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LAKŠTINGALA

Ar matytas

mūsu virtuvės ir parodysiu, 
kaip valdovas pietauja, kad 
tik galėčiau šį vakarą tą 
lakštirgalą rasti ir į pilį 
pristatyti.

Ir visi tarnai išsiskubino 
su mergaitę į girią. Ėjo, ėjo. i 
girdi — karvė mykia.

— O, kaip gieda! — sušu
ko jauni tarnai. — Paukš
tis. o tokį drūtą balsą turi.

— Ne, tai ne lakštingala
— tarė mergaitė. — Tai 
karvė! Ligi lakštingalos dar 
toli.

Dar kiek paėjėjo — girdi 
klane varlės kurkia.

— O, kaip g?ažia:! — vėl 
sušuko tarnai: — D bar tai 
mes žirosim!

— Ne, ir tai ne lskšt'nga- 
la — tai Varlės, bet greitai 
ir lakštingalą išgirsim! — 
tarė mergaitė, ir dar spar
čiau ėmė žengti.

Ir išgirdo stebuklingą 
čiulbėjimą.

— tai, dabar tai jau lakš
tingala! — tarė mergaitė:
— tik įsiklausykit, kaip 
gražiai čiulba. — Ir parodė 
ant šakos mažą pilką paukš
telį.

— Ar tai gali būti, kad čia 
toji garsioji lakštingala? — 
nustebo tarnas. — Aš nie
kad nė manyti nemaniau, 
kad tai toks negražus, pras
tas paukštis būtų. Tur būt 
jis, pamatęs tiek daug tokių dailią, taip meiliai pragydo, 
didžiulių žmonių, nusigando 
ir nustojo visų savo gražių
jų spalvų!

— Lakštingalėle! — bal
su pašaukė mergaitė: 
mūsų maloningasis karalius 
nori paklausyti tavo gies
mės.

— Labai džiaugiuosi! — 
atsakė lakštingala ir pra- 
čiulbo taip, kad apsakyti 
sunku.

— Lygiai, kaip krištoliniai 
varpeliai! 
leisdamas pratarė 
tarnas, 
dirba jos gerklelė! 
keista, kad mes 
nieko apie ją negirdėjom. O, 
labai patiks jos čiulbėjimas 
valdovui.

— Ar nori valdovas, kad 
aš dar čiulbėčiau? — pa

giesmės geriau 
klausyti! atsakė

trukš- 
rengėsi į didžią 

Visi takai, visos 
buvo apkabinėtos

žibintuvais. Vidui?

lą panašios. Visi ir men
kiausi tarnai buvo lakštin
galos giesme patenkinti. 
Tiesa, didelį pasisekimą tu
rėjo lakštingala.

Nuo to laiko valdovas ją 
pasiliko pily, pavedė jai at
skirą kambarį, leido kasdien 
du kartu kur rori paskrai
dyti ir paskyrė jai dvylika 
tarnų.

Visas miestas pradėjo kal
bėti apie nuostabų paukštį. 
Susitikusiu du žmogų nespė
davo vienas atidaryti lūpų 
ir pasakyti “lakštir..”, kaip 
kitas jau pabaigdavo: “-ga
lai” ir paskui abudu sal
džiai atsidusdavo, gerai kits 
kitą supratę.

Vienuolika bajorų savo 
sūnus pakrikštijo likštinga- 

j lcš vardu, nors jie paskiau i 
giedojimą, ka p sako, nė 
burnos nemokėjo praverti.

* *

žiburėliai ir šešėliai 
Su saulėlydžio gija — 
žibur-žibur žiburėliai 
žiburiuoja danguje.

Mirga dangiškos akutės 
Sidabriniais spinduliais, - 
Bėga alkanas vaikutis, 
Bėga šlaitais ir keliais.
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— Kur tu, mielasai mažyti. 
Basas, pusnuogis skubi: 
Ar laimužę pasivyti, 
Ar nelaimę, ar abi?...

Ar pagalbos pas kaimynus,
Ar tėvelio į namus —
Kur per sniegą, per purvynus, 
Kur per šaltį, per ledus?...

klausė pabaigusi čiulbėti 
lakštingala, manydama, kad 
čia jos pats valdovas klauso.

— Mieloji lakštingalėle!
— tarė tarnas: — mane val
dovas atsiuntė pakviesti 
tamstą šį vakarą į savo pilį,
— tamstos giesmė labai jam 
patiks.

— Mano 
būtu girioj
Jakšį ingala: — bet, kad val
dokas rori. tai aš su jumis 
nulėksiu ir į pilį.

Pily buvo didelis 
mas. Visi 
iškilmę, 
sienos 
aukso
stovėjo visų gražiausios gė
lės su sidabrini’is varpeliais, 
kurie nuo bėginėjimo taip 
skambėjo, kad negalima bu
vo susiklausvti. Pačiame di
džiausios salės vidury sto
vėjo valdovo aukso sostas, 
greta sosto aukso kartelė 
lakštingalai giedoti.

