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LIETUVIŠKŲ GIESMIŲ
AUTORIAI IR GIESMYNAI

DR. J. VAIŠN ORĄ, Italija

Pirmaisiais katalikiškų gies- zuitų mokyklose buvo mokomi dalykas, kad į giesmyną galėjo 
mių autoriais Lietuvoje buvo jė- ne tik muzikos ir giedojimo, bet patekti taip pat kitų jėzuitų: 
zuitai. Jie labai daug dėmesio ir poetikos (eilėdaros). Jų tar- Gruževskio, Paškevičiaus ir kitų 
kreipė į muzikos ir giedojimo pe galėjo rastis iię tokių, kurie sukurtos giesmės.
mokymą ir į patį giedojimą tiek sugebėjo sukurti naujų giesmių ... 2
savo mokyklose, tiek pastoraci- arba jų išversti iš svetimų kai- ^oniaatl^aa.^.ie^,”T^'^yK 
niame darbe. Giesmę jie naudo- bų.
jo kaip priemonę kovoje su pro-Į xvn a lietuvi6kų gie8mių 
testantemu kuns ižkėlė Uek skaifius ip vja atsira3.
1,auta, kaltos vartojm, lrtur- dav0 Qi
gijoie, tiek ir pat, giedojimą, su- vis darėsi aktua)e8nia dar ir da tai išsibaigė. Tada 1679 m. pa-

be pinigų kaišiojo”

Kadangi pirmojo giesmyno 
buvo at’gausdintas nedidelis eg
zempliorių skaičius, tai jis grei*

darantį žymią pamaldų dalį. 
Naujų giesmių buvo mokoma

Balsas Szirdies pasto, kad vyskupai ir sinodai ragi- sirodė
, .................... . no palaikyti liaudies giedojimą.' Wieszpati Diewa, anna

Bendrieji visos provincijos sino- cziausia ir Jo Šventus Danguy 
dų potvarkiai apie giedojimą bu
vo pritaikomi vietos aplinky-

mes, šventes ir procesijas, ku
rių metu buvo daug giedama. 
Pav. šv. Kazimiero kanonizaci
jos iškilmių metu Vilniaus gat-

Karaliaujenczius szaukanczios 
par giesmes”. Nors autorius yra

bėms. Pvz. Lietuvos-Lenkijos pavadintas “wienu kunigu So- 
cietatis Jesu , tačiau musų lite
ratūros istorikai juo laiko jėzui-provincitiis sinodas XVII a. pra-vės skambėjo nuo šventojo gar- d.io1aak4 ,.kadvis 

be. parašytų himnų ir giesmių., valdytojai įvestų paprotj (jei to. t, Pranciškų Srubausk, (1616
Keletas mums įdomių valdų į kio dar nėra), kad liaudis (pau- — 1680)- pie *

I pėrės) giedotu, kiek galima, se-
Jėzuitai giesmę kultivavo ne nąią §v> Vaitiekaus globėjo ir 

tik Lietuvos sostinėje. Yra da- šio krašto pirmojo apaštalo gies»
vmiu, kad jie giesmes platino mę) Bogorodzica vadinamą, nes conclone w _ 
ir liaudyie. su kuria susidūrė -joie yra katalikų tikėjimo tiesų1 (paprasUems sudėjo
savo pastoraciniame darbe. Pvz.! santrauka, paprasti ir nemokyti
jėzuitas Jokūbas Lavinskis (len. žmonės lengviau ją išmoks ir ji 
kas, išmokęs lietuv’škai), XVI žadins ių pamaldumą. Tepasirū- 
a. gale sakę Vilniuje lietuviškus pįna tačiau, kad ši giesmė būtų 
pamokslus, 1583 m. rudenį at- tinkamai pataisyta. Tai gali bū- 
vvko į Žemaitkiemį (Ukmergės ti giedama ir po sumos, jei kle- 
apskr.) su misijomis, kur, kaip bonui išrodys taip eeriau”. 
pats rašo, mokęs kaimo žmo- i Lietuviams ši lenkiška giesmė 
nes giedoti. Žinant jėzuitu rūpės buvo svetima ir nesuprantama, 
tingą ir tvarkingą savosios veik- Todėl 1636 m. Varnių sinodas 
los planingumą ir vienodumu nusprendė kad Žemaičių vvsku- 
galima numanyti, kad ir kiti .jė- pįįOie vietoje lenkiškos “Bogo- 
zuitai misionieriai panašiai elgė- rodzicos” būtų giedama kita ku
si. Net ir kitose Baltijos tauto- ri katechetinė giesmė. Gaila, ne

veikią oficialus nekrologas sa
ko, kad jis “simplicioribus... pios 
cantus Lituanice conncinatos a 

recitandas cur&bat” 
n s i

lietuvių kalba giesmių, kuries 
per pamokslus mokė giedoti). 
O vysk. M. Valančius savo “Že
maičių Vyskupystėje” tvirtina, 
kad šrubauskas “ivvaires knin- 
geles ir giesmes žemajtiszkai pa- 
raszeg be pinigu wargdieniems 
kajszioies”. Kadangi nėra žino
mas joks giesmynas Šrubaus- 
nas kunigas Societatis Jesu”.

Kaikurie mūsų literatūros 
istorikai, sekdami lenkų pasigy

Gimė Kristus ir nušvito žemė ir dangus.

Šimkevičiaus dramos ir giesmės giesmių ir pergiedoti negalima
Tarp senųjų lietuviškų gies-! buvo- ž!"onSs pra+

mių autorių paminėtinas jėzui- Jo naulomls Kantickonus baidy- 
tis ir nebenorėjo nė pirkte be- 
pirkti. O kiti skundės man pa
čiam ir sakės per knygininkus 
apgautas esantis”, tada Valan
čius: “Visa tai regėdamas, pa
ieškojau senovės gadynės Kan

tas Gabrielius Šimkevičius (1644 
— 1709), Kražiuose jo parašy
tų ir mokinių suvaidintų dramų 
su lietuviškais įtarpais autorius, 

, x ... . . parašęs 9 kalėdines giesmes,
t?ną-’JLad: V versti^iT^enkų1 kaip manoma’ pasinaudojęs ir

tieką, su atyda perveizėjau ir 
iš naujo Vilniuje išspauzdinau. 
Tikiu dabar visus tose Kantiš
kose atrasiant tas pačias gies
mes, kurias ne vienas jau mo-

se jėzuitai laikėsi panašios prak- pasakyta kokia. Šiam reikalui, kalbos ir todėl nieko savo netu- , . . 069
tikos: mokyti žmones jų gimtą- ?alėjo patarnauti Gruževskio ' rime, tvirtina, kad ir šio gies- M . g-iesmvnV TtlT 
ja kalba ir duoti jiems gimtoje sudėtoji arba kieno nors naujai mvno visos giesmės, išskyrus • iis nriartinp nrip 1ntv
kalboje giesmių. Latvis jėzuitas parašyta katechetinė giesmė. “Giesme ciesu praėjusiu Lietu- nrio-inaln v , • vr ’
Jurig Elgers (1585 — 1672) y- Kažin, ar “Kantiškose” esanti woj”, kurioje aprašomi 1663 — . nutolęs Kažkurios ka iš &alvos5 pridūriau dar ke-
pačiai daug yra nusipelnęs lat- “Giesmė apie išpažinimą švęn- 1667 m. įvykiai ir “Giesme ciesu lėtą naujų giesmių, kurias vi

zuosiu patiksiant giedotojams.viams katalikams. Jis buvo ne tojo tikėjimo” susidedanti iš 22 nepakaju” vaizduojanti 1655 —
vien nirmnsia latviu kataliku-------------- - —-----J :vvldnq < a kita vra °® 1 ^aŽVyd°’ kad abu nau

