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KRISTAUS GIMIMAS PASAULINE) POEZIJOJ 
Nuo Vergilijaus ligi Rilkes 

Dr. A. ŠEŠPLAUKIS, Ozone Park, N. Y. 
Kadangi šio mano rašto riboti rėmai, tad ir pats paveikslas 

negali būti pilnas. Gi dėl reliatyviai riboto laiko aš tik prabėgo
mis tegalėjau prieiti ir žvilgterti, ką poezijos istorijoj žinomesni 
vardai yra sieję su mums brangiomis Kalėdų — Kristaus gimimo 
— šventėmis. Bet daugumoj man teko prieiti prie originalių tų 
poetų žodžių, kiek man buvo ir jųjų kalba prieinama. Tai laikau 
svarbesniu dalyku, kaip pažinimą iš antrųjų rankų — vertimą iš 
vertimo. Tačiau į čia patiekiamus poezijos pavyzdžius netenka 
žiūrėti kaip į atbaigtus antologiniu atžvilgiu — tuo tarpu jie čia 
atlieka savo pareigą tik šio rašinio rėmuose. 

Kristaus gimimo motyvas pasaulinėj poezijoj bus tik pratę
simas ir papildymas to, kas savo metu antologijose ir atskiruose 
straipsniuose buvo surinkta iš mūsų pačių poezijos. Neatrodė tai 
tuo tarpu būsiant reikalinga kartoti, nors to gal kai kas ir pa
siges. Tačiau mažiau t i r ta sritis tuo tarpu prašosi veikiau į ją 
žvilgterti, nors, dar kartą primenant, tas žvilgsnis nepretenduo
ja būti nei nuosekliai istorinis nei išsamus — jis tuo tarpu atlieka 
mūsų prašomos dienos reikalavimą. 

1. SIČIU JOS MŪZOS, GAIDĄ AUGŠTESNĘ! 

Sicelides Musae, paullo majorą canamus! Sicilijos Mūzos, 
paimkite gaidą augštesnę! Tai pirmieji Romėnų poeto Publijaus 
Vergilijaus Marono žodžiai jo Ketvirtojoj Bukolikoj, kurią vidur
amžiais laikyta mesianiško apreiškimo kūriniu. Augštesnioji gai
da — tai nebe kasdieninio romėnų gyvenimo pavaizdavimas. Tai 
naujo amžiaus, naujos eros, naujo ir meilės valdovo'gimimas. Poe
tą vis traukė graikiškieji Italijos pietūs, j is savo bukolikas (eklo-
gas) kuria pagal Teokrito pavyzdį (iš 3 šm. pr. Kr.) , pats gy
vendamas jau tik ligi 19 metų prieš jo pranašautojo Vaikelio gi
mimą. Kuriam apdainuoti šaukiasi pamiltojo kampo mūzų. Bet 
Ketvirtoji giesmė, apie kurią čia kalbam, bus atsiradusi tarp 42 
— 39 m. pr. Kr. 

Ši Vergilijaus giesmė bus pati seniausioji kalėdinė giesmė, 
lyg sukurta dar tik užgimstančiam Valdovui. Kaip geros valios 
žmonės ilgėjosi rasos iš dangaus apie kurią kalbėjo pranašas Je
remijas, taip ir mąstantis romėnas ilgėjosi Aukso amžiaus, kurs 
atneštų taikos ir gerovės. Ciesorius Konstantinas Didysis pirmas 
atkreipė dėmesį į tai, kiek krikščioniško elemento yra Vergilijaus 
poemoj. Viduramžių rašytojams Vergilijus ypač imponuoja, ir 
Dantė savo „Dieviškoj Komedijoj" vadovu imasi Vergilijų ligi iš
ganymo kelio, kur jį pavaduoja Beatričė. Štai apytikrė poetinė 
Vergilijaus mintis mūsuoju žodžiu: 

Ateina amžius paskutinis. 
Kaip buvo jau rašyta. 
Prasideda didysis aukso amžius, 
Tiesa Mergelė grįžta vėl į žemę, 
Ir naujas kelias skirtas iš dangaus. 
Ir tu, Liucina, nūn šypsokis, 
Šypsokis, kad Vaikelis šventas gimė. 
Dėl jo pakis į žagrę kardas, 
Dėl jo pakils auksinis amžius, 
Pasaulis naujas, 
Tad šypsokis. 

Užmirš pasaulis baimę, 
Vaikeliui tapus dievišku. 
Matys dievus jis ir herojus, 
Ir jie matys jį kaipo dievą ir herojų, 
Kai jis valdys taikos pasaulį, 
Tokį sukurtą jojo Tėvo išminties. 

Nebebijos jau liūto avinėlis, 
Ir ties lopšiu žydės jau gėlės, 
Numirs gyvatė, 

__ Nuodingas augalas nuvys. 
Ir visos žemės, jūra ir dangus 
Matys, kaip žemė džiaugsis amžiuj būsimam. 

Gal būt nė pats Maecenas negalėjo pramatyti, kad jo pasto
gėj ateis poetui įkvėpimas, kurį viduramžiais sakyta esant t ikru 
apreiškimu tam pagoniškam, bet su anima naturaliter christiana 

Kai tik jau krikščionybė kiek atsikvepia po persekiojimų 
bangų, joj pačioj gimsta poetinis gimusio Kristaus pagarbinimo 
žodis. Jis giedamas, jis lotyniškas, jis pagaliau to paties patrio
tinio stiliaus, kuriuo alsuoja kiti raštai, ^davę pradžią lotyniškai 
viduramžių religinei poezijai. 

2. PIRMOJI BETLIEJAUS STAINELĖ 

Seniausias himnas lotynų kalba Kristaus gimimo šventei bus 
Poitiers vyskupo šv. Hilarijaus (mir. 368 m.), daug kovojusio su 
Arijaus atskala, buvusio ištremto į Frygiją, keliavusio su misijo
mis po Galiją (šių dienų Prancūziją), Italiją, Ilyriją (Balkanus). 
Trumpam ketureilyj suimtas užgimimo žvaigždės pasirodymas ir 
karalių atvykimas gimusį Vaikelį pagarbinti: 

Užgimusį jį rodo 
Spindinti žvaigždė, 
Dangum praeidama 
Ir karalius atvesdama. 

Bet dar nebuvo papročio įrengti Betliejaus tvarteliui, kokį 
mes jį dabar suprantam, koks jis praktikuojamas viso pasaulio 
bažnyčiose Kristaus gimimo šventėse, pus praėję dar keli am
žiai ir naujų himnų tai šventei sukurta, bus jie giedota tom iš
kilniom dienom, bet dar nebus buvę Bernelių Mišių. 

Jei kada Jums teks keliauti iš Romos į Asyžių (aplankyti 
pilkojo akmens šventojo grabą), nepagailėkit sustoti Terni ir 
iš ten, link Rieti, pasukti į Greccio vietovę, kur pasikėlę į ąžuolų 
miškelį Jūs rasit vietą, vad. Santuario di Greccio, kur šv. Pranciš
kus, gavęs šv. Tėvo leidimą, pirmąkart įrengė Betliejaus tvartelį, 

(Nukelta j 2 psl.) 

KALĖDINĖS MINTYS 
DR. P. MAČIULIS, Chicago, 111. 

džiuose viešpatavo dar niekur 
nematytas skurdas, baimė ir 
priespauda. Jau pirmą naktį 

(Lenkijoje, sugulę poilsiui vienos 
Pirmajam pasauliniam karui minios akivaizdoje nusilpovė kaimo trobelės grindyse, užgir-

praėjus, vienas didžiausių Ita-1 rankas, atiduodamas Kristų !dom po grindimis paršo žviegi-
Ii jos rašytojas, Giovanni Papi- kryžiaus mirčiai, o žmogžudį imą. Rytą užklausėm šejminin-
ni, parašė Kristaus gyvenimo Barabą paleisdamas, tai kiek gi | ko, kodėl jis paršą po grindi 
istoriją. Cal niekas kitas taip kartų šlykštesni šiandie tebe-; mis laiko? — Ponaičiai, ponu-
ryškiai neparod's kokiame gyvi tie Pilotai, kurie išdavė j liukai dėl Dievo meilės, su aša-
skurde r varsce T vieninte- paskirų tautų milionus žmonių!! romis ir baime puldamas po ko-

Argi nepasitvirtina tiesa, kad ' jų maldavo lenkas. Tik kai pa-
dažnai didžiausias žmogui prie- aiškėjo, kad lenkui nei kiaulės 

l.ur nak- ! šas yra niekas kitas, kaip žmo- negalima auginti, jei augini — 
ir šalčio gus? į visa mėsa vokiečiui, ir kad už 

lis vi.so j,a ai: io V.e.^pats ir 
Va-dova:. C , r aprašo tą 
paprašė. o u.< ą r a . 
ties metu nix dar" «>o 

prisiglaudžia '*a'v -i ' , nes Žmo
gaus Sūnui "neal«:Ycdo vietos" 
žmonių užeigoje...A rodo, kad 

išlepimą gresia didžiulė bausmė, 
Ir šiandie veik viso pasaulio, \ .. ° . . .. , „ a 

. . . . meš jį nuraminom ir jis dar ne-tautų atstovai susirinkę į i dideli paršelį tyliausiai sutvar-e..;\ roao, Kaa n g t i n i ų T a u t p o sėdžius, vis,_ 
ni:i<-a sugretino! „_„ ___._.^_ !_ l.i..„ ke, vėliau lietuviams negailėda

mas širdies parodyti. 
G. Papini 8«moni:i s u ^ u m i d a r n e s i r į ž t a i r ^pasmerk ia 

• ano melo sudedu , pasaulį su n o r s ž j n o į p m a t Q > 

I v a r g i a u s i u tvariu. , t Q i r ž j n o j o . Prie bunkerių statybos 
Nūo to istorinio įvykio jau dų intencijas ano meto Romos! T i e j . ^ . L ^ j ^ g i a u kai , 

praėjo devynioloka šimtmečių; vietininkas Palestinoje, Pilotas, j k u r i u o s h e t e n a u j o j i linija 
mes gyvename dvidešimtąjį am-! m&ų ^ ^ .^ i š g y v e n 0 d u ; k n i b ž d ė t e knibždėjo-žmonės, ar
žių ir šiandie esame hudinin- b a . s i u o j U j p a s a u l i n i u s k a r u s ; i kliai, vežimai. Beržynėliai ir ši-
ninkai, kad nūdienis pasaulis k o į r t r e č i a g t e k g i š ] ė m ^ m a t a n t lenkėsi prie že-
daugely vietų tvarto tvaiku t e - ^ ^ ^ a r g i k a r a g p a t a i s ė j m ė S j kirvių išguldyti', nes tai 
bealsuoja. Senojo Įstatymo, ta a r n e p r i e š į n g a i ? Kol j buvo medžiaga išpynimui apka-
pranašai ir kiti teisingieji ap
kartusiomis širdimis šaukėsi į 
dangų, maldaudami pagalbos: 
"Rasok, dangau, ir debesys teiš-

žmogns, pamėgdžiodamas pui- sų, kuriuos rengė pagrindinai 
kuolius - angelus, tebekartos lyg čia frontas ilgam laikui 
savąjį — "netarnausiu", tol sustotų. Sveikus gyvybe žaliuo-

"Rasok, dangau, ir debesys teis- ž m o m j a v e r g a U s Baalui, pat inančius miškų spygliuočius gul-
lyja Išgelbėtoją ...Ir tą jie darė s a y e k a n k i n d a m a t 0 juk, rodos, i dė pjūklai, paskui pastotės tem-
daugelį - daugelį metų, kol, pa- . J—L •-*-_ i.— : 
galiau, Dievas išklausė jų mal-

ŠVENTOJI ŠEIMA I 
KALĖDŲ PAŠTO ŽENKLAI 

davimą. 
Pageltusius istorijos lapus 

bevartydami, mes sužinome, 
kad išgelbėjimas izraelitų tau
tai atėjo pačiu juodžiausiuoju 
jos istorijos metu: jie buvo ro
mėnų pavergti ir atiduoti val
dyti idumiečiui; Erodui, kuris 

nieko nėra baisesnio u i bepras
mę kančią". 

Todėl ir mums, tremtiniams, 
Kalėdų šventes neįstengs tiek 
praskaidrinti širdies, kiek kiek
vienas mūsų pajusdavo paguo
dos ir vilties angelų giesmėje 
savose bažnyčiose, Lietuvoje. 

pė į nurodytas vietas, kur iš že
mės dygo eilės bunkerių, pro 
kuriuos, atrodė, nei pats šėto
nas nepraeitų. Tempas buvo 
pašėlęs, darbo valandos ilgos ir 
virš galvų visą laiką šmikštėjo 
vokiečių prižiūrėtojų bizūnai. 
Dirbome kartu su lenkais. Mus 
lietuvius tik keikė. Lenkus, ku
rie buvo suvaryti iš tolimiausių 
apylinkių, mušė ir plakė. Kar
tais koks vokietis norėdavo lie-

ANT. BERNOTAS, VVaterbury, Conn. dyti idumiečiui; Erodui, kuris A S tiesa, kad ir Chicagojeturi-
nekentė žvdu ir pats buvo jų ne- m e s a v ^ b a z n y c l u - susitinkame 

Aną kartą mane "Draugo" tome prie Kalėdų eglutės besi-1 ^ ^ Į J ^ ž d su lietuviškais žmonių veidais, 
Redaktorius paklausė, jei pašto meldžiančią mergaitę. Dešinėje Krikštytoją, Erodas n o r s > dėJa> n e b e v l s » o m e t suge- t u v i a m s s u t ^ k t i m a i o n u m o , liep 
ženklai išleidžiami visokiomis pusėje eglės šakutė su ant jos, . j T u*QH\rti bame juose įžvelgti lietuviškos j d a m a a p a m /ušt i lenkus. "Ne1' 
visokiausiomis progomis, ar y- pastatyta deganfc* ž**1pH*> * ' ^ • . v - , ^ i-,T q i - , . r . ^ u f y g į r ^ i m u ^ u ^ ^ ^ ^ T ^ | ( « ^ | 'u-flįfcfr-i -
r» « » « JUrtfe m.rta naminė- BRAZ[UJA Brazilijos paš- K r i ? t a u s atneštoji šviesa į | n i m o sąlygos i r svetimo k r a š t o ^ t S ~ r i e £ M , i r ^ J v i -

tsKA* . j P p a s a u l | s t e b u k l m g u ^ u d u pasie-j p a p ^ i a i m u s vienus nuo kitų g ą l a i k ą £££ l a n k o g n e p a . 
nutolino. Žiauri gyvenimiška ti- H e t ė n e i y i e n o l e n k o T o d ė l š i . 
krovė, nelyginant tas svarbus | t o j e y^^^^ nedalioje tarp 

ra pašto ženklų, kurie paminė 
tų Kristaus Gimimą, tai yra, 
Kalėdų šventes? Taip, tokių 
ženklų yra ir keletą jų čia pa
sistengsiu paminėti. 

