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RAMYBĖ IR TAIKA 
VYT. A R C N A S 

Pagaliau realizavosi žmonijos Bet ar galima tai pavadinti 
tūkstantmetis sapnas: Dievas tikra Taika, rašoma su didele 
atėjo ir apsigyveno tarp mūsų. "T", kada silpnesnis būna su-

Sviesa praskleidė tamsybes. į traiškomas ir stipresnis viešpa-
Meilė nugalėjo neapykantą.; tauja ? Kas išdrįs pasakyti, kad 
Švelnumas pakeitė žiaurumus, i ten gyvenama taikoje, kur žmo-

Jėzus užgimė ir angelai pra- 'gus yra okupanto kankinamas, 
gydo nusietame žvaigždėmis kur darbininkas išnaudojamas. 
danguje, o nuo žemės pakilo Jo Tai ne tikra Taika, bet taika 
garbinimas ir pasveikinimas. su gazo kamerom, koncentraci-

Kiekvieno žmogaus širdy už- jos stovyklom, kapinėm ir kalė-
3idegė mažutė vilties liepsnelė, jimais. 
Ir ji daugiau jau nebeužges. Kada milžinas pritrenkia ma-

* * • žą vaiką, negalintį gintis, mes 
•Tebūna Taika žemėje geros niekad nesakysime, kad viskas-

valios žmonėms!" praėjo labai laimingai, nes ne-
Tai yra pats didžiausias Kris- buvo jokios kovos. Taip pat ne- j 

taus linkėjimas, kuri Jis atnešė galima jog viskas praėjo laimin- j 
žmonijai, pripratusai visą laiką gai, nes nebuvo kovos, 
tarpusavy kovoti. * w * 

Ar žmonės supras, kad be Jo Štai kokie apmąstymai kyla 
negalima jokia laimė, kad be Jo ! Kalėdų rytą, kuris skelbia že-
gyvenimas pasidaro beprasmis? mei džiaugsmą ir ramybę. 
Ar žmonės sutiks nulenkti sa- Nėra civilizuotame pasauly 
vo kaktas tam amžinam brolis-; nei vieno žmogaus, kuris pasilik-
kos meilės įstatymui, nustoti tų abejingas tam mažyčiam ma-
tarpusavy ginčytis, rietis, ar giškam žodeliui iš septynių rai
bus išrauta iš jų širdžių neapy- džių: "Kalėdos!... Tą dieną viso 
kanta. kuri juos kiršina vienus pasaulio bažnyčios pasidaro per 
prieš kitus? mažos, kad sutalpintų visus 

• * * žmones, kurie susirenka išklau
syti šventų mišių. 

Tegu Viešpats padaro, kad. fr k o k g b ū n a d i d e l i g ^&Vi^ 
šią naktį tikras džiaugsmas n u - , m a g k a d a i š g i r s t a m a : 

sileistų ant žemės, kad jis pri-1 _ A t e i k i t e m m u m i s praleis-

įvairenybes 
Milijonai Meteorų 

Apskaičiuojama, kad per pa
rą krinta į žemę apie 20,000,000 
meteorų, kas sudaro — 14,000 
per minutę. Dauguma jų žemės 

Į nepasiekia, o sudega krisdami 
1 per atmosferą, nuo to didelio 
karščio, kurs atsiranda trinantis 
į orą. 

Didieji meteorai kartkartėmis 
palieka stambias kritimo žymes 
pasiekę žemę. Taip, Arizonoje 
yra 6C0 pėdų gilumo krateris, iš
muštas tokios krintančios "žvaig 
ždės". Mokslininkai apskaičiuoja, 
kad čia krito apie 10 milijonų to
nų meteorinės geležies, krito 40 
mylių greičiu per sekundę. 

Iš viso pasaulyje suskaityta 
1,451 vieta, kur meteorai yra iš
mušę kraterius. 

VYT. KASTYTIS, Toronto 

ARTOJO TESTAMENTAS ŠONUI 
/ 

Lie tuva i te puošia Kalėdų eglutę 
(Marian klišė) 

Kalėdos Nesavoj Žemėj 
J. SINKEVICICTfi 

Mokslininkas Tano Kartūzu 
Vienas žymesniųjų psichologi

jos ir psichiatrijos specialistų 
Amerikoje yra — Thomas Ver-

| ner Moore. Jis yra autorius kelių 
stambių veikalų iš savo srities. 
Moksle jis tiek pasižymėjęs, kad 
net buvo paskirtas psichologijos 
ir psichiatrijos skyriaus vyres
niuoju universitete. 

Pakaskite mane ežioj, 
Kur baldami rugeliai šnara. 
Kur kviečio grūda* aukso gelsvumu 
Praeivio m ('lynas aku masina. 
Ir kur amt rugiagėlės žiedo gryno. 

Bitute* dūzgiančio* nusėda pailsėt... 
CTalvūgaly — ant iemi* kauburėlio — 
Tu pasodink, sūnau, berželi man atmini, 
O kai pUHugs, kada tekis sula pratrukus, 
Įkelkite į ji medine Dievo M ūką. 

Po savo Viešpaties kančia 
liamus gimtuos laukuos gulėsiu, 
širdim stebėdamas žvaigždžių takus, 
Skaitydamas pavasarius iš berto virpančio oHmo, 
Iš tavo jauno balso bundanciuos arimuos, 
Kada visa šeima išeisit prakaitu pasotinti dirvas... 

.11 OZAS KRŪMISAS 

sipildytų vaikų širdy, kurios tf R a l § d ų š v e n t e 8 . 
Jei kas paklaustų, koks labiau kero šaką, ir jis pakibo ore. Iš 

sia man laukiamas metuose lai- visos jėgos laikėsi įsikibęs į tą 
Tai yra pats maloniausias I kas, atsakyčiau: Kalėdų laikas, šaką, bet jautė — ilgai neišsi-

ir jis 

dar nėra biaurumu sugadintos, 
kad visi tie, kurie kenčia perse
kiojimus, kurie yra kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose, ku
rie jau nebepažįsta gyvė*nimo 
džiaugsmo, atrastų jį vėl iš nau
jo. 

• • * 
Kovojant už Žmogaus Teises, ną 

neealima užmiršti ir Taikos. \ Jiems Kalėdos būna ne kokia J * . • F . , lin, į jos vietą atbėga antra, tre-
T * "r™ ' " T, , . . . A « . « : « . „ x,«« — šventosios duonos, kuri yra k . 
Žmogaus Teisės gali egzistuoti nors dvasinio susikaupimo šven-, L - i u i u - a v ^ , :_, &a 

džiaugsmas tiems, kurie neturi 
šeimos, žmonos, vaikų ar kito 
artimo žmogaus. 

• • • 
Yra žmonių, kurie Kalėdas 

prisimena tik iš to, kad tą die-

Jo žmonija tūkstančius metų laikys. Greit nulūš šaka, 
laukė, laukė To, Kuris turėjo at- nukris į bedugnę, 
nešti pasauliui gyvatą. 

Šiandieną visas krikščioniška 
sis pasaulis—susisikaupęs su mal 
da ir gyvu tikėjimu. Išvakarėse 

jie prisivalgo ir prisigeria. į ™ renk*į P r i e ™ * » * £ L H K O saką. Pagraužusi bėga ša 

Palikęs daug žadančią moksli
ninko - gydytojo karjerą, jisai 
prieš eilę metų įstojo į benedik
tinų vienuolyną. 1947 metais pa
likęs universiteto katedrą, jis iš
vyko į Ispaniją, pasirinkdamas 

Ak, kad nors valandėlę ii- sunkiausį kartūzų yienuolyną. 
giau, kad nors vieną akimirksnį, ( Dabar jis atvyko į JAV-bes, pa-
— mąsto jis. Bet kaip baisu! At- į siryžęs čia įsteigti pirmąjį kar-
bėgusi pelytė, ima graužti jo Ii-1 tūzų vienuolyną. 

tik Taikoje, o Taika negali eg
zistuoti ten, kur nėra Žmogaus 
Teisių. 

Gražu sakyti: "Jūs esate lais
vi, laisvi eiti kur norite, laisvi 
galvoti ir mylėti kaip norite..." 
Šalia to dar reikia Taikos. 

1 

paskelbiamas karas? 
Tiems "laisviems kur jie nori 

te, bet lėbavimas su šampanu, 
austrėmis, kalakutais, ikrais... 
Visą naktį jie praleidžia pas sa
ve ar restorane prie apkrauto 
valgiais stalo ir kitą rytą su 
skaudančia galva, išgeltę, su 
surūgusia burna, sako, jog jie 
labai smarkiai sutiko Kalėdas, 

* " u £ ! . r £ ! ^ . I Nepriklausykime tai žmonių 
kategorijai ir Kalėdų rytą pa
galvokime apie Tą, kuris mums 

simbolis krikščioniškosios mei- ir... šaka vis eina plonyn. 
Tas keleivis yra kiekvienas les. Kaip, būdavo, grrazu ir ispu- - *. •, 

dingą A namuose! Bet jau ke- \™^*±% ~ *£2Z*ZZ. ^ Ka ikums jstaigos net turi 
lėtas metų, kai mes tremtiniai, 

Laikas — Pinigai 
Amerikiečiai labai brangina 

nimas. Pelytė — laikas. Tą vaiz- \ specialius lakatus. Kaikurie jų 

I L G E S Y S 
Saktis krinta kaskart vis tamsiau ir tamsiau, 
.Ve,galvoki, brangi, kar Tave pamiršau. 

\'es per tolį erdvių — ir šaltu, ir tuščių — 
Tavo tylias randas širdimi a* girdžiu. 

Ir nakties skaidrume, iki ima dienot — 
Tavo veidą matau aš žvaigždėj kiekvienoj. 

Ir ntatau ai žingsnius tavo kojiį basų. 
Svyra rūta žalia prie gelsvi}jų kasų. 

Ar aušra pražydės, ar vėl vakaras kris — 
Tavo žvilgsny liūdnam de-ga mano širdis. 

Fabrikuos ir laukuos, miestų gatvių tinkle. 
Tavo rūihį, spalvas aš jaučiu vis šalia. 

Vienumos valandų prabėgunuos esi 
Tu svajonėj manoj ir manam ilgesy. 

Ach, kada aš priklaupęs paliesiu 
Mano žeme tėvų, tolima IAetuva. 

Tave — 

tikimo išblaškyti, po visą žemės 
rutulį, dauguma negalime išlai
kyti tų gražiųjų tradicijų. 

Dalis tremtinių, kuriems Aukš 
čiausiojo Apvaizda leido susiras
ti sau laikiną pastogę laisvę my
linčiuose kraštuose, tegul nepa-

džią arabų pasalp. ypai pravar-, atrodo gerokai peršiurkštūs. Pa 
I tu atsiminti Kalėdų naktį. Ar 

eiti" žmonėms sakoma: 
kiuokitės po keturis". 

Nevaržomai galvojantiems 
žmonėms įsakoma: "Tylėkite 
jūs! Nepasitikėkite vienas ki
tu! Mūrai turi ausis!" 

"Pripratusiems mylėti kits ki
tą žmonėms komanduojama: 
"šauk!" 

R i" atnešė Teisybę, Ramybę ir T a i - j f 1 ^ * ? r ™ krikščionis 
ką. 

Prisiminkime mūsų artimuo
sius ir pažįstamus, pasilikusius 
Lietuvoje, prisiminkime tuos, 
kurie šąla Sibiro koncentraci
jos stovyklose ar kasyklose 
prie sunkiųjų darbų, prisimin

tųjų papročių. Susirinkę, kam 

mūsų praleistas laikas buvo lyg 
tie nenaudingi pelai, kurie sude
ginami, ar lyg tie auksiniai kvie
čių grūdai supilami į aruodus. 