1662 m- 7^ dojosi tuo pačiu lotynišku origi-vien pirmasis latvių katalikų 
rašytojas, bet ir gamintojas ar 
vertėjas pirmųjų latviškų kata
likų giesmių.

Kitas jėzuieats—Jokūbas Paš
kevičius (+1657), kuris eilę 
metų darbavosi Žemaitijoje, su
dėjo lietuvių kalba giesmių apie 
Kristaus gyvenimo paslaptis ir 
Mariją, kurias mokęs kaimie
čius giedoti, su didele jų dvasi
ne nauda ir pasigėrėjimu. Iš jė
zuito Jono Gruževskio ( + 1645) 
gyvenimo žinome, kad sakęs 
pamokslus lietuviškai ir mokęs 
vaikus katekizmo gimtąja kalba. 
O kad vaikai lengviau išmoktų 
tikėjimo tiesų, sudėjęs giesmę 
apie svarbiausias tikėjimo tie
sas ir rūpinęsis, kad žmonės ją 
giedotų net ir gatvėse bei aikš
tėse. Jėzuito Zigmanto Lauks- 
mino (+1670) gyvenime skai
tome, kad tas Kražių kolegijos 
rektorius yra nusipelnęs tuo, 
jog komponavęs giesmes ir jų 
mokęs seminarijose ir kolegijo
se. Jis parašęs didįjį Gradualą 
ir jį atspausdinęs. Muzikos ir

numeruotų posmų, kurioje yra 
sutrauktos visos katalikų tikėji
mo tiesos ir nebus iš anų laikų? 

Pirmieji giesmynai

Uolūs giesmių mokytojai ir 
platintojai lietuvių kalba pasirū
pino ir pirmaisiais giesmynais. 
Juk jei jau net parapijų mokyk, 
lose, kurios buvo beveik prie 
kiekvienos parapijos bažnyčio- 
see ir kuriose vysk. Jurgio Tiš
kevičiaus 1646 m. liudijimu tarp 
kitų dalykų buvo mokoma ir 
“muzikos”, tai yra giedojimo, 
reikėjo turėti ir giesmynų. Pir
mosios lietuviškos giesmės, be 
abejonės, buvo ranka rašytos 
ir taip platinamos. Bėt to nepa
kako. Jau buvo pribrendęs lai-

versta iš lenkų kalbos. Tačiau naju 
gilesnis pažinimas šio leidinio
(kuris vėliau pavirto į “Kantič- Domininkonai Ir pranciškonai

kas ) giesmių leidžia manyti, Be jėzuit lietuviškas giesmes 
kad nemaža jų daba yra angina- Hrė v|enuoljai dimo
liai parašyta ar lesiog i o y domįn,nkonaj jp pranciškonai.
nų kalbos išversta. Ir tai gali 
būti darbas ne vien tik šrubaus- 
kio, bet ir kitų lietuviškai rašiu
sių jėzuitų. Prof. Ve. Biržiška 
ir anas dvi minėtas istorines 
giesmes yra linkęs priskirti Jak- 
navičiu, nes js gesmėse apra 
šomųjų įvykių metu gyvenęs Vii 
niuje ir savo akimis matęs ru
sų žiaurumus.

Balsas širdies

‘Balsas širdies” paplito viso-
kas išleisti surinktas giesmes je Lietuvoje; jo giesmės pasi-
atskiru leidiniu platesniam nau
dojimui. Tai padarė irgi jėzuitai.

Pirmasis lietuviškų giesmių 
rinkinys, vardu “Giesmes Tikie- 
imuy Katholickam pridiaran- 
czias”, pasirodė 1646 m. Jo au-

Kai Žemaičių vyskupas Jurgis 
Tiškevičius 1639 m. Žemaičių 
Kalvarijoje (tuomet Garduose) 
įsteigė Kryžiaus Kelius (žmo
nių kalnais vadinamus), jis pa
vedė vienam domininkonui para
šyti maldas ir giesmes, “katras 
lig pat sziolej tebgied žmones 
Kahvorijes kalnus wajksztioda- 
mie”. Kiek vėliau kitas Žemaičių 
Kalvarijos domininkonas Jurgis 
Kasakauskis (1650 — 1723) 
1681 m. išleido specialų giesmy
ną “Rožančius Szwęciausios Ma-

Mano pavarde milionas
F. KE8ICNAS, Chicago, IU.

Rašiau Varniuose 1859 m.” Šis 
giesmynas, dėl Valančiaus pra
kalbos vadinamas valandinių, 
pavadintas “Giesmių Knyga ar
ba Kantičkos” iki spaudos drau- 

buvo išleistas 6 kartus,
spaudos draudimo metais bent 
20 kartų ir spaudą atgavus dat 
keletą kartų (bene paskutinė lai 
da išėjo 1928 m. Tilžėje, lėšomis 
ir spaustuvė J. Schoenke).

Kadangi “Kantičkų” kalba vi
suose leidimuose liko ta pati, se
noviška, su barbarizmais, tai L. 
Sirietis 1907 m. Vilniuje išleido 
“naujai peržiūrėtą, partaisytą 
ir papildytą Giesmių Knygą ar
ba Kantiškas”. Autorius sakosi 
taisydamas ir rengdamas tą lei
dimą giesmes, kurias galėjęs, 
sulyginęs su “ariginalais”, kele-

darė labai popularus, o pats 
giesmynas daugelį kartų buvo 
naujai leidžiamas. Tokių laidų 
iki 1818 m. būta viso 20.