VENGRIJA. Vengrijos paš
tas 1943 m. Kalėdų proga išlei
do 3 pašto ženklų seriją, vaiz
duojančią Kristaus gimimo lai
kus. 4 fillerių ženkle matome 
senus piemenis, apsuptus būrio 
avių. Anapus jų du nusileidę 
angelai praneša jiems "Einks-
mą Naujieną", kad gimė Kris
tus : vienas angelas skaito a r 
gieda iš rašto, kitas angelas 
jam pritaria muzikos instru
mentu. 20 fillerių ženkle mato
me Šventąją Šeimyną Betlėjaus 
tvartelyje. Šalia suklaupę ir su
stoję piemens sveikina gimusį
jį Kristų. 30 fillerių ženkle ma
tome sceną, kai Trys Karaliai 
iš rytų atvyko aplankyti nau
jagimį Kristų: jie įteikia Jam 
dovanas. 

tas 1939 m. išleido 4 pašto žen
klų seriją labdarybės tikslams, 
kuri šiek tiek surišta ir su Ka
lėdomis. 100 plūs 100 reisų žen
kle matome Tris Karalius, atne
šančius gimusiąjam Kristui do
vanas. Kairėje pusėje Betlėjaus 
žvaigždė. 200 plūs 100 reisų kampelius. Ir, kaip anos, tobu 
ženkle matome mergaitę, už joą l o g d y a s i o s s u k i l o i e g S u t v ė 
«4irl%iii1i -io c o n o - a n t i flnPPlfl _ . . . . _ didžiulį ją saugantį angelą 
400 plūs 200 reisų ženkle mato
me vaikutį, žiūrintį į Pietų Kry
žiaus žvaigždyną. 1200 plūs 
400 reisų ženkle matome motiną 
su vaikučiu. 1944 m. tos serijos 
400 plūs 200 reisų ženklas buvo 
perspausdintas naudoti kaip oro 
pašto ženklas (Scott 055-59). 

kė visus mums žinomojo pašau 
lio kampelius, bet nevienodai ji 
buvo priimta: vieni ja džiaugė- rudens vėjas, mus kaip medžių 
si ir gyvybes už ją aukojo, kiti Į i a p u s išblaškė visuose pasaulio 
— užsidegė pykčiu ir pagieža, kampuose, kiekvienoje krūtinė-
nes toji šviesa palietė pačius 
tamsiausius žmonių sąžinės 

rėją, taip ir mūsų laikų dažnas 
žmogus pareiškė Dievui: — 

lietuvių ir lenkų mezgėsi vis 
didesnė draugystė ir šiltesni 
santykiai. 

?e sukėlęs ne.ssakomą tėvynes; ^ ^ 
ilgesio sopul}, kur, mes tegale-, k ^ ^ _ ^ k a r . 
tume sudėt, pne Viespat.es ko-: i š s i t a r d a v o , e n k a i l a ^ i a 
jų, c.a pat prakarteleje savais £ i š i n d a m i „ a t s i v e ž t 
vargais pasiguosdami. Jei kaip 
krikščionys ir pasidžiaugsime 

"...netarnauišiu."...Todėl mūsų | K r i s t a u s g įm t adieniu, tai tas 
laikais nebe viename krašte, ir 

VOKIETIJA. Vykstant H Pa
sauliniam karui vokiečių ka
riuomenė buvo užėmusi Egėjaus 
jūroje esančias salas, kurios 
prieš tai priklausė Italijai. Vo
kiečių kariuomenės daliniai, esą 
Rodos saloje, norėdami pažymė-

AUSTRIJA. Visame pasauly- t i , kad jie Kalėdas švenčia toli 
je yra plačiai paplitusi ir visur nuo tėvynės, 1944 m. Kalėdoms 
mielai giedama kalėdinė giesmė j perspausdino tam tikrą kiekį 
"Tyli naktis, šventa naktis", j Rodos salos pašto ženklų po 5 
Šią giesmę prieš 130 metų suku- j centimus užraku: "Weihnachten 
rė austrų poetas Josef Mohr, o, 1944". Šie ženklarfcuvo naudo
jai melodiją pritaikė kompozi-1 jami kalėdiniams laiškams, 
torius Franz Gruber. Austrijos j siunčiamiems į tėvynę, 
paštas, paminėdamas šią su-

nebe vienas Erodas trypia že
mės rutuliu. Jei mes, pasekda
mi istoriją, piktinamės Romos 
vietininku, Pilotu, kuris žydų 

mūsų džiugesys tiktai religiniu 
pobūdžiu tebus pilnas, nes 
žmogiškas džiaugsmas būtų ir 
nenuoširdus ir nepilnas. 

PIRMOSIOS ŠV. KALĖDOS TREMTYJE 
VLADAS BŪTĖNAS, Cicero, 111. 

kaktį, 1948'metais išleido 60 
grošų pašto ženklą, kur matome 
Josef Mohro ir Franz Gruberio 
atvaizdus, o kairėje pusėje Bet
lėjaus žvaigždę. Apačioje įra
šas: 130 Jahre "Stille Nacht, 
heilige Nacht" (130 metų "Ty
li naktis, šventa nakt is") . 

Tas pats Austrijos paštas 
1949 metais išleido 4 pašto žen
klų seriją, pavadintą "Gluec-
kliche Kindheit" ("Laiminga 
vaikystė"), kurios du ženklai 
liečia Kalėdas. 60 plūs 20 gro 

Pagaliau prie tos rūšies bū
tų priskirtini ir RA.LESTINOS 
pašto ženklai, išleisti 1927-1945 
m. laikotarpyje, anglų valdymo 
metu (Scott 78184). Ženklo 
piešinyje matome Galilėjos eže
rą, kurio pakrantėse Kristus 
praleido didelę savo gyvenimo 
dalį. Šioje ežero pusėje kaime
lis su mečete, apaugęs palmė
mis, anapus — kalnuoti ežero 
krantai. 

Amerikoje ir kai kuriuose ki
tuose kraštuose kiekvienais me 

Audringi ir vingiuoti buvo 
1944-tieji metai. Pavasarį ir va
sarą dar svaiginausi Lietuvos 
laukų kvepėjimu ir žaliavimu, 
rudens mirštančią gamtą ir 
krentančius lapus stebėjau Lat
vijoj, garsiojoj Kuržemėj, kur 
svajodavau ir melsdavausi atsi
sukęs į pietus už lygumų, klo-

lių antplūdis iš baigiamos bol
ševikų užimti Lietuvos buvo 
pats didžiausias. Jaunesnieji 
lietuviai, ypač buvę Žemaičių 
pulkų vyrai buvo prievarta po 
Rytprūsius surinkti, suskirstyti 
po vadinamas darbo kuopas ir 
išsiųsti darbams prie naujai 

ragaišio šmotu ar naminės ta
bokos žiupsniu. 

Baltuose sniego plotuose 
Tokioje aplinkoje esant ar

tinosi pirmos tremtyje Kalėdų 
šventės. Jau gruodžio men. 
pradžioje Lenkijos laukus su
kaustė šaltis ir apdengė snie
gas. Kai ankstyvais rytmečiais 
baltuose sniego plotuose su
mirgėdavo geltoni sodybų žibu
rėliai, sugirgždėdavo svirtys ir 
pasigirsdavo tolimi varpų aidai, 
širdyse ir akyse atsiverdavo gy
vi tėvynės vaizdai, joa prieška
lėdinė romantika. Tolstančios 
dienos tėvynės ilgesio ne tik 
kad negęsė, bet vis didino. Tai
pogi ir Dievo, Kurio namuose 
jau ilgą laiką nebuvome buvę, statomos linijos. Ir man, lai 

nių ir šilelių jieškodamas myli-1 mmgai galvą išnešus iš Kurže- j bet Kurį labiau negu bent kada 
mos Lietuvos bokštų ar medžių j mės, kur paskui buvo vėliau už j gyvenime jutome ir ilgėjomės. 
viršūnių, gi pirmasis žiemos 
šaltis ir sniegas jau užklupo 

šų ženkle matome 2 mergaites, ' tais Kalėdų proga yra išleidžia-
• •* » . • • v • -» • * • _ _ • * m -m m * • • * m • • kurios įtemptai žiūri, ką joms 
atneš Kalėdų Senelis. Kairėje 

mi labdarybės tikslams taip va
dinami "Christmas Seals", ku-

pusėje matome vyskupo lazdą rie lipinami ant kalėdinių laiš-
(St. Nikolaus) ir batuką, pilną kų, tačiau jie nėra pašto ženklai 
pridėtą obuolių. 1 šilingo 40 ir neturi jokios filatelistinės 
grošų plūs 35 grošai ženkle ma- vertės. 

Berlyną bolševikams pasiduo- j Prašėme vokiečių, kad atsiųstų 
ta, ir šonu Lietuvos perėjus i mums kunigą, nes kenčiame di-

Lenkijoj. Tokiais staigiais po-1 sunkų golgotos kelią, buvo lem-1 delį dvasinį alkį. Sekmadieniai 
sūkiais vingiavo mano tremties! ta papulti prie šių darbų. ! buvo paversti darbo dienomis, 
kelias. Ir gal todėl, kad Lietu- ^ ^ ,• r.™w,v, bažnyčios toli ir nesirado jokių 
vos žemė veikė stipriausio'mag
neto galia ir neleido toliau nuo 
jos atsiplėšti. 

1944 m. lapkričio, gruodžio 
mėn. bolševikų armijoms-jau 
beldžiantis apie Tilžę, Eitkūnus, 
Širvintą ir toliau pietuose kai
riajam Vyslos krante, užfrontėj 
vokiečiai paskubomis statė nau
ją, stiprią įsitvirtinimų liniją, 
kuri tęsėsi rytinėmis Rytprūsių 
sritimis ir paskui sukosi į Len
kiją. Tai turėjo būti paskutinis 
taškas bolševikų armijoms 
prieš Vokietiją sulaikyti. Tam 
reikėjo daug darbo jėgos. Spa
lio mėn. vidury lietuvių pabegė-

Nublokšti į Lenkiją 
Ši linija vokiečiams buvo gy

vybiškai svarbi ir turėjo būti 
greitai statoma, nes niekas ne
žinojo kada bolševikai pradės 
didžiąją ofenzyvą į Vokietiją. 
Todėl ir iš dirbančiųjų, buvo 
stengiamasi išspausti paskutinę 
jėgos kibirkštėlę, paskutinį pra
kaito lašelį. Man su šimtiniu 
lietuvių būriu teko papulti Len
kijon. Ir šiaip vargingas kraš
tas buvo aižomas žiauraus vo
kiečio botago. Begalėje dvarų, 
kuriais buvo nusagstyta mano 
matytoji Lenkijos dalis, šeimi
ninkavo naciai, atkelti iš Vokie
tijos. Vargingų bakužių so-

galimybių šv. Mišių išklausyti 
ar pabuvoti bažnyčioje, toje gi
lioje mistinėj rimty, kur dega 
amžinoji ugnis, kur plazda ra
mybė, šiluma ir garbė. — Ka
lėdoms gausit kunigą, — rami
no dar Dievo galutinai nepanei
gę vokiečiai. 

Už tai ir laukėm Kalėdų, 
nors gerai jautėm, kokią dvasi
nę kančią reiks pakelti tomis 
dienomis. 

Mus perkelia 

Prieš Kalėdas mus permetė į 
kitą vietą. Gal todėl, kad su len-

(Nukelta į 2 psl.) 
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Kristaus Giminias pasaulinėj poezijoj Pirmosios Kalėdos.. 
(Atkelta S 1 psl.) 

ne simbolinį, bet tikrą, su ėdžiom ir jaučiu ir asilu, ir toj aplinkoj 
pravesdamas šv. Mišių auką. Miškelis, sako, aidėjo nuo brolių 
balso, o šv. Pranciškus, Kristaur levitas, giedojo Evangeliją. Pas
kum jis kalbėjo žmonėms apie Neturto Karalių, Betliejaus Kūdi
kėlį, o riteris Jonas iš Greccio, iš meilės Kristui metęs kario gy
venimą ir tapęs artimu Dievo tarno draugu, matęs, kaip mažasis 
Kūdikėlis ėdžiose miegąs ir kaip jis pabudęs, kai pal. brolis Pran
ciškus jį abiem rankom apkabinus. Žmonės išsinešioję šieną iš tų 
ėdžių, ir jis nuostabiai'gelbėjęs gyvulius nuo įvairių ligų. Taip 
rašo šv. Bonaventūra knygoj „Šv. Pranciškaus Asyžiečio gyveni
mas4' (iš 1263 m.). 

Pats šv. Pranciškus, savo eilėmis laikomas seniausiu italų 
poetu, ne tik rašytu (yra išlikęs jo himnas saulei) žodžiu ir gies
me, bet ir gyvu Kristaus meilės veiksmu paliko Gimimo šventės 
atminimą sekantiems amžiams. Tai įvyko per 1223 m. Kalėdas, 
trys metai prieš šventojo mirtį. 

3. DANTĖS HIMNAS MARIJAI 

(Atkelta iš i pgJ.) 
kais perdaug buvom susibičiu-

viams atsiųstas vokietis kuni
gas atlaikė šv. Mišias, suteikė 
bendrą nuodėmių atleidimą ir 
mes visi priėmėm švenčiausiąjį. 

Nepaprastas karves 
apetitas 

Farmeris George Burns, 
Ocilla, Ga., savo konkurse pre-

w 
Žali, kaip tos mūsų jaunos vii 

liavę. šį syki pasisukom į šiau- tys, egliškių vainikų kvapai,! miJuot i* k a r v e n u v e d ė P*s ve t*-
rės vakarus prie pat Vokietijos | smilkalai, dvi spinksinčios vaš- , M H P * ^ ^ . n e s toJ į ė m ė 

sienos. Darbo sąlygos buvo tos 

Ss 

pačios, tik patalpos švaresnės, 
kaip ir pati Lenkija Vokietijos 
pasienyje. Laukuose po sniego 
apdangalu buvo galima įžiūrėti 

kinės žvakės, drobe apdengtas I a r k a ž k o d ė l s u s i rS°- Veterina-
altorėlis, šiltos ir nuoširdžios r a s ° P e r a ? * B m e t u i š k a r v ė s 

išėmė sekančius daik-skilvio 
tus: 

24 gabaliukus vielos, nuo 1 
iki 4 colių ilgumo, du vielinius 
granduolius, du akmenukus % 
colio skersmenyje, 4 vinis ii 
vieną amerikonišką centą. 

Ne tik šv. Pranciškus, bet ir Jacopone da Todi (1230—1306 
m.) bus buvęs Dantės pirmatakas, aštriai kritikavęs savo meto 
klaidas ir savo garsiu religiniu himnu „Stabat Mater" (Stovi Mo
tina) ne mažiau graudinęs kaip siaubą kėlęs Tomas Celanietis 
savo „Dies Irae", sukurta lygiai tuo pat metu (apie 1260 m.). 
Kitas Jacoponės himnas yra skirtas Kristaus gimimui ir alsuoja 
džiaugsmo rimtim: 

Stovi, Motina džiaugsminga 
Prie lopšelio palaiminga, 
Kur vaikelis jos brangus. 