Pagalvokime, ką mes gero esa 
me padarę dėl savo motinos ir 
brolio, kurie liko ten, kur gimė 

Ir kas tada pasidaro iš tų j kime po visą pasaulį išblaškytus 
visų Žmogaus Teisių idėjų, ka- mūsų tautiečius ir leiskime savo 
da kovos lauke pradeda patran- širdy labiau įsidegti vilties liep-
kos dundėti ir žmogus pradeda snelei, jog kitas Kalėdas galėsi-
žudyti žmogų?... me bendrai švęsti Nepriklauso-

bendrai ar pavieniui, susikaupki 
me bent vieną minutėlę, paklaus
kime savęs: ar mes visi čia esa
me? Paklauskime savęs: 

- Kur mano tėvas, m o ^ | p S J S S t a T r t i ' a S ! S i 
kurie šj momentą laimindavo 
mus, — sūnus, duktė, tėvų se
natvės paguoda, — žmona, vy-

• • * 
Jei Žmogaus Teisės pasidaro 

nieku be Taikos, tai tas pats Bažnyčion Kaune ar prie Auš-
yra ir su Taika be Žmogaus' ros Vartų Vilniuje ir garbinti 
Teisių. Kristaus užgimimą. Tada Kris-

Tiesa, būna ir ginklu įperša-, taus žodžiai tikrai 
mų "taikų", kada pralaimėjęs įgyvendinti: 
pasako: "Geriau gyventi ver- — Tebūna Taika ir Ramybė 
gystėje, negu mirti!" žemėje. 

Vienos Giesmes Istorija 
100 Metu Kaip Mirė Autorius Giesmės: "Tyli naktis, šventa 

naktis" 

Viso pasaulio tikintieji kas- vo pasklidusi po visą Europą, 
met pakeltais jausmais gieda ži- Apie 1850 m. Prūsijos kara-
nomą šv. Kalėdų giesmę: "Tyli liaus dvaro orkestras kreipėsi į 
naktis, šventa naktis". Salzbu *go benediktinų šv. Petro 

ras ; sužadėtinis, sužadėtinė; gi
minės, draugai, kaimynai? 
Persikelkime mintimis į Sibiro 

moję Lietuvoje, jog lietuviai vėl j taigas, į Lietuvos šiaudines pa
galės laisvai rinktis Prisikėlimo j 8toges, į miškus, pabuvokime su 

jais — savo broliais, kovojan
čiais už laisvę, tėvų žemę, tiky
bą. Pagalvokime, už ką jie mirš-

galės būti | t a — už tai, kad mes gyventu
me. Persikelkime į kovų laukus, 

Šiemet Kūčių vakarą sukanka vienuolyną, prašydamas Michael I ėjęs per dykumą ir įkritęs į gilią 

i ir gyveno. Kaip yra skaudu ma-
bus gabmybes, poe Kucių stalo ^ ^ tautos sūnų, dukrą už 

baltesnės duonos kąsnį ar pigios 
vertės blizgutį išsižadant to, ką 
amžiais mūsų tėvai gynė — savo 
gimtosios žemės, tėvų kalbos ir.. 

žo-
I džius: 

Man liūdna į kartą veizdėt 
dabartinę, 

Jos snaudulį ilgą matyt, 
Patirti, kaip ledas, jos šąlant 

krūtinę 
Širdies jos mušimą klausyt. 
Kur mes gyvensime ir ką dirb 

sime, vis mes jausimės svetimi, 
mes esame atplėšti, kaip kūdikis 
nuo motinos, nuo savo tautos ka
mieno. Mes visi gyventi, kurti ir 
mylėti tikėjomės žemėj mylimoj, 
bet likimas, skyrė mums gyventi 
ir vargti svetur. Jei visi mūsų 
uždaviniai, idėjos bus pagrįstos 
tvirta morale, darbo meile, lietu
vio garbe ir veiksmais — mes ga 
lėsime prasiskinti sau kelią į Ne
priklausomą Lietuvą. 

Ir vėjai tils užkimę, 
Trauks paukščiai į namus — 
Galbūt, ranka likimo 
Pasuks atgal ir mus. 

(J. Račkaitis) 

kur giltinės piūtis skina vos pra-
I žydusius gražiausius žiedus, pa-
' likdama vien skurdą ir našlaičių 
ašaras; — į koncentracijos sto
vyklas, kur miršta tūkstančiai 
nekaltų žmonių. Išgirskime jų 
aimanas. Kada susirinksime pa
garbinti Viešpatį, prašykime Jo 
atsivertimo pasaulio krauge
riams. 

Mūsų, benamių, likimą galima 
palyginti anam keleiviui, kuris 

vyzdžiui, vienas prekybininkas 
Chicagoje savo įstaigoje turi už
rašą: "Aš žinau koks šiandien 
oras ir kasdien skaitau laikraš
čius. Užbaigę reikalus, malonėki
te su draugiška nuotaika negaiš
dami šią vietą apleisti". 

Viename New Yorko biure yra 
užrašas: "Kadangi ateina daug 
lankytojų ir mes permažai tetu
rime laiko, pirmieji esate labai 
prašomi neatimti laiko pasima
tyti su paskutiniaisiais". 

I D O S 

Amnezija 
Į ligoninę atgabeno jau nebe 

pirmos jaunystės damą, kuri per 

LAIŠKAS MAŽIEMS VAIKAMS 

JURGIS SAVICKIS, Prancūzija 
• 

Prieš Kalėdas paprastai rašo- šildžiusi. Gerai, gerai pašildė dvi 
ma apie saistančius paukščius, tris valandas priešpiečiais. Pas-
sniegą bei šalnas iš viso. Lietu-,kui įvargsta ir eina gulti, apsi-
voje dažniausiai buvo porinama į klosčiusi, kaip duknomis, tirštais 
apie vilkus, užpuolančius žmo- j kalnų debesimis. Ir prašytų, kad 
nes, atkalėdžių važiuojančius pas dabar niekas nekliudytų jos ra-
kaimynus pasisvečiuoti. Nejau-. mumo ir poilsio. Tiek jos ir bu
ku buvo taip,% kai vilkas traukia ta. Tačiau kelionės biurai, tirštai 
už kojos žmogų iš rogių. Tos vi- čia ir užsienyje išbarstyti, vis 
sos pasakos ir išgalvojimai pa- skelbia saulę čia. Ir kitokias 
prastai buvo rašomi 
vaikams 

mažiems skaistybes. Ką darysi ? Neužkur-
Ar, norintiems jiems I si didžiulę krosnį, kaip fabriką 

kokį, visam pajūriui apšildyti... gyveno automobilio katastrofą. I P^ygti, suaugusiems žmonėms 
Dežūruojantis gydytojas surašo I Bet aš čia gyvenu visai pietuose, Bet propagandos ir kelionių biu-

kur visuomet šilta ir nėra snie- rai nenuvargsta čia pavasar* da ligos istoriją: 
— Išnerta dešinė ranka, įski

lęs kaulas... 
— Beje, o kiek ponia turite 

metų? i 
—- Dvidešimt penkeris, — at

siliepia ji. 
Gydytojas greit prirašo: am

nezija — netekusi atminties. 

132 metai, kai ši giesmė buvo Haydn "Tyli naktis, šventa nak-
pirmą kartą sugiedota Obern- t is" giesmės nuorašo. Buvo ma-
dorfo bažnytėlėje, Austrijoje. nyta, kad šią giesmę tik garsaus 

Ją 1818 metais, prieš pat Ka- Josef Haydn brolis galėjęs su-
ledų šventes, sukūrė du giliai tikį kurti. 
katalikai — mokytojas Franz Kiek vėliau ši giesmė paplito 

duobę. Bekrentant jam pavykę 
nusitverti atskardyje augančio 

su misijonieriais. Visur, kur gy-
venama krikščionių, ši giesmė 
kasmet per pasaulio Išganytojo 

Xaver Gruber ir kunigas Josef po visą pasaulį. Žinomas kėliau-1 gimtuves maldingai giedama. 
Mohr. Kunigas Mohr, kuris tuo tojas vienuolis P. Petrus Klotz,; Jos žodžių autorius kunigas 
metu vikaravo anoje Oberndor- savo įspūdingų kelionių aprašy- \ Josef Mohr mirė 1850 m. gruo-
fo šv. Mykolo parapijoje, parašė muose, pasakoja, kaip jis per Kaį džio 4 d. beklebonaudamas Wag-
šį kuklų, bet gilų tekstą, o mo- ledas girdėjo ją kapucinų misi jo- raine. Kompozitorius Franz Xav. 
kytojas Gruber jam pritaikė nierius giedant Himalajų pape- Gruber, kuris ilgus metus vargo-
jauamingą melodiją. Tačiau ta- dėje. Jis girdėjo ją Indijos vai- j nininkavo Halleino bažnyčioje, 
da, kaip ir šiandien, žmonės ma- kus giedant indostanų kalba, N. i mirė ten pat 1863 m. birželio 7 
žai tesirūpino kūrėjais ir tokiu Zelandijoje, Rytų Afrikoje, prie j d. 
būdu jau apie vidurį praeito; Zambezi. Indėnai ją giedojo prie Austrijos respublika išleido 
šimtmečio autorių vardai buvo j Ekvatoriaus, Pietų Amerikoje, specialius pašto ženklus šios 
užmiršti; nors jų giesmė jau bu- arabų vaikai ją giedojo Sudane [ giesmės kūrėjams atminti. 

Kad ir visą pasaulį tektų ap
keliauti, vistiek ateis laikas, ka
da mes išgarsinę Lietuvos var
dą ir kančias, sakalais parskri-
sime į laisvą Tėvynę. 

Prarastos Minutes 
Kas supranta, kad kiekviena 

prarasta minute jau nebegrąži
nama, tas sugaištas valandas lai
ko nusikaltimu. Mes nebegalime 
prisivyti tai, ką jau pražiopso
jome. Kiekviena diena turi savus 
uždavinius. 

Pirmoji Byla 
Jaunas advokatas turėjo gin

ti pirmąją bylą teisme. Garvežis 
suvažinėjo kaimiečio 24 kiaules. 
Norėdamas pavaizduoti nuosto
lių didumą, jaunas advokatas kai 
bėjo priesiekusiųjų teismui: 

— Tik įsivaizduokite, gerbia
mieji teisėjai — 24 kiaulės. Juk 
tai dvigubai didesnis skaičius, 
negu jūsų, sėdinčių prisiekusiųjų 
suole. 

Tikras Bičiulis 
Frost yra pasakęs: tikras Bi

čiulis yra tas, kurs jus gerai pa
žįsta ir kurs vistiek jus myli. 

go. Ir tų paukščių kaip ir nėra ' rydami. Toks jau jų darbas. 
čia. O apie vilkus čia nėra nė kai- j Bet kai nyku danguje, tai at-
bos. Net jų iškamšų muziejuose! važiavę iš svetur žmonės sėdi lo-
čia neužtiksi. Mes dažniausiai Šimų užeigose, "kazino" čia va-
iankome čia kriminalistikos mu-, dinamais. Mirksta tuomet dūmuo 
ziejus, su nusidėjėlių pirštų nuos j se ir juose skęsta. Turistai, be-
paudomis. Nes tokiame pereina- j lošdami, save ir kitus apgaudi-
me punkte, mūsų Monte Karlo su I nėja. Kaip ir su savo likimu žai-
apylinkėmis, pasitaiko daug nu- \ dzia ir jį nori apgauti. Tik ilgai-
sidėjėlių. niui tas, niekuo nedėtas, kaip ir 

, . . . įnervintas, likimas paspiria smar 
Nors kaip ir viskas gyvemme, C " ^ ^ . ^ į n i p a t m n u o 

taipi ir &a, m a įtaigiai viskas ir u a M g j t a o ^ ^ ^ ^ i r i š . 
pasikepa, fime ir Iškrito iš dan-, m e U $ j e i n a m a s d u r i g l a u . 
gaus kelios sniego phiokšmeles, k a n T u | 8 t o m b k i š e n § m i g . Nes 
nuklodamos kelioms minutėms - ^ m a a į ^ 
žemę, tikriau - žaliuojančias ; pri8Ūo6ęa ž m o g u s e i n a ^ 
pievas, baltomis dėmėmis. Bu«'„. „ , , a „ J l L - . ™ a , ^ ; , ™ , * • x v i - j x • • « • .konsulą* pinigų prasyti, namo tent, pnes Kalėdas užeina ir čia .-,. J.J^. „ , . . . *.* „ . Kr, v ,». f - . . , , ,^ . ;£rįzti. Šiaip jau visi čia nori DU-salčiai... Tuomet reikia trauktis;?, r . r - 7 T V t . , , . •. ~ • . 