Susirinko visa pilis, mer
gaitei leido stovėti tarpdu
ry; ji dabar buvo jau pilies 
virėjos padėjėja. Visi buvo 
dvazgančiai pasipuošę. Visi 
žiūrėjo į mažą, pilką paukš
telį, kuris jau tupėjo ant 
aukso kartelės. Įėjo valdo
vas, atsisėdo į savo auksinį 
sostą ir linktelėjo lakštinga
lai galvą. Lakštingala taip

M 
kad valdovui net ašaros ėmė 
riedėti. Lakštingala dar gra
žiau, skambiau paleido savo 
balsus Valdovas buvo visa 
širdimi patenkintas ir pasa
kė, kad dovanojas lakštin
galai ant kaklo savo auksinę 
kurpelę.
' Bet lakštingala tarė:

— Ačiū gerajam valdo
vui už kurpelę, aš didesnę 
dovaną gavau: aš mačiau 
valdovo akyse ašaras. Di
desnės dovanos man nerei
kia!

Ir vėl suskambėjo jos 
giesmė.

— Tai kur tikrai žavina
mas giedojimas! 
pielies ponios 
mos į burną vandens burbu
liavo su kuo šnekėdamos 
kad būtų, labiau į lakštinga-

— Į Betliejaus prakartėlę 
Jėzaus sveik'nti skubu, 
Sveikint Jėzaus Kūdikėlio 
Pasiskubinki ir tu.Į

atnešė 
“Lak-

Kartą valdovui 
ryšulėlį su antrašu: 
štingala”.

— Tai. tįiri būt, dar viena 
knyga apie mūsų lakštinga
lą! — tarė karalius.

Bet tai buvo ne knyga, 
tik dailiai padirbta lakštin
gala, panaši į gyvąją, tik vi
sa deimantais, žemčiūgais, 
sapirais, rubinais ir kitais 
brangiais akmenėliais nu
sagstyta. Reikėjo tik užsuk
ti tą dirbtąją lakštingalą, 
ir ji tuojau pradėdavo taip 
pat čiulbėti, kaip ir tikroji 
lakštingala, ir virpinti auk
su, sidabru lietą uodegaitę.

Ant tos lakštingalso kak
lelio kabojo parašas: “šita 
Japonijos valdovo lakštin
gala nesusilygins su Kinų 
valdovo lakštingala”.

“Tai gražumėlis, tai dai
lumėlis!” — tuojau nudžiu
go tarnai, o atnešusį pasiun
tinį valdovas tuojau liepė 
praminti: “Jo didenybės
lakštingalos pristatytojas”.

— Na, tegul dabar jodvi 
kartu pagieda, tai bus gra
žus duetas! — paliepė val
dovas. Bet giedoti drauge ne
vyko. Gyvoji lakšt'ngala, į- 
vairias gaidas vadžiojo, o 
dirbtoji tik vieną ir vis tą 
pačią temokėjo.

— “Ta nekalta! — tarė 
vyriausias dvaro muzikantas 
kapelmeisteris, rodydamas į 
dirbtąją lakštingalą. — Ji 
gieda ta;p, kaip muzikos 
prietaisa, į taktą.

Tuomet dribtą ją lakštin
galą paleido vieną. Ji dailiai 
čiulbėjo ir buvo gražesnė 
dar kaip tikroji.

Trisdešimt tris kartus pa
grečiui išgiedojo dirbtoji 
lakštingala ir nepailso. Tar
nai norėjo dar ir trisdešimt 
ketvirtąjį paklausyti, bet 
valdovas liepė tikrajai lakš
tingalai pagiedoti. Žiūri, žiū
ri, tos niekur nebėra. Kur; 
ji dėjosi?

Niekas nepamatė, kaip ji, 
įsižeidusi kapelmeisterio žo
džiais, išskrido pro langą ir 
nulėkė į savo žaliąją girią.

— Ką tai reiškia? — pa
klausė valdovas, ir visi tar
nai lakštingalą pavadino 
nedėkingu paukščiu.

(Nukelta į 2 pusi;) i

G. Andersenas.
sužinojau. Kaip čia gali bū
ti?” Tuojau jie liepė pašauk
ti savo vyriausįjį tarną, la
bai išdidusį žmogų, nenorė
jusį su nieku kalbėti.
— Klausyk, mielasai! — ta
rė valdovas: pasirodo, kad 
čia pas mus gyvena nepa
prastas, garsingas paukštis, 
kurį visas pasaulis laiko žy
miausiu daiktu mano valsty
bėj, o aš apie jį nė girdėti 
negirdėjau. Kodėl man nie
kas apie jį nepranešė?

— Ir aš pats tik pirmą 
kartą savo gyvenime girdžiu 
apie tokį paukštį — atsa
kė tarnas: — jo niekas ne
buvo pristatęs į pilį!

— Vist:ek! aš noriu, kad 
šį vakarą būtų jis čia ir 
čiulbėtų! — rūsčiai prabilo 
valdovas.
daiktas? Visas pasaulis ži
no apie tą paukštį, tik aš 
vienas nežinau!

— Ir aš nežinau! — dar 
kartą buvo bepradedąs tei
sintas tarnas: — bet aš jį 
pasirūpinsiu surasti!

Lengva pasakyti “suras
ti”, bet nelengva įvykdyti. 
Kur jis dabar rąsti?

Ir ėmė jis bėginėti po vi- 
. s£ pilį, visų klausinėdamas 

anie lakštingalą. Bet ir ten 
niekas nežinojo.