Kaip Goelhe savo „Faustą" užbaigia himnu Mergelei Moti- | šaknimis įaugusi į krauju ir 
nai (tegul, kaip sakoma, ir estetiniais sumetimais), taip Dantė | prakaitu permirkusią Lietuvos 
paskutiniojoj „Dieviškosios Komedijos'4 giesmėj į šv. Bernardo, žemelę. Ir kai iš tos pusės pa 
to paskutiniojo iš Bažnyčios Tėvų ir karštojo kryžiaus karų skel
bėjo, lūpas įdeda vieną iš gražiausių visoj pasaulinėj poezijoj him
nų apie Dievo Motiną, prasidedantį būdingu mistiniu kreipi-
muosi — 

Vergine, Madre, figlia del tuo Figlio — 
Mergele, Motin, dukra savo Sūnaus, 
Nuolanki, bet augštesnė už gamtą, 
Tikslas mums duotas iš amžių dangaus. 

lietuviškos kalėdinės giesmės, 
visa tai, nors taip paprasta, 
bet tampriai susiliejo į bendrą 

senus bunkerius, apkasus, duo- į antžemišką harmoniją ir ange-
bes. Tai istorinės vietos, kurjlų sparnų nešamos širdys kylo 
prieš penkerius metus nuskam- aukštyn ir aukštyn prie Dievo, 
bėjo pirmieji šio karo šūviai, iš Kurio niekada taip nėjusi, kaip 
kur Hitlerio armijos pakilo i varge ir nelaimėje. Tai buvo 
Lenkijos užgrobti ir paskui kitų I pirmoji laimingoji valanda 
tautų. Bet kaip viskas pasauly-j tremties keliuose ir tas pats 
je keičiasi. Hitlerio armijų liku-! Kristus vėliau išvedė per dau-
čiai jau suvaryti atgal į savąjį; gelį pavojų, kur atrodė, kad Į peratūra. Dirbtinis įkaitinimas 
tašką ir klausimas, ar vergų j žmogaus gyvybei vietos nebėra. I organizmo naikinąs jautrius, 
rankomis nukaltoje linijoje jos Ir kaip nemylėti Jo, kaip neti- j vėžio paliestus, narvelius, ne
išsilaikys, ar į jų žemę neįsi- keti Juo, kada Jo dievišką glo- pakenkdamas sveikiems. Keliais 
verš tokia pat gruoboniška bą taip aiškiai jutome, papuolę 
jiems gimininga jėga? į dviejų besirengiančių galybių 

Kūčių vakarą u S n i e s s*kurį. 

Ir taip gydo vėžį 
Vokietijoje, Bad Soden, mė

ginama vėžį gydyti augšta tem-

atvejais, esą, pasiekta puikių 
pasekmių. 

Iš šios naujos vietovės šiau- Didelis žmogus be religijos 
rės rytų toliuose matydavosi į nėra niekas kitas kaip tik dide-
miglas įsisupę mėlynuojantys iįs gyvulys be sielos, 
miškai. Ten kažkur turėjo būti 
ir Augustavo - Suvalkų giria, ^ l^°€ 

Tu, kur išaukštinai prigimtį mūs 
Žmogišką, jog pats Kūrėjau 
Velijo tapti lygus mums panašumu. 

Gimė meilė Tavy j , kurios šilimoj 
Mums ši gėlė suklestėjo, 
Kad žydėtų belaikėj taikoj. 

Taip tie du didieeji pasaulinės literatūros šedevrai užbaigia
mi pagarba Tajai, Kuri mums davė pasaulio Atpirkėją, kaip laidą 
viso mūsų prasmingo čia buvimo žemėj. Tačiau mažiausia 500 
metų laikotarpis juodu skiria. Ir nors laiko ir poezijos stilius buvo 
skirtingi, turinys liko tas pats. 

4. MINESANGAS IR GIMIMO POEZIJA 
Tas turinio panašumas dar labiau matyti to meto ir kiek 

ankstesnėj vâ L " "f" '̂ r^AlVįhį?tlyyt" ęM l̂am nuoseklaus per
ėjimo Jfcuo paflRlinių į Teligmlll^lfbtyvus *—* nuo žemiškosios mo
ters garbstymo iki dangiškosios Motinos apgiedojimo. Kilmingoji 
Dantės Beatričė tampa palaiminta dangaus padangstėse, Goethės 
Margarita susilaukia taip pat dieviškos palaimos šventosios Mer
gelės užtarimu ir tampa pas jąją Fausto užtarytoja. Didysis 13 
šimtm. minezenggeris Waltheris ig Vogelweeidės Tirolyje šalia 
lengvo žanro pasaulinės dainelės kuria Marijos poeziją ir žemiš
kąją meilę įprasmina dangiškosios pirmavaizdžiu. 

Niekas taip brangiai nekaš
tuoja, kaip tūti neturtingu. 

Naujas vaistas 
Garsus Romos gydytojas 

prof. Julio Malatesta po ilgų 
tyrinėjimų paskelbė, kad jis pri
ėjo išvados, jog norintieji su-
riebėti turi daug dainuoti. Savo 
liesiems pacientams jis net pats 
duoda dainavimo pamokas. 

1 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

LINKIME SAVO KOSTUMERIAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS 

R A D I G A N BROS. 
BALDAI — GRINDIMS PADANGALAI — 

PRIETAISAI (Appliances) 

637 Broadvsay Gary. Indiana 
^ ^ 

0* 

dangėmis atplasnodavo paukš
telis, mes, ant kastuvo pasirė
mę, ilgai jį akimis lydėdavom. 
Taip, juk jis svečiavosi Lietu- j r. 

GARY !R NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI 
vos miškuose, Lietuvos laukuo
se, kurių ilgesys buvo toks di
delis ir sunkus, šiaurės rytų 
vėjas buvo kaip žinia iš tėvynės 
ir, rodos, prašnekėdavo artimų
jų balsais, jų raudomis. Ir gal 
todėl žvaigždėtą ir mėlynos rim
ties sklidiną Kūčių vakarą vy
rai nesimėtė j krūvą prie Kūčių 
stalo, bet, paskendę vienumoje, 
klajojo kaimo gatve ar pakluo
nėmis vis žvelgdami į šiaurės 
rytus, tarsi į Viešpaties altorių, 
ar nesublyksės ten Lietuvos ži
burėliai, ar nesulos šunys, ar 
neeugirgždės svirtys - tie bran
giausi suvenyrai, prieš kuriuos 
buvo niekas vokiečių šventėms 
duoti keli sausainiai, saldainiai 
ir pusbonkis degtinės. 

Šviesios žvaigždės žydėjo dan
gaus skliautuose ir mėlyna rim
tis viešpatavo žemėje. Tik šir
dyse siautė audra ir didelis 
skausmas. Mūsų viršininkas, 
austras kapitonas, tą šventąjį 
vakarą lankė saVo vyrus. Ir 
tuos, kuriuos rado patalpose, 
sunkiai galėjo prakalbinėti. Jie Waltheris iš Vogelvveidės buvo šv. Pranciškaus bendraamžis, 

ir taip viename jų reiškėsi pasalinis, o kitame dvasinis riterišku- ! buvo atatrūkę nuo kasdienybės, 
mas, bet ir pasaulinis buvo dvasinio apspręstas. Atvykęs žygyje I nuo darbo ir viršininkų, i: 
į Šv. Žemę, poetas išvysta šalį, kuri jam brangi-stebuklų stebuklu skendo svajonėse, svečiavosi n̂  

Kristaus gimimu — ir jis sušunka: 
Schoeniu land rich unde here — 
Graži, turtinga, didi žeme, . 
Kurios dar niekad neregėjau. 
Visos garbės verta esi tu, 
Vieta stebuklo Atpirkėjo. 
Mergelei gimė čia Vaikelis, 
Augštai begiedant angelams. 
Stebuklą skelbiant žemės šaliai. 

•--

i muose, mintimis perbridę A -
į gustavo girios platybę ir sn -
guotais lauka- ?v~rįžf j tęvi -
kes, kpr kadaise fc vo \c'p šilt. , 
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Visiems Savo Kostiumeriams ir Draugams 
M * -* 

1 Northern Indiana 

L Public Service Company 

Linksmų Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

DIXIE 
DAIRY COMPANY 

"Make DIXIE Your 
Milk" Favorite 

1200 W. 15th Ave. 
GARY, IND. 

Gary 6101 
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gera a* ramu. 
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Šv. Kalėdų rytas toks p* . 
kaip Lietuvoj. Balti laukai b*'-
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VISIEMS SAVO KOSTIUMIERIAMS 

IR DRAUGAMS 

Tačiau Vogelweidė jautė, kad religines poezijos negali sai»- ga į tolius, Torizon'e blyksi gei-
tyti pasaulinės kūrybos poetinės priemonės įaiba bent labai ribo- toni žiburėHai, o danguje ledi-
tai), kaip tat matyti vėliau pastoralinėj 16 šm. poezijoj, kai siela nės žvaigždės. Kažkur, rodos, 
dažnai perrengiama piemenimi mistinėj kūryboj. Todėl ir Vogei- Lenkijos gilumoj girdėti tolimi 
weides poezijoj Marija dar garbstoma viduramžių būdu, lyginama varpų ardai. O gal tai Suvalkų. 
su Aarono lazda, kuri, kad ir sausa, sužaliuos ir neš vaisiaus (4 gal Lietuvos? Už keliolikos ki-
Moz. 17, 8). Tačiau jau ir dabar mėgiamas Marijos palyginimas su lometrų esančiam fronte taipo-
aušra, skelbiančia dieną. Kaip saulė veržias pro stiklą ir jo nepa- gi tylu, lyg ginklai būtų nusi-
žeidžia, taip ir Marija buvo Dievo peršviesta, kad Kristaus pagim- lenkę prieš -gimusį dangaus ir 
dymu taptų tarpininke tarp Dievo ir žmogaus. žemės Valdovą, šiandien, nors 

Vogelweidės bendralaikis Gottfriedas iš Strassburgo, garsiojo laisvi nuo darbo, sukilom anks-
Tristano ir Izoldės * romano autorius, džiaugte džiaugiasi, ka<J* čiau negu kitais rytais.vKas nu* 
„Mergelių Mergelė pagimdė tą, kurs mūsų mirtį nudėjo". gulės, jei Kristus kviečia pas 

Jis, kaip ir kitas .jo bendralaikis, Konradas iš hVuerzburgo, • save, tas pats Kristus, prieš K u-
kelia vargą ir neturtą, susijusį su Vaikelio gimimu ir dvasios tvir* rį gal dabar, gal prieš valandė-
tybę prieš neturto sunkumus, kaip pastarasis giesmės pobūdžio lę nusilenkė tėvai ir broliai ten 
eilėse sako: už Augustavo miškų, o gal ir 

Norėjai žemėje čia būt toli šiaurėje — Sibire. Y.4: 
Svečiu, keleiviu tik praeiti, , % ' N e g a i m ^ ^ j j 
Nors tavo buvo ir dangus, n o r s j a u ^ ^ m e t a į ^ h^_ 
Tačiau neturtą pamilai tu. n y 6 i o j e n e b u y a u _ p r a š n e k a 

5. CHAUCER IR V1LLON ^ ^ ^ U ^ ^ " ^ "*] 

Keturioliktojo šimtmečio Anglija supasi tarp humanizmo ir __ D i e v Q .. ^ U k n e d a l i o 1 
viduramžių. Jos to meto žymiausias klasikas Geoffrey Chaucer p a j ^ ^ i r J o t a i p ygjU08j __ 
(1340 — 1400) lankosi pas Petrarcą Italijoj, bet dar labiau yra a t s a i e p i a k i t a s ' 0 r ^ t a s į o k g 
paveiktas didžiojo Dantės veikalo. Šv. Bernardo giesmė apie Ma- ZJUZ . . J ^ * ^ U- I I J 
\ . . T7 . . . . . . . . . , . ... . , ,& . ,. K tylus, rimties ir ramybes skhdi-
riją ir Vaikelj ji tiek žavi, kad ją tik vid. anglų kalba išvertęs , n 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Vis iems Lietuviams 

JOSEPH CZECHANSKI 
» 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
248 ~ 15Sth Place Calumet City, Ifl. 

Phone Hammond 372 

CLOVER LEAF DAIRY CO. 
DAIRY PRODUCTS 

1100 Massachusetts St. Gary. Ina. 

Phone 9177 
^ = r J = 

perduoda — . 
Thou mayde and mooder, doghter o f thy šone — 
Mergele, Motvna, dukter savo sūnaus. 

(Nukelta į 5 pusi) 

Trumpos buvo kalėdinės pa
maldos vokiško pasienio kaime
lio salėje. Bet tokios šiltos ir 
įspūdingos. Specialiai lietu-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ! 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

: ^ 

l 
LEADERS GROCERY 

and 

MEAT MARKET ' 
GARY 5925 15TH & GRANT ST. 

Gary, Ind. 
^ 

l 
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Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

George C. Rpgge Agency, Inc., 
INSURANCE 

504 Broadway Phone 6284 Gary Indiana 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linksmy Šv. Kalėdų, Laimingų Nauju Metų 
linkiu savo parapijiečiams, draugams, prie-
teliams, visiems pažjstimiems ir "Draugo" 
skaitytojams. 

Kun. L C. Vichuras (Vaičiulis) 
Šv. Kazimiero Parapijos Klebonas 
Gary, Indiana 

APIE KARį 
PO VANDENIU 

# %> 

merry Ch ristinas 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

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

J. J. AUKŠKALNIS -
"Draugo" ir "Laivo" Agentas 

% 

1354 HARRISON ST. GARY, IND. 
Phone 3—5039 Gary 

Pasibaigus TT-jam pasauli
niam karui, paaiškėjo ir kai kas 
iki tol buvusių slaptų ginklų, 
naujos strategijos, naujų ka
riuomenės rūšių. Neperseniau
siai viešumai tapo žinoma ir 
taip vadinami UDT (undenva-
ter demolition teams) daliniai. 
Tai naujos kariuomenes dalys, 
aktyviai pasireiškusios pereito 
karo metu. Jų uždaviniai tik
rai yra labai sunkūs ir sudėtin
gi. Svarbiausias jų darbas vyk
sta giliai \x) vandeniu, dažniau
siai tolimoje priešo užfrontėje. 

Jie veikia iš paprastųjų ko
vos laivų, greitlaivių, o taip pat 
ir povandeninių laivų. Pagal 
reikalą jie yra aprūpinti tik 
specialiu burnos ir akių vožtu
vu ar sudėtingais tam tikslui 
pagamintias rūbais ir kvėpavi
mo aparatais. 

Besiruošiant išsikėlimui ku-
• * 

į}* i rioje priešo ginamoje vietoje, 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 
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The Granl Street Lumber amt Supply I <>. 
Lumber-Building Material-Paint-Harduare-Coal 

Grant Street at Ridae Road 
Gary, Indiana 

A. P. MORROW, President Tel. 4-1158 

PEOPLES FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 

4902 Indianapolis Boulevard 
» 

EAST CHICAGO, INDIANA 

Tel. East Chicago 1052 

ĮSTEIGTA 1910 Federalizuota 1936 

tP 

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

MARIS ROOFING CO. 
"GARY'S LEADING ROOFER" 
Roof ing — Siding — Insulation 

1901 WEST l l t h AVENUE GARY, INDIANA 
Gary 9101 

V 

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 

SS 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 
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People's Plumbing and Supply Co. 
Jobbers and Dealers in 

Plumbing, Heating and Building Supplies 
2367 MASS STREET GARY, INDIANA 

Phone GAry 2-4493 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

PAVC/N& 

31 £ Rid̂ e Road Gary, Indiana 
Phone 4-3520 

<P 
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Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 
Drauge" rasite vėliausio, geriausių žinių. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Acme Decorating Co., Ine 
1240 Broadvvay 

GARY, INDIANA 
W " 

T^eT dažniausiai pakraštys būna ap
saugotas savotiškų povandeni
nių kliūčių, svarbesni uostai ar 
laivų stovėjimo vietos, povan
deninių laivų bazės, yra apsau
gotos po vandeniu esančiu tink
lu, kuris turi jautrią sistemą 
viršuje, kuri tuoj reaguoja į 
mažiausia apsaugos pažeidimą. 
Štai, tarp kitų, ir šių karinių 
tikslų sunaikinimas, kaip tik 
yra pavestas UDT vyrams. 