i m XMJ x- ir- • > n turtingi. Likimas visus ir vis-
1 savo kam, ir šildytis. Vieni gi- . ^ t v a r k o , 
liau įžvelgia į stiklelį. Geriu iri 
aš. Bet tas brangu. Pagaliau, j č ia nuolat lošia. Lošiamieji 
kas čia turi tų pinigų, be turistų, i kauliukai stuksi, kaip mirties 
iš visų kraštų čia suplukančiu! pirštai, o kortos vis nauju ūpu 
Taip sakant, prieš pietų saulę, išmetamos į viršų. 'Tavo pinigas 
pasišildyti. Turistai, tai turtingi, i — mano pinigas!" Dažniausia — 
Turistai visuomet turi turėti pi-;"mano!" Tam tikru pinigų kau-
nigų. Kad ir kažin kaip ten būtų piamuoju įrankiu, kauptuku, gob 
su jais. Jei ne, tai jie eina tuoj šioji ranka vis patraukia į save 
skolintis pas savo šalies konsulą. į t a v o pinigų. Jo jau nebėr. Pi

nigai vis įberiami į apsčius kazi
no stalčius. Bent savo tėviškėn grįžti. Kon

sulas, tai toks žmogus, kuris sko 
liną savo žmonėms pinigus. Užtai ! Tuomet tu išeini, t. yra -a- esi 
tie konsulai yra visur užsienyje., likimo išspiriamas, skrieji oru, 
Juk visi piliečiai turi grįžti namo. • kaip paukštis gatvėn. (Vis dėlto 
Tik mūsų prieškalėdinė saulė čia ir čia kalbama apie "paukš-
vis dažniau ima ir sustreikuoja (Nukelta į 3 pusL) 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 

KULTŪROS RENESANSAS 
(KALĖDINE TREMTINIAMS PADĖKA) 

PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS 

tverė savo organizaciją. Tas 
pats reiškinys Chicagoj ir kitur. 
Mūsų medikai, profesoriai, lite
ratai, teatralai, muzikai, daili
ninkai — visi dirba pavyzdingai 
ir be galo produktyviai. Rašyto
jai, profesoriai ir kiti profesiona 
lai ne tik pasireiškia savo darbo 
sakose, bet dar ir plačiai rašo 
spaudoj bei rengia paskaitas. Tik 
pažvelkime j mūsų dabartinę 
spaudą; koks milžiniškas progre 
sas! 

Dailininkai rengia parodas,, 
dainininkai - koncertus, drama 
turgai sieigia dramos ucudijas 
bei teatrus, čia, beabejo, visua 
nustebinu savo talentu Henrikas 
Kačinskas. 

Profesoriai Biržiškos ir kiti, o 
taip pat ir eile kalbininkų be pa» 
liovos lavina ir šviečia mūsų vi
suomenę 

Meiles šventė 
Kalėdų švenčių proga visos 

lietuvių kolonuos beabejo iš
reikš įvairia** rudais dėkingumo 
jausmus lietuviu tremtiniam*. 

= ^ , 

Kalėdų Šventėse 
sveikiname parapijiečius, draugus ir pažįs
tamus. Šventoji Betlejaus Kūdikio ramybe 
teatgaivina mūsų širis ir šeimas. 

" Draugui" ir visaam jo štabui linkime 
sėkmes skleiziant Kristaus idėjas lietuvių 
tarpe. 

Šv. Jurgio Parapijos Kunigai 

Pirmųjų tremtinių atvykimas met mūsų tremtiniai užtvindė 
į Ameriką suteikė daug džiaugs- Amerikos lietuvių kolonijas, 
mo tiek man, tiek daugeliui kitų Atsirado drąsesni bandymai I Kalėdos — tai žmonių meilės 
lietuvių anksčiau atvykusia iš reformuoti mūsų kultūrinį gy- šventė. Tegul šios gražios šven-
Lietuvos. venimą, bei įvairūs drąsūs pro- tės suriša dar tampresniais ry-

jektai steigti kultūros fondus bei ' šiais Amerikos lietuvius su mūsų 
Buvo mums aišku, kad tie jau m o k g i 0 a r m e n o organizacijas, 'tremtiniais, o tremtinius — su 

nosios kartos lietuviai, igije M ū s ų m i e l i vietiniai Amerikos Į Amerikos lietuviais, 
mokslus Lietuvoj ir kitose Euro ifetuviai, įvertina, kad tremtiniai 
pos sostinėse, o vėliau tiek išken- i n c š a n a u j ą kultūrą ir naują dva 
tėję ilgų karo metų laikotarpy, ^ k a d j i e sudaro stambią jėgą, 
atvyks į Ameriką ne tik su di- p r i e š k u r i ą n i e k s n e g a l i kovoti, I 

t? 

# 

Gyvenimo Pamoka 
Kiekvienas žmogus kuris prisi-

deliu mokslo bagažu, bet ir mes ^ k a d t a i ^ ^ ^ j ^ I a s u k l d t i k r u m o j e p a -
, mūsų kulturmj gyvennną nau- ^ k u r i o s j a u š i a n d i e n pradeda į s a k o k a d ^ i a n d i e n a j į 8 a i yra 
jos dvasios, kupinos idealizmo, remtis Uetuvių kolonijų kultūri- j a u supra tirxgesrii3, gudresnis, 
pasišventimo, bei patriotizmo, n i g gyvenimas. 
gerai suprasto. 

Jei anksčiau daugeliui rodėsi, 
Kuomet tenka atstovauti savo ^ k u l t Q r a ^ y r a < . p a t o g i a i 

kultūrą tarptautinėj arenoj, ta- į t a s b u t a s - ša ldy tuvas" 
da nėra vietos barniams bei gin- ' ( r e f r i d ž e r a t o r i s ) „. "automobi-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Sa\ o Kos tumer iams I r D r a u g a m s 

MARY STANKUS IR SEIMĄ 
Cigaretai, Tabakas, Saldainės, 

Mokykloms Daiktai 
2300 South Oakley Avenue Tel. Vlrg in ia 7-8869 

™ - n m-^m ' ^ M — W ^ M ^ ^ M — _ J M - ^ - I I I • — - -i - - • — — — - — — _ - . / 

Linksmų šventų Kalėdų 

ir 

Laimingų Naujų Metų 

Doctor Walter Swiatek 
OPTOMETRIST 

2201 WEST CERMfiK RD. VIRGIMA 7-6592 

j> 
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negu vakar buvo. 

Elektrine Žvaigždė 
Behlehem, Pa. miestelyje yra 

čiaras savųjų tarpe, nes tatai pa- į » . " ^ " į ^ r daugelis tremti- i įtaisyta elektrine Betlejaus žvaig 
kirstų mūsų pačių autoritetą, bei ^ ų atkreipė d ė m e s į į dvasinį gy įžde. Ji yra taip aukštai, kad už-
pažemintų mūsų vardą. Tačiau y e k u r i s p a s i r e i š k i a m e n e degta atrodo kaip tikra žvaigždė, 
nagrinėjant kultūros problemas m o k s l e T į e f i n a n s i n i u a t ž v i l . 
mūsų pačių vidujiniam gyv-eni- n u tremtiniai parodė, 
me. reikia būti nuoširdžiam, drą ^ n e p i n i g a i k e l i a k u l t ū r ą ^ 
šiam ir atviram. dvasinis bei mentališkas įtempi-

Progreso Retiu 

Juokdario Žodynėlis 
Liežuvis: Seniausias mūsų ži

nomas ginklas. 
l igonis: Žra^us , kurs prade

da branginti sveikatą. 

Tramvajuje 
— Žinai, konduktorius taip j 

Tad negalima slėpti fakto, kad mas. 
iki mūsų tremtinių atvykimo \ 
šią šalį, Amerikos lietuvių kul
tūrinis gyvenimas buvo gerokai Energijos ir entuziazmo dėka 
apsnūdęs. Čia nebūtų tikslu kai- mūsų tremtiniai sugebėjo trum-
tinti tų seniai atvykusių j Ame- pu laiku sutvarkyti čia savo gy-
riką lietuvių, nes daugumoje tai venimą. Beveik visi jie turi už-
buvo rankų darbo žmonės, ku- darbius, nors ir nevisada savo | mane pasižiūrėįo, lyg aš Deture-
rie visų pirma rūpinosi kasdieni- srityse. Pažvelkime trk į kaiku-'čiau bilieto' 
nes duonos problemomis, o ve- rias mokslo sritis. Štai, vientik, — O ką t", padarei? 
liau gerbūviu ir nedaug teturėjo New Yorko apylinkėj 80 lietu-' — Aš kad pasižiūrėjau į jį — 
galimybių veržtis prie mokslų,! vių inžinierių ir architektų su- lyg tikrai bilietą turėčiau. 
nes dauguma jų buvo gyvenimo k 
išvarginti ir iškankinti. <? 

CH RISTINAS 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams 

BOWMAN 
COMPANY 

. Ą 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kos tumer iams I r Draugams 

Antanas Damaską Ir Sūnus 
Parduoda anglis, koksą ir malkas — Perkraustom baldus 

4409 S. Artesian Ave. Vlrginia 7-2839 
L ^ 

Jr 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
• 

Mitt'est fewelry and Mosic 
A N T A N A S P . ir BBONISLAVA Ll AK AI IR ŠEIMA, 

Sav. 
2049 W. 35th St. Chicago, Illinois 

Tel. Lafay'ette 3-0332 

^»" 
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Tiesa, daugelis jų vaikų įgijo 
mokslus šioj šaly ir tas jaunimas 
yra gana artimas mūsų tremti
nių jaunimui. Jie gali surasti ben 
drą kalbą. 

Bet... procentualiai imant Ame 
rikos lietuviai davė permažai žy
mių žmonių. Pasitaikė išimčių Jį-
tiek mokslo tiek meno srity. Čia 
užtektų priminti kelius meno at
stovus su Anna Kaskas prieša
ky, bei eilę medicinos daktarų 
etc. 

LINKSMŲ /?r. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo K o s t u m e r i a m s i r D r a u g a m s 

JAMES TAVERN 
IG. IR ONA PAURAZAI, Sav. 

2942 W. Pershing Rd. Ttl. Vlrginia 7-8826 
0 

Kultūrinis Vaizdas Keičiasi 

Kultūrinis vaizdas, tačiau, ryš 
kiai keičiasi nuo tų metų, kuo-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo D r a u g a m s i r Paž į s t amiems 

MID - WEST STORE 
P O V I L A S IR V I N C E N T A DOMBRAUCKAI, Sav. 

3200 S. Lowe Ave, TeL VIc. 2-6242 Chicago, M . 
^ 

r ^ 

LINKSMŲ ŠV K A L Ė D Ų ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams I r D r a u g a m s 

JULIA PETKUNAS ir SŪNŪS, 
S A V I N I N K A I 

BUČERNĖ I R G R O S E R N Ė 
4544 S. California Ave. Tel. YArds 7-7699 

^ „ _ = ^ 

4 ^ 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

LinHinie Visiems Savo Kos tumer i ams I r D r a u g a m s 

MIKSIS HARDVVARE 
A U T H O R I Z E D D E A L E R 

F o r Du P o n t F i a t , Gloss, Semi Gloss P a i n t s 
and 

Duco Ename l 
R ICHARDAS I R A D E L E MIKŠIAI, Savininkai 

3990 Archer Ave. Tel. LAfayette 3-4756 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Vis iems Mūsų Kos tumer iams ir D r a u g a m s ! 

Paulina Russian — Turkish Baths 
E L E K T R O S T R I T M E N T A I 

Ul t r a Violet Sunshine and Inf r a Red Ligh t Radia t ions 
Swedish Massage 

CH. LAURINAVIČIUS I R SŪNUS Sav. 
1657 YVest 45th St . * Tel. Vl rg in ia 7-9493 

# 

ROOSEVELT FURNITURE BENDROVE 
2310 W. Roosevelt Rd. 

S V E I K I N A VISUS SAVO KOSTUMERIUS, ESANČIUS IR 
BŪSIANČIUS, SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR L I N K I 
VISIEMS LAIMINGŲ N A U J Ų METŲ. 