1819 m. kun. Vincentas Val-
mikis (1778 — 1834) “Balsą «

toriumi įrašytas Saliamonas^Mo- širdies pertvarkė, papildė savo i pa^ies lietuviškai sustatytas gie- knygos išleidimo, bet’ abelnai
- --------- ' + &v° mS v • T" *r Gailevičiaus) kunigų jdamas Marijos ir Jėzaus Vardo mūsų dvasiškos raštijos

giedojimo reikalui 1667 m. jė- tačiau pačios giesmės parašytomis naujomis giesmė-1 rožjnj v.„: ano
Ars et grisiausiai rašytos ne jo. Pat- ir isleido vardu "Giesmes'

ryos Pannos yra saldziausya tą jokios vertės ir menkos pras- 
warda Jezusa teypogi spasabas mės giesmių išbraukęs, o iš-
apwayksciojima kalnu Kalwa- 
ryos Zjamajciu su modlitwomis

brauktųjų vietoje įdėjęs kaiku- 
rias iš naujų giesmių, bei iš mal-

yr giesmėmis anto služijącio- daknygių, bei iš kitur, kurios 
mis”, čia įdėta greičiausiai jo bus papuošalu ne tik to giesmių

zuitai išleido vadovėlį “Ars et firy*ciausiai rašytos ne jo. rat- mjs įr išleido vardu 
praxis musicae”, kurio sekan- sa’ Slovačinskis giesmyno pasi- pobažnos” .Šiam giesmynui 1823 
čios laidos pasirodė 1669 ir 1693 rodymo metu, atrodo, dar buvo m buvo duotas naujas vardas 
m. Ši pastaroji pavadinta “Ars Per.iaunas kad galėtų vienas “Kantyczkos žemajtyszkos”, 

savarankiškai lietuviškai reikš- 8usilaukusios 9 laidų. Kai rusų 
tis. Jo vardas prie šio leidinio, cenzūra ėmė “Kantiškas žemai- 
prof. Ve. Biržiškos manymu, bu tiškas” persekioti, tai 1852 m. 
ves pridėtas vien dėl to, kad jė- jar kartą buvo atspausdintas 
zuitai norėję iškelti vardą jauno aenasis “Balsas širdies”, 
neofito .neseniai iš reformato
tapusio kataliku. Tikruoju šio Po 1831 m. sukilimo, kurio me 
giesmyno, kuria tarp kita ko buvo giedamos kaikurios pat 
buvo dedikuotas vysk. Jurgiui r’°tinio pobūdžio^ giesmės, rusų 
Tiškevičiui, autoriumi menamas v&ldžia ėmė cenzūruoti ir draus- 
kitas jėzuitas — Jonas Jakna- kaikurias giesmes. Vilniaus 
vičius (1589 — 1668), kuriam vyskupas Klungis valdžios įsa- 
priskiriama “Cantilenae spiritu- k\tas 1833.XII.23 išleido gany- 
ales polonice et lituanice” (Dva- Rojišką laišką, kuriame drau- 
siškos giesmelės lenkiškai ir lie- d^ama vartoti Kantiškas be 
tuvifikai), nurodant 1660 ar aProbatos, giedoti juokingas ir 

d„nti cHesmi,?' 1668 datą; tikrumoje supainio-į valdži^ užgaunančiai giesmes;
, 0!’ /. sm,ų’ ku ,omis galėtų Jaknavičiu su šrubausku iš rožinio ir “S'sdzinkų” turi bū-
' išreikšti savo jausmus ir pa gar- Jant JaKnavic’U aU sruoausku - ... .binti Dievo Motiną bei padėkoti1 ar Slavočinskiu, nes tokio leidi-j ti iSleista užgaulingi žodžiai, 

jai už gautąsias malones Tų n’° Jaknavi^ius turbūt nepara- tačiau nepažeidžiant maldos es- 
naujų giesmių galėjo rūpintis ir neišleido

vysk. Tiškevi-5 Tarp giesmių autorių pažymė. 
čiaus užsakymu parašiusio Kry-i tinas yra vysk. A. Baranauskas, 
žiaus Kelių maldas ir giesmes, j davęs kelioliką giesmių, kurios 
Kasakauskig giedamąjį rožinį pateko į kantiškas ir maldakny-

et praxis musicae in usum stu- 
diosae inventutis in collegio Soc. 
lesu” (Muzikos menas ir prak
tika jėzuitu kolegijos jaunimo 
naudojimui).

Kėlė liaudies giedojimą

Atgyjantis ir stiprėjantis re
liginis ir liturginis gyvenimas 
Lietuvoje pareikalavo vis dau
giau giesmių. Kūrėsi naujos 
brolijos, kurių nariai turėjo pa
reigos giedoti, ftmė garsėti ma
lonėmis Marijos paveikslai Ir 
šventovės, į kurias suplaukdavo 
minios žmonių. Reikėjo jiems

sustatė sekdamas panašius len
kiškus leidinius, tačiau ne ak-

ges ir mielai buvo lietuvių gie
damos. Vienos jų buvo origina-

kio vardu, tai jis ir bus tas “vie- lios, kitos verstos iš lenkų kai 
lai sekdamas, o tik savotiškai bos. Žinomiausioji jų “Skais- 
pertvarkydamas. Parinkdamas čiausioji, gražiausioji Dangaus 
giesmes-himnus kiekvienai roži- Lelija”.
nio daliai, juos ėmė kitokius ne
gu lenkų maldaknygėse, o kai
kurias giesmes, atrodo, vertė 
tiesiog iš lotynų kalbos. Šis Ka-

Po I Pasaulinio karo J. Nau- 
jelis išleido “Mažą bažnytinį 
giesmynėlį”, su-gaidomis, surink 
kęs į jį žinomesnes giesmes, gie-

sakauskio darbas susilaukė 40 damas bažnyčiose, šis giesmynė- 
laidų ir pateko ištisai į didesnes lig ilgą laiką buvo vartojamas 

kaip lietuviškas kancionalas. Iš 
jo buvo imamos giesmės ir kitų,

maldaknyges (Šaltinį)
Vysk. Valančiaus giesmės

ne tik jėzuitai ar kiti vienuo
liai, bet ir jų mokiniai, kurie jė-

Kag bebūtų šio pirmojo gies
myno autorius, vistik galimas

mės. Tada kaikurios giesmės 
visai dingo iš giesmynų, o kitos 
buvo koreguotos.

kurie domėjosi lietuviškąja gies- 
Vysk. M. Valančius 1855 m. me.

“Kantiškas” perredagavo ir at- Nepriklausomybės metais, 
spausdino “Šventų giesmių” var- nuolat spaudoje pasigirstant bal 
du. Šio giesmyno iki 1861 m. sų, šaukiančių pataisyto, naujo, 
išėjo viso 4 laidos. Kadangi Va- gražia lietuvių kalba giesmyno, 
lančiaus liudijimu “kartkartė- to darbo ėmėsi kun. J. Tilvytis- 
mis išspausdintos Žemaičių Kan- A. Žalvarnis ir 1930 m. išleido 
tlčkos teip ilgainiui par nepri-, “Giesmyną”, į kurį įdėjo 7 gies- 
veizėjimą pasigadino, jogei daug mes vysk. Baranausko, 44 ii

Vieni sako, kad pavardė esan
ti kaip iškaba ir rodanti, kas po 
ta iškaba slepiasi. Kiti vėl sa

ko, kad pavardė esąs toks daik
tas, kurį galima esą nusipirkti, 
parduoti, iškeisti, įkeisti, net 
esą galima ir pamesti. Iš tik
rųjų kartais galima rasti laik
raščiuose skelbimų, kur pajieš- 
koma, pavyzdžiui, kokio nors 
Jokūbo Padaužos, o Šis žmoge
lis nebegali atsiliepti, fles jis 
pametė savo pavardę ir jokiu 
būdu nebegali įrodyti, jog jis 
yra kadaise buvęs Padauža. Bet 
atsiranda ir tokių, kurie porina, 
kad pavardė esąs žmogui di- 
dž ausias turtas, nes ji paeinan
ti nuo senol’ų ir prosenelių, o 
tai esą labai brangu. Taip, aš 
tą tikrai galiu patvirtinti, nes 
man0 pavardė man kainavo ne 
mažiau ir nedaug-'au kaip vie-, 
ną nrlioną dolerių...