Sugrįžo tarnas į valdovą 
ir sako:

— Jūsų šviesybe! netikė
kite, kas ten knygose apie 
ta lakštingala parašyta: 
niekas jos nežino. Ten tik 
prasimanymai, arba, kitaip 
tariant, juodoji mag’ja pa
rašyta.

— Bet šitas knygas man 
atsiuntė galingasis Japoni
jos mikadas (karalius) ir 
negali būti, kad joje būtų 
melas parašvta! Aš šian
dien noriu išgirsti lakštin
gala, ir ji šiandien vakare 
turi būti čia pas mane! Aš 
jai nuo šios valandos ap
reiškia savo pralankumą. 
Jei paskirtu laiku jos čia 
nebus, tai tau ir kitiems 
tarnautojams liepsiu duoti 
lazdų.

— Tzin-pe (kvniškai: 
klausau) — pratarė tarnas 
ir vėl puolė į pilį.

Kiti tarnai, natvre. kad ir
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Angelų didžiulis choras 
Gieda: “Sveikas gimusis”... 
Giesmės aido pilnas oras 
Ir nudžiugusi širdis.

V. Nemunėlis.

turtuo- 
“Dievu- 
gražiai 
sujau-

vos dvasią 
valdovo 

žiūrėkite tik, kaip 
Kaip

anksčiau
— sakė 

ir įsigerda-
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Linksmų Šv. Kalėdų, Laimingų Nau

jų Metų Linkiu Dienraščiui “Draugui”4 

Jo Visam Štabui, Rėmėjams, Savo Pa

rapi jonams, Draugams, Prieteliams, ir 
“Draugo” Skaitytojams.

Kun. Ign. Albavičius
%... . — :■---------------.-z; _________

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybe
..... ............ •
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Azijoje, kaip žinote, yra 
didelė Kinų valstybė. Tos 
valstybės valdovas — impe
ratorius — kinietis ir visi 
jo tarnai taip pat kiniečiai. 
Tai, apie ką aš čia noriu pa
pasakoti, atsitiko seniai, la
bai seniai, todėl ir verta 
mano pasakos paklausyti, 
kol aš jos dar nepamiršau.

Visame pasauly rerastu- 
mėte kitos tokios daūios pi
lies, kaip Kinų valdovo. Vi
sa ta pilis padaryta iš 
brangiausio purpuro ir to
kio plono ir trapaus, kad 
nuo mažiausio palytėjimo jis 
gali subyrėti. Prie pilies 
buvo labai gražus sodnas, 
pilnas gražių, nematytų gė
lių. Visų gražiausios jų buvo 
apkabinėtos sidabriniais var
peliais. Tie varpeliai kas va
landėlė virpėjo ir skambėjo 
ir traukė keleiviu akis į 
gražiąsias gė’es. Taip ten 
gudriai buvo įtaisvta!

Pats sodnas buvo tokis 
didelis, kad net sodininkas 
nežinojo, kur jo galas, žino
jo tik. kad iš sodno gali išei
ti į didelę girią, kurios tan
kumynuose tvaskėjo ežerai 
ir kuri ėjo lig pačios mėly
nosios jūros.

Jūros laivai plaukydavo 
pro pat palinkusias medžiu 
šakas, kuriose čiulbėjo lakš- 
t’ngala. Ji taip gražiai čiul- 
bėio. kad jos giesmės sus
todavo paklausyti nuo darbo 
nuvargęs žvejys ir 
lis ir darbininkas, 
liau tu mano, kaip 
čiulba!” — tardavo
dintas žvejys ir vėl imdavos 
savo darbo, ir pamiršdavo 
lakštingalą. Bet k:tą naktį 
jis taip pat jos klausydavo 
ir taip pat ištardavo: “Die
vuliau tu mano, kaip gra
žiai čiulba!”

Keleiviai iš visų pasaulio 
kraštu atvažiuodavo paž ū- 
rėti puikiosios valdovo pi
lies. dailaus sodro, bet iš
girdė lakštingalos čiulbėii- 
ma. visi sakvdavo: “Tai yra 
puikiausia už v:ska!”

Ir griže keleivi’i namo 
nanasakodavo. ką matę; mo- 
kvti vyrai aprašinėdavo 
sostapilį, valdovo pilį ir 
sodną, ir nė vienas nepa
miršdavo lakštingalos pa- jiems gali lazdų kliūti, taip 
minėti ir išgirti ja labiau- nat ėmė bėginėti ir ieškoti, 
šiai už vsika. Dainiai gra- Pakilo didel’s sumišimas, 
žiomis dainutėmis aodainuo- Visų lūpose buvo tik lakš- 
davo girioje prie jūros gv- tingalos vardas. Galų gale 
venusį paukštelį giesminm- dvaro virtuvėj vienas tarnas 
ką. rado mažą mergaitę kuri
' Tos knveos ir dainutės pasakė:
greitai pasklydo po visą pa- — Dievuliau tu mano! 
sauli. ir apie jas Datvrė pats Kaip aš nežinosiu lakštin- 
valdovas Jis sėdėdamas sa- galos. Juk aš, nešiodama iš 
vo auksiniame soste skaitė čia nuo virėjo savo sergan- 
ir vis galvą lingavo. Malo- čiai mamai valgio l’kučius, 
nu buvo jam skaitvti. kaip kasdien girdžiu ja čiulbant, 
jo pilis ir sodnas išgirti. Bet Ji taip gražiai čiulba, kad 
visa labiau buvo išgirta aš atsisėdusi klausausi, 
lakštingala. klausausi, ir man pradeda