& 
. L INKSMŲ ŠV. K A L Ė D Ų ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams I r Draugams 

Universai Food Store 
P E T E f t and H E L E N V I L K E L I S , Savininkai 

Tel. VIc tory 2-3162 724 Wes t 31st Street 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kos tumer iams I r D r a u g a m s 

PILSEN BREWING CO. 
BREWERS and BOTTLERS OF 

Yusay Pilsen Beer 
3065 W. 26th St. Chicago, Illinois 

^ 

Roosevelt Furniture Bendrovės Direktoriai: 
J O H N P . B E R T U L I S 

F E L I X A. RAUDONIS 

M I C H A E L JOV ARAUSKAS 

* P ^ « W ^ P » * - l ^ ; 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
= ! ^ i i 

Linkime Visiems Savo Kos tumer i ams I r D r a u g a m s 

METRICK'S FARM FOOD 
COMPANY 

VVHOLESALE A N D R E T A I L 
LIETUVIŠKŲ S C E I Ų 

1804 W. 47th S t Chicago 9,111. 
Telefonas YArds 7-8393 .• 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems K o s t u m e r i a m s i r D r a u g a m s 

JONAS IR ANELE KINCINAI 
BUCERNE IR GROSERNfi 

4441 So. Honore St . Tel. Y A r d s 7-1066 Chicago, UI. 

«•- • 4> 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kos tumer i ams i r D r a u g a m s 

• 
Mr. Michael Kiras 

R E AL E S T A T E 
2419 W. Potomae St. Tel. BRu. 8-0798 

^ 4> 
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(Atkel ta iš 1 pusi.) 

čius"!) Kramsčioji tuomet savo 
pirštus ir—savo sąžinę. — "Kam 
aš nejau numeriu "17". Dabar 
"no 17" išlošė dvidešimt tūkstan
čių. O būtinai stačiau ant to sa
vo, nelemto "22". Užstatai čia 
pat Įsteigtose brangenybių krau 
tirvese savo, iš tėvo paveldėtą, 

už jj ne
paprastai mažą pinigą. Pastatai 
ant "17" ir — praloši. Ir eini na
mo gulti. Nes e.«i stiprios valios 
žmogus. Gulėdamas jau prižadi, 
daugiau kazino niekuomet ne
lošti... Iki sekančio pavasario. 

Užtai aš niekuomet čia neto
li. Kaip ir Monte Karlo 

gaikštysteje vietos žmonėms. 

kelis, matyti, neseniai dar apal- \^įr 
pusiua paukštelius, per kaminą 
vėjo {blokštus. Sparneliai jų ne-

Tai tokia mūsų čia Rivjera, i beplasnoja. 
Šiandien čia ir šalta ir vėsoka., šaltkalvis laiko savo stiprioje 

rankoje vieną paukšteliuką ir 
sako: 

— Tai geras. Galima valgyti. 
— Kaip žmogėda? — Nuste

bau. 

^ ; 
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Kalėdos iau artinos. Pas ma
ne iš šiaurės kraštu turėjo irgi 
atvažiuoti svečių. Juos reikėjo 
čia apšildyti ir nesušaldyti. 

Išėjau sodan. Ryšium su to
mis, besiartinančiomis, Kalėdo
mis — pagalvoti apie paukščius. 
Jų peržvalgyti. 

Bet ir mes laukiame čia Kalėdų... 
Nors mūsų skelbimų biurai, visi 
išsijuosę, šaukia ir teigia mums, 
kad čia — pavasaris! Užtai, iš 
šiaurės naujai atvykę žmonės, 
ką tik atvažiavę, atsidaro vieš- Jis buvo toks stiprus ir — žiau 
bučio langus, patys pusiau nuogi rus šią valandą. Stambus iš vei-
būdami, įkvepia pilna krūtine do. Juodomis ir didelėmis žėrin-

aukso laikrody i r j a u m uz J J J ^ ..jutą" gatvės orą ir ...prasišaldo. čiomis akimis. Kaip koks Chap-
Tie. kurie plaučių uždegimu ne- linas senose filmose rodomas 
miršta, išguli kelias, savo bran- akiplėša, gatvių pabaisa, kurio 
gias atostogines dienas viešbu- visa gatvė bijo ir niekas nedrįsta 
čio lovoje. Be laiko nereikia pa- apdoroti. 
vasario daryti. šaltkalvis tuč tuojau pakūrė 

Dar drąsesnieji, nurovę gat- krosnį, panėręs ant savo smai-
vėję kurį skaistesni saulės spin- lauš peilio, įkišo paukščiuką į 

Š h l ; K&iVT M O I \ t e K y ° ^ duliuką. statutėliai brenda į liū- ugnį. Vieną ir kitą, juos paspir-
liuoiančią čia pat jūrą. Dar su- gindamas. Jų kauliukai tik traš-

ypač jų valdininkams, griežtai ^ ^ myQ p l a č i a j a kumštimi, kėjo. šaltkalvio stiprių žiaunų 
yra uždrausta lošti. Monte Karlo k r ū t i n ė n k a i p k o k i e tarzanai: — malami. 
Princas gerai žino, kuo tas vis- , < K o k s ^ o r a g į r š i l u m ė i e ! " _ _ Uh! Gardu... — blyksnoja 
kas kvepia. ištaria. Ąr ir jie vėliau po to akis į mane, kaip žaibus. 

Bet yra žmonių, ypač senų an- miršta, tikrų žinių nėra. Toks jis didelis ir baisus šią 
glių ir amerikiečių, kurios kito- Aš pats. Kalėdų belaukdamas valandą atrodė. Puota buvo baig 
kiu, ne kazino, oru. atrodo, nega- ir pagalvodamas vis apie tuos tu ta. išeidamas, kaip daktaras, ku 
Ii ir kvėpuoti. Jos ten įeina ne- ristus, atsikviečiu į save šaltkal- ris įteikia receptą, pasakė: 
šinos savo užrašomomis knygo- vį, mano krosnies apžiūrėti ir ją — Krosnį įkuriant, reikia ati-
mis. Nuolat vis rašo į jas loši- sutaisyti. Kaip žinoma, vietos daryti namo visas duris ir lan-
raus ir pralošimus. Nuolat skai- žmonės jokių krosnių čia žiemą gus. 
čiuoja ir pralošia. Vis moksliš- nepripažįsta. Vis patys vaikšto Už receptą teko užmokėti; 
kais metodais. Prieš mirdamos drėgni, savo raudonomis, irgi brangiai, 
jos nė į bažnyčią neužeina. Jcms įdrėkusiomis nosimis. Bet aš ne 
laiko vis nebėra. Kągi galima su toks. Aš turiu įsisteigęs tikrą 
jomis padaryti? Per tuos jų lo- šiaurės krosnį! Tik ji, užsispy-
šimo įkarščius kazino tarnas at- rusi, kaip neklaužada, nenori 
neša joms kelias, sviestu užterv veikti. Man į akis vis dūmus Įei
tas, duonos riekutes. Tiek tos ir džia ir visą seklyčią dūmų kun-
mitybos. Jų veidai paprastai kulais privaro. Tik — ne per 
rausvoki, didžiai įsikarščiavę, su kaminą, kaip pridera kiekvienai 
kaž kokiomis neaiškiomis fijolė- dorai ir gerai išauklėtai kros-
tinėmis dėmėmis. Pagaliau jos niai. Gaisrininkai net kartą bu- — Kodėl tie italai (o pas mus • 
"neturi laiko" nė mirti. Jos iš- vo subėgę, mano krosnies pažiū- čia, Italijos pasienyje, daugiau- ^ 
nešamos paprastai negyvos, į ar- rėti, manydami namas dega. sia gyvena vis italai) taip užsi-
timiausią vaistinę "gaivinti". Pas Mano krosnies specialistas sėdę ant tų mažų paukščiukų? 
kui į artimą ligoninę. O paskui — stukteli iš pradžių, kartą ir kitą, Dovija juos ir naikina visais įma 
į kapines. Nes jos buvo jau iš- savo stambiu krumpliu į kros-; nomais būdais. Slasteliais, su
karto negyvos. nies įvairiokus straigtus ir nike- viais net užsprangina "maistu". 

Jų ištuštėjusias kėdes užima liūs. Iš kur, krosnies tuštumoje, Tarytum žmonėms maisto būtų 
tuoj kitos lošikų gretos. kaž kas atsiliepia. Kaip tikras pritrūkę. Sekmadieniais tik pok-

daktaras. jis prideda savo ausį ši ir pykši šaunami švinai. Kad 
prie krosnies atšalusios krūtinės vienas antro tik nenudėtų! Ką 
ir žvelgia į mane: ; bedarė Italijoje, ten kitados pra 

— Cia kaž kokie keisti daiktai garsėjęs švedų rašytojas Mun-
darosi. Cia negerai... the, tiek laiko išgyvenęs savo 

Capri saloje, Italijoje. Ir atrodo, 
jis nepajėgė nugalėti tų biaurių 
italų įgeidžių. Vis vien, jo pasa
kojimu, italas ima ir išduria ku
riai lakštingalai akutes ir nuak-

Ne! Kazino aš nelankau ir ki- " u j * " * |lina paukštį. Aklas paukštis tik 
tiems griežtai patariu nelankyti. u ų' į gieda, tik Šaukia ir tuo būdu pri-
Bet. kągi aš galiu, kaip sakyta. šaltkalvis, pravėręs moderniš- j traukia kitus paukščius į save. 
padaryti? kos krosnies dureles, ištraukia 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkiu 

savo parapi j iečiams, d r a u g a m s ir pažįs tamiems. Ken
č iant iems l ie tuviams pavergtoje Lietuvoje, linkiu iš
tve rmės sulaukt i geresnių laikų. 

" ^ 

Kun. M. Švarlis 
Sv. P e t r o 
Parap i jos 

i r Povilo 
Klebonas 

r^ 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kos tumer iams I r Draugams 

GEORGE BORCHERTAS 
Savininkas 

BORCHERT and COMPANY 
BUILDING CONTRACTORS 

ATSAKOMINGAS STATYBOS 
DARBAS 

888 
35* 

IR REMONTĄVIMO 

10546 S. Artesian A ve. Chicago 43,111. 

Telefanas-CEDARCREST 3-1739 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Visiems Savo Kostiumeriams 

ir Draugams 

L I N K I -s 

MATAS ZIZAS 
STATYBOS KONTRAKTORIUS 

7139 So. Mozart St. WAlbrook 5-7744 
"fc 
r ^ 

^ 

\ 

Jei kas iš mūsų pažįstamų, ne 
— profesionalių lošėjų, susigun
do ir ima landžioti po kazino sa
les, tai apie tokius žmones mes 
sakom: 

— Na, ir tas nuėjo j bažnytėlę j Manau sau, mūsų šalyje nesi-
pasimelsti... Ir dažnas ten jų su-; vaidena. Mūsų šalyje viskas ra-
klumpa. lyg doro darbo neture- mu, aišku ir realu. Mes — turis-
damas. tai. Turistų tarpe negali būti vai

duoklių. Mes gyvenam be ste
buklų. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

m 

Mr. ir Mrs. Wm. J. Kareiva 
Savininkai 

BILL K'S LIQUORS & TAPROOM 
4644 S. Paulina St. Tel. YArds 7-5350 

CHICAGO 9. ILL. 

# 

%, 

• 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

JURGIS IR ELENA 
. KWAINAUSKAI 
CENTRELLA GROSERNE IR BUCERNE 

2500 W. 45th St. Tel. LAfayette 3-2561 

Jr 

Jr 

\ - . 

Linksmų Kalėdų 
linkiu Visiems Savo 

Kostumeriams ir Draugams 

VVEST SIDE 
DCPRESS 

Moving, Pečiams Alyva, 
Anglys ir Malkos 

2146 S. Hoyne A v. 
Chicago, 111. 

Tel. VIrginia 7-7097 
S. T. FABIONAS, sav. 

O paskui žmonės juos muša... 
Taip ten, Capri. Pas mus šau

nioji jaunuomene vis su šautu
vėliais vaikšto. Pro miestelį eina, 
šautuvą į laikraštį įvyniotą neša. 
Taip patogiau, kaip pirkinį kokį. 
Kiti — ant pečių; patys — pur-

(Nukel ta į 4 nusl.) 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

AMBROSIA PHARMACY 
R. R. AMBROSIA, R. Ph. C. 

i 

2258 W. 24th ST. CHICAGO, ILLINOIS 
Cor. Oakley Ave. VIrginia 7-8851-2 

^ 4> 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiem** Savo Kos tumer i ams i r D r a u g a m s 

J O N A S I N N 
JONAS ANDRI8ICNAS. Sav. 