Nepamanykite, kad aš esu' 
koks nors grafas Skudurevičius 
ar markizas Bankrotka ar koks j 
Anglijos princo švogerio sūnus 
už kurio pavardę, koks nors j 
Amerikonas biznierius Sumokė-j 
jo man nrlioną dolerių. Ne, įvy
ko visai priešingai — ji man 
nušlavė visą milioną...

Turiu prisipažinti atvirai, kad 
su ta savo pavarde aš jau nuo 
pat lopšio vargstu. Mat, kažku- 
r s mano prosenelis turėjo ne
laimę būti panašus į pusę deš
ros. Na, ž’noma, pikti kaimy
nų liežuviai tuojau ir praminė jį 
Pusdešriu, o aš vargšas dėl to
kio menko dalyko tiek varge 
turiu pakelti gyvenime. Ir da
bar va, kai laimė, taip sakant, 
pagaliau ne tik šyptelėjo bet 
parodė visus savo dantis, tai ta 
nelemtoji mano pavardė ėmė ir 
sunaikino mane.

Papasakosiu viską nuo pat 

pradžios nieko neslėpdamas ir 
nieko nepridedamas, kaip per 
-’špažintį, gal nuo to pasidarys 
man lengviau, o gal koks gera- 

š;rdis ir kokį gerą patarimą pa

kiš, ir aš gal nors per sapną 
dar galėsiu pasigėrėti savuoju 
milionu...

Matai, kaip tik aš truputėlį 
paūgėjau if pradėjau po kiemą 
kerėpl'nėti, tuojau ir užpuolė 
mane tie nutrūktgalviai kaimy
nų vaikai. Va, sako, dar vie
nas dešros gabalas atsirado, ir 
dar toks papurgalvis. Gal aš 
tada ir buvau kiek panašus į 
dešros gabalą, bet kai jiė ėmė 
iš manęs juoktis, aš pradėjau 
verkti, o yems to tik ir tereikė
jo. Ši nelaimė lydi mane visą 
mano amželį.

Mokykloje vaikai mane su
trumpino, ir aš pasidariau — 
dešra. Tiesą pasakius manęs 
tas jau nebejaudino, aš buvau 
sėt patenkintas atsikratęs to 
nelemtojo pusdešrio.

Mokyklą pagaVau (per aša
ras) baigiau, ir vieną dieną pa
sidariau gimnazistas. Čia Ir pra 
sidėjo mano tragedijos pirmasis 
veiksmas. Ir reikėjo gi tam 
kerėplai šlubiui seniui atrėplioti 
į gimnazijos kiemą su mažu ve
žimėliu ir rėkti visa gerkle: “So 
s ski!.. Sosiski!.. fein Sosiski!.. 
po tri kapeiki!...” (Tas buvo 
dar tada, kai mes 4ar nebuvo
me su peiliukais surėžę caro ir 
carienės portretų, kabėjusių 
priešais mus ant sienos.) Nuo 
tos dienos aš pasidariau nebe 
pusdešris ir net nebe dešra, o 
Sosiska... Kad būtų nevidonai 
nors sulietuvinę ir būčiau pasi
daręs "dešrelė” (visai padori 
pavardė), bet kur tau, mane 
padarė nebe vien pajuokos ob
jektu, bet ir surusino — kitu

Jakšto Giesmynėlio, 1 Maironio, 
1 Laukaičio, 1 Andruškos, 13 iš 
Betliejaus Balsų, 94 savo paties 
parašytas ir 160 naujai perdirb
tų senųjų "Kantičkų” temomis 
ir forma. Kai kurioms A. Žalvar
nio originalioms giesmėms gai
das sudėstė prof. B. Česnys.

klasių va'kai net nebežinodavo 
mano tikrosios pavardės, ir jie 
visa’ nuoširdžiai su manimi pa- 
i+sveik'ndavo: sveiks Sosiska! 
o mane tas pjovė, stač’ai į gra
bą varė. Aš jau bijodavau per 
pertraukas ir į kiemą beišeiti, 
bet tie latrai ir čia neduodavo 
ramybės. “Sosiska! ko tu ten 
tupi klasėje, eik čion futbolą 
paspardysime”.

Nėbepabėliau. Parvažiavęs 
atostogų, Vedamas graudžias 
ašaras, pasak’au tėvui: “Dau
giau į tą gimnaziją nebegrį
šiu!...”

Per motinos ašaras rudenį 
nuveža tėvas į kitą miestą. Da
bar, manau, tai jau būsiu lai
mingas. Taip gal būtų ir buvę, 
jeigu ne ta sena ragana klasės 
auklėtoja. (Ją pris’minus ir 
dabar kumštys pačios susigniau 
žia). Vos tik įkūprinus į klasę, 
tuojau ir pradėjo savo tarška
lus apie gerą elgesį, apie skriau
das, kurias mokiniai vieni ki
tiems padaro. Pagaliau liepia 
man atsistoti ir sako: “Štai 
jums naujas draugas, kuris per 
sikėlė pas mus tik dėl to. kad 
ten, kur j’s anksčiau mokėsi, jo 
draugai jį labai skriausdavo, to 
dėl jūs įrodykite, kad jūs esate 
geri vaikai, už tai aš bis mylė
siu, ir jis čia tarp jūsų jausis 
laimingas? Jo pavardė — Jur
gis Pusdešris, ir gink Dieve ne
pravardžiuokite jo kitaip.”

Nepraėjo ir pilna savaitė, 
vieną rytą vos tik praveriu kla
sės duris, atsistoja visi moki- 
n'ai ir choru užtraukia: "Sveiks 
Sosiska!”

Pagaliau prieina tas su apša
šusia nosimi Mykalka, iškilmin
gai išsitraukia iš švarko kiše
naitės laišką ir rodo man: “Juk 
tu ten buvai Sos’ska, kodėl tu 
čia pasidarei Pusdešris?” ša
šuotą nosį aš jam sumaliau, bet 
man nuo to nepasidarė leng
viau.

Visdėlto vargais negalais gim 
na ziją pabaigiau. Dabar, ma
nau, pas’baigs ir mano kančios.