“Kas tai yra? — sušuko birti ašaros, ir taip lengva 
nustebės valdovas. — Kas pasidaro, lyg kad mane ma- 
vra toji išgirtoji lakštinga- mvtė bučiuoja 
la? Mano valstybėj, net ma- ja! 
no paties sodne yra toks 
nuostabus, garsingas paukš- kur yra toji lakštingala, aš 
tis, o aš apie jį tik iš knygų: tau parūpinsiu vietą prie

Šv. Kalėdų ir Naujų Me+ų

Proga

/ SVEIKINAME VISUS MUSŲ RĖMĖJUS, 

GERADARIUS, DRAUGUS IR PAŽYSTA
MUS. NUOŠIRDŽIAI LINKIME VISIEMS

GAUSIŲ VAIKELIO JĖZAUS DOVANŲ. 

YPAČ, KAD RAMYBE IR DŽIAUGSMAS 

VIEŠPATAUTŲ JŪSŲ ŠIRDYSE IR TAIKA 

VISAME PASAULYJE.

ir glamonė-

— Vesk, greičiau parodyk.

Tėvai onai

CHRI5TMAJ

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Visiems Pacijentams, Draugams ir Pažįstamiems

DR. AL. M. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avė. Virginia 1886
CHICAGO, ILLINOIS
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

—Linkiu—

visiems savo parapijiečiams, veikė
jams, draugijoms ir pažįstamiems. 
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir 
visus katalikiškos spaudos platintojus 
linkėdamas jiems kogeriausio pasi
sekimo.

Kun. J. Šaulinskas
V isų Šventų Parapijos 
Klebonas

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

VINCENTAS IR ONA PAUKŠTIS
HAR1)WARE, PAINTS, VARNISH. GLASS

2714 West 47th St. Tel. LAFayette 1237

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

IR 4

Laimingų Naujų Metų
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS

IR

DRAUGAMS

WOLF FURNITURE HOUSE

4211 Archer Avė. Chicago, III.
Tel. LAFAYETTE 3636

v

Šventų Kalėdų Švenčių Proga

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU
i

savo parapijiečius, draugus ir pažįs-

tarnus* Linkiu, kad švęsdami šias

šventes ramioje nuotaikoje, prisimin

tume tuos, brolius lietuvius, kurie ken-

čia pavergtoje Lietuvoje.

Kun. A. Linkus,
Šv. Kryžiaus Parapijos Kleb.

Lakštingala
(Atkelta iš 1 pusi.)

I • »

— Bet nėra ko nusiminti, 
mes turime dabar geresnę!
— suramino jie valdovą ir 
užsuko paukštį trisdešimt 
ketvirtą kartą. Tačiau nie
kas negalėjo jos gaidos at
mintinai išmokti, tokia ji 
sunki buvo. Kapelmeisteris 
pradėjo dar labiau girti dirb
tąją lakštingalą

— Mano nuomone. — pa
sakė jis: — ši lakštirga’a 
geresnė už. srvvaja. šios iš 
anksto gali žinoti, ką ji gie
dos. o anos nežina:. Galima 
net jos visą padirbimą su
prasti, reikia tik išardyti ir 
bus matoma? kaip jos baisa: 
pasidaro!

— Ir mes taip manome!— 
vienu balsu pritarė visi ap
linkiniai.

Ir ateinančią šventę ka
pelmeisteris gavo leidimą 
parodyti paukštį žmonėms.

— Tegu ir žmonės pasi
džiaugia jos giesme! — ta
rė valdovas. Ir žmonės bu
vo patenkinti jos giesme 
lygiai, kaip lig soties arba
tos prisigėrę, kuri, kaip ži
noma, kinų žemėj auga. Vi
si, džiaugsmo pagauti, tik 
šaukė; “O!” ir kėlė aukštyn 
smilių pirštą ir lingavo gal
vas. rodydami savo pasiten
kinimą. Bet žvejai, kurie 
kasnakt girdėdavo tikrąją 
lakštingalą giedant, sakė:
— “Neprastai ši gieda, bet 
j*i kažin ko trūksta, o ko. 
tai mes patys nežinome!”

Ir gyvąją lakštingalą nu
sprendė paskelbti, kad ji y- 

« ra išvyta iš Kinų valstybės.
Dirbtasis paukštis gavo 

vietą ant šilko priegalvio 
ties valdovo lova ir pradė
jo vadinties: “Jo Dideny- 

‘ bės pirmasis kairiosios pu
sės ;

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

V

Linksmų Kalėdinių Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Užlaikau geriausios rūšies laikrodžius, 
žiedus, muzikalius instrumentus ir vi
sokių brangmenų.

JOHN A. KASS
4216 Archer Avė. Chicago, III.

Tel. LAFayette 8617

■
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rėjo į sergantį valdovą, ir 
į šalia jo dirbtąją lakštinga
lą šviesus’ mėnulis.