Nustatytu laiku, nustatytoj 
vietoj, greitlaiviai priveža prie 
taikinių šiuos karius, kurie ap
rūpinti sprogstamais užtaisais 
neria po vandeniu ir pritaiso 
sprogmenis ar kitu kartu pasi
tenkina tiksliu povandeninių 
kliūčių nustatymu, nubraižymu. 
Šios žinios yra neįkainuojamos 
vertės ruošiant invaziją ar raa-

/r žesnio pobūdžio išsikėlimusi 
priešo krante. Prie jų uždaviniui 
priklauso ir priešo minų laukui 
išdėstymo planai. Dažnai po-i 
vandeninis laivas nuplukdo juos i 
į tolimą užfrontę, bet visdėlto, i 
dar ilgus atstumus iki tikslo' 
jiems reikia pasiekti savomis 
jėgomis ir tai po vandeniu, kad 
nepastebėtų priešas. 

Priplaukę povandeninius ap
saugos tinklus, turi juos per
pjauti, kad galėtų pasiekti patį 
taikinį. Jei tai yra laivai, gali 
prie jų pritaisyti atsigabentus 

A> sprogmenis, jei tai koks pyli
mas — tenka palikti ypač stip
rias mįnas. 

Neretai, priešas pajutęs net
varką savo apsaugos grandinė
je siunčia panašius narus į van
denį įsitikinti. Tuomet užverda 
tyli kova po vandeniu. Šaunami -K 
ginklai nevartojami, pasitenki- . — 
narna šaltaisiais, k. a. peilis, 
durklas, čia nėra nei pasigailė
jimo, nei belaisvės, vieni jų tu
ri žūti ir palieka amžinai ilsėtis | 
dugne. Sėkmingai atlikus užda
vinį, visi plaukia atgal į sutartą 
vietą, kurioje vėl juos pasitiks 
savas laivas, ar kita gelbėjimo 
priemonė. Neretai, jų ištrauki
mas iš vandens vyksta nepap
rastoj priešo ugny, kuri sunai
kina ne tik besigelbstančius, bet 
ir pačių gelbėtojų laivą. 

Sunkiai pakeliamos apmoky
mo bei pačios kovos sąlygos į 
UDT dalinius patraukia tik sa- j ,/jr 
vanorius, bet ir tų didelė dalis 
atkrinta apmokymo metu, nes 
tik išimtinai stipraus fizinio su
dėjimo vyrai tepajėgia atitikti 
statomiems reikalavimams. Jie 
gauna $50.00 atlyginimo dau
giau už kitus karius, bet tokie 
daliniai gali patraukti tik pasi-\ 
ryžėlius, kurie krašto reikalą 
stato augščiau už pinigą. Tų ka
rių didvyriška tarnyba negali 
būti įvertinta jokiu pinigu. To
kie, štai, yra povandeniniai ka
riai, i 

Karo Departamento leidimu 
ir kooperuojant atitinkamiems 
kariuomenės skyriams, prieš 
kiek laiko buvo pagaminta fil
mą "Frogmen", kuri kaip tik ir 
siekia uždokumentuoti tyliųjų 
povandeninių vyrų žygdarbius. 

* 
A-is 

FIRST FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

OF GARY 

• 
545 Broadway 

Tel. 3-9623 

Assets Over $16,000,000.00 

Gary, Ind. 

J 
'•%• 
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Merry Christmas and a Happy New Year! 

GARY NATIONAL BANK 
Gary, Indiana 

Member oi Federal Deposit 
Insurance Corp. 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
TITTLE BROS. 

PACKING COMPANY* INC. 
MfiSOS PIRKLJAI 

620 Broadvvay ir 1500 Broadvvay, Gary, Įnd. 
508 State Street, Hammond, Ind. 

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

l \ . J? 
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sveikinimai (lt ^Linkijlmai 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

REARICK BROTHERS 
HEATING & SUPPLY CO. 

Pilniausi "Plumbing" ir Šildymo Įrengimai 
850 vVash St. Gary, Ind. Phone: 9203 

tf 

Perskaitę "Draugą", duokite jj kitiems. 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS Šeštadienis, gruod. 22, 1951 

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI \f 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Pacientams Ir Draugams 

F. A. Malmstone, M.D. 
114 E, MainSt. 

Hfcifc i 'li> 4 

\ : 

Griffith, Ind. 
Telephone: Griffith 1612 

y/ 
<f 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

American Home Furnifure 
1714-16-18 Broadvvay Gary, Ind. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Glen Park Radio 
RECORDS — RADIOS — TELEVISION 

STEVEN YVOZNIAK, Sav. 
3662 Broaduay (Vary, Indiana 

Phone 4-3655 

4> 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
IR 

Laimingų Naujų Metų 
l ink iu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 

FATHER 8c SON 

PRUSJECK! FUNERAL 
H O M E 

AMBULANCE SERVICE 
3831 Main St. Ind. Harbor 288 

INDIANA HARBOR, IND. 

^ Abitibi - gyvenimo ir # 
mirties kraštas 
ST. ŽILYS, Kanada 

Šiaurinės Kanados daly, tarp 
Hudsono įlankos ir Otavos yra 
kraštas, kuris vadinamas Abiti
bi. Savo plotu jis bent kiek ma
žesnis už Lietuvą ir turi tik 67 
tūkstančius gyventojų. Di
džiausias Abitibi centras yra 
Amos miestelis turįs apie 5 
tūkstančius gyventojų. Amos 
mieste yra katalikų vyskupo 
būstinė. 

Prieš lfO-50 metų... 

' • % 
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Šventų Kalėdų Švenčių Proga 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linki 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

^ ^RIEbEHf'S MARKfcT 
2201 West 15th Gary, Indiana 

Šaukite Gary 2-9304 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

\ 

A. J. VITKUS 
INSURANCE ir RE A L ESTATE 

3809 Main St Indiana Harbor, Ind. 
Phone I. H. 193 Phone Gary 6330 
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Linksmu Šv. Kalėdų Švenčiu 
Linkime Visiem^ Savo Kostumeriair.s Ir Draugan 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugam* 

VVILLIAMS TAX SERVICE 
Vadovauja GUY C. VVILLIAMS, J. D. buvęs deputy 

coilector ir auditor del Bureau of Internal Rcvenue, 
Chica,gos mieste. 

FILING— AUDITING—STATEMENTS F R E P A R E D 
Tikslus — M a n d a g u s — Prieinamas Patarnavimas. 

630 BROADWAY GARY, INDIANA 
Phone 3-fU66 

& 

Broadway Lumber & Supply Co. 
120 East 11 th Avenue 
GARY, INDIANA 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Abitibi žemės paviršius ap
augęs miškais: vos-vos gyvo
mis eglėmis, menkais berželiais, 
drebulėmis. Tarp šitos skur
džios gyvybės telkšo daugyba 
žuvingų ežerų, pilnų* salų sale
lių. 

Prieš 45-50 metų šitoje apy
linkėje gyveno tik keletas indė
nų šeimų. Šiandien yra jau į-
kurtos 65 prancūzų parapijos ir i ^ 
7 indėnų misijos. Aplankiau 
vieną kitą naujakurių parapiją 
ir stebėjausi jų geležine valia 
kovojant su šiurkščia gamta; 
traktoriais verčiant miškus, plė
šiant nuo pat pasaulio įkūrimo 
nejudintą žemę. Pirmieji grū
dai! Lai Viešpats laimina šį 
sunkiai uždirbtą derlių! 

Tačiau ne tiek dirva čia vilio
ja naujakurius, kiek nepapras
tai turtingos aukso, cinko, ir 
vario kasyklos. Jų Abitibi at
randama visur: tai žadina žmo
nių pasitikėjimą ateitimi ir ug
do viltį į gražesnį hytojų. Di
džiausios kasyklos Vai d'Or, 
Barraute, Noranda. 

Abitibi lietuviai 
Abitibi krašte yra apie 30 

(į* i lietuvių. Viena-antra šeima dir
ba žemę, kitos gi — kasyklose. 
Seniau atvažiavusieji dar lietu
viškai supranta, tačiau mieliau 
kalba angliškai ar prancūziš
kai. Naujai atvažiavusieji bėga 
į didesnius centrus. Mat ir ka
nadiečiui, gyvenančiam Mon-
trealy ar Toronte, Abitibi yra 
paslaptingas ir nepažįstamas 
užkampis; į Abitibi važiuoti 
reiškia važiuoti į žemės kraštą. 

Mirčiai pasmerkta ącntis 
Indėnų šiame krašte nebėra 

daug. Nuolatiniai vaidai tarp 
giminių, ligos, dažnai net badas, 
kovos su baltaisiais kolonizato
riais, vedybos tarp tos pačios 
šeimos narių, visiškai sužlugdė 

PRUZIN FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Located in the Heart of Tolleston 
GERAS AMBULANCE PATARNAVIMAS 

1111-17 Roosevelt St. Gary 9000 
GARY, INDIANA 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

WHITE STAR LAUNDRY 
PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS. 

Pamėginkite ir Būsite Patenkinti. 
• 

1119 MAD1SON ST., GARY, IND.—Tel. GARY 2-2084 
S 
^ 

• ^ 

4 
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lllh Avenue Hy-Speed Car Wash 
5 Minute Car YVash — Price $1.50 

White Wall Tires 25c Extra 
l l t h AVENUE JUST EAST OF GRANT GARY, IND. 

indėnu gyvastingumą. Likusie
ji dar išsaugoję savo rasę, kal
bą ir iš dalies papločius. Vasa
rą jie praleidžia ant didesnės 
upės kranto, arti miesto. Žiemą j ĮL 

Šventų Kalėdų Švenčių Proga 
LINKIME SAVO KOSTUMERIAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS 

SOKIT'S KEPYKLA 
MŪSŲ SPECIALYBE YRA 

BALIŲ TORTAI ( CAKES) 

917 W. 5th Ave. Gary, Indiana 
Telephone Gary 3-7141 

4> 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

GARY LUMBER C0lWAi\\ 
SERVICE in MATERIALS Since 1906 

llth and Madison St. Phone 7421 
Gary, Indiana 

/ 
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LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Aco Plumbing & Keating Supply Co. 
"THE HOUSE YVITH A H E A R T " 

"American Kitchens" — Everything for the Home 
Palyginkite mūsų kainas 

1729-33 BKOADWAY GARY, INDIANA 
GAry 5-4330 

• ^ 
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"Drauge" rasite vėliausiu, geriausiu iiniu. 

Perskaitę "Draugą^ duokite ji kitiems ^v 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Window Insulation Company 
Uuininum Combination Windows and Avvnhigs 

2235 VVEST l l t h AVENUE GAKY, INDIANA 
Gary 7495 

j> 

pasitraukia į miškus. Maitinasi 
žuvim, žvėrių mėsa. Jų galvose
na — 10-12 metų vaiko galvose
na. Indėno akyse baltasis žmo
gus yra tarytum belaisvis; pats 
save patį užkalės į narvą: pa
sistatęs kelius, kad tik jais va
žinėtu, šaligatvius — kad tik 
jais vaikščiotų, namus — kad 
negirdėtų laisvo vėjo ūžimo ir 
nejaustų miško kvapo. Paragin-

, tas dirbti, kad senatvėje galėtų 
gerai gyventi, indėnas atkerta, 
bevelijąs dabar lengviau pagy
venti, nes nežinąs, ar tikrai se
natvės sulauksiąs. 

Keisti* ji indėnai 
Daugelis indėnų yra pakrikš

tyti Katalikų Bažnyčioje ir iš
saugoję, palyginti, gilų tikėji
mą. Pasakojama, jog kartą su
sirgus žmonai, vyras nuėjęs pas 
gydytoją ir gavęs buteliuką 
vaistų. Grįždamas užėjęs pas 
misionierių ir paprašęs švęsto 
vandens senei pašlakstyti. Kai 
misionierius pasakęs jog %netu-
rįs butelio švęstam vandeniui 
įpilti, indėnas išpylęs gydytojo 
duotus vaistus ant žemės ir mi-
sionieriui padavęs butel;. Mat 
jis labiau tikėjo švęsto van-

Kol nehuvo gydytojų, indė
nus gydydavo misionieriai žolė
mis, pamerktomis degtinėje. In
dėnai dažnai "susirgdavo" ta
čiau gavę vaistų tuoj pat pas
veikdavo. Kai atsirado gydyto-

(Nukelta i 5 osl j 
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Linksmų Kalėdinių Švenčių 

LINKIME SAVO KOSTUMERIAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS 

l 

FRANK'S 5UPER MARKEI 
MŪSJJ SPECIALYBĖ TAI "BONELESS CLTS" 

IR JAUTIENA 

Pristatome Klubams, Restoranams ir Įstaigoms 

2401 West llth Ave., Gary, Indiana 
Tel. 2-8413 

y? 

"Drauge" rasite vėliausių, geriausiu žinia 
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Kristaus Gimimas pasaulinėj poezijoj 
(Atkelta iš 2 psL) 

Užtai prancūzų žymiausias to meto poetas Francais ViOon 
i kurio tikroji pavardė Montcorbięr) (1431—1461 m.) išreiškia 
tikrai nuoširdžią nuotaiką savo „Paryžiaus miniatūroj" — 

Kalėdų tykų metą, 
Kai vilką peni vėjas, 
Kai gera būti namieje, 
Per šarmą, priešais žiami 
Ilgiuosi aš švelnaus vljzlio, 
Kurs iškankintą širdį .-. lia. 

Rodos, tai tik paprasta mi. atūra, nedaug čia šnekos apie 
religinį momentą, bet Villon la .omas vienu krikščioniškiausių 
poetų, nors ir dukart pasmerkiąs mirti už susidėjimą su gengs-
teriais ir net už bažnyčios apiplėšimą, nes turbūt nėr pasaulyj tau
tos, kur tiek atgailos parodytų, kaip prancūzų, ir tiek aštrios as
kezės (palygink poezijoj Paul \ -rlain; relig. gyvenime — bene
diktinų Cluny vienuolyną su a: triausia pasauly regula). Villon 
„Pakaruoklių Baladėj" kreipias į žmones — 

Ei, žmonės broliai, jūs prašykit 
Marijos Sūnų, kad jisai atleistų, 
Malonės duotų ir neleistų 
Pakliūt mums velniui į nagus — 
Valdove Jėzau, viską galįs padaryti, 
Neleisk mums pragarui praryti. — 
Ei, žmonės, čia jau ne juokai; 
Tad melskitės, kad elgėmės paikai. 

Penkioliktojo šimtmečio krikščioniškajame pasauly buvo pla
čiai paplitus Gimimo giesmė, vertinga savo švelnia nuotaika ir 
poetinių formų panaudojimu, kaip matyti iš šio ketureilio — 

Pas Motiną Savo 
Jis atėjo tyliai, 
Kaip rasa balandy j 
Krinta ant gėliĄ. 