Išvažiuoju studijuoti. Dar 
“fuksu” bebūdamas skaitau vie
ną dieną laikrašty ir pats neti
kiu. nes’tveriu džiaugsmu. Pa
rašyta: “Pagaliau išleistas taip 
sen’ai reikalingas įstatymas — 
kas nori, gali savo iškraipytas 
pavardes atlietuvinti.” Nieko ne 
laukdamas griebiu gabalą po
pieriaus ir viską išdėstau iš ei
lės: “Esu studentas lituanistas 
ir pilnai nusimanau, kad mano 
pavardė nelietuviška, nes lietu
viai nemėgo daryti pavardes iš 
dviejų žodžių, be to, neestetiš
kai skamba ir t. t. ir t. t."

Paba’roje pridedu: “Nuo šio 
laiko noriu vadintis Gediminu.”

Tik pusei metų praėjus, gau
nu atsakymą, ilgą ilgą raštą, 
su labai garbingų vyrų, daktarų 
ir profesorių parašais ir su 
autoritetingiausiais p a aiškini
mais, o duodami pavyzdžiai sie
kė net 12 šimtmetį. Mano pa
vardė esanti lietuviškesnė ir už 
lietuvišką ir aš esąs, jeigu jau 
ne mulkis, tai tikras savo tėvų 
ir senolių tradicijų išdavikas, 
bet atsižvelgiant į mano nors ir 
be pagrindo verkšlen’mą, mano 
prašymas būsiąs patenkintas. 
Atl’etuvinimo komisija parodžiu 
si gerą valią ir jautrią širdį ir 
aš toliau galės’ąs vadintis Kum
piu, nes visai nutolti nuo pradi
nės kilmės j’ems neleidžianti nei 

, lietuviškoji sąžinė, nei moksli
nė etika, turįs būtinai likti ry
šis su senoliu charakteriu, (Ta- 

i rytum mano proseneliai būtų 
turėję kokį ryšį su — atsipra
šau — kiaulėm’s.) O apie Gedi
miną tai esą nereikią nė svajęti. 
GaHdar norėtum pridėti ir “ku
nigaikštis Gediminas”. Būda
mas nebepienburnis, esą. turė
tum ž noti, kad kunigaikščių ti
tulai bei pavardės neturį būti 
visur valkiojamos. Kokia ga-

(Nukelta į 3 psl.)
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BRUNO KEPYKLA
Sav. B. MIICINSKASI

Sližikai, lietuviška duona, vestuvėms tortai ir įvairūs 
pyragai.

PIRMOJI PAGUNDA
Žodis — sidabras, tylėjimas kė ir laikė rankoje ke':stos for-

— auksas, byloja sena (greičiau 
šiai ne moterų sugalvota) patar

tos voką). Kitaip sakant, jūs 
-'•ižinosite, kokio įvykio reikė-

lė. Gel dėl to, š:ai patarlei pri- ję, kad pradėčiau eiti erškėčiuo 
siminti, rinktiniai svečiai, gau- tu, kartu prasmingu ir pavydė

3339-41 Lituanica Avė. Tel. CLiffside 4-6376

šiai susirinkę atšvęsti šeiminin
ko, pagarsėjusio rašytojo, ju- 

•bilėjaus, ryžosi pagerbti pirmu
čiausiai pačią patarlę. Čiauškė
dami, lyg paleisti mokiniai, su
sirado kiekvienas savo vietą ir,

z> | nors ne alkani, ėmė kraustyti 
į į savo skilvius puikiai paruoš- 

— tus valgius ir prašmatniausius 
gėrimus.ti

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Kostumeriams ir Draugams

TAMALUNAS A. & A. TAVERN
ALEX and ANTHONY, Props.

Television, Shuffle Alley and Pool

1447 So. 49th Avė. Cicero, Illinois
TOvvnhall 3-9571

NAUJAS ŽODYNAS
virš 20,000 žodžių

ANGLŲ-LIETUVIŲ kalbos žodynas, tokio žodyno Amerikoje 
dar nebuvo, kaina tik $4-.

Greit pasirodys ir LIET.-ANGL. Žodynas. Užsisakykite iš anks
to, nes prieš šventes bus daugybė užsakymų.
Dovanoms gauta iš Europos RADIO aparatai su kuriais girdi
ma VILNIUS ir kiti miestai.
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai
nos nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų reto gražumo ir gerumo. 
FOTO aparatų nuo pigiausio iki brangiausio.
GINTARO KRISTALO įvairiausių dirbinių didelis, didelis pa- 
sirinkmas.
Devynios galybės LIETUVIŠKŲ plokštelių. KNYGŲ. ALBUMŲ 
ir kitokių prekių dovanoms, viską išvardinti neįmanoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame į visas pasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., Chicago, III., tel. YArds 7-0677. 
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

tinu, rašytojo keliu. 
Atsiminimai nukelia mane j

1947 metus, kurie užtiko mane 
šešiolikmetį, nelaimingą, ligūs
tą našlaitį, be jokių lėšų ir vil
čių ateičiai, šalyje, nualintije me 
džiagiškai ir morališkai, kai nie
kad jos istorijoje. Dagi atbuku
sių artimo nelaimei žmonių ap
linkoj. Bet ne man juos smerk-

Dievaži, verta buvo stebėti, .ti, nes jie patys buvo paskendę
kaip gracingai laikomi peiliai ir 
šakutės slidinėjo po gėlėtas lėkš 
tęs tokiu greičiu, kurio galėjo 
pavydėti besiraitąs džazo būg
nininkas. Ir kai kiekvieno skilvy 
jau nebuvo nei Toričelio, nei ki
tos tuštumos, ir kai nuo perpi
lamų, lyg iš benzino rezervuarų, 
įva'riaspalvių svaigalų daugis 
pasijuto pavasario audringais 
srautais, vienas svečių, bakste
lėjęs sau į kaktą, prisiminė, ko 
čia visi buvo sugužėję ir, kad 
jau metas pasveikinti šeiminin
ką.

i O šis susimąstęs, atitolęs min 
itimis nuo puotos ūžesio, besi- 

, domįs, rodos, vien saulėlydžio 
spindulių puošnia vėduokle, dar 
nuostabesne šiapus stiklinės

varguose. Ir tokis buvo mano 
skurdas, kad negalėjau net laik 
raščio nusipirkti. Pasitenkinda
vau skaitydamas jį redakcijos 
prekylangy iškabinamą. Bet, už
tikrinu, darydavau tai uoliau, 
negu išsivertę minkštuose fote
liuose kaikurie kaimynai — ne
praleisdavau nė vienos eilutės. 
Labiausiai mėgdavau feljetonus 
ir visokias kronikas, o politines 
naujienas prarydavau, lyg kar
čiuosius vaistus — tiek jose, 
anuometiniu mano supratimu, 
buvo nevilties ir tuščiažodžiavi
mo. Ir vieną kartą, skaitant dar 
ganos metu, lyg saulė man nu
švito — matau, didžiulis dien
raštis skelbia pasakų konkur
są tema — “Labos nakties pa-

svetainės sienos, nebuvo linkęStsa^itė ™ano vaįk^i” _; 
i grįžti realybėn. Pagaliau, jo pa- 
j budęs žvilgsnis akimirkai už-

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITY COMPANT
DUBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANT

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTT & SUP.ETT COMPANT

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters’

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

kliudė betrykštančią iš nema- 
i tomos armatūros (nes nebuvę 
nė liustrų, nė lempučių, nė ki
tų kadaise įprastų įtaisų) elek
tros šviesą ir stabtelėjo ties 
frakuotu ponu, bandžiusiu barš
kinimu į lėkštę sutelkti visų dė
mesį ir pasiruošti sveikinimams.