Vargšas „yaldovas vos-ne- 
vos, galėjo atsipūsti; jarrf 
rodės, kad kažin kas guli 
ant jo krūtinės. Jis pravėrė 
akis ir pamatė ant savęs 
giltinę su dalgiu Ant galvos 
giltinė turėjo užsidėjusi jo 
karališgąjį vainiką, vienoj! 
rankoj laikė jo aukso kala
viją, o kitoj jo brangią vė- 

(Nukelta į 4 pusi.)

buvo prie mirties. Jau net f//- 
apšaukė jo įpėdinį voldovu, 1 
bet žmonės, susirinkę prie 
puikios pilies, kas valandėlė 
klausė tarnų apie valdovą. 
Vyriausiasis tarnas? papra
tęs išdidžiai laikytis prieš 
žmones, maža ką teatsakinė- 
jo.

O valdovas, išblyškęs, kaip 
drobė, atšalęs, gulėjo savo 
dvazgančlame gulte. Tarnai 
jį laikė numirusiu ir skubė
jo prisiekti jaunajam valdo
vui. Tarnaitės nieko nevei
kė, tik bėginėjo po pilį ir 
skleidė nebūtas naujienas.. 
Visur grindys buvo nuties
tos kilimais, kad žingsnių 
nebūtų girdėti. Visoj pilyj 
buvo tylu tylutėliu. Bet val
dovas dar tebebuvo gyvas, 
nors ir gulėjo po auksuotu 

sės giesmininkas”. Mat, kai- baldakymfk Išblyškęs ir nu- 
rioji pusė kiniečių laikoma silpęs. Pro atdarą langą žiū- 
svarbesnė, nes joje yra žmo
gaus širdis; net ir valdovo 
širdis kairioj pusėj, todėl ir 
praminė — kairiosios pusės 
giesmininku.

Kapelmeisteris apie ją pa
rašė dvidešimt penkias labai 
mokytas ir dideles knygas, 
prikimštas gudriausių kiniš
kų žodžių. Visi skaitė tas 
knygas ir džiaugėsi.

Taip perėjo metai. Valdo
vas, visi jo tarnai ir net 
žmonės atmintinai kiekvie
ną tos lakštingalos gaidą — 
mokėjo. Vaikai miesto gat- 
vėse giedojo: cy-cy-cy, tiu- 
tiu-tiu, vyt-vyt-vyt... Tą pat 
giedojo valdovas ir visi tar
nai Ir kas tai buvo gražu
mas? Bet vis dėlto ir džiau
gėsi iš tos lakštingalos, kad 
galėjo jai padėti ir pamėg
džioti jos giesmę.

Bet vieną vakarą, valdo
vui begulint lovoje ir be
klausant lakštingalos, jos 
viduje kažin kas sprogo, su
čirškė. velanėliai apsisuko 
ir nutilo.

Pašoko nusigandęs valdo
vas iš lovos ir lepė ko grei
čiausiai atvesti savo vyriau- 
sįjį daktarą. Bet ką čia galė
jo daktaras pagelbėti? Pa
šaukė laikrodžių taisytoją, 
tas apžiūrėjęs šiaip taip pa
taisė paukštį, bet liepė apsi- 

f eiti su juo labai atsargiai 
ir daug kartų nebesukti, ne- 
gut tik vieną kartą per me
tus. dėlto kad viduj jos ve- 
lanėlių dančiukai nudilo ir 
galėjo greitai pagesti.

Bet kapelmeisteris pasa
kė trumpą gudrių kirų žo
džių kalbą, kuria įrodinėjo, 
kad dabar lakštingala nė 

. kiek neblogesnė, kaip pirma 
buvo.

Perėjo dar penkeri metai, 
ir visą šalį ištiko neapsako
mas liūdesis. Visi taip my
lėjo savo valdovą, o jis jau

%

ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Visiems Musų Kostumeriams ir Visiems
Lietuviams!

•J

3039 So. Halsted Street. .Tel. VICTORY 1272u
• • •

Linkime

A šeštadienis, gruod. 22, 1945
f

=^1

Šventų Kalėdų Šventese
sveikinu savo parapijiečils, draugus 

r

ir pažįstamus ir linkiu, kad kartu su

Gimusiu Kūdikėliu Jėzumi kiekvienas

gimtumėm kilnesniam gyvenimui

"Draugui" ir visam jo štabui linkiu

sėkmingai skleisti Kristaus idėjas lie*
r

tuvių tarpe.

Prelatas M. L. Krušas
Šv. Jurgio Parapijos Klebonas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ!
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS. DRAUGAMS IR VISIEMS 

SAVO PAŽĮSTAMIEMS.

4605-07 So. Hermitage Avenue
Telephone YAKds 1741-1742

-y Į
4332-34 So. California Avenue

.1 j h* i m V'
Telephone LAFayette 0727

“r TV

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —
.h.

I //: i
41

F

STANLEY LITWINAS
— SAVININKAS —
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J
Linksmų Kalėdų Švenčių ir

Laimingų Naujų Metų

Linkiu visiems savo parapijiečiams, 
biznieriams už jų duosnumą, draugijų 
veikėjams už jų veiklumą ir visiems 
lietuviams džiaugtis įvykusia taika ir 
prašyti Dievo suteikti laisvę pavergtai 
Lietuvai.