6. ŠV. TERESĖ IR LOPE DE VEGA 
Goethės „Fausto" Doctor ecstatiko bus, tur būt, šv. Jonas 

nuo Kryžiaus, kurs draug su šv. Terese Avilietė atnaujino karme
litų ordeną ir pastoralės įtakoj kūrė religinę poeziją, štai skam
bios pastoralinės eilutės didžiosios ispanų mistikės, kviečiant ati
duoti pagarbą gimusiajam Kristui — 

Gan tuščiųjų žodžių — 
Vėl tarnaukim jam, 
Ir kai jis atėjo žemėn mirti, 
M irkime su juo, Llorent. 

Lengva, žaisminga nuotaika dvelkia ir iš didžiojo Lope de 
Vegos (1562—1635) eilučių apie Gimusįjį — 

O Betliejaus palmės, 
LinkstanČios nuo vėjo, 
Audringi balsai, 
Nebekelkit skundo, 
Lėkit pa mažiau, 
Kai čia Kūdikėlis miega, 
Ei, nutilkite šakutės. 

7. GIMIMO MOTYVAS ŠEKSPYRO IR KITŲ ANGLŲ 
POETŲ KŪRYBOJ 

Ir bendraamžis, didysis Šekspyras (1564—1616), daug pa
skatinimo savo kūrybai gavo iš liaudies gyvenimo, gerai nusiklau
sydamas jos dainų (jis bus pirmas paskatinęs Herderį susidomėti 
pasauline daina, taigi ir lietuviškąja dainuote). Šekspyrui buvo 
gerai žinomi ir kalėdiniai liaudies papročiai, kaip tai matyti iš 
„Hamleto" I veiksmo I scenos: 

Ir sako, kad, kai metas tas ateina, 
Kai gimsta žemėj mūsų Atpirkėjas, 
Gaidys tad gieda visą kiaurą naktį, 
Ir sako, kad tada nevaikšto dvasios, 
Ir sveikos naktys, žvaigždės nebedūžta, 
Ir laumės burtų nebėgai daryti — 
Toks šventas Ir toks mielas tasai metas. 

„Prarastojo Rojaus" autorius, didysis anglų poetas John 
MUton (1608—74), giedojo apie Gimusįjį, kaip taikos Karalių, 
kurs išvaduos mus išvaduos mus iš slegiančių kaltės pančių: 

Šventi išminčiai kitados giedojo, 
Kad jis atleis mus kaltes mirtingąsias 
Ir draug pas Tėvą amžinon taikon nuvešiąs. 

Džiaugsmingas gimimo momentas, betgi, siejasi su būsima 
kančios galimybe, apie kurią kalbėjo jau Jacopone da Toji (per-
transivit jubilus — pertransivit gladius — pervėrė džiaugsmas ir 
kalavijas Marijos širdį). William Blake (1757—1827) mistinėj 
"Lopšinėj", tai pramatydamas, švelniai graudžiai dainuoja: 

Mik, vaikeli, mik, 
Viskas miega, viskas šypsos, 
Mik, vaikeli, mik, 
Prie tavęs mamytė verkia. 

8. NOVALIO MISTICIZMAS 
Vokiečių romantizmo pradininkas Novalis (Hardenberg) 

(1772—1801) kviečia mus į mistinį bendravimą su gimusiuoju 
Vaikeliu — 

Pagaliau ateina žemėn 
Kūdikėlis iš dangaus. 
Vėl gyvybė kūrybinga 
Giesmėje kaip varpas gaus. 
Ir užgesę kibirkštėlės f 
Vėl į naują liepsną kelias. 
Iš kapų visur pakyla 
Lyg pražydus gyvastis, 
Ir į jos bangas jis metas 
Teikt mums amžinos rimties! 
Stovi ištiestom rankutėm, 
Kad visiems tik gera būtų. 
Lai jo žvilgsnis maloningas 
kiaurai pervers širdį tau — 
Amžinos jo laimės gavęs, 
Suspindėsi tu skaidriau — 
Ir šventa giesmė pravirkdys 
Savo jusnis, tavo Širdį. 
Tai dabar dievybė mūsų. 
Nebijosime jau jos, 

(Nukelta * 8 psl.) 

I D Ė J A 
Neskaitykime nei knygų, 

nei laikraščių, kurie neatstovau 
ja jokios idėjos. 

Knyga be idėjos yra tas pats, 
kaip pastatas netinkamas gy
venti. Tai yra sniego senis, 
kurį vaikai iš nuobodumo nu
lipdo, pamėgdžiodami suaugu
sių sukurtais netirpstančio mar 
muro figūras. Knyga be idė
jos yra šlifuotas akmuo, nu
mestas skęstančiam užsika
binti ar iš bado mirštančiam 
pasisotinti. 

Laikraštis be idėjos yra ne 
kas kita, kaip skelbimų lenta. 
Tačiau ir skelbimų lemtoj, žino
mų gerove susirūpinęs burmis
tras, draudžia skelbtis nuodų 
ir narkotikų pardavėjams. 
Taigi, neskaitykite įiei gerų 
knygų, nei gerų laikraščių: 
skaitykite tik visų geriausius! 

i 
# 

T I E S A IR 
D R A M B L Y S 

"Juo plačiau, juo prie tiesos 
arčiau" knygoje paduodamas 
gražus pavyzdys apie tiesos 
jieškotojus. 

Priėjo trys neregiai prie 
Į, dramblio. Pirmasis pačiupinėjo 
už uodegos ir sako: "Dramblys 
.panašus į šluotą!" 

— Nekalbėk niekų, — pert
raukė antrasis, — abiem ran
kom apkabinęs koją, — Dramb 
lys panašus | piestą. 

Trečiasis atidžiai apčiupinė
jo nosj (šnipą) ir išdidžiai ta
ri: "Neklaidinkite, vyrai, žmo
nių! Jis taip panašus į gyvatę, 
kad neverta nė ginčytis." 

Juokinga, .ar ne tiesa? Ta
čiau dar juokingesnį atrodom 
mes, kada ginčydamies su prie 
šingų įsitikinimų žmonėmis, 
kategoriškai pareiškiame, kad 
tiesa mūsų pusėje, o visi kiti 
klysta. PrieiL darydami spren
dimą prieikime prie jo ir pažiū
rėkime, iš to taško, iš kurio 
jis žiūri. Juk, jeigu jis tvirti
na, kad yra taip, o ne kitaip, 
tur būt jam iš tikrųjų taip ir 
atrodo. 

Šventovės pastato grožis at
sidengia tada, kai mes pažvel
giame i jį iš toliau. 

Jeigu žvaigždžių tyrinėtojas 
sako, kad jis visą gyvenimą 
praleidęs dangaus kūnų stebė
jimui ir neradęs Dievo, galime 
tą praleisti negirdimai. Tačiau, 
jeigu jis ima sakyti, kad Die
vo iš viso nėra, tada turime 
pilną teisę sušukti: stop! čia 
jau nebe tavo sritis. 

Jeigu daktaras sako, visą; 
Kgyvenimą piau&tęs gyvus ir mi- ! 
rūsius ir neradęs sielos, suti- I 
kime be ginčo, — jis neklysta I 
(sielos negalima rasti jieškant \ 
su pineete ir chirurgo peiliu I 
o lavonuose juk iš tikrųjų ne- ' 
bėra sielos). Bet, jeigu dakta* 
ras imtų teigti, kad iš viso sie
los nėra, galime drąsiai pasi-

!priešinti: čia jau nebe jūsų sri; j 
tis, pone daktare. Čia jau ga
lime pradėti diskusijas. 

Taigi, juo plačiau, juo prie 
tiesos arčiau! 

Abitibi - gyvenimo... 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

jai, štai ką indėnai kalbėjo, 
gydytojų vaistai — šlykštus 
vanduo! Misionierių buvo geri 
vaistai, stiprūs vaistai! 

Ima gailestis žiūrint J sią su
vargusią giminę; po keletos 
šimtų metų ji4šmirs — baltųjų 
civilizacijos užtroskkita, savo 
pačios kraujo užnuodyta. 

Ir taip vieniems visa jėga 
veržiantis } gyvenimą, kiti pri
slėgti amžinos apatijos, mirš
ta. 

Štai kodėl Abitibi yra gyve-
ninąo ir mirties kraštas. 

Proga Prieš Kalėdų Šventes! 
Vienintele proga, kuri niekuomet daugiau nepasikartos! 

DIDŽIULIS IŠPARDAVIMAS JOS F. BUDRIKS, Incorporated 
3241 S0. HALSTED ST. JEWELRY PREKYBOJE 

ĮMOKĖTI TEREIKIA TIKTAI DEŠIMTA DALIS, jokių taksų neskaitoma. Kada Badrikas 
uždaro antrą krautuvę, 3409 South Halsted St.f jūs sutaupysite pusę, trečdalį normalios kainos, 
o mažiausiai 30 centų nuo kiekvieno dolerio. Budri kas jevvelry parodoje užpirko $73,006.00 
vertės Įvairių brangenybių: briliantų, deimantų, žiedų spalvotais akmenimis, perlų, aukso ir 
sidabro papuošalų. Vėliausios mados šveicariškų bei vokiškų, geltono- ir balto aukso moteriškų 
bei vyriškų laikrodžių: Benrus, Elgin, Bulovą, Longines, "VVittnauer, Omega, Moline laikrodžiai 
žinomi visame pasaulyje. Visos brangenybes parduodamos grynais ar lengvais išmokėjimais, 
[mokant tik dešimtą dalį vertes be jokių taksų. Laike šio išpardavimo visus taksus apmoka 
pats Budrikas. , 

t 

PIRKITE BUDRIK0 KREDITU . . . 1 1 -

IR LENGVAIS IsSIMOKĖJIMAIS ! 

RAKANDŲ VERTYBES 

Moteriška* rank in i s balto 14 kt. aukso, 17 akmenų, su « 
rubinais papuoštas , vertes $ 108.00 $81.00 

Moteriškas rankinis laikrodėlis ge l tono aukso, 14 kt. 
17 akmenų, vertes $100.00 $79.00 

Rankinis moteriškas laikrodėlis, ge l tono 11 kt. aukso, 17 
akmenų, papuoštas su 4 deimantais ir H rubinais, 
vertės $225.00 $100.00 

I tankiniai laikrodėliai balto ir gel tono aukso B l LOVA 
nuo $24.50 

Kankiniai laikrodėliai balto ir ge l tono aukso H I J G I N nuo $21.50 
Bankin i s \ yriškas 14 kt. aukso, 17 akmenų, su puikia 

uukso apyranke, vertės $120.00 $59.50 
Bankin i s vyriškas, raudono 14 kt. aukso, 17 a k m e n ų 

Vertės $100.00 $10.50 
liongiiics raukinis, 17 akm. balto aukso, vertės $75.00 . . «9.50 
Pockets kišeniniai laikrodėliai, vertės $4.00 $2.50 
Vyriškas baltas laikrodis, apskritas, su puikia grandinėle, 

buvo $39.00 $19.00 
Vyriškas geltono U kt. aukso, 15 akmenų, su grandinėle, 

buvo $35.00 $18.0<l 
Vyriškas rankinis, vandens nebijantis (vvaterproof) laik

rodėlis, buvo $29.00 $12.00 
Vyriškas rank in i s vandens nebijantis (vvaterproof) laikro

dėlis, buvo $49.00 $29.00 
Vyriškas VVittnauer, gražus rank. su apyranke $27.50 
Longines rankinis, 17 akm. laikrodis su puikia a py rank ia $32.50 
Cigaretėms žiebtuvėliai (Ughters) , vertės $3.50 $1.25 
I lektriklnis (•randfathers laikrodėlis su švytuokle. Vertės 

$20.00, (labai už $9.10 
rhouografas , vertės $15.00 $8.95 

P A P U O Š A L A I : 
puikus de imantas aukso žiede, vertės $20.00 $14.95 
14 kt. auk. žiedas su deimantu, vert. $35.00 $!9.9.~> 
II kt. žiedas su deimantu, vert. $70.00 $3».95 

Vėliausio šlifo cteiiuontas, IO kt. nk. žiede. vert. $SO.OO $39.95 
i . ra /us , didelis moteriškas deimontas , l 1 kt. aukso žiede, 

vertės .siMi.no $45.00 
Vyrams II kt. aukso žiedai su puikiais žiedo deimantais , 

vertės $125.00 $02.50 
(šimtadienio žiedai su gražiais akmenimis , vert. $9.00 . . . . $4.95 
10 kt. vyrų žiedai su akmenimis , reguliariai $22.00, 

dabar už $9.00 
10 K. moteriški žiedai MI akmenimis , reguliariai $10.00, 

dabar irž $5.00 
laibai naeionaliai 

Keepsake 
Laikrodėliai — Bulovą 

H iil ha m ir kiti. 
Parker plunksnos, K.versliarp, Sbeaffe 
Sidabriniai šaukštai — Cotmiiunity Ir 
Vyrų ir moterų rankiniai laikrodėliai, gold filled 

reguliariai $24.95 vertės. Speeialiai už $10.95 
K'versharp bu U point |>en speeialiai už tS9e 
Parker rašomos plunksnos taip žemai kaip . $2.05 
t o n u i įunity sidabriniai šaukštai , reguliariai $74.50, už . . $37^50 
52 šmotai, reguliariai H aptarnauti . 21 šmotų sidabriniai 

šauktai, reguliariai $2.95, dabar už $5.95 

$26^5 MATRASAI - puikios rūšies, pil
nai garantuoti. Dideles mieros. Budriko 
žema kaina $12.97 
$49.50 INNERSPRING MATRASAI — 
nauji, tikri Princess brand. Budriko že
ma kaina tiktai $37.00 

$119 ELEKTRINĖS SKALBIAMOS MA
ŠINOS. Naujutėlės. Kaina tiktai $89.60 
$59.50 GARSIEJI MAKE STUDIO 
CX)UCHES. Nupiginta iki 
$49.50 CEDAR CHESTS. 
garsintos. Nupiginta iki . 

puses $29.97 
Naeionaliai iš-

$24.97 

HCA-Vletor 

Moteriškas 
Moteriškas 
Moteriškas 

TELEVIZIJOS VERTYBES 
Admiral, Motorola, Emerald, Philco, Ma-
jestic, Dumont, RCA-Victor, Westing-
house, Hallicrafter ir kiti. Visi nauji mo
deliai. 
16-INCŲ TELEVIZIJOS SETAI $129.50 
17-INCŲ TELEVIZIJOS SETAI $142.50 
20-INCŲ TELEVIZIJOS SETAI $199.50 
$395.50 TELEVISION, RADIO IR 3-way 
PHONOGRAFAS kombinacija naeio
naliai garsūs $205.00 
$425.00 ADMIRAL TELEVIZIJOS SE
TAS AM ir FM RADIJO, 3-way PHONO
GRAFAS, tiktai $275.00 
$335.00 TRAVEL 16-IN. TELEVIZIJA, 
RADIO, 3-way FONOGRAFAS, dabar 
tiktai $199.00 
\iJ... 

išgarsinti deimantai 

I l g i u , l ietinis, 

— Klue-ltay — 

i/oiigiues. NViltnatier, 

ir \Vatcrmau. 
Koger 

H I K T I I I M A I . ALYVA k I KŪNAM I, 
( I Š I M A I ir A M i U M A I PhičIAI 

I-leklrikiniai Įieėiai. regullurės vertes 
$190.00, tiktai už $129.00 

tiesiniai peėiai, reguliarės vertes 
$145.00, dabar už $98.50 

Alyva kūrenami pečiai, reguliariai 
$98.00, dabar už $08.00 

Angliniai "burners" 5 kaiub. regul. 
$125.00. dabar už $59.00 

Anglim'ai "Tniniers" :* ar I katnb. 
reguliariai $00.00, dabar už $38.50 

Moore's angliniai ir gasinial kom-
binaerjos peėiai, vertės $275.00, 
už $125.00 

M ^ , | B Parker plunksnos nuo $2.70 ir aukš. 
^ ^ ^ g ^ ^ f l u f l \Vaterman rašomos plunksnos, 

vertės $8.50. dabai $3.95 
ŠALDYTUVAI, vertes iki $225.00. Shaffer auksinės rašomos plunks-

Uabar už $112.00. uos. vertės $9.00. dabar $4.95 

$195 KROKHLER UVING 
ROOM SUITES — Pilno di
dumo davenport ir lounge 
kėde pritaikoma. Abu 
už $99.97 
$99.50 SOFA-LOVA — Pil
no didumo sofa, atsidaro dvi
gubos mieros lova. Budriko 
žema kaina $49 97 

:l šmotu miegamojo kambario setai, vertės $200.00. už. 
8 šmotu valgomojo kambario setai, vertės $200.00, už . 