Atsieit, prasidėjo oficialioji 
dali3 su tradicinėm prakalbom, 
iš kalno paruoštom ir ekspromp 
tu tartom. Ir sunku buvo nu
spręsti, kurių būta šaunesnių

Dieve mano, rodėsi, pirmą 
kartą sukrėtė didžiausias susi
jaudinimas — rodėsi, nieko ne
sigailėčiau, kad galėčiau iš sme
genų... širdies... pasąmonės — 
nesvarbu iš kur išgauti nepap
rastą pasaką ir paskirti ją to
kiems pat, kaip ir aš, varguo
liams. Ir nutekėjo širdimi saldu
mas, pamačius pro skaitomo

spartino žingsnį į kitą šaligatvi 
Bet mano transas tuoj, lyg augš- 
ta temperatūra nuo stiprių vais 
tų, atslūgo. Jį pakeitė neapsa
komas nusiminimas — ir ką ge
ro galėsi parašyti, tu, bedali, nė 
kartą nepaglamonėtas savo skar 
maluoto židinio Madonos — sa
vo motinos, nė kartą negirdė
jęs iš jos išbalusių lūpų ramiai 
audžiamo pasakos stebuklo; tu, 
vos prabėgom perskaitęs lai
mingųjų brolių Grimų pasakų 
knygą- Ir nejau supantieji ta-į 
ve kapinynai, bado šmėklos, pa-j 
krikimo ir apatijos vaiduokliai, 
slankioją tarp klaikių bombo
mis sumalto miesto griuvėsių, 
gali pakišti tau kokią šviesią 
properšą, vaizduotės suplasno
jimą, įdomių nuotykių pynę?

Karčiai šypsojaus, skaityda
mas, kaip konkurso skelbėjai 
stengėsi prikelti iš numirusių 
gerų senų laikų bukoliką, kai 
gyvenimas buvo paprastas, ly
giagrečiai nesudėtingos -buvo ir 

i sentimentalės pasakos — “apie 
kirminą,. įsitaisiusį obuolio na
muose”, “apie leliją, besnau- 
džiančią tvenkinio guoly”, “apie 
mėnulį ir žvaigždes, bebudinčius 
prie kūdikio lopšio” ir t.t. Ir tai 
viskaS buvo liaupsinama tuo 
metu, kai žvaigždžių kaimynys
tėje kabojo atominės bombos ir 
panašios pabaisos žmonių kultū
ros ir civilizacijos. 1

Veltui konkurso sumanytojai 
skiepijo man auksinę viltį, var
žybų drugį ir kūrybini} nusitei
kimą — esą pasakaitę galima 
siųsti net paišeliu parašytą, esą 
nesvarbu, ant ko bus parašyta 
— tinka net popieriaus skiau
tės ir t.t. Stovėjau ties perbloš- 
kusiu mane skelbimu, bejėgis 
pajudėti ir vilktis namo. O sie
loj jaučiau dar nepatirtą beribę 
tuštumą. Turi būti, tokios būta,

į • . .Ar, pavyzdžiui, pavadino kas lesnio šūvio negalėio būti. Be- 
sukčiumi niekam nežinomą gra- matant daugtūkstantinė laida 
fomaną, kuris neperseniausiai buvo išpirkta. O išradingas ra- 
sugalvojo (pat3 skaitei!) įdėti šytojas trynė delnus — pasida- 
į paplitusį laikrašti genialų skel- rė turtingu ir gaioingu. O nuo 
bimą — ‘Viengungis milionie- vedybų pasiūlymų namas lūžo, 
rius jieško gyvenimo draugės, dviem pasamdytom sekretorėm 
tačiau ji privalo turėti tokius užteko darbo. Pagaliau, — sten- 
pat būdo bruožus, kaip ką tik
išleisto romano didvyrė X’. Tai’

giasi nuginkluoti mane nenuils 
(Nukelta į 5 psl.)

J. A. Shulmistras

Linksmų Kalėdų Švenčių linkime 

visiems Lietuviams

DON VARNAS

AMERICAN LEGION POST 

J. A. Shulmistras, Commander

į

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINES UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 .savaitės. Galima siųsti naujus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina St, Chicago 22, III. Tel. HU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtini, nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE BARGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me- 
džin/ų ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas v^rų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taipput yra didelis pasirinki
mas įvairiu medžiagų liekanų? kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jus įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausius pasirinkimas ir žemiausios kainos.

Pasinaudokite “Draugo’’ (’lassified skyriumi

Gal paskutiniųjų, nes, kad: h J ^5 tuo pa&u galimybę pa-

dienraščio skiltis besišypsantį, ........
našlaitį, mano pasakos burtais' f au ian °^U1 su iSu^a Per 
liūliuojamą. Gėda dabar prisipa-1
žfnti, bet susijaudinimą didino 
dar viltis laimėti piniginę pre

nenutenkintos, jos alsavo dides
niu nuoširdumu. Galop atėjo ei-

kliūti į leisimą pttshkų rinkini 
i Pavirtusios sparnais svajonės.

lė ir pačiam jubiliatui. Jis jau- i rode8‘- neste IKSe mane » Par- 
tęsia būtų laimingesnis, jei jam ! MK>- Ir> be abe*>- tu0 momen' 
nereikėtų atsilyginti, nes nemo- į Pr°tna™° >r pavojingu. Ir jis 
kėjo, jo paties išsitarimu, “leis
tis į pakalnę su tušč'om stati- 
nėm”. Suprask, neturėjo nė Ci- i 
cerono gražbylystės dovanos, 
net nė kaimo piršlio įžūlaus 
laisvumo, šalia to buvo smerk
tinai drovus. Sunkiai atsistojo 
žvelgė liūdnai į smalsumu degan 
čias puotininkų akis, padėkoje 
už pareikštus jausmus ir kom
plimentus ir šitaip tęsė:

— O dabar, mano mieli bi
čiuliai, aš papasakosiu jums apie 
lemtingą vaidmenį} šio pageltu
sio, kaip ir aš, nuo laiko šalnų j 
voko (tardamas tai, jis ištrau-