Užlaikom Aukštos Rūšies 
ALŲ - VYNO — GĖRIMŲ 

700 W. 31st St. Tel. VIctory 2-6152 
^ f 
Jr 

l 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linki Savo Kostumeriams ir Draugams 

OBELENUS TAP 
(Sav. Theresa Obelenus ir Sūnus Stanley) 

7145 South Western Avenue 
Tel. GRovehill 6-9569 

1 r j..„Ui T g = = a = c 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime 

Visiems Lietuviams, Kostumeriams 
Ir Draugams 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

MR. & MRS. G. BURBA 
TAILOR and FURRIER 

FURS REMODELED and STORED 
1857 W. 47th St. Tel. YArds 7-6341 

\ 

Jr 

ST. CASIMIR 
MONUMENT 
COMPANY 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo 

sv. Kazimiero Kap'iiij 

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja HAiiUL.U & x**;i>fi>ON, Sav. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS 

MYKOLAS IR ELZBIETA 
RUDAUSKAI 

UŽEIGA IR HOLLYWOOD SALE RENDON 

2419 W. 43rd St. Tel. VIrginia 7-9780 

4> 

^ 

'r 
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

f.inkiu Visiems Savo Kos tumer iams i r D r a u g a m s 

TONY ir EVA NAMAVICIUS. Sav. 
MODERNIŠKOS 

GROSERNES IR BUCERNES 
2444 West 46th PI. Tel. LAfayette S-7979 

V / " 

% . % % % % % % 

Del Gražesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne Kaina-

Kreipkites Prie Mr. Nelson 

Telefonas 

? 

^ 
s # ^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

BERTASH & COMPANY 
Mėsos Pristatytojai 

RESTORANAMS, VIEŠBUČIAMS, KLUBAMS 
IR ĮSTAIGOMS 

* 

2332 Blue Island Avenue 
Phone VIrginia 7-7300-01-02 

1 , 1 ' 

• » 
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D&NRAŠTTS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Penktad., gruod. 22 ti., 1950 

Kalėdos 
[Atkel ta iš 3 pusi.) 

vini, išbraidę visur. Nei tų me
džių, nei tų paukščių nėra čia. 
Vis vilos. 

Mano sode ramu. Staigiai srik 
teli prieš mane, manęs visai ne
bijodamas, toks visai mažas 
paukštelytis. Dabar jis žiūri at
sidėjęs į mane. taip, kaip tik 
vieni paukščiai gali žiūrėti. Ta
rytum man atsako: 

— Aš — permažas! Manęs švi
nas nepajėgia paliesti... — Jis 
žiūri labai gudriomis akutėmis. 
Tarytum dar daugiau su manim 
norėtų kalbėtis. 

— Ką tu man čia kalbi? Juk 
jie turi slastus... Tas mano "žvir
blelis", aš nežinau jo rūšies, kaip 
jis čia vadinas, — šokinėja vis, 
kaip gimnastas savo spyruokli
nėmis kojytėmis. Kaž ką žemėje 
kapsnoja ir vis nuduoda lesąs ir 
prisisotinąs. Nors nykioje sodo 
asloje, be kelių nubyrėjusių aly
vų, nieko kito čia nėra. Aš ži
nau, nuo jų jau seniai paukščių 
burnoje kartu darosi. Bet šiaip, 
atrodo, gana riebuistas, kad ir 
mažučiuku būdamas. 

Nubėgu į virtuvę atnešti jam 
kelis trupinius. Bet mano paukš
tis dingo... Gaila! Išmečiau grū
dus ir trupinius. Tik staigiai 
paukštis nere iš alyvmedžio tank 
menų — alyvmedžiai čia visus 
metus žali — straktelėjo ir gu
viai vėl žvilgterėjo į mane. Ir 
vėl — atgal į alyvmedį. — Ta! 
Tu manęs nematai... 

Tas cirko artistas apšokinėjo 
viena savo koja apie visus, ma
no nubertus, grūdus, lyg jų ne
pažindamas ir vis nuduodamas: 

— Pažiūrėsime! Kokie tavo 
čia tie grūdai... 

Cyptelėjo. Pabandė. Pakram
tė. Pasmaguriavo. Baugiau į mi
ne savo akies jau nekreipė. Pc \-
kui, kaip nedoras visai koks v r -
kas. ypatingai garsiai ir triur -
fališkai švilptelėjo. Jis kviet". 
kaip koks indijonas. visus sa\ D 
sodo draugus į krūvą. Pauk"-
eiams i mane irgi nebuvo reikaTo 
žiūrėti. Visi lesė. Aš džiaugiaus . 

Tas pats rašytojas Munthe bi s 
aptvėręs savo sodybos uol? ? 
spygliuotomis vielomis ir žmon. > 
vis bus papirkinėjęs pinigai:, 
kad negaudytų mažų paukščiu. 
Aš užnarplioju irgi vieną kitą 
sodo kampą vielos gabalu. Bet. 
kas svarbiausia, aš papiešiu di
delę, įspėjamą lentą (turiu pa

traukimą prie paišybos!) ir 
įsmeigiu ją sode: 

— Atsargiai! Čia vilkų spąs
tai. 

Ir iš tikrųjų, kurią tai dieną 
per kaimynų sodus, matau, į ma
ne stipinėja, mano pažįstamas, Į 

Į mėsininko padėjėjas, tokiu dide
liu šautuvu nešinas. Matau — 
susigūžė už alyvmedžio ir jo j 
akys blykčioja. Kaip katino. Nej 
tiek į mane jis žiūri, kiek į tuos j 
paukščius, apsilaižydamas. Ir I 
savo šautuvą ruošdamas. Nėra j 
įstatymo Prancūzijoje draudžian 

i čio paukščius šaudyti. (Kad aš> 
būčiau karalius — uždrausčiau). 
Šiandien uždrausi, rytoj jis vis-
vien — čia. Bet vaikas vis vien 
atsikėlė, kiek į mane, be žodžių,' 
pagiežaudamas ir nudūlino vėl 
kaimyno sodais. Bet čia ir atsi
tiko ! Skubiai bežergčiodamas jis 
įpuolė į "vilkų duobę"... Matyti 
kaimynai, mano lentos pamoky
ti, iš tikrųjų bus įsitaisę "duobę" 
nuo sodo vagiliukų atsiginti. 
Tiek'tų vaisių dabar, ir, apelsinų 
ir mandarinų čia! 

Vaikas, atbraklintas iš spąstų 
spyruoklės, kiek pasopėjusia ko
ja, nuskudurino namolin, niekam 
apie savo prietykius nepasisakęs. 
Nors įstatymai ir nedraudžia čia 
paukščius šaudyti, tik nustato 
šaudymo laiką. Mat, vis vien bus 
buvęs svetimame sode. 

Dabar sodo paukščiai kiek drą 
sesni. Bet vieną sekmadienį, kai 
buvau prasišalinęs į miestelį ap
sipirkti, į mano sodą buvo įsi-1 
brovę du paukščių medžiotojai, 
du broliai. Vienos plytinės vy
resnieji darbininkai, šiaip jau ži
nomi mušeivos abu. Kaip ten at-, 
sitiko, ar įsikarščiavę ar per ne-1 

. apsižiūrėjimą, vyresnysis bus 
• peršovęs savo brolį... Dabar jau
nesnysis, tos plytų įmonės dar
bininkas, jau antra savaitė guli 
namie, daktaro nuolat prilanko
mas. Keli šratai pakliuvo ne ten. 
kur paprastai jie vaikams, sako
ma, yra suvaromi, bet — į blauz
dos minkštymus. Tai nėra pavo
jinga, bet didžiai nepatogu. Žmo 
gui dar reikės pagulėti. O vienas 
šratas — blauzdos minkštyme iš 
viso negalima bus iSimti. 

Mano paukščiai, lyg nuvokda
mi visus šiuos reikalus, linksmi i 
ir čirškia. 

Tiek tų, ne ką svarbių, žo-1 
džių apie mūsiškes čia Kalėdas 
ir paukščius. Tačiau, prisimin
damas Lietuvą, jos vilkus ir šal- ' 

Žmones ir beždžionės 
Ąžuolyne trys beždžionės 
Sau ant medžių tupinėjo, 
Ir gimtąja savo kalba 
Tarp savęs šitaip kalbėjo: 
Ar girdėjote, sesutes, 
Kokią mintį turi žmonės? 
Daug jų kalba, kad jie esą 
Atsiradę iš beždžionės. 
Kai jiems uodegos nukritę 
Ir plaukai nuo jų nusmukę, 
Tad j žmones jie išvirtę. 
Paūgėję ir nutukę. 
Ne. Turbūt jie atsirado 
Iš labai baisaus gyvūno. 
Kaip girdėt jie turi sielą, 
Ir be vilnų turi kūną. 
Aš norėčiau pamatyti. 
Kaip atrodo ta jų siela. 
Ir norėčiau jos paklausti, 
Ar gyventi jai taip miela. 
Pažiūrėkim, kaip jie elgias: 
Žmogus žmogų smaugia, žudo. 
Šeimos skirstos, poros krinka. 
Rūko, geria nuodus, brudą. 
Jie išsižada vaikelių, 
Jųjų širdys šaltos, kietos. 
Jie gyvena išsiplėtę, 
O benamiui nėra vietos .. . 
Taigi, sesės, mes žinokim, 
Kaip protingos mes beždžionės. 
Ir palygint nemėg nkim, 
Kad iš mūsų kilo žmonės 
Mes neturim jųjų būdo, 
Nei silpnybių, nei žiaurumo. 
Kožna viena mes būryje 
Prisilaikom mandagumo. 
Savo šeimų neapleidžiam. 
Neišsižadanti vaikelių. 
Kartu skinam riešutėlių, 
Kartu sėdim ant šakelių. 

<? 
LINKSMŲ 8V. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

— Nuo — 

M!DWEST SERVICE 
STATION 

2335 S. Western Ave. 
Cor. 23rd Place 
Phone VIrginia 7-6681 

PHILLIPS "66" PRODUCTS 
MOTOR OILS, R A N G E 

and F U E L OILS 

V. YUKNIS, Sav. 

<? 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

GEORGE'S BARBER SHOP 
JURGIS L A P I N S K A S IR SEIMĄ, Sav. 

1903 So. Halsted St. Chicago, 111. 
Tel. CHesapeake 3-6018 

<? 

\ 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

A. BUDRIS 
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ 

3953 So. Rockwell Street 
Phone YArds 7-6934 

1 

^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

JOE V I L I M A S 
CONTBACTOR ti BUILDEB 
Home Repairs — Real Estate 

6753 So. Rockwell St. Chicago, 111. 
Tel. HEmlock 4-2333 

«fc: 
^ 
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fcad jie žmonės 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Pčoples Hardpre and Pain! Co. 
GREGORAVIČIAI, Savininkai 

1901 W. 47th St. LAfayette 3-4139 

: ^ 

^ : 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

KAZIMIERAS ŪKELIS 
DEGTINE. VYNAS, ALUS IR MALONUS 

PATARNAVIMAS 

3436 S. Lituonica Ave. Chicago. 111. 
Tel. YArds 7-2413 

^ 
^ : 

tino 
Pakink>La^ ..šilas vos traukia 

prieš kalną vežimą su pienu. Vie
nas turistas pasigailėjęs padeda 
kaimiečiui, stumiančiam vežimą. 

— Nuoširdus ačiū už pagalbą, 
— dėkoja kaimietis. 

— Ką čia. Niekis! 
— Kaip niekis: vienas asilas 

nebūtų užtraukęs. 

Pagerbė Aktorių 
Airijoje veikianti katalikų Te

atro sąjunga šiemet paskyrė mt 
dalį aktoriui Spencer Tracy. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams, 

Kaimynams Ir Draugams 

MIDWEST STORES 
Victor ir Rozalija Siepikas 

4140 So Maplewood Ave. 
Tel: LAfayette 3-3646 

J-

nas, aš klausiu savęs, ar teiksis 
mūsų laikraščio Redaktorius iš 
viso šį laišką spausdinti: 

— Gal jis pats atkaklus me
džiotojas? 

LINKSMŲ ŠV. KALfiDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Mūsu Kostumeriams ir Draugams! 