5 šmotŲ e l u o m o ii plastikos dinette setai, regul. S90.00. spec. $49.50 
\ 

$198.50 iki $449.50 miegamojo kambario setai nupiginti. Pasirinki
mas iš t .rand Itapids. lioekl'ord, Ivroeliler ir Bassett išdirbėjų. k a i 
na nuo $79.00 iki $299.00 

$98.00 

$98.00 

VIRŠ $200,000.00 VERTES PREKIŲ 

1 "•**.**- • f£į"iįr 

I 1 Iv. deimantiniai žiodai, reg. 
i I Iv. deimantiniai žiedai, reg. 
II K. deimantiniai žiedai, reg. 
I I K. deimantiniai žiedai, reg. 
I I K. deimantiniai žiedai, reg. 
I ! k. deimantiniai žiedai, reg. 

I l iv. deimantiniai žiedui, reg. 

II k. deimantiniai žiedui, reg. 

$19.50 už $19.50 
$100.00 už $39.50 
$1511.00 11/ $75.00 
$20J.00 už $99.50 
$300.00 už $145.00 
S500.00 už $255.00 
$700.00 už $350.00 

$1,000.00 už $550.00 

STALO LKMH(JS, reguliariai $12.00, už S5.95 
<.'ilMM, liKJIPOS, reguliariai $24.00. už $14.50 
9x12 Vilnoniai k A l K A l , reg. $79.00. už $49.00 
9x12 Vilnoniai Faee Carpets, reg. $39.50, už $27.50 
9x12 Vilnone apaeia LINOLfc lM $4.95 
0 tiedu, platumo U N O I J K I M 19e .vardas 
Maži KADfOH, reguliariai $24.00, už . . . $13.95 
Maži elektriniai fonografai, vertes $25, už $16.95 
Didelės C'onsole radi jos ir fonografo komb. 3 grel-
ėiu rekordu grojimas, reg. $195.00, už . . $98.00 

JOS F BUDRIKS INC. Baldu, Televizijos, Jewelry prekyba įsteigta prieš 38 metus. Visos prekes garan
tuotos, nepatikus la'ike keleto* dienu š ^ ™ ™ P ™ ^ Į S ^ ^ o ^ ™ Š T R E S ^ ^ ^ ^ ^ i n ' 

ir BUDBIK FURNITUBE MAKT, 3409-11 SO. HALfelED &TKEEI. 

BUDRIK'S FURNITURE MART 
3409-11 SOUTH HALSTED STREET -. - 3241 SOUTH HALSTED STREET 

ATDARA? PIRMADIENĮ IR KETVIRTADIENI VAKARAIS, SEKMADIENI NUO 10.00 EIYTO uu 4 POPIET. 
« * ii ' I ._ •J* 

7^~Z- » 3 — -

http://siMi.no
file:///Vatcrmau
file:///Vaterman


. DTE>f?UšMS DRAUGAS, CHtCAGO, ILLINOIS 
• — M • 

Šeštadienis, £ruod. 22, 195i 

RAMYBĖ ŽEMĖJE VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS! 

ss 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

• ^ 

Linkiu "Draugo'' štabui ir visiems katalikiš
kos spaudos skaitytojams, parapijos komi
tetams, savo parapijiečiams, biznieriams už 
\ų duosnuma, draugijų veikėjams už JŲ vei
klumą ir visiems lietuviams Dieviško Kūdi
kėlio palaimos ir ramybes, kiekvienai šei
mynai ir kad Dievas suteiktų laisvę paverg
tai mūšy Tėvynei Lietuvai. 

Kun. J . Paškauslcas 
Gimimo Švč. Paneles Parapijos 
Klebonas 

LINKSMI, S V. KALF.IM, ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsŲ lietuviams kustumcriams 

COOK COUNTY MOTOK 
SALES 

\<*iū jums u/ paramg praeityje 
1340 WV« i:jrd Si. \\ \ll.rook 5-3700 

'KMSKR - FRAZKR) 

J %> 

J' 
SEASON'S GREETINGS 

From 

E. B. HOLLEN 

^ 
LINKSMA SV. KALKbį IK LAIMINGAI NAl'JV METŲ 

Visiems mūsų draugams 
VANEK BROS. MOTOR SERVICE 

5101 SOUTH LAFLIN AVEHUE 

: ^ ' 

<? 
MERRY C R R l S t * I A S A N D A V E R Y H A P P Y NEW Y E A R 

New England Mutual Life Insurance Co. 
E. BT T H I ' R M A N , General A*ent 

1 N. USalle Street Chicago. 111. FR. 2-7837 

^ 

^ 

^ : ^ 
VfERRY CHRISTMAS and 

A HAPPY NEVV YEAR 

McNAMARA MOTOR 
EXPRESS, Inc. 

2812 So. LaSalle Street 
VIctory 2-7471 

MERRY CHRISTMAS and 

A HAPPY NFW YEAR 

T o Ali My Frienr!? and Customers 

F r c n 

W. M. Walker. Inc. 
Fish and Oysters 

ALL PHONEŠ 
CAnal 6-2571 

?13 So. Water Market 
14th Place and Racine 

Seasons Greeting 

from the 

Monarch Brewing 
Company 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 

mūsų lietuviams kostumeriams 
ir prieteliams 

CHARLES HLAVACEK 
BROS. 

4248 VVEST 27 th STREET 
LAwndale 1-5435 

LINKSMA SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N A U J Ų METŲ 
mūsų lietuviams kostumeriams 

ir prieteliams 

HUNDING DAIRY CO. 
Main Office 

1300 EAST 7 b t STREET 
Phone: HYde Park 3-3498 * 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ M E T Ų 

GOLDS MENS WEAR 
3938 VVEST 26th STREET 

LAwndale 2-9634 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 

n ic 

HARRISON LAUNDRY CO. 
516 S. KOLMAR AVENUE 

NEvada 8-0492 

LINKSMI. ŠV. KALEI)V ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

General Sausage 

Co. 

2001 Blue Island Ave. 

Tel. CAnal 6-6900 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N A U J Ų METŲ 
mūsų lietuviams pažystamiems 

J. and J. TOOL and 
MACHINEr CO. 

9505 SO. PRAIRIE AVE. 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
nuo 

JOHN C. MEIZNER 
Laidotuvių Direktorius 

5622 VV. IRVING PARK ROAD 
PEnsacola 6-9000 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
niūsu lietuviams pažystamiems 

ASHLAND BRAKE SERVICE 
5149 S. ASHLAND AVENUE 

Tel. YArds 7-5175 

Compliments 
of 

A - FRIEND 
MERRY CHRISTMAS and 

V HAPPY NEVV YEAR 
FROM 

SID LUCKMAN 
MOTORS, INC. 

3&51 W. Ogden Avenue 

SEASON GREETINGS 

JOHN SEXTON 
and CO. 

"Manufacturing VVholesale 
Groceries" 

To Our Customers and 
Friends 

MERRY CHRISTMAS 
HAPPY NEW YEAR 

500 N. Orleans St. 
SUperior 7-8400 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Lietuviams! 

CHICAGO MUNICIPAL TEISMO 
TEISĖJAS 

JOHN T. ZURIS 
^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N A U J Ų M E T U 
mūsų lietuviams pažįstamiems 

DR. JOHN G. FLAVIN 
Oplornet ristas 

1630 V/es; 63rd Street 
\VAIbrook 5-1192 

LAIMINGŲ N A U J Ų M E T Ų 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 

FAMOIJS LUBRICANTS Inc. 
124 VVEST 47th STREET 

BOulevard 8-2555 
Motor Lite Gear Lite Chassilite 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N A U J U METŲ 

FINE - THOMAS MOTOR 
SALES 

mūsų lietuviams kostumeriams 
4140 IRVING PARK ROAD 

AVenue 3-1900 

SEASON GREETINGS 
FROM 

JUDGE ROGER 
f. KILEY 

Linksmy Šv. Kaledy 

IV 

Laimingų Naujy Mėty 

mūsų pažįstamiems ir 
kostumeriams 

F A N N Y S 
1601 SIMPSON ST. 

Evanston, 111. 
To Our Manv Friends A 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY N F U YEAR 
M. A. KORACH 

Red Cross Shoes 
6822 Cermak Road 

GU 4-5354 

<? ^ 

^ 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

4* 

A. PETKUS 
JEYVELER 

Užlaikau deimantų, laikrodžių ir 
kitokių brangmenų. 
Laikrodžių taisymas, tai mano 
specialybe. 

vvNiliii-Sr̂ H 

2502 W. 69th St. Chicago. Illinois 
' ^ tf 
<? 

Nuoširdūs Švenčių Linkėjimai 
THE NATIONAL LEAD COMPANY 

^ 

900 West 18th Street — Tel. CAnal 6-3700 

ŠVENt IŲ LINKĖJIMAI 
nuo 

LUCKY'S STOP INN 
Mu/ika kas trei'iad.. penki., šešt. 

ir sekai. 
1807 VVEST DI VISION ST. 

H l niboldt 6-9783 

^ 

S E A S O N ' S G R K E T I N G S 

NATIONAL BILLIARD SUPPLY C0., Inc. 
The Nation's Lillianl & BovvUng Headąuarter* 

1723 West Lake Street :-: Chicago, 111. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
IR 

Laimingų Naujų Metų! 
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams Ir Draugams 

ŠIA PROGA NUOŠIRDŽIAUSIAI DĖKOJAME 
JUMS UŽ JŪSŲ PARAMĄ 

BILL ir JULIUS JUDiCKIAI 
935 W. 59th St. GRovehill 6-9738 

^ s? 

<? 

I « 

LINKSMI. ŠV. KALĖDŲ ir 
L A I M I N G Ų N A U J Ų M E T U 
mūsų lietuviams pažįstamiems 

ir prieteliams 
Ačiū jums už paramą praeityje 

JOE and ANN'S TAVERN 
3153 VVEST 47th STREET 

Vlrginia 7-S604 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGU N A U J Ų METŲ 

A. KAMEWJARIN and CO. 
REALTORS 

3042 SO. VVENTVVORTH AVE. 
CAIumet 5-4663 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ N A U J Ų M E T Ų 

mūsų lietuviams kostumeriams 
ir pažįstamiems 

V. I. KILLIAN CO. 
V. J. KILLIAN, Sav. 

Plumbing, Heating Service 

933 LINDEN AVENUE 
WInnetka 6-0908 

Winnetka, Illinois 

r^h 

^ : 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
VISIEMS SKOLINTOJAMS 

— IR — 
TAUPYTOJAMS! 

U N I V E R S A L 
Savings and Loan Ass'n 

1800 So. Halsted St. 
Telef. HAymarkei 1-2028 

tf 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N A U J U METŲ 

mūsų lietuviams pažįstamiems 

DR. AGNĖS L. KARWOSKI 
Gynecolgy and Obstetrtrs 

2100 VVEST 35th STREET 
Vlrginia 7-3355 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ N A U J Ų METŲ 

DR. MICHAEL S. LANOFF 
Optometristas 

4602 S. ASHLAND AVE. 
' YArds 7-0141 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N A U J Ų M E T Ų 
mūsŲ lietuviams pažįstamiems 

ir prieteliams 

JOE and ANN'S TAVERN 
3559 SO. U N I O N A V E N U E 

Vlrginia 7-8407 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams pažįstamiems 
i 

International 
Harvester Co. 

MOTOR TRUCK 
DIVISION 

• Tel. MOnroe 6-4980 
ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 

nuo 

K W A K 
APPLIANCE and 
FURNITURĘ CO. 

4624 S. Ashland Ave. 

Tel. YArds 7-9555 
ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 

nuo 
mūsų lietuviams pažįstamiems 

LA CLARE CLEANERS 
-1656 VVEST- 63rd S T R E E T - -

GRovehill 6-1651 
Mes priimame ir pristatome 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams pažįstamiems 

LIBERTY LAUNDRY, Inc. 
3122 ARMITAGE AVENUE 

BE 5-4900 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N A U J Ų METŲ 
mūsų lietuviams pažįstamiems 

LA VERS ENGINEERING 
CO. 

Designers of Farm Machinery 
608 SO. DEARBORN ST. 

HArrison 7-0198 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N A U J Ų M E T Ų 
mūsų lietuviams kostumeriams 

ir prieteliams 
PALESTINE DELICATESSEN 

and RESTAURANT 
3356 VV. LAVVRENCE AVENUE 

Skanūs Kosher .Corn Beef • Sanvičiai 
Užsakymus pristatome JUniper 8-5676 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
nuo 

50th WARD 
REGULAR DEMOCRATIC 

ORGANIZATION 
JAMES F. ASHENDEN 

VVard Conmutteeman 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N A U J Ų M E T Ų 

Ačiū Jums už Paramą Praeityje 

SOUTHWEST CHEVROLET 
INC. 

9220 SO. ASHLAND AVE. 
CEdercrest 3-3500 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ M E T Ų 

JOSEPH and IRA 
LIPSHUTZ 

Apdrauda 
39 SOUTH LA SALLE ST. 

LINKSMŲ S V. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ M E T Ų 

mūsų lietuviams kostumeriams 
ir prieteliams 

MARANDA'S 
PHARMACY 

Užsakymus priimame ir pristatome 

2659 West 63rd St. 
GRovehill 6-2266 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ M E T Ų 

mūsų lietuviams kostumeriams'' 

MEYER BROS. 
DEPT. STORES 
4805-13 S. Ashland Ave. 
1713-17 W. 47th Street 
Thrifty Buyers Shop 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 

nuo 

THEODORE A. SINIARSKI 
1 NO. LA SALLE ST. 