Palaukit... Nojus... rojus... Jie 
va. “Eureka!”, lyg pamišęs, su
rikau. Jau dabar žinau, kokiu 
būdu įsisprausti į varžovų drau
gę. Agi. susigiminiavau nuodė
minga mintimi su pirmąją Nu
sidėjėle, ir gundantis žaltys ir 
man padarė paslaugą. Jaučii’, 
švelniai apsivyniojęs apie mano 
liemens kaulų dėžę, šnibžda ne
kalčiausiai į ausį — “o, kodėl, 
drauguži, nepasiskolinti iš ko 
kios nors apipelėjusios knyge
lės pamirštą pasakaitę... Hm... 
Teks tau tik pasirašyti... Ir bū
si jau nutvėręs premiją ir gar
bę. Piktinies, sukčiavimu vadi
ni!. Tokį žodį tik turtuoliai su-Į V 
galvojo vargšų apyvartai. Šiaip £ 
tu praslinkusiam pro šalį ir žvel 
gūsiam į mane praeiviui pasiro
džiau peranksti paleistu iš be-, 
sukčiavimas ujamas dažniau
siai tada, kai jis nesumaniai ir 
grubiai atliktas. Apsidairyk!

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MIDWEST SERVICE STATION
2335 S. Westem Avė. Chicago, III.

Phone VIrginia 7-6681

PHILLIPS “66” PRODUCTS — MOTOR OILS, 
RANGE and FUEL OILS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Midwest produktų krautuvė
Sav. V. TALLAT —KELPŠA

2300 W. 23rd St. Chicago 8, Illnois

Tel. VIrginia 7-6771
KALĖDOS... Tai viena iš pačių, didžiųjų švenčių visiems krikščionims 
ir lietuviams. Pagal seną gražų paprotį. Kūčių vakare laužysime plotkcles, 
jomis dalinsimės ir linkėsime artimiesiems, savo draugams ir pažįstamiems 
daug laimės, džiaugsmo, vilties ir visų svajonių išsipildymo.

Mano „Generolas“ (ponia Buchunas) ir aš širdingai sveikiname tūketun- 
čius mūsų draugų ir pažįstamų, su kuriais ilgai bendravome ar per pračju- 
sius metus naujų įsigijome. Nieko nėra šiltesnio mūsų širdims, kaip trokšti 
savo bičiuliams laimes ir matyti, kaip jiems pasiseka įgyvendinti savo kil
nius norus ir troškimus.

Mes sveikiname visus lietuvius, gyvenančius čia Amerikoje, plačiajame pa
saulyje ir ten toli Tėvynėje. Bet kiek išgalėdami, savo mintimis ir kukliais 
darbais stengėmės niekad nuo jos nenutolti. Jei kiekvienas savo širdyje ir 
mintyse nuolat gyvensime Lnctuvos laisvės ir gerovės troškimu, metai po 
metų artėsime prie to idealo įkūnijimo.

J. J. BACHUNAS,

Tabor arm, Sodus, Michigan

f

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Metams visiems draugams ir kiijentams linki

VIKTORAS KOZICA
Gazolino stotis ir automobiliy taisymo dirbtuvė

SHELL BENZINAS
Kampas 58-tos ir S. Western. Tel. PRospect 8-9533

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams

LIETUVIŲ UŽEIGA
ANELĖ BELINIS — Savininkė

★
122 East 105th St. PUllman 5-2533
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DAN IR DELLA KURAIČIAI
Mūsų Prieteliams, Draugams ir Bičiuliams linkime 

linksmai praleisti Kalėdų šventes
nunnninnnnuuninnnnuinuununnu

WITH WARM
AND

FRIENDLY WISHES
TO EVERYONE FOR A

A MERRY CHRISTMAS
AND A

HAPPY NEW YEAR

HENRY J. SANDUSKY Town President

JERRY JUSTIN .................Town Gerk

JOSEPH S. KRAL .... Town Collector 

TED J. ZAREMBA .. Town Supervisor 

JOHN F. KIMBARK .... Town Assessor

JERRY HOLECEK...............Town Trustee

STANLEY PARA............... Town Trustee

FRANK I. KRAL.....................................Town Trustee

JERRY F. FRANCIK .... Town Trustee 

JOHN B. BERNARD, Police Magistrate

ELECTED REPUBLICAN 
OFFICIALS

OF THE

TOWN OF CICERO
and

JERRY DOLEZAL 

Cook County Commissioner

Mano pavardė 

milionas
(Atkelta iš 1 pusi.) 

rantija, esą, kad tu kurią dieną 
nesivoliosi griovy prisisprogęs, 
kas tada liktų, esą, iš tavo kū

nais ir kumpais—vienu plunka- “Lietuviškų dešrų dirbtuvė — Jeigu jų galvutėse dar ne- Karštai išbučiuoju užgęstan- 
nos pabraukimu nusikratysiu “Pusdešris”. i švilpia vėjai, tai' pasistenk, kad čio dėdės kaip tolimos žvaigž-
visų vargų, lieka tik pasirinkti - Tai kuo gali įrodyti, kad jie gerbtų tą vardą, kuris švie- dės rankas ir su palengvėjusia
gaišią, garbingą pavardę. Gi- esi tikrai Jurgis Pusdešris iš čia fabriko lentoje — jį čia ger- širdimi, nuėjęs į jo kabi-
liai susimąstau. Vėl pasiimu Kiaulakių kamo, mano brolio ba visa apylinkė, mielas Beko- netą, nebe rašalu, o ašaromis
laikraštį. Nejučiomis m a n o Tamoš aus sūnus? — kamanti- nai, tada jie gaus tai, ko tu gau pamirkęs plunksna, parašiau
akys ima glostyti “Smitą“ - to nėja mane mano dėdė. ‘ ti nebegali... - labai tyliu bal- prašymą, kad

nigaikštiškoB pavardės, o būda- k*a garbinga pavardė, k ek mi-, Jaučiu Kaip po mano Kojomis su pagaliau dar prideda gera- 
mas Kumpis galėsiąs nors ir Pionierių nešioja š'ą pavardę, o žemė prasiveria. Aiškinuosi, įro- širdis senukas, — o tavo nusi- 
kasdien voliotu po griovius. įbuvo kas? Kalvis... Puiki min dinėju...

tis... Jeigu jau Kalvis lengvai 
pas darė Smitu, tai kodėl Kum-

Taip iš manęs ir padarė Kum
PI-

Pagaliau aš, Kumpis, atsi- 
kraustau į dėdės Šamo žemelę, 
vis širdyje nešiodamas gėlą, [ 
kad mane per prievartą padarė 
Kumpiu. Čia greit įsitikinu,
kad tikrai esu neribotos laisvės tviitin mą, kad aš esu dabar ^rietuvių labdaringoms įstai- 
krašte: š'apdieną galiu būti jau George Bacon, su įnirtimu goms. Ne tam aš dirbau, var- 
Kumpis, rytoj — koks nors pa- sunaikinau visus pėdsakus, kad gau, kroviau turtus visą savo 

u ftėi O..„ ajnįįų, kad kažkokie nukrypė-

kaitimas yra perdaivr didelis.
.. • , • kad jis'l'ktų nenubaustas...Ne, vaikuti, tok ems, kurie

p:, negali lygiai taip pat, pavyz- SMinasi «*« «»>» vardo ir ša-, n
džiui pasidaryti Bekonu. Juk linasi sav° tautos aš nieko, ne’, 
Bekonas, sako, buvęs net lordas Paliksiu- ,Jei^u neatsiras tikras 
Anglijoj... jpėd.nis, kurs garbingai tęstų

mano darbą toliau tuo pačiu 
Gavęs oficialų valdžios pa- vardu, visą savo turtą užrašau

ša, o kitą dieną vėl kitoks. Ėė!.. kadaise esu buvęs kažkoks Pus
dešris ar Kumpis ir pasijutau 
lyg būčiau antrą kartą užgi
męs...