REAL RYE BREAD BAKERY 
JUUN il£ AIAKIJUNA BALKIAI, Suv. 

2910 W. 40th St. Chicago, Illinois 
Tel. LAfayette 3-6927 

^ J 
Jr = ^ 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

LinkitHfi l'isicnm Saro Dt'auonms ir Kostiitnei'iams 

T0WN OF LAKE GARAŽAS 
D I E N £ IK NAKTĮ PATARNAVIMAS 

4553-59 So. Marshfield Ave. 
Tel. YArds 7-0748-7-0749 

ALBERT IR MARCELE IR SUNŪS PRANAS 
JACOBS, Sav. 

^ 

^ : 

<? 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

J. T. DARR CUSTOM 
TAILORS 

JONAS DARAČIUNAS. Sav. 
DRY CLEANING and PRESSING— 

3342 S. Halsted St. YArds 74417 
^ = J 
<f 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Visiems Savo Kostiumėliams ir Draugams 

SHOP SAFE 
GR0SERNE IR BUčERNE 

BRUNO MACIANSKIS IR WALTER B0GUSH 
Savin. 

; ^ 

k 3428 S. Lituanica Avenue YArds 7-3934 
^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
• 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS, 

DRAUGAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS. 

VALDYBA IR DIREKTORIAI 

i 

SAVINGS and LOAN 
A S S O C I A T I O N 

v 

1751 WEST 47TH ST. INSURED Phone YARDS 7-3895 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

PIVARONAS BAKERY 
BAKERS OF 

"WINNER BREAD" 
4622 S. Marshfield Avenue 

Tel. FRontier 6-4622 II 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

A. J. TAVERN 
ANTANAS ir JULIA VERBICKAI, Sav. 

Degtine, vynas, alus ir malonus 
patarnavimas dėl visų 

3204 S- Halsted St. CAlumet 5-6976 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių -
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

PETRAS DARGI S 
SAVININKAS 

SERVICE STATION & CARTAGE CO. 

2800 W. 47th St. Chicago, Illinois 
Tel. VIRGINIA 7-9858 

J 

%: 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Juozas ir Stanislava Kaupai 
TAVERNA 

Gardūs Gėrimai — Geras Alus 
• 

2100 W. 23rd St. Tel. VIrginia 7-646 
- - » T -



/ 

/ 

Penktad., gruod. 22 d., 1950 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
/ 

— 

PIRMOSIOS KŪČIOS AMERIKOJE 
lši raukos 

DR. HENR. 

Iš Dienoraščio 

L( KAŠEVIČILS 

'* ...Prieš kelete dienų gavau na u kolchozu paverstų gimtųjų namų; 
ją darbą. Mane bosas — senas, štU- jos klaidžiojo kaž kur prie to eže-
bas, jaunystę ir gyvenimu pragė- r.> pakrančių, kur tyliame kapi-

I 

# 

ręs, kadaise buvęs lietuvis, — nu
vedė mane į virtuves sandėlį. 

— Moki skaityti! — šiurkščiai 
paklausė. 

— Truputį, — atsakiau. 
— Na, tai, vyruti, paskaityk, 

kas eia parašytai — padavė yia 
pat vietoje mano mokslo egzami
ną, rodydamas \ makaronų, dėžutę. 

— Ma-ka-ro-uai... — peskaieiau. 
— Gerai! Truputį išskaitai! — 

pripažino egzaminatorius ir pri
dėjo: 

• — Žiūrėk, kad kai tau liepsiu 
ka iŠ sandėlio virtuvėn atnešti, tai 
kad visad pirma perskaitytum, 
kas ant "baksų* parašyta, čia, bro 
lyt, darbas atsakingas. 

Ir tuoj pat nusivedė mane į ki- lį\ 
ta rūsį ir ten pristatė prie tiesio
ginių ir svarbiausių mano parei
gų. Kūsy buvo bulvės. J is liepė 
visų pirma atlikti, taip sakant, p re 
liiuinarinį darbą: išskirstyti bulves 
j tris grupes — dideles, vidutines 
ir «nažas. Po pusvalandžio atėjo 
patikrinti ir, paėmęs vieną bulvę 
iš vidutiniųjų grupės, ėmė bartis: 

— Na, ar ne grinoriusi Bulvės 
neatskiri! Juk tai yra didelės, o 
ne vidutinės! 

Kaip ir visur pasauly, taip ir 
ėia, pasireiškė tarp individų nuo
monių skirtumas: viena ir ta pati 
bulvė man atrodė vidutinė, o jam 
didelė. Na, bet. jei valdžia sako, 
kad ji didelė, — tebūnie didelė... 
Po to jis pripildė tris didžiulius 
' *kenus*' vandens, padavė man į 
rankas peilį i r įsakė: 

— Por tris valandas priskusk 
tuos visus tris "kenus"' bulvių. 
Žinok, kad mūsų koledžiuj mokosi 
apie 1M) mokinių ir, be to, iš mū
sų virtuvės valgo dar apie 50 žino
ti i ų ^lai mokytojai ir jų žmonos 
su vaikais j . 

n y ne, po mediniu kryžiumi, ilsisi 
Mama; jos skrido per Sibiro pla

tybes, ieškodamos priešmirtinių 
pėdsakų mano artimųjų ir bran
giųjų asmenų... I r kuri Žmonių 
kalba būtų tokia turtinga žo
džiais, kad jais galima "būtų tą 
valandą atvaizduoti mažos žmo
gaus širdies didelį, didelį skaus
mą .' Kelintu pasaulio stebuklu 
mes pavadintume tą tiesą, kad 

(Nukeltaį6pu*l.) 

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIHNUtt 
Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 

••Draugo" Administracijai, Redakcijai, giminėms, 
draugams ir visiems "Draugo" ir "Laivo" per mane 
skaitytojams Gary, lnd„ East Chicago, ChicagO, 
Harbor, Ind., Calumet City, 111., Chicago Heights, 111., 
Detroit, California, Miami, Fla. ir kitur. 

J. J. AUKŠKALNIS-
"Draugo" ir "Laivo" Agentas 
1854 HAERISON 8T. GARY, C4D. 

Phone 3—5039 Gary 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
1R 

Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 

4> 

FATHER & SON 
PRUSIECKI FUNERAL 

H O M E 
AMBULANCE SERVICE 

3831 Main St. Ind. Harbor 288 
INDIANA HARBOR, IND. 

P = ^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

JUST RITE CLEANERS 
Garments beautifully cleaned and pressed 

For pickup or delivery service 

631 W. 15th Ave. Gary, Ind. 
Phone £-7598 

Jf 
rf 

Linksmų Sy. Kalėdų Švenčių 
Linki 

Linkime Vi»*iems Savo Kos tumer iams Ir D r a u g a m s 

KRIEGER'S MARKET 
2201 VVest 15th Gary, Indiana 

gaukite Gary 2-9804 J 
<{r 

%t # 

<? 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

TITTLE BROS. 
PACKING COMPANY- INC. 

MĖSOS PIRKLIAI 

4r 

Prie Atsakingų Pareigų 
Na, broliuk, ir skutau. Skutau 

kasdien pu -J valandas. Po to da
rydavau skrodimus kalakutams, 
griaudžiai verkdavau prie cibuliu 
pjaustymu, pavyzdingai atlikda
vau gimnastikos pratimus bepiau \ 
damas grindis ir net lubas; iš
bandžiau visa savu fizinį pajčgu-
mų, vilkdamas laiptais ui save di
desniu* pieno betonus ir didžiu
les dėžes su 'džinsais*' ir kitom ; 

valgomom mandrybem. Na, ir po 
kiekvienu pietų ir kiekvienos va
karienes turėjau suplauti ir iš-
grandyti puodus. U tai buvo puo
dai, ne taip sau puodai! kiek
viename jų būvu verdama iš kar- j 
tu dėl 180+50. Kadangi punas į 
Dievas sutvėrė mane maždaug Į 
taip pat trumpų ismierų. tai, .kai 
sulysdavau į tokį puodą, tai taip Į 
iš jo tik mauo kūjų galai tesima
tė... 

620 Broadway ir 1500 Broadway, Gary, Įtid. 
508 State Street, Hammond, Ind. 

Michigan City, Ind., St. Paul, Minnesota 
Valparaiso, Ind., South Bend, Ind., EJfchart, Ind., 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linki 

Visiems Savo Kostiumeriamsir Draugams 

Northern Indiana 
Public Service Company 

V 

^ . 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostnmeriams ir Draugams 

A. J. VITKUS 
INSURANCE ir REAL ESTATE 

3809 Main St. Indiana Harbor, Ind. 
Phone I. H. 193 Phone Gary 6330 

tf 
/S 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

EAGLE BAKERY 
MARTIN BROTHERS, Sav. 

1473 West 15th Ave. Gary. Ind. 
# 

<>s 

# 

<P 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Drangams 

STEVENS STUDIO 
VISOKIOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 

824 West 15th Ave. Gary, Indiana 
Dial 2-2338 

: ^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Sterling-Coner Studios 
FOTOGRAFAI 

752 Broadway Gary, Indiana 
Tel. Gary 2-4161 

! ^ _ » 
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Sveikinimai ir Linkėjimai 

SV. KAL£DTJ IR NAUJŲ METU PROGA 

t % % 
Leaders Grocery & Maitai 

1395 Grant Street Tel. 
Gary, Indiana 

Gary Indiana 32985 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
l i n k i 

STEVE GERSACK 
1148 IACKS0N ST. 

KANDIDATAS Į 
Calumet Township ASSESORIUS 

V ~f 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

American Home FumHure 

l 1714-16-18 Broadway Gary, Ind. 

tf 

' ^ 
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Ir taip bedirbant visuomenei 
naudingų darbą, atėjo Kurių, va 
kuras. Vienintelis tame koledžiuj 
buvęs daktaras i pats direktorius!) 
man prastam * kitehman'ui" įtei
kė, vietoj pasveikinimus vokelį, 
kuriame buvo vienas doleris "ti
po" . 

Audra Gamtoj Ir Sieloj 
Prieš pat Šventų vakarų grin

dys nuo mano prakaito nusiplovė 
biltai, baltai. O už lango dangus 
apibėrė mūsų koledžių ir visą 
Aueriką baltomis snaigėmis. Pra
dėjo pūsti saitas vėjas ir, kai pa- • 
langėmis ėmė staugti pūga, jutau I, / 
kad su kiekviena nauja šio šven
tojo vakaro minutė, ir mano šir
dy ima siausti kas kartą vis stip
riau ir stipriau audra... Įsisiūba
vusi skausmo banga ūžtelėjo ir 
t;;ip užliejo visų krūtinę, kad aky 
s»* pasidarė ir mėlyna ir žalia... 
Viskas ėmė suktis, ir iš to sūku
rio prieš mano akis išniro balti, 
snieguoti Lietuvos laukai... 

Kaip balti taikos balandžiai, 
skrido tada mano mintys per 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Drangams 

Kopil's Service 
STANDARD OIL, PRODUCTS 

1101 Adams St. Gary, Indiana ^ = t 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

BEN'S BARBER SHOP 
1488 Grant Street Gary, Indiana 

BENEDIKTAS STANKUS, Sav. 

1300 Wefct 5th Ave. Gary. Ind. Phone: 2-5401 
Olson's Advertising Service 
MULTICOPY SERVICE — MAIL ADVERTISING 

Multigraphing - Mimeographing - Mail Advertising 
SIMON P. OLSON 

Linksmų Kalėdų Švenčių Linkėjimai 

: ^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Pacientams I r Draugams 

: ^ 

F. A. Malirotone, M.D. 
114 E. Main St. Griffith, Ind. 

Telephone: Griffith 1612 
ii.*..A 

/ > 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ LINKSIMAI 

TENTH AVENUE 
MOTOR SALES 

(OLDSMOBILE) 
26 West lllth Ivenue 

Gary, Indiana 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugam* 

W . F. Henderson 
PLUMBING IR APŠILDYMO KONTRAKTOR1US 

1047 Jefferson St. Gary, Indiana 
Phone 2-4123 

> 

žvilgančio SUR'go platybe* lig 

Linksmų Šv. Kalėdų 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

George C. Rogge Agency, Inc., 
INSURANCE 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

501 Broadway Gary, Indiana 

ii 

U M LUMBER COMPANY 
SERVICE in MATERIALS Since 1906 

llth and Madison St. Phone 7421 
Gary, Indiana 

^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Glen Park Radio 
RECORDS — RADIOS — TELEVISION 

STEVEN tyOZNIAK, Sav. 
3662 Broadway Gary, Indiana 

Phone 4-3655 

^ # 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOIS Penktad., gruod. 22 d., 1950 

Pirmosios Kūčios GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI•<* 
Amerikoje 

(Atkelta & o pusi.) 
toj mažoj širdy sutelpa skausmas, 
toks sriliH ir toks platus, kaip 
mario*... O kai tos marios audroje i 
Įsiunta, koktus jėgos reikia, kad j 
galima būtų atlaikyti vPsulo siau 
ūmų ?... 