Tel. RA 6-8322 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ N A U J Ų M E T Ų 

Ačiū jums už paramą praeityje 

MARY and AL'S TAVERN 
4522 McDOVVELL 

Vlrginia 7-9845 

Užsisakykite uDraugp1* 
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SEASONS GREETINGS 
HAKAY SIEGEL of 

THE STATE STREET 
AUTO PARTS 

Thank you for your patronagc 
2245-57 So. Stafe Street 

VIctory 2-SS30 

MERRY CHRISTMAS 
and a 

HAPPY NEW YEAR 
FROMĄ 
FRIEND 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

mūsų lietuviams pažįstamiems 

SVEIKINIMAI 
N U O 

PRIETELIO 

MERRY CHRISTMAS and 

A HAPPY NEW YEAR 

FROM 

SEDLAK MOTOR 
SALES 

Chrysler and Plyutouth Dealer 

5030 \V. Cerraak R o a d 
Telephone OLympic 2-8670 

SEASONS GREETINGS 
TO OLR CUSTOMERS 

AND FRIENDS 
SECTION MOTOR 

SERVICE 
70 East 51st Street 

MU 4-6868 

LINKSMŲ SV. KALfiDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

mūsų lietuviams kostumeriams 

ir prieteliams 

nuo 

THE ASHLAND DRUGS 
5639 SOUTH ASHLAND 

REpublic 7-9482 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEH YEAR 

SLIZ'S 
Mfgs of Homemade 

Sausages 
3116 W. 4 3 R D ST. 

LA. 3-9533 
Namie dirbta dešrų dirbėjai 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEW YEAR 

STETSON SHOE SHOP 
Corner Dearboro and Adams Stret 

RAndolph 6-6867 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
mūsų d r a u g a m s l ietuviams 

Second Federal 
Savingsand 

Loan Association 
Corner 26th S t. and 

Pulaski Road 
CRawford 7-8500 

LINKSMŲ S V. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

mūsų lietuviams pažįstamiems 

nuo 

Roach Funeral Home 
3604 OGDEN AVENUE 

LAwndaIe 1-0562 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams kostumeriams 

ir pažįstamiems 

SLAVIN MOTORS 
3431 Irving Park Road 
Ačiū jums už paramą praeityje 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams pažįstamiems 

ir prieteliams 
AL, PAYNE 

3058 West l l l t h Street 
HlUtop 5-2600 

Ačiū jums už paramą praeityje 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 

The Highknd Ten Pin 
CHARLIE 

139 North 2nd Street 
Hlghland Park 2-0319 
H I G H L A N D PARK, ILL. 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEVV YEAR 

GEO. F. MULDER 
MULDER MEMORIAL 

CHAPELS 
6027-31 Roosevelt Road 

Cicero IB. OL 2-0003 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

13th VVard Regular 
Democratic 

Organization 
ir 

Michael McDermott 
Committeeman 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

mūsų lietuviams kostumeriams 
ir prieteliams 

I 

Andy's Tavern 
Ačiū jums už paramą praeityje 

3504 vV. 47th 
VTrginia 7-9350. 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 

m a n o d raugams l ietuviams 

nuo 

r ^ ^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Visiems mano draugams, ligoniams - pacientams linkiu 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
V J 

6255 So. VVestern Ave. 
^ 

• I 

•J 

SEASON'S GREETINGS 
To Our Employees and Friends 

BEST WISHES FOR A ]0Y0US HOLIDAY SEftSON 

BURTOM MX1E CORPORATION 
1208 W . Cermak Rd. 2024 S. Racine Ave. 
CAnal 6-6400 MR. I0HN SEVCIK 

Dr. D. A. 
DePinto 

PLATINKITT DRAUGĄ/'! 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams kostumeriams 

ir pažįstamiems 
ADAM and EVE LOUNGE 

Ačiū jums už paramą praeityje 
2449 W, 47th 

V I 7-9537 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams kostumeriams 

ir pažįstamiems 
THE ARTISTIC 

FURNITURE CO. 
3048 Milwaukee Ave. 

BElmont 5-0844 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams kostumeriams 

ir pažįstamiems 
ACE FRAME and AXLE 

SERVICE 
6034 W. Grand Avetiue 

NAtional 2-3190 

. LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

WHOLESALE POULTRY and EGGS 
953 Fulton St. 
MOnroe 6-3216 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
BROADWAY LINCOLN 

MERCURY, INC. 
6259 N. Broadway 
Corner Rosemont 

AM 2-6000 
Ačiū jums už paramą praeityje 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
BRANDT'S TAVERN 
mūsų lietuviams kostumeriams 

i ir prieteliams 
5131 W. 95th St. Routes 12-20 

Oak Lawn 9331 
Ačiū jums už paramą praeityje 

' ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
nuo 

mūsų lietuviams pažįstamiems 
Coal Drivers, Helpers and Hand-

lers Union Local 704 
JOHN R. BRAjY 

Sekretorius ir Iždininkas 
216 S. Ashland Ave. 

MOnroe 6-1672 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
nuo 

THE COMO INN 
Žinomas italų restoranas 

nuo 1924 m. 
546 N. Milwaukee Ave. 

PAymarket 1-0890. HA 1-0872 

LINKSMŲ S V. KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

CICERO STATE BANK 
OLympic 2-2000 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
nuo 

<? \ , 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ k 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

The North American 
Mushroom Co. 

JOSEPH MAGIERA 

STANLEY MAGIERA 

linky Park, lUinoifc 

lelepkone TMey Park 2214 

tSf= 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

mūsų lietuviams pažįstamiems 
ir prieteliams 

Kari Schwenk 8C Co. 

Real Estate ir Apdrauda 

4800 N. Milwaukee Avenue 
Room 207 

SPring 7-7090 
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

ESSERMAN MOTOR 
SALES 

Būtinai apsilankykit pas Esserman šiemet 
6130 Cottage Grove Avenuej^-j 

Tnerry Christfhas 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkime Visiems Lietuviams 
• 

LEADER LAUNDRY 
1633 W. 43rd Street Chicago, Illinois 

YArds 7-4800 
Kooperuoja ir remia Sophie Barčus radio programas 

& 
•» — « — • * ~ m m m m • • • i—« — M » — ^ « I ^ I — ^ P — w i i — — — — — ^ — — — — ^ ^ ^ . ^ — J 

: ^ 

JOHN D. WILK ROOFING 
CO. 

2652 West 21st Place 
Tel. BIshop 7-6652 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

DR. J. E. ZAREMBA 
1922 W. Division Street 

HUmboldt 6-1757 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

mūsų lietuviams kostumeriams 
ir prieteliams 

Plunkeett's Famous 

Catering Service 
2628 No. Hampden Court 

Lincoln 9-1342 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

mūsų lietuviams pažįstamiems 
ir prieteliams 

STAR BAKERY 
FRANK B. KAŽEMEK 

" W. J. PODRAZIK 

738 West 31st Street 
CAlumet 5-2173 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams kostumeriams 

ir prieteliams 
NORTH SHORE FLORIST 

290 GREENWOOD 
Glencoe, Illinois Glcntoe 609 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Ačiū jums už paramą praeityje 

WEST SH)E BUICK 
INC. 

4666 W. Washington Blvd. 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
WESTERN POULTRY 

and EGG CO. 
941 N. WESTERN AVENUE 
3823 WEST CHICAGO AVE. 

J. Nowakowski, Mjrr. BRunsvvick 8-6720 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams kostumeriams 

SYRENA RĘSTAIRANT 
W r7PsiTisWi 

1825 WEST 47th STREET 
Vlrginia 7-9660 

LINKSMŲ ŠV. KALCDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams kostumeriams 
WELSH,S SERVICE 

STATION 
L. T. AVelsh, savininkas 

4358 PRESCOTT 
Lyons, IH. LYons 3-3417 

r ^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Visiems Savo Draugams, Pacijentams 

ir Pažįstamiems 

Linki 

DR; Z. DANILEVIČIUS 
ir ŽMONA JOANA 

^ ^ 

L i n k s m ų Šv . Ka lėdų ir L a i m i n g ų N a u j ų Metų 

MARTIN'S FL0RAL SH0PPE 
Gėles ir sveikinimų korteles visokiom progom 

1835 West 47th Street LAfayette 3-9757 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Ačiū jums už paramą praeityje 

North Western - Hcmna Fuel Co* 
211 Ciayton St., Waukegan, 111. Maj. 456 

SKAITYKITE "DRAUGĄ". Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

Vladas KJasb, savininką* 
II-rojo Karo Vate 

L 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linki dešimtims tūkstančių lietuvių 

Mūsų patenkintų kostiumerių 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
FURNITURE & APPLIANCES 

1800-02 W. 47th St. - Corner Wood St. 
Telefonas — LAfayette 3-7771-2 

St. Paul Federal Savings and Loan Association 
2116 West Cermak Rd. Teleph. Vlrginia 7-6530 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

Turtas suviiš #22 000,000.00 

1 1 1 ™i ^ i r-~ - - - - - - - • * • • - » • - • * - « • » • » = .i. * i* • i • 4* 
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Kristaus Gimimus pasaulinėj poezijoj 
(Atkelta iš 5 psl.) 

Toli šiaurėje ir pietuos 
Josios vaisiai išbujos. 
Ir gausiam darželyj Die\K> 
Lauksim pumpuro ir žiedo. 

9. • TENNYSON IR BROWNING 
Nebe entuziastinis, viduramžiškas Gimimo garbstymas, bet 

veikiau maldavimas jį pataisyti negeroves reiškiasi naujųjų lai
kų kalėdinėj poezijoj, ši t anglų poetas Alfred Tennyson (1809— 
92), ypač žinomas savo „Enoehu Arden", kreipiasi į Kalėdų ir 
Naujųjų Metų varpus: 

Praginkite ženklus jūs seno gedimo, 
P raginkit šykštumą ir aukos geidimą, 
Praginkite vakarus temstančio laiko, 
Atneškitr tūkstančių metų mums taiką. 

Vokiškasis jausmingumas dažnai susijęs su abejojimu* skep
ticizmu ir pedanterija. Niekas to skepticizmo taip gražiai nepa
šiepė, kaip Robert Broicning (1812—89) ,,Aukštesniajame kri
ticizme": 

Kaip tokius reiškinius suskirstyt: 
Sakyt, kad žemėj buvo Kristus, 
Ar gal nebuvo, ar sakyt, 
Kad buvo ir nebuvo, ir išsyk. 

Tačiau į senąjį idilės vaizdą, į asilo ir jaučio motyvą (kaip 
jie gimus| Vaikelį savo kvapu šildo) dar grįžta prancūzų parnasi-
ninkas Theophile Gautier (1811—72), kurį kaip menininką, Itali
jos auklėtą, daugiau žavi vaizdinis momentas, kaip žodinis pasi
sakymas. 

10. CHESTERTON IR RTLKE 

priešingas, nesutaikomas. Nėra 
žemėje genijaus, kuris sugalvo
tų abiem stovyklom priimtiną 
bekraujį kompromisą. Plačiuo
se Rytų plotuose šėlsta ir blaš
kosi modernusis antikristas, pa
sinešęs sunaikinti visus ir visos 
žmor ;jos civilizacijos pagrin-

Į V A I R E N Y B E S 
Nauji laikrodžiai % labai dėkui" 

Vengrijos rinkoje pasirodys 
nauji laikrodžiai, kurie kiekvie
ną valandą grieš revoliucines 
bolševikų dainas ir tuo metu 
pasirodys Lenino, Stalino ir 

dus, sunaikinti galvojantį žmo- Rakosi paveikslai. Šie laikro-' f 
gų, sugriauti idėjas, kurios džiai Vengrijoje įvedami senų-
tūkstančius metų kristalizavosi j ų gegutinių laikrodžių vietoje. 
ir tapo daugumai neliečiamos 
bei šventos. Nuo tų siekimų mo
dernusis antikristo: niekad ne- Vokiečių a k s p o r t a S 
atsisakys, iki jis nebui supleš
kintas ant jo paties taip įžul'-i* 
pučiamo laužo arba primes Savo 

Austrijos viena tabako firma 
Vienoje a ts ta tė naujus cigare
čių automatus. Iškritus cigare
čių pūkeliui,* iš automato pasi
girsta malonus moters balsas: 

dėkui. Tikimės, kad 
mūsų firmą pagerb

site". 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEW YEAR 

THOM AS C L E A N E R S 
and H A T T E R S 
Ali VVork Cuaranteed 

Pickup and Delivery Service 
GEORGE B. THOMAS, Prop. 

3673 Stale Street. BOuIevard 8-3487 

greitai vėl 

prievartos viešpatavimą 
žemei. 

visai 

Tatai taiičiame visi: laisve 
dar tebėk vepuojantieji ir minė
tojo antikristo pavergti. Visa 
Kalėdų prasmė yra taika; visos 
Kalėdų maMos, giesmės ir dai-

Siu metų p; . : oje pus ^ vo
kiečiai jau sugebojo kai kur sa
vo eksportu nukonkuruoti JAV 
ir Angliją. Šveicarija iš Vokie
tijos importavo 8,115 automo
bilių, iš JAV i,102 ir iš Angli
jos 3,059 automobilius. 

Ram geriau gyventi 
iš už geležinės sienos 

Tai bent naujokas! 

Laiške 
rašoma: 

— Čia gyventi yra daug ge
riau tiems, kurie neprisirišę 
prie gyvenimo... 

Panašią tiesą apreiškė ir Bim
ba, sugrįžęs iš Lietuvos, savo 
artimiesiems Pittsburgh'e. 
Klausinėjamas jis prasitarė, 
kad T :etuvoje yra gera gyventi nos pilnos taikos ilgesio ir tros- Naujokų einimo komisija , 

, • m -• i A J », , \.r* i •• • • i tiemo, kurie nieko neturi. 
kimo. Tačiau, kartodamas tuos Newarke, USA, nepriėmė \ ka-
senus žodžių perlus, šiandien j riuomenę naujoko Dan. Green, 
žmogus ne džiaugsman kyla, o kuris svėrė tik 449 svarus! 
jaučia smaugimą jo gerklėje; ' 
skruostais ritasi graudi ašara, se; jų metu žmogaus mintys 

Tat 

Nepaprastas kiaušinis 

• - • ' 

raliui ŽMOGUI, nereikėtų dre
bėti dėl kiekvienos rytdienos, 
dėl kiekvieno naujagimio neto
limos ateities. 

• 
KALĖDOS — didelio džiaugs

mo šventė. Kasmet jos primens 

Žymusis anglų katalikų rašytojas poetas G. K. Chesterton 
(1874—1936), lyg kokioj vizijoj pramatydamas mūsų laikus, gan 
karčiai pasisako apie kalėdines nuotaikas: 

Būtu geriau tokiems žmonėms, kaip mes, 
ir būtumėm visi arčiau Betliejaus, 
Jei paguldytumėm kraujuojančius ant rudenio sniego, 
Nušautuosius Kalėdų Šviesiąją Dieną. 

I r nors poetas teigia („Mažojoj Litanijoj"), kad tą rytą ..vei
du žmogišku dangus pažiūri", bet atrodo, kad žmogus dangun at
stato kaip tik demonišką veidą! 

Rainer Maria Rilkės (1875—1926) išstojimo prieš žmogiškąjį krikščioniškajai žmonijai ka-
skepticizmą Gimimo paslaptyj pakartoja aną Roberto Brovvning \ daise užgimusį Meilės Mokyto-
pašaipą, bet jau kita išraiška, mistiškai subtilia ir poetiškai gilia: ją, kuris atnešė žemėn naująją 

Kiti, piktai žiūrėdami, murmėjo: šviesą, kuris mokslu ir pavyz-
Iš kur joje pasikeitimas tas? džiais nurodė stipriai išgrįstus 
Tada sušuko angelas: Dailide, 
Ar nematei, kad Dievas veikia čia. 
Kai lenta tu tašai, dėl išdidumo 
Gali tu Viešpatį daryti atsakingą. 
Kurs be pretenzijos išsprogti leidžia lapams 
Iš tos lentos, kurią tašai. 
Ir jis suprato. 