Kun. J. Paškauskas
Gimimo Švč. Panelės Parapijos 
Klebonas

J fLakštingala
(Atkelta iš 2 pusi.) 

liavą. O iš visų baldakymo 
kertelių žiūrėjo į jį šmėklos: 
vienos piktos ir baisios, ki
tos meilios ir geros. Tai bu
vo gerieji ir piktieji valdo
vo darbai, kurie dabar, be- 
tykant giltinei, į jį žiūrėjo.

— Ar atmeni tai ir tai ? — 
šnabždėjo vienos: — ar at
meni tu tai ir tai? — šnabž
dėjo kitos.

Ir jos papasakojo jam 
visus jo darbus. Net prakai
tas jo kaktoj pasirodė.

— O aš apie tai nė neži
nojau! — sakė valdovas. — 
Duokite šen muziką, grei
čiau muziką, didžiuosius ki
nų būgnus! Aš nenoriu gir
dėti, ką čia jos man pasa
koja!

Bet jos netylėjo, vis pri
kaišiojo jo darbus, o giltine 
vis lingavo galvą ir galando 
dalgį. x

— Muzikos, greičiau mu
zikos! — šaukė valdovas.— 
Giedok nors tu, mylimiausis 
aukso paukšteli! Aš tau 

i daug aukso dovanojau, pa
kabinau aukso kurpelę tau 
ant kaklo giedok, giedok!

Bet paukštis tylėjo, nebu
vo kam jo užsukti, o be to 
jis negalėjo giedoti. Mirtis 
vis arčiau, vis arčiau slinko 
prie valdovo ir žiūrėjo į jį

i Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių "1

I

i

Šv. Kalėdų Proga Sveikinu

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Kazimieras Pansirna
FOTOGRAFAS

Tel. Canal 26551901 So. Halsted St.

J

VISIEMS LIETUVIAMS—

Nuoširdžiai Linkime Jums Sulaukti

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Mėsos Krautuvės 
randasi ' 

visose dalyse 
Chicagos miesto.

NOVAK’S
STOCK YARD

MARKETS
Pirkite

Novak Krautuvėje, 
kuri artimiausiai 

jūsų namų.

%— -----------------------------

<4 ..................... =-------------------
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!
LINKIME VISIEMS U. S. KARIAMS. SAVO KOSTUMERIAMS, 

DRAUGAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS.
VALDYBA IR DIREKTORIAI

y 

i

£5* ’ * •
i ®1

Į FTr-TpĮ
.J

■» ■

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

Y1S\ WEST 47TH ST. Phone YARDS 3895

Dividenr of 3/2% Will Be Paid January 2, 1946

Linkime V isiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CICERO GRILL
AL. MATTAS, Sav.

UŽLAIKO PIRMOS RŪŠIES GĖRIMUS 
Taipgi mandagus patarnavimas 

4909% W. 14th Street Cicero, Illinois
TEL. CICERO 7981

visus parapijiečius, parapijos rėmėjus 
ir geradarius. Nuošisdžiai linkiu vi
siems gausios Kristaus palaimos, vi
suose jų darbuose, "Draugui" ir visam 
jo štabui kuogeriausio pasisekimo.

Kun. V. Černauskas
Šv. Juozapo Parapijos

Klebonas

4* 4*
savo tuščiomis akimis. Kam
bary buvo tylu tylutėliu.

Staiga po langu pasipylė 
stebuklingi balsai — tai tik
roji lakštingala atlėkė, su
žinojusi vadovą sergant. Ji 
atlėkė jo nuraminti ir pa
guosti. Ir ji čiulbėjo, čiulbė
jo be atilsio. Šmėklos pradė
jo nykti, kraujas smarkiau 
pradėjo plūsti į karaliaus 
širdį, net pati giltinė užsi
klausė jos giesmės ir vis 
maldavo: “lakštingalėle, dar, 
dar pagiedok!”

— O ar atiduosi man už 
tatai aukso kalaviją, ar ati
duosi brangią vėliavą, ar 
atiduosi vainiką? — klausė 
lakštingala.

Ir giltinė vieną brange
nybę atidavė paskui kitos, 
o lakštingala vis giedojo. 
Pagaliau ji užtraukė apie 
kapų ramybę, kur žydi bal
tos rožės, kur kvepia alyvos 
ir gyvųjų ašaros krinta ir 
vilgo žolę numirusiųjų ka
puos. Giltinė staiga taip pa
siilgo savo gyvenimo, kad 
susisuko į baltą debesį ir iš
lėkė pro langą.

— Ačiū tau, brangioji 
lakštute! — tarė valdovas. 
— Aš pažinau tave. Aš bu
vau išvijęs tave iš savo val
stybės, tu pamiršai savo 
nuoskaudą ir nuvarei nuo 
manęs šmėklas ir mirtį. Kuo 
galiu aš tau atidovanoti?

— Tu jau apdovanojai ma
ne ! — atsakė lakštingala: — 
aš mačiau tavo akyse aša
ras, kai pirmą kartą tau 
giedojau, jos geriausia do
vana giesmininkui už jo 
giesmę. Geriau tu dabar už
miki ir pabusk rytą sveikas 
ir gyvas, o aš tave paliū
liuosiu savo giesme.

— Bet tu turėsi visuomet 
likti prie manęs! — tarė 
valdovas. — Aš dabar nebe-, 
versiu tavęs, galėsi kada 
norėsi giedoti, o dirbtąją 
lakštingalą aš į skiautelius 
sudaužysiu!