šis vosulas pasiekė juk tą Šven
tąjį vakarą ne tik mano krutinę, 
bet jis. tikiu ir žinau, nusiautė 
per kiekvieną tremtinio širdį vi
suose penkouse žemės kontinen
tuose. Nes kur tu žmogau, herasi 
kitur toki mielą, jauku, pilna 
švelnius romantikos, gilaus susi
kaupimo ir t y litus ma.<l«s KūV-iu 
vakarą, koks būdavo mūsų Lietu
voje? .lokiam žemes pakrašty tu 
nerasi, lietuvi, to jausmo, koks 
šildė tavo krutinę kaip per sniego 
pusnis skubėjai Kūeioms i savo 
gimtąja pa>iog.... 

Kai \ isos ios įnintvs. išsilieju
sios skausmu iv malda, nešt' sie
lą Lietuvos žemėn, aš pats. Įslin-
kt;s j savo mažyti, juodais ir gel
tonais dažais prieš daugelį metų 
nudažytą ar. tiks iati sakant, 
numurzintą) kambarėli, susigii-

žiau savo prastoj kareiviško tipo 
lovelėj, išgyvendamas toki mo

mentą, kada patsai negalėtum tik 
rai pasakyti, ar gyveni, ar sap
nuoji, ar esi laiko ir amžinybėj, 
ar tu esi, ar tavęs iš viso nėra.. 

Tas svajones nutraukė ir mane 
išbudino staigus bildesys i mano 
kambarėlio duris. 

Ki, tu! išgirdau gerokai 
isigėrusio mano boso balsą. —Eik 
\ algyt' Vakarienė ' * redi ' ' ! 

Kūčių Stalas 
Atėjo j virtuve. Ant didelio 

kalakutų ir kitų žmogaus ėdrumo 
upvraeinio stalo gulėjo lėkštė su 
man skirtais dviem kotletais ir 
bulvinė košė... 

Prisimint" man tada mano gero
sios Mamos taip paruoštas Kurių 
stalas, su minkštu šienu po balta 
staltiese. Kokios tai nematomos 
replės taip ėmė spausti širdį, kad 
net vandens lašai pasirodė, iš 
akiu... 

J? *— ^?i 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 

PRUZIN FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Located in the Heart of Tolleston 
GERAS AMBULANCE PATARNAVIMAS 

1111-17 Roosevelt St. Gary 9000 
GARY, INDIANA 

^ . ^ 

r^ 

Kad u* užiraiU žmogaus. paė
miau tuos du kotletus ir nusi
nešiau i savo kambarėli, bet. ži
noma, jų nevalgiau. IŠ visų ma
no Tė\iškė> KiViu vakaro sal
džių patiekalų, man beliko tik 
vienas vienintelis, tai malda... 
Tame mažame kambarėlyje, už
kimštame kaž kur už virtuves, tą 
vakarą aplanke virtuvės tarną di
delis sveėias. Pats Kristus... Mes 
t;iii> i!«rai. ilgai su juo kalbėjo
mės... 

Kai po tos niros savo pirmųjų 
KiVių- An< rikoje vakarienės, at
sipeikėjau ir, norėdamas kiek 
išsiblaškyti, paėmiau skaityti tik 
ką iš K u ropos įrautus tremtinių 
laikiaši-ius. akys užkliuvo už vie
nos žinutės, kurioje netikėtai ra
dau suminėta sa\n pavarde su vi
sais esamais ir nesamais titulais, 
ir kur buvo juodu ant baito pa
rašyta, jog aš šiame koledžiuje... 
profesoriauju. 

194S m., Kdh'dns; 

Linksnių Šv. Kalėdų Švenčių 
Visiems Lietuviams 

JOSEPH CZECHANSKI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

248 -- 155th Place Calumet City, IU. 

Phone Hammond 372 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

FIRST FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

OF GARY 

• 
545 Broadway Gary. Ind. 

Tel. 3-9623 
Assets Over $16,000.000.00 

^ 

tf 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linki 

Visiems Savo Kostiuraeriams ir Draugams 

BUSCH JEWELRY CO. 
EXPERT WATCH REPAIRING 

552 Broadway Gary, Indiana 
4> 

^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
Linkime Visiems Lietuviams! 

ADAM T. POKORSKI 
PRESIDENT 

HAMMOND FURNTTURE MART, Inc. 
Open Monday & Thursday till 9 P.M. 

538-42 State St. Hammond, Indiana 
Phone SHEFFIELD 6190 

^ : tf 
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LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Mūsa Kostnmeriams ir Draugams! 

Tyler Park Poultry Market 
LIVE OR DRESSED POULTRY 

Fancy Kalakutų, Vištų, Ančių ir Kiaušinių 
901 West 15th Avenue Gary, Indiana 

Tel. 2-8810 
^ 

^ 

£7%^ 
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Linksmų Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

D I X I E 
DAIRY COMPANY 

"Make DIXIE Your 
Favorite Milk" 

1200 W. 15th Ave. Gary 6101 
GARY. IND. 

, i ^ 

^ 

'/••i'iJiF -*vj uiiraJLuv.vvv 
Wishing You A Merry Christmas 

GARY NATIONAL BANK 
Gary, Indiana 

Member oi Federal Deposit 
Insurance Corp. 

f 
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SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

^ 

WHITE STAR LAUNDRY 
PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS. 

Pamėginkite ir Būsite Patenkinti. 
• 

1119 MADISON ST., GARY, IND.—Tel. GARY 2-2084 
£ 

\ 

Maltos Otdenas 
Kanados katalikų laikraščio 

"The Ensign" redaktoriui R. | *• 
Keyserlingkui suteiktas Maltos 
riterių ordenas. 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
• 

Boznak's Sinclair Super Service 
GAS, OILS, TIRES, ACCESSORIES 

1501 Pierce St. Gary, Indiana 
Tel. Gary 2-7885 

: ^ 

4> 

Rūpestis 
Rūpestis tai kaip supama kė

dė — joje būdamas turi užsiė
mimą ir judi tačiau niekur iš vie
tos nepajudi, niekur nenueini, 
nieko nepasieki. 

LINKSMŲ sV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

LINKE'S COLLEGE INN 
Delicious lunch every day 

PAULINA LINKEVICIE 
ry ae 
ENfi, Sav. 

666 Hirsch St. Calumet City, IU. TOrrence 2-9671 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linki 

VISIEMS SAVO KOSTIUMIERIAMS 
IR DRAUGAMS 

CLOVER LEAF DAIRY CO. 
DAIRY PRODUCTS 

1100 Massachusetts St. Gary, Ind. 

Phone 9177 
V 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 

The Grant Street lumber and Supply C«. 
Lumbrr-Building Material-Paint-Hardware-Coal 

Grant Street at Ridge Road 
Gary, Indiana 

A. P. MORROVV, President Tei. 4-1158 

i 

Linksmiausių Šventų Kalėdų 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

WEST 15th AVE. FOOD STORE 
George & Letitia Poppa, Props. 

1701 West, 15th Ave. Gary, Indiana 
s? 

<? 
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LINKSMŲ SV. KALfcDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Consumers Paint Factory 
IŠDIRBĖJAI TYLE ENAMEL'O 

1607 Broad.way Gary, Indiana 
Telephone ?789 

^ 

— J? 

<£vzikinimcd 0% jLinkijlmal 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

REARICK BROTHERS 
HEATING & SUPPLY CO. 

OIL BURNERS and STOKERS 
Only 5 hours needed for installation 

ELECTRIC, GAS and OIL WATER HEATERS 
PURNACES FOR ALL SIZED HOUSES 

850 Wash St. Gary, Ind. Phone: 9203 | 

MERRY CHRISTMAS 
To Ali Our Customers and Friends 

HOUSE 0F*MUSCAT 
GARY'S OLDEST FURNITURE STORE 

1044-50 Broadway Gary, Indiana 
Tel. Oary 9137-8 

v V 
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P. GAUčYS 

PASAULIO AŠIS 
Dar kartą pasaulis šiandieną 

švenčia Kristaus gimimo sukaktį. 
J vykis, kurį mini krikščioniška 
bendruomene, yra ta data, nuo 
kurios praisdėjo pasauly nauja 
generacija žmonių, kurie prisilai
kydami Kristaus tobulumo ideo-
lo amžių bėgyje savo dorybėmis, 
nežiūrint savo silpnybių, k t r e 
doroves pasaulį, kuriame gyve-
HRime. 

Yra patvirtinta tiesa, kad krikš 
čioniški principai buvo medžiagi
nės pažangos sėkla, bet labiausiai 

dorovinės žmonijos pažanga. 
Žmogiškas gi tobulumas yra tuo 
labiau tobulas, kuo labiau prisi
taikęs prie Kristaus mokslo dva
sios. 

Dėl tos tai priežasties Kristus 
yr;i istorijos centras ir žmogiško 
tobulumo kertinis akmuo, kaip 
individams, taip ir kolektyvams. 

Per Kristaus žodį, o jeigu gali-

gelsa, Leniną arba Kantą, Hėgelį, 
Mussolini ir Hitlerį, — kur|ių 
širdingiausi mokiniai ir drąsiausi 
apaštalai yra mūsų benetmom*-
n ii) nevykėliai ir apmaudingieji. 
Tačiau jie, nors ir išeina iš įvai
rių taškų, tiek minties, tiek veik
las srityje, vis vien žygiuoja ir 
atvyksta į tą paėią vietą, — ma
terialistinį absoliutizmą ir žmo
gaus pavergimą totalitarinei val
stybei, o tuo pačiu ir žmo 
matis 

pamoka, nes tai yra kuklumo, 
meilės ir broliškumo pamoka. 
Prie šitos tad Betliejaus pamo
kos pasaulis turi grįžti, nes nuo 

t? 
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

LINKIME VISIEMS 
MtrSŲ DRAUCAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

PETKUS FUNERAL HOME 
1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 

Tel. TOWNHAIX 3-2109 

6812 So. Western Ave. , Chicago, 111. 
V Tel. GBOVEHILL 6-0142 

: ^ , t? 
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jos nusigręždamas atsitolina nuo 
_i 'asmenybės sunaikinimą, kas j tikrųjų mūsų kultūros pagrindų 

galutinėj* išvadoje reiškia senųjų » žygiuoja į barbariškumą, kur 
laikų stabmeldybės atnaujinimą, tamsuma valdo protus, skausmas 
nors ir naujam pavidale. 

Krikščionybės Idėja 

širdis, o žiaurumas tarpusavio 
santykius. 

Tikėkime, kad pasaulis sugrįž 

Kristus — Istorijos Centras 
telėje yra griežtas viso šito pa
neigimas: komunizmo, fašizmo, 
totalitarizmo visose savo išvaizdo
se ir pavidaluose. Betliejaus pa
moka yra visa tai, ką anie moks
lai neigia, tai yra žmogaus as-

ma būtų pasakyti, per Kristaus I m o n s paskelbimas gamtos kara-
filosofiją pasaulį sukrėtusi .revo- | i į u m s u visom teisėm, jam krikš-
liucija neturi pavyzdžio instori- eioniško pasaulio ir Vakarų kul-
joj ir. kas nuostabiausia, netifres t u r o 8 suteiktom. 
karštesnių lenktyniautoje. J i bu- Krikščionybės idėja žydi ir 
vo iv bus vienintelė revoliucija, | m u s žavi* ramiose šventovėse, bet 
sukelta pasinaudojant žmonių į nemažiau tikra, kad šis asmens 
menkiausiomis priemonėmis, bet dvasingumo žydėjimas savaime 
veiksmingiausiomis savo padari- prasiveržia i paviršių ir įtakoja 
niais. kokios tik v r a žinomos žmo- krikščioniškos sielos kasdienini 

gyvenimą ir kiekvienos akimirkos 
Senovės dievai buvo arba visiš- veiklą. Pagal Kristaus mokslą nė-

kai šaltos ar paprasčiausiai žiau- ra krikščionis tas, kuris jį nešio-
rins dievybės. Aukščiausios Būty- j ^ į t i k m t \ūpų% 0 j 0 n e v v k d o 
bės idėja būdavo su aistrų prie- gyvenime. Krikščionybė, kaip ir 
maišomis, daugeriopa. ^s i ^hm socialinės reikšmės mok 

Krikščioniškas pavyzdys, įsiku-! prie Betliejaus painokos, jeigu 
nijes kuklioje Betliejaus prakar- nenoria nusižudyti, atsisakydamas 

gyventi apystovose, kurias 
darė krikščioniški principai. 

su-

Nelaimingų Atsitikimų 
Priežastis 

Perdažnai automobiliai yra 
geriau sureguliuoti, kaip žmones, 
kurie juos vairuoja. 