„Marijos Gyvenimo" eilėse Rilke poetine forma išreiškė tuos 
motyvus, kurie mums visiems taip artimi, tačiau, kaip ir Goethei, 
jie jam tereikalingi tik estetiniam reikalui ir apie transcendentinį 
jų perkėlimą negali būti kalbos. Tačiau ir subtilus estetinis išreiš
kimas gali būti pagalbine priemone religiniam pergyvenimui. 

Ir pavergtas ir laisvas žmogus dar labiau vargsta, 
šiandien meldžia širdyje Augs- Kristus gimė taikai ir mirė 
čiausiąjį baisaus dalyko, ko dar u ž ją. Tai giliai prasmingas 
niekad nemeldė — žygio, karo pavyzdys. Taikoje glūdi laisvė, 
prieš žemėje besišvaistantį rau- tiesa ir laimė. Tegu šios Kalė-
donąjį antikristą ir prieš visa i dos primena nuosaikiosios žino
tai, kas trukdo įsiviešpatauti nijos dalies vadovams ir kiek-
pastoviai taikai, kad žemės ka- j vienam "geros valios individui", 

Arcadijoj, R. L, vieno vieti
nio farmerio višta padėjusi 
kiaušinį, sveriantį tik pusę 
svaro • 

11. GIMIMAS IR MEILE 

Meilės aspektas Gimimo motyve yra, be abejo, vienas gražiau
sių. Amžių bėgyj jis reikštas įvairiais žodžiais ir vaizdais. Nauju 
gaivumu jis dvelkteli chieagiškio poeto (vaikų rašytojo) Eugene 
Field eilėse apie 3 Koelno Karalius: tiems atnešus įprastinių bran
giųjų dovanų, vaikelis Kristui aukoja savo širdukę: 

Vaikelis atnešė čia dovaną. 
Ir nors maža ji. neatmeski jos — 
Čia savo širdi aš padedu. 
Te meile visad ji žėruos. 
Lengva, menka, bet mylinti. 
Karaliau, Kristau, ta širdis. 

kelius į Taiką ir Laimę. Jei 
žmonija tais keliais būtų ke
liavusi, ne tik Kalėdų dienos, 
bet ir kiekviena diena nuo pir
madienio iki sekmadienio būtų 
žmogui skaisti, linksmą, saulė
ta. Vargeli mano! Žmonija ka
žin kur pasuko ir šiandieną vi
sas pasaulis alsuoja baime ir 
kruvino vargo garais. Trečdalis 
žemės gyventojų negali nei pa
minėti Betliejaus įvykio. O kur 
didžiosios šventės dar neuž
draustos švęsti, jų reikšmė nyk
sta politinio chaoso rūpesčiuo-

šiapus ir anapus visokių už
dangų, kad Taika, kaip Tiesa, 
yra tiktai viena, kad j i su Lais
ve taip santykiauja, kaip žmo
gaus galva su kūnu, todėl kovo
ti už Taiką yra žmogaus šven
čiausioji pareiga. Kas kalba a-
pie taiką nenuoširdžiai, pasine
šęs aukoti už ją bent mažiau
sios tautos laisvę, tas piktžo
džiauja. Kol bus žemėje paverg
tųjų — nebus Taikos! 

"Ramybės ir Taikos, Viešpa
tie!" — šaukime Kalėdų proga, 
ryšdamiesi paaukoti, kai prisi
reiks, didžiausią savo dalį. "Mes 
norime pamatyti savo išblašky
tus artimuosius; mes trokšta
me išgirsti Kalėdų varpus savo 
šventovėse; mus žudo ilgesys 
gimtosios žemės..." — skusis 
savo minčių verpetuose prie 
Kūčių stalo milionai benamių 
tremtinių. Ir į bedugnį ŽMO
GAUS kančių indą vėl nubirs 
milionai neapsakomo skausme 
a š a r ų . . . 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
mūsų lietuviams pažįstamiems 
DR. and MRS. J O H N 

ZAVERTZIK 
Physician and Surgeon 
2219 South Ridgevay 

CRawford 7-2212 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų lietuviams pažįstamiems 

ir prieteliams 
A R C H E R K E D Z I E MOTOR 

S A L E S and S E R V I C E 
4391 So. Areher Avenue 

Kalser - Frazer 

SEASON'S GREETINGS 
To Our Many Lithuanian Friends 

and Customers 

P I L S E N R E C R E A T I O N 
1309 YVest 18th Street 

SEeley 3-9720 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEVV YFAR 

FROM 
U N I O N A P P L I A N C E 
and T E L E V I S I O N CO. 

40 South CUnton 
DF 2-4838 

MFRRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEVV YFAR 

To Ali Our Frirnds and Customers 
WON KOW 

R E S T A U R A N T 
Air Conditianed 

2235 S. VVenlvvorlh CAlumel .r>-7113 

MFRRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEVV YFAR 

To Ali Our Many Friends and 
Customers 

T H E ADAMS P H A R M A C Y 
5700 S. Hate ted S t r ee t 

VVEntvvorth 6-0508 

BOB'S AUTO SERVICE, Inc. 
Takes this opportunity to wish our 

friends a 
Very Merry Christmas and 

A Happy, Prosperous, Nėvv Year 
Delco and Auto Lite Ignition Parts 

Tires, Batteries and Accessories 
BOB BAKER. Pres. 

5443 S. Wabash Ave. KEnvvood 6-7580 

GREETINGS 
TO OUR M A N Y F R I E N D S 

A N D P A T R O N S 

A M E R R Y C H R I S T M A S 
A N D 

A 
V E R Y H A P P Y NEVV Y E A R 

T 

PONTIAC. Inc. 
562 Lincoln 
VVInnetka 6-1217 

VVINNETKA, ILL. 

MFRRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NFVV YFAR 

FROM 

T R I - P A R MFG. 

1712 N . Ki lbourn 
ARmitage 6-3340 

"*ERRY CHRISTMAS and 
A HAPPV NEVV YEAR 

EROM 

J O S . L. BRUNO, Ine . 
2327 Čottaere Grove 

CAlumet 5-8181 

CHRISTMAS GREETINGS 
To alt of our Friends and Customers 

BAV FTJRNITTTRE CO. 
8933 S. CornmerciR! Avenue 

REce<nt 4-4855 
(Sprrial consideration on all Mefchan-
dise Given To Readers of the Draugas, t 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEVV YEAR 

TO ALL OUR FRIENDS 
AND CUSTOMERS 

THE ROYAL 
TAILORS 

6415 S. Halsted St. 

BEST VVISHES TO ALL M Y 
FRIENDS FROM THE 

COURTEOTTS B A R B E R 
S H O P 

4 E a s t 31 s t S t r e e t 
SEASON'S GREETINGS TO ALL 

TAIKOS. VIEŠPATIE, TAIKOS! 
Kalėdų varpus trokštame išgirsti savose šventovėse 

JONAS KARYS, Bridgeport, Conn. 

Europoj užsiliko šitoks pasą- tikrosios taikos laimę nors vie
ko j imas: j pabaigą trisdešim- ną iš penkių praėjusių dešimt-
ties metų karo, atjojęs kartą į mečių? Jei kada nedrebėjo nuo 
vieną vokiečių bažnytkaimį Fri- kanuolių trenksmų žemė ir upe-
drichas Vilhelmas. Jį ir jo pa- liais nesiliejo kraujas ir ašaros, 
lydovus apspitęs nuskurdusių Į tai jautėme gyvą pasirengimą 
miestelėnų būrys. Sulaikęs ark- taikai griauti. I r eiliniam žmo» 
lį, karalius paklausęs pasitiku- gui nesvarbu, kas jo likimu 
šiųjų, ko jie dabar iš naujojo žaidžia. Eilinis žmogus (o jų gi 
savo valdovo pageidautų. Vyrai daugiausia šioje ašarų pakalnė-
ir moterys vienan balsan susu- je!) trokšta tik tiek, kiek jam 
kę: 

Taikos, Viešpatie, taikos! 
Mes norime pamatyti savo iš
blaškytus artimuosius; mes se
nai neragavom tikros duonos ir 
džiaugsmo... 

Ko ki ta šiandien pag-eidautų 

Kūrėjo pažadėta — laisvės, 
duonos ir laimės. 

Kas baisiausia, niekas iš pus
trečio biliono žmonių mūsų 
planetoje netiki, nei neturi vil
ties, kad pasaulio taika ir ra
mybė ateis kada be griausmų, 

nuolatinio netikrumo liūne be-; žaibų, be atominių sproginėji-
braidąs žmogus? Jei tik kas jį; mų, be daugelio milionų žmonių 
rimtai paklaustų, išgirstų anų | ir begalės tur to aukų. Praėjo 
miestelėnų atsakymą. Nes gi, I laikai, kada valstybių valdovai 
ištikrųjų, stačiai nepakeliami j dėl nieko susipykdavo ir maža 
vargai yra užgulę pusę žmoni- j formule susitaikydavo; kada 
jos, o kita pusė priversta daug! tautų vyriausybės galėdavo raš
ko savo gerbūviui atsisakyti, ti tarpusavius modus. Ne idė-
krauti išteklių ir kraujo aukas, jos juos skirdavo, užtai taiką 
kad kažkur beūžiančios audros galima buvo užtikrinti taikio 
čia neužsuktų... Šviesiausias ei- mis priemonėmis, 
vilizacijos istorijoje 20-tas am- šiais laikais yra visai kitaip, 
žius, jau persisvėrė į antrąją Pasaulis suskilo į dvi pagrin-
savo pusę, bet a r mes patyrėme į dines idėjų stovyklas, begalo 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ! 
Linkime Visiems Lietuviams! 

NELAUKITE--
Rytoj gali but pervelu! 
Je i no r i t e už t i k r i n t i nuo ugn ies n a m u s , buklus, au tomobi l ius , 
a r š ia ip ką a p d r a u s t i , r e ika l auk i t e agen to , a r b a broker io , k a d 
j i s p a r ū p i n t ų j u m s polisą pe r MŪSŲ kompani ją . Nela imei i š t ikus , 
ne tu rės i t e jokių nemalonumų. 

" M E S E S A M E P I R M A K L A S I A I N A R I A I CHIOAGO B O A R D 
O F U N D E R W R I T E R S " 

G R E E T I N G S 
To Our Many F r i e nds 

and P a t r o n s 
M E R R Y C H R I S T M A S 

and 
V E R Y H A P P Y N E W Y E A R 

A 

Citro Boarding and 
Commissary Co. 
507 Wes t Monroe S t r e e t 

(TMalIey&McKay 
I N C O R P O R A T E D 

P 

222 West Adams St. Kambarys 1043 
Phone CEntral 6-5206 

GENERALINIAI AGENTAI SIŲ KOMPANIJŲ: 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSŪRANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEW YEAR 

To Ali Our Friends and Customers 
T H E E X C H A N G E 
N A T I O N A L B A N K 

O F CHICAGO 
130 SO. LA SALLE STREET 

Originators of Complete Auto Banking 

SEASON'S GREETINGS 
E D D I E ' S Q U A L I T Y M E A T S 

Fresh Dressed Poultry 
Ed. Kniejht, Prop. 

7158 So. Ash land Avenue 
RE 7-0565 

1451 E a s t 83rd S t r ee t 
NO 7-9561 

TO OUR MANY FRIENDS 
MERRY CHRISTMAS and 

A HAPPY NEVV YEAR 

S. L . G O O D F R I E N D a n d CO. 
R E A L T O R S 

110 S. Dea rbo rn St . 

OUR SINCERE VVISHES FOR A 
HAPPY HOLIDAY SEASON 

G R O V E AUTO 

4854 Co t t age Grove 
Ovingston 8-3308 

^ 

SEASON'S GREETINGS 
To Our Friends and Customers 

SAM SALK 

J R I S L IQUOR S T O R E 
5529 W. Chicago Ave. 

CalI COlumbus 1-4900 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEVV YEAR 

FROM 

JACQUES FRENCH 
RESTAURANT 

900 N . Michigan Ave. 
DElaware 7-9040 

SEASON'S GREETINGS 

MARY A N N B A K I N G CO. 
EXCLUSIVE RESTAURANT 

LOUIS KUCHURIS. President 
STEVE KUCHURIS, Sales Manacer 

4550 Palmer Street 
ALbany 2-5000 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NEVV YEAR 

M A R Q U E T T E N A T I O N A L 
B A N K 

63rd and W e s t e r n Avenue 
Mrmbcr Fcdrral Droosit Insurance 

Corporation 

SEASON'S GREETINGS 
To our manv friends and rustomrrs 

M A N H A T T A N PKHKT/E CO. 
1711 S. N o r m a i Avenue 

SEelev 8-1711 
Manhattan 3nd Farm Home Brands 

of Kosher Pickles and Pirkle Products 

CHRISTMAS ,GREETINGS 
T O M Y FRTFNDS AND 

CUSTOMERS 
D. lyrvrri, B A K E R Y 

361-"» I > w r e n c e 
JU 8-9303 

To Our Friends and Patrons 
A MFRRY CHRTSTMAS W O 
A VFR Y HAPPY NEVV YFAR 

]WTOTT«iir!p M O T O R S 

2491 MilwauV«*» Avenue 
EVerglade 4-7100 

— - - -— — 
MFRRY CHRISTMAS and 

A HAPPY NFVV YEAR 

OGTr^V T,4TTN7)RY 
C-»sh nnA Carrv 

S110.99 o ^ d e n Avenue 
OLymoic 2-9386 L. V. Houska 

MFPRV CHRTSTMAS and 
A HAPPV NFVV YEAR 

FROM 

O ' P R I ^ N *n-l i>ORE 
Plant Phon-

S A C r a m e n t o 2-5906 

MERRY CHRTSTM\S and 
\ HAPPY NEVV YFAR 

TelevUinn Salec and Service 
FDVVARD POT.ARIK 

345? W>«f Wr* S t r ee t 
VVAlbrook 5-9331 

MERRY CHRISTMAS and 
A HAPPY NFVV YEAR 

to all friends 
H. r.. P F I T J ' I P S a n i CO. 

5216 S. S t a t e S t r ee t 
OA 4-3300 

Best VVishes for the New Year 

GREETINGS FROM 

NICK M. PITCRRE 
Shovel Tcacror — ShoveI Crane VVork 

Gen. Truekinp Trailer VVork 
Black Dirt — Filline Cinders 
4341 Simnson S t r ee t 

Skokie. Golf Road Phone Skokie 693 

SEASON'S GREFTINGS 
FROM THE 

R H O D ^ S AUTO R E P A I R S 
Frank and VValter Landine. Proprietors 

6323 TTniversitv Avenue 
DOrchester 3-1717 

GREETINGS T O OUR FRIENDS 
AND CUSTOMERS 

R I D G E L A N D SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

6725 W e s t C e r m a k Road 
STanlev 8-9088 

SEASON'S GREETINGS 

To Our Many Friends and Customers 

T H E CORONA C A F E 
a n d R E S T A U R A N T 

Harry Moroni 

STEAK HEADQUARTERS 

G r a n d Ave. a t Rush St . 

VVHitehall 4-9288 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 