— To nedaryk! — atsakė 
lakštingala: — Ji tau taip 
pat tarnavo, kiek galėjo. 
Tegul ji sveika pasilieka, o 
aš tavo pily gyventi nega
liu. Aš galėsiu, jei norėsi, 
kas vakaras atlėkti pas tavo 
langą ir giedoti. Mano gies-1 

l mė džiugins tave ir privers 
gerai apsimąstyti. Aš tau 
giedosiu apie laimingus ir 
nelaiminguosius, apie gerą 
ir piktą, kurie čia yra apie 
tave. Mažutis paukštelis už
lekia ir į žvejų būstą ir po! 
darbininkų žmonelių stogu! 
Man tinka tavo geroji šir
dis. ir aš atlėksiu pas tave 
ir giedosiu, tik duok man 
vieną prižadą.

— Viską duosiu, ko tik no- 
sušuko valdovas,

(Nukelta į 5 pusi.).
rėsi!

Ji

1
i

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ!

Sveikiname Visus Savo Kostumerius,
Draugus ir Pažystamus

C. KRIKŠČIŪNAS

ŠEIMYNA

X

UŽEIGA

4501 S. Ashland Avė. Tel. Yards 2503

Į

•-

I

LINKSMŲ KALĖDINIŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Lietuviams ir Draugams

PRUZIN FUNERAL HOME
(LOCATED IN THE HEART OF TOLLESTON)

SUPERIOR AMBULANCE SERVICE

w

1

1111-17 Roosevelt Street Gary, Indiana
Phone—GARY 9000

z
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i

Šv. Kalėdų Proga deku už jūsų paramą
k I I''* *Nuoširdžiai

parapijiečius, 
draugus ir pa

Sveikinu Šv. Mykolo 
visuomenės veikėjus, 
žįstamus. Linkiu visiems sutartinai 
darbuotis, kaip parapijos darbuose, 
taip ir visuomeniniam veikime.

t

v

700 W. 31st St

I

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Kun. P. A. Gasiunas
Sv. Mykolo Parapijos 
Klebonas

jLinksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Capitcl PreM
3251 S. Halsted St. Chicago, Illinois

Vietory 1233—1266

■

F. J. PAULIS M. C. LAZUTKA
t

%
s

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IH LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

TONY'S MARKET
— QUALITY MEATS — 

MYKOLAS JONIKAS ir A PLIENIS, Sav. 
1816 W. 47th St. Tel. LAFayette 4151

.-z......... r-.-,..

J
LINKSMŲ ŠV KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Sveikinu visus savo Kostumerius ir Pažįstamus

%

I

KESER S PHARMACY
LIETUV1ŠKA VAIST1NĖ

Phone Cicero 69324847 W. 14th St.
%===
J-

Sveiki, Sulaukę Šv. Kalėdų!
Nuoširdžiai Svėikiname 

visus mūsų Parapijiečius, Geradarius, 
Draugus ir Pažįstamus, Kristaus Atneš
toji Ramybė visados teviešpatauja 
Jūsų širdyse ir šeimose.

Kun. M. Jodka, M.I.C.
Aušros Vartų Parapijos 
Klebonas

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu V isiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS INN
JONAS ANDRISIUNAS, Sav.

Užlaikom Aukštos Rūšies 
ALŲ — VYNO — GĖRIMŲ

-— •
Tel.: VICtory 6152

A. A. DARGIS
VAISTINĖ

2425 W. Marąuette Rd. Tel. HEMIock 6050

KALĖDŲ NAKTĮ
Naktis. Už lango vėjas — 
Barbena langines...
Bar-bar... paims jas. rodos. 
Ir kaž kur nusineš.
Danguj žvaigžudės mirksi 
Mažyte akimi —
Ją dangsto debesėliai 
Pro šalį slinkdami.
žvaigždutė pro langelį 
Į pirkią žvelgdama 
Štai. mato, kaip Jonelį 
Pažadina mama.
Pažadina ir eina
Abu skubiai, skubiai.
Kur užgimimo giesmės 
Aidėjo įstabiai.
Naktis, tamsa ir speigas 
Ir sniego taip gilu, 
O jie visur tegirdi 
Tik chorą angelų.
Pagarbint kūdikėlio 
Taip skubina visi — 
Maža žvaigždutė mirksi 
Šviesyn vis ir šviesyn.

V’, Nemunėlis

J

LINKSMŲ ŠV KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Kazimieras ir Elzbieta Tamanauskcd
Ir Sūnus Casimir
BARBERYS

2224 So. Leavitt St. Chicago, Illinois
~ ■ .....................

I

%

Myliu As Tėvynę
Myliu aš tėvynę 
Lietuvos šalelę.
Jos dainos man širdį 
Iki saulės kelia.

, Myliu mūsų krašto. 
Mūs tautos veikėjus. 
Nepriklausomybės 
Pranašus, skelbėjus.

Brangūs man tėvynės 
Girios ir laukeliai.
Pievų žolynėliai
Ir girių paukšteliai. 
Brangūs mūsų miestai.
Ir sodžiaus grinčiūtė, 
Pasakas kur sekė 
Man sena močiutė.