Jr 
Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

SUKYS-DOODY ANTONISEN, 
INC. x 

S252 SO. HALSTED ST. CHICAGO. ILLINOIS 
Calumet 5-2520 

" ^ 

? 

\ tUtybinis Neopagonizmas 
Ir naujausiais laikais,--tautose, 

kur įsigalėjo valstybinis neopa-
gonizmas. jo atstovai sukūrė ma
terialistinės ar intelektualinės fi

alai, neapsiriboja vien tik as
mens sąžinės tvirtove, bet verčiasi 
| ją apsupantį pasaulį ir įtakoja 
visuomenę. 

BOBUTE RENGIASI 
EGZAMINAMS 

Dvį negrų mergaites labai 
stropiai lanke katekizmo pa
mokas. Viena proga jos iš
sišneko apie savo namiškius. 

— Kodėl tavo bobute tiek 
daug dienų praleidžia vis be
skaitydama šventojo Rašto 
knygas? — paklausė viena. 

— Manau, kad ji rengiasi 
egzaminams pas Gerąjį Die
vą. 

ABU LABU TOKIU 
Staigiai pažadintas iš mie-

Betliejaus Pamoka g o įkyraus telefono skambu-
Betliejaus pamoka yra amžina čio, sutrenkęs į kėdė& kam

pą savo kelį, pilietis, pašare %, 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Baltutis Oil Company 
2625 W. 47 St. Tel. LAfayette 3-0396 

£ 

lia/u, pasieh^,talefonp ragelį 
ir įsiutęs sušunka "AHo"! 

— Ar tamsta esi telefono 
bendrovės tarnautojas, — 
klausia balsas. 

— Taip. O kas yra? — at
sako piktai pilietis, trinda
mas sumuštą kelį. 

— Tamsta man tik pasa
kyk, — kalba balsas, — kaip 
tamstai patinka ir kaip tams 
ta jauties, kai tamstą tele
fonas pažadina antrą valan
dą naktį ir skambintojas at
siprašo, pasukęs ne tą nume
rį? 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Mūsų Draugams Ir Pažįstamiems 

STANLEY A. WALKOWIAK 
FUNERAL HOME 

CLEMČNT T. WALKOWIAK, Mortkiun 

8803 Commercial Ave. 
So. Chicago 17, Illinois 

Tel. SOirth Chicago 8-0249 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams, 
, Kuriems Per 34 Metus Bandėme Mandagiai 

Patarnauti 

UNIVERSAL SHOE STORE 
3335 So. Halsted St. Chicago. I1L 

A. ZALECKIS ir J. MARTINAUSKAS 
S a v i n i n k a i 

Telefonas - YArds 7-0525 

* = ^ = = = ^ 

Jf 
Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

SIMONAS BALICKAS 
K,YBARTIETIS 

Siuvame, taisome, valome, prosiname vyrų 
ir moterų rūbus 

2439 W. 69th St. Chicago 29,11L 
^ : tf 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams! 

BORMANN, INCORPORATED 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

16th St & Lake Ave. Melrose Park, 111. 
AMBULANCE SERVICE 

Melrose Park 714-715 
^ : 

^ 

r ^ ^ 

^ = 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

l 

WOLF FURNITURE HOUSE 
INC. 

Established 1893 

WALTEB N. CKSAS, Liet u vis Pardavėjas 

4211-17 Archer Ave. Chicago, 111. 
Tel. LAfayette 3-3636 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime 

LIETUVIŲ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

C. & J. AUTO PARTS CO. 
PERKAM IR PARDUODAM VARTOTUS KARUS 
Drums Refaced, Clutch Platės and Brake Shoes Relined 

3220-40 Archer Ave. LAfayette 3-1090 
CHICAGO, ILLINOIS 

^ : 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
Nariai: 

A. M. PHILLIPS 
L. F. BUKAUSKAS 
J. LIULEVIČIUS 
L. A EZERSKIS 
J. F. RUDMIN 

P. P. GURSKIS 
LACHAWICZ IR 
ŠONAI 
P. J. RIDIKAS 
ALVASAinS 

= = = ^ 

^ 

V 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVBNCtC , 
Linkime Visiems Masu Kostumeriams ir Draugams! 

VINCENTAS IR ONA PAUKŠTIS 
Harthvare, Paints, Varnish, Glass 

2714 W. 47th St. Tel. LAfayette 3-1237 

^n 

4> 
^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

: ^ , 

PERRY TAVERN 
STELLA PERKY, Sav. 

2659 W. 43rd St. Chicago, Illinois 
TeL VIrginia 7-9727 

^ A 



DIENRAŠTIS MIAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS Penktad., gruod. 22 d., 1950 

F Du Rašytojai -ir 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Proga 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAM 
VISUS SAVO MIELUS PARAPIJONUS, GERADA
RIUS, PRIETELJUS IR PAŽĮSTAMUS. LAI ŠIŲ 
ŠVENČIŲ RAMYBE, DŽIAUGSMAS IR ŠVENTUMAS 
PASILIEKA SU JUMIS VISOMIS DIENOMIS. 

Knn. Juozas J. Kuprevičius, M.LC. 
Aušros Vartų Parapijos Klebonas 

k 
Kuru Jonas J. Šaulys, M.LC, vikaras 

Kartą rašvtoias Fulton Ours-
ler aplanke VVinstoną Chiirchilii. 
Gavės medžiąora dSl Dasikalbeii-
mo snaudai. O'tr^ipris buvo pa
kviestos an?if»reti n«veikslu«. 

savo pieniniu0* OinOfHo žp'rpio 
krit'5vATnic; akimis ir pabai?*oie 
pratę**: 

i ger i?" 0 ' 0 w m ! , ' < !h<i , 

l i s n*nr/v;v°1*»s sijirnA kaTPbarvie. 
kurs pie§tn<? r>o vn**o. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

- ^ , 

Kazimieras ir Elzbieta Tamanauskai 
Sūnus Casimir ir jo Žmona 

BARBERYS 
• 

2224 S. LEAVITT ST. Tel. FRo. 6-3756 
^ » 

r^ 

S/ 
: ^ i 

Kolb s JUnal 
T5 Valp^i^o n^i^'^tpc ioTipas 

kalinv* t*W-tn atsisveikinti pas 
jft SaVO VqTV*lirp"»fl. 

— K»<ri (iflMr bus su manimi ? 

^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams Ir Draugams 

l 
DR. AL. M. RAČKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Ave. i VIrginia 7-1886 
CHICAGO, ILLINOIS 

<f 

> 

— Vis»da nri-*$ pVi^ turpVite i 
Dipvo 5cqVvrniiq jr -ioViu ^»"du ne- \ 

patarė iOT*> Vpn^Hon** Buvęs ka-
linv<i r>riŽ3^si,r» ts rvldv+i. 

TTže»na iis«' i viAns įmon* ieš- I 
kott darbo. Paklausia rekomen
dacini. .TnunUoHo nrisinp5iri0. 
kad t»k dabar r̂ Hfctu iŠ k«»leiimo. ; 

— Tr man^i kad tai išerirdes 
aš ius priimsiu? 

P a r a u d a iaurmnlis prisipa^i- į 
no Vad savo Uatv»l»nnm vra ori- Į 
ra^ei^s nfnukrvoti nuo tiesos i 

i kelio. tai*n — HACUISIPS meluoti. | 
— Ar iam prižadinote ateityje 

būti 55tiVirn*q Ir garbingas? 
— Pnžadeiau. 
— Gera? — at^iiepe darbda

vio — Matau, kad ?aliu jumis 
pa«itiVe*i. 

I r prieme jaunuoli. 

JTlerry Christmas 

^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu 

Savo Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems 

• 

IGGIE'S TAVERN 
IGNACAS BRUŽAS 

SAVININKAS 
2014 Canalport Av. TeL Seeley 3-8082 

Kr Esi laiminaas? 
Atminki, kad labiausiai užsiė

męs žmogus, darbščiausis, pa
prastai jaučiasi ir laimingiausia. 

Iš Ko Pažinsi Žmogų 
Lengviausia pažinti žmogų 

yra iš tos draugystes, kurios jis 
vengia. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

MORRIS B. SACHS 
6638 So. Halsted St. 

Chicago 21, Illinois 

Pirmos Rūšies Rūbai Vyrams ir Moterims 

LINKSMŲ SV. KALfiDŲ 
Linkime Visiems Mūsų 

Kostumeriams 
Ir Draugams 

W. J. 
Stankūnas 

PHOTOGRAPHER 
IR SŪNUS KSAVERAS 

3315 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Tel. YARDS 7-1548 
Residence Phone 

CEdarcrest 3-6404 

3! 4» 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems. Savo Kostumeriams Ir Draugams 

• • 

WESTWOOD LIQUOR 
STORE 

Rinktinių Vynų, Likerių ir Alų 
ALEX SHIMKŪNAS, Savininkas 

2441 West 69th St. PRospect 6-5951 

Jr 

s? 

s? 

LJNKSMHC SV. KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams ir Draugams 

PETER P. MANKUS 
PUIKUS DRABUŽIŲ 

" SIUVIMAS 
Taipgi 

VALYMAS IR PROSIJIMAS 
2230 W. 22nd St., Chicago, 111. 

Phone FRontier 6-0198 

i ^3^4; '* . • • • , 

r. — 
• f 

j • % 

A 

Valdyba ir Direktoriai 
Linki 

VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 
IR REMfiJAMS 

Linksmų Kalėdų Švenčių 
IR 

Laimingų Naujų Metų 

Linksmų Šventų Kalėdų 
Š v e n č i ų 

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Pažįstamiems ! 

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

Phone VIrginia 7-6653 

CHICAGO, ILL. 

V •=? 

<? 

-\ 

# 

<f T : > ^ 
LINKSMŲ SV. KALfcDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draug%ms 

N. S. Auto Vlheel Axle Works 
NIKODEMAS ir ELENA ŠIRVINSKAI, Sav. 

3359-61 S. Morgan St. YArds 7-5559 
Res. — LAfayette 3-9876 

Ratus, ašis ir fremus ištaisom. Priešgalinius ratus 
nustatom. Trokų vagonus pataisom. Atliekam Kal

vystes, Acetylene ir Elektros VVelding darbus. 

<? 
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

KAZIMIERAS IR PRANCIŠKA WERTELKAI 
PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RUSIES 

SALDAINIŲ 
4558 S. Washtenaw Ave. TeL LAfayette 3*8718 

< 

METROPOLITAN 
STATE BANK 

DEP0SITS INSURED UP TO 510,000 
—BY— 

FEDERAL DEP0SIT INSURANCE 
CORPORATION 

2201 West Cermak Rd. 
CHICAGO, ILLINOIS 

< 

I 

**S* 

•*£**k ilta* 
f ~*mwBfr- i 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

E. & J. IIOUORS 
JOHN LEWICKI mgr. 

1758 W. 47th Street. 
^ : 

VIrginia 7-8638 
^ 

<{r 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams 

• 

KASPER'S TAVERN 
BLATZ ALUS IR KITI GĖRIMAI 

KATRYNA KASPARŪNAS ir duktė MONIKA Sav. 
2548 W. 71st St. Chicago, Illinois 

REpublic 7-9850 
« ^ 


