^ENeiŲ OI LAIMINGŲ 

didelę ekspedicijų (tyrinėjimo S

^2415 West 64th St. Res. HEMIock 6240

NAKJŲ METŲ
Linliii Visiems Saro Kastmnerimns ir Draugams

JOHN VILIMAS
(’ONTRACTOR & BU1LDER — HOME REPAIRS

kelionę) į Sargaso jūras. Ren- 8 
kami drąsūs jūrininkai ir sįk*- S 
vialistai narūnai. Gaminami g
„I,>,l,„ „iški pri,.taisai nušilai- * 6827 s Maplewo«d Avė. Tel. PROspect 1185 |

sti i gilmes, liet ar jiems pa. 
vyks atsiekti šios paslaptin

Ka šis ekstra džiaketas jum duoda
i.APKitiTis. i»30.. Dvigubai-Švelnūs 
GL1) GOLDS buvo pirmieji varto
ti (’ellophane įvyniojimų kaipo 
priedinę- apsaugų cigaretams.

(ieras sumanymas. Taip geras, 
kad visi kiti cigaretai taipgi pra
dėjo vartoti. Geras sumanymas — 
b e,f neužteki inai geras...

spAi.ir. u»»5... Dvigubai-Švelnūs 
OLD GOLDS įveda EKSTRA 
džiaketų. Dvigubas Cellophane. 
Dvigubas įvyniojimas. Užtikri
nant Amerikos cigareto rūkytojui 
tikrai ŠVIEŽIUS cigaretus nežiū
rint kur juos pirks.

šiandien. .. OLD GOLD orų-nejlei- 
džiųs, klimato-apsaugotas pakelis 
nebe teorija. Kad tas EKSTRA 
džiaketas iš tikro duoda rūkytojui 
ŠV 1 U.žUMĄ yra priparodyta kas
diena per kuone du metus. Ir tar

priparodyta visokiuose klimatuose: 
karščiuose, šalnose, sausrose ar 
drėgnumoj.

Tad OLD GOLD rūkytojas gė
risi ne vien rinktiniausiais geriau
sių derlių taliakais ir žymių OLD 
GOLD dvigubai-švelniu suderini
mu. , ' i >

»
Jis gėrisi šiom tobulybėm ge

riausiam stovy. Dvigubai-Švelnūs 
OIJ) GOLDS yra visuomet švieži. 
Visuomet skanūs. Niekuomet er
zinanti. Niekuomet oro-nuvarginti 
ir klimato-nuveikti.

Negalite nupirkti pasenusį OLD 
GOLD. EKSTRA džiaketas yra 
jums garantija.

P. LORTLLARD COMPANY, Tnc. 

(In steigta 1760)

Copyright. 1JM7, by P. I.orlIUrd Co., Ine.

I gos jūros paslaptis 
! abejoti.

Tik vienų šios jūros paslaptį 
pavyko atidengti. 1922 m. da
nų mokslininkas Schmidtas 
ištyrė, kad į Sargaso jūrų kas 
met keliauja milijonai ungu
rių iš įvairių jūrų ir vande
nynų. Čia patelės leidžia ik
rus ir žūva gelmėse, o išsivys
tę jauni unguriukai vėl plau
kia prie Europos krantų. Nu
gaišusios ungurių pat‘lės su
daro maistą tos jūros gyvū
nams. “L. Ž.”

reil<ia 2 uxesMK ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu 1’isiems Saro Kostumeriams ir Draugams

G. BENOŠIUS, R. Ph.
VAISTINE

2612 W. 71st St. Tel. Rep. 10255 Chicago

LINKSMU NU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

R. ANDRELIUNAS „
MARQUETTE JEWELRY STORE B

Laimingas esti žmogus, ku
ris suranda sau amatų, j kurį 
turi palinkimų.

Žmogaus būdas nusako, ko
kiam užsiėmimui gamtos esi 
ak i rtas.

Žmogus, neturėdamas net jo 
kio talento, būna laimingas, 
jei pasirenka amatų, kuris 
lengviausiai jam prieinamas.

6324 S. Westem Avė. Tel. Republic 4932

LINKSMŲ SU. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ įį 
NAUJŲ METŲ g

Linkime U isiems Saro Kostumeriams ir Draugams K
ANTANAS ir ONA PROSEVIČIAI S

GROSERNĖ IR MĖSOS KRAUTUVĖ
Aukštos Rūšies Maistai

2659 W. 71st St. Tel. PROspect 6288
CHICAGO, nJjINOIS JJ

i