Lakštingala
(Iš 4 pusi.)

jau apsitaisęs savo drabu
žiais ir pasikabinęs prie 
šono aukso kalaviją

— Aš tave tik to prašy
siu. kad niekam nepasako
tum. kad turi mažą paukšte
lį. kuris tau viską papasa
koja!

Ir lakštingala nulėkė.
Tuo tarpu įėjo tarnai pa- 

, žiūrėti numirusio valdovo ir 
buvo lyg stabo ištikti, kai 
jis sveikas ir gyvas tarė. 
“Labas rytas, mano mielie- 

^’ji!” %

*
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*

*

1

LINKLME JUMS IR JŪSŲ ŠEIMAI 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 1946 METŲ

VALDYBA IR DIREKTORIAI

PEOPLES FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1700 VVest 21st Street
STANLEY VV. ROPA, Pres.
AL. C. ROPA, Exec. Viee-Pres.
Direktoriai:—ALD. JOSEPH F. ROPA, MICHAEL VVLEZIEN IR 
HENRY CZEKAJSKI. ATTORNEY CHESTER J. DANKOVVSKI.

Dabar Mokama ant Apdraustų Sutaupų

JOSEPH J. BARC, Viie-Pres. 
KASPER ROPA, Sec’y-Treas.

4

DEGTINĖ

w w w
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WALTER'S TAVERN
GERAS ALUS — VYNAS
4535* SOUTH ROCKMELL STREET 

Telefonas VIRginia 0903
VLADAS IR MARCELĖ KOWALAUSKAI,

SAVININKAI
Salė Renduojasi Visokiems Parengimams

J7

%

Linkime Linksmų Šventų Kalėdų Švenčių 
Visiems Lietuviams!

NELAUKITE!
Rytoj gali būt pervelu!

Jei norite užtikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobiltus, ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, 
arba brokerio, kad jis parūpintų jums polisą per MŪSŲ kompaniją. Nelaimei ištikus, neturėsite jokių 

nemalonumų.

‘ MES ESAME PIRMAKLASI VI NARIAI CHICAGO BOABD OF UNDERWR1TE«S”

O’MALLEY & McKAY. Ine
222 West Adams S+reet

r*j»'
Telefonas CENTRAL 5208

Kambarys 1548-54

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ KOMPANIJŲ:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

PIRKIT U. S. KARO BONUS IR ŠTAMPAS

*

*
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PROGA

Nuoširdžiai Sveikinam Mūsų Kostumerius, Prietelius

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

—Linkiu—

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Visus Lietuvius Linkėdami Daug LaimėsIr
Džiaugsmo Tamstų Gyvenime!

JONAS MASILIŪNAS

VALDYBA IR DIREKTORIAI

1543 So. 50th Avė. Cicero, III
rURNlTURE Telefonas CICERO 7906

j

■

Kun. M. Švarlis
Šv. Petro ir Povilo Parapijos 
Klebenąs

4179-83 Archer Avė. Tel. Laf. 3171

Kazimieras Pansirna
FOTOGRAFAS

1901 So. Halsted St. Tel. Canal 2655

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams, Draugams

Ir Pažįstamiems

JOHNNY'S FOOD MARKET
SAVININKAS

/

savo parapijiečiams, prieteliams ir 
visiems "Draugo" skaitytojams. Dėko
dami Dievui maldose už suteiktą taiką 
prašykime laisvės visoms pavergtoms 
tautoms,

Kun. A. Martinkus

Dievo Apveizdos Parapijos Klebonas

J

I
I

miršti savąsias.

CHICAGO, ILLINOIS

Eureka, Nev.(

gamina Chicago

Bušų linijose neužilgo pa- naujų busų 
sirodys daug naujų busų. $2,900,000. 
kuriuos 
Surface Lines. Pirmoji 270
==............

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

I

ĮVAIRIUOSE FRONTUOSE.

PRISIMINKIME SA-
PRISIMINKIME VI-

Gyvenimas be draugo, tai 
kaip mirtis be liudininko. 
Ispanų priežodis.

Labai čideiė eibė yra k: 
bėti apie kitų ydas ir

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

LINKIU VISIEMS SAVO PARAPIJIE-
*

IR PAŽĮSTAMIEMS.ČIAMS, DRAUGAMS

PER ŠIAS ŠVENTES
VO MALDOSE, KAD

SUS ŽUVUSIUS UŽ ŠIO KRAŠTO LAISVĘ

laida kainuos'šio miestelio rasta nukritęs
japonų balionas, kuris per- 

-------- duotas militariams autoritė-
Netoli.tams Ft. Douglas, Utah.
=-------- — —

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

★
2 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

1410 So. 50th Avė.. Cicero, III.
Tel. Cicero 2109

★
6812 So. Western Avė., Chicago, III.

Tel. Grovehill 0142

LINKSMŲ KALĖDINIŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Antanas P. ir Bronislava 
Liakai ir Šeima, Sav.

2049 W. 35th St. Tel. Lafayette 0332
CHICAGO, ILLINOIS

LOVICK'S FLORIST 
(Gėlininkas) 

3316 S. Halsted St. Chicago, III.
Tel. YARDS 7308

Vestuvėms, Laidotuvėms, Sukaktuvėms 
Geriausias Pasirinkimas Gėlių 

—SIUNČIAM TELEGRAMA GĖLĖS VISUR—

%
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