Pora laim'ngų meti/ apsisuka 
kaip ant žiedo. Kad kas mane 
neprimntų senų nemalonumų, 
persikėliau į kitą miestą.

Tą laikraštį, kuris man paki
šo tą laimingą mintį skaitau ir 
toliau.

manau sau — atėjo laikas ati
taisyti visas skriaudas, nes pa
ėmęs į rankas lietuvišką laik
raštį, nebegaliu atsigėrėti, skai
tau: Vakar staiga mirė mūsų 
visų mylimas ir gerbiamas dide
lis patriotas ir tautiškas veikė
jas Džekas Bull.” Galvoju: štai 
ir mylimas ir gerbiamas ir pa- 
tr otas ir lietuvis, o pavardę pa 
sirinko, tokią, kokia jam pa
tinka. Skaitau toliau: “Saviškiai 
pas saviškius — atidaroma lie
tuviška krautuvė, jos savinin
kas ir vedėjas lietuvis Džimas 
Okey.” Dar toliau: “Džo Smit 
pajieško savo brolio Antano 
Kalvio iš Gelžgalių kaimo, Pa
tilčių valsčiaus. “Arba vėl: 
“Sekmadienį Šv. Kryžiaus baž
nyčioj sukūrė šeimos lizdelį 
John Goodby su Birute Sup- 
per, abu žinomi lietuviai veikė
jai, linkime ir toliau jaunajai 
porai stovėti lietuvybės avan 
garde.”

Padedu laikraštį į šalį, užsi
rūkau cigarą ir galvoju: štai 
kaip lengvai pabaigsiu su visais 
pusdešriais, dešromis, sosisko-

sugrąžintų man 
mieląjį mano Pusdešrį...

Kai sugiįžau į miegamąjį — 
dėdę radau jau mirusį...

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Ir laimingų Naujųjų Metų. savo draugams, 
pažįstamiems ir pirkėjams linki

j ” ■*'LEVIS
CguatlflecL englneers1 Service)

I

Vieną sekmad enio rytą var
tau sau laikraštuką šypsodama
sis ir jieškau kokių sensacijų.
Pagaliau imu sekt; skelbimus.

Žiūriu — net cadą užėmė...
Skaitau: “Jonas Pusdešris, deš
rų fabriko “Pusdešris” savinin
kas, pajieško savo giminaičių, 
kilusių iš Kiaulakių kaimo, Be
uodegių vai. I'-Tašoma skubiai 
atsiliepti palikimo reikalu”.

Sėdžiu lėktuve ir man rodosi, 
kad aš pats savo sparnais skren 
du. Dabar tai jau pagausiu lai
mę už ragų, galvoju.

Išlipęs iš lėktuvo stačiai ap-
svaigstu — priešais mano akis damas ašaras, 
dideliausi . pastatai, o virš jų j — Ar jie dar nesugadinti? 
įvairiausiomis spalvomis žėri: —Nesuprantu, dėde...

liai juos prašvilptų. Tu, vaiku
ti, esi dar jaunas dirbk, stenkis, 
ir Dievas tau padės. Aš taip pat 
šį turtą sukroviau iš penkių 
pirštų, o šiandieną jis viršija' 
jau milioną... Šeimos aš neturiu' ~ 
neužteko laiko tiems dalykams, Cr 
dabar jaučiu blogai padaręs, 
nes neturiu kam palikti taip i 
sunkiai uždirbto turto.

i

Bet g;, mielas dėde, — dar 
bandau suminkštinU, — jaučiuo 1 
si suklydęs, bet ateity... Paga
liau mes nieko ir nežinojome... I

— Taip, aš nemėgstu girtis, 
nenorėjau, kad Kas lauktų ma
no mirties, norėjau staiga apdo
vanoti... deja...

Kaip aš norėjau dabar būti 
tas pats Pusdešris, ir ne vien 
dėl dėdės milionų... Pirmą syk 
pajutau tą begalinę gėdą...

— Ar tu turi vaikų? — dus
liu balsu dar paklausiau miela
sai dėdė.

— Tris, — atsakiau sulaiky-

VISIEMS MŪSŲ KLIJENTAMS IR DRAUGAMS 

3321 S. Halsted St. CLifside 4-5665

RIERRIE-niERRIE

• CHRISTIRAS

Valdyba ir Direktoriai 

Linki

VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR RĖMĖJAMS

Linksmų Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų

METROPOLITAN 
STATE BANK

DEPOSITS INSURED UP TO $10,000

—BY—

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 

CORPORATION% e t

2201 West Cermak Rd
CHICAGO, ILLINOIS

C

Visiems Mano 
Draugam - Draugėm 

ir
Prieteliam linkiu 

LINKSMŲ KALĖDŲ 

ŠVENČIŲ

: Juozas A. Krokas
4588 So. California Avė. 

Chicago 32, Illinois 
Tel. LAfayette 3-6222

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JOE VILIMAS
KONTRAKTORIUS IR STATYTOJAS 
Namų Pataisytojas — Real Estate

6753 So. Rockwell St. Chicago, III.
TeL HEmlock 4-2323

%:

Nauji Lietuviški Rekordai
PO $1.50 VIENAS

Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės. Solo Izabele
Motekaitienė

Gul Šiandieną ir Liksmą Giesmę. Kalėdų Giesmės. Solo Izabelė 
Motekaitienė.

Palvas Arklys ir Kikilis, švedo Ansamblis.
Žemaitiška Liaudies daina ir Subatos Vakarėlį, švedo Ansamblis 
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Į Kovą ir Gyvenimo Aidų ir Subatos Vakarėlį. Budriūno V. Kvart. 
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Barkarolė ir Sutemo. Duetas, Motekaitienė ir Kalvaitytė.

žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Duetai. Motekaitienė ir
Kalvaitytė.

Čigonės ir Nokturnss. Duetai. Motekaitienė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius.
Laimutė ir Mano Palvis.

PO $1.00 VIENAS:
Ramu Čia Gyventi ir Šlama šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 

tetas “Rūta”.
Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių. Vyrų Oktetas “Aidai”.
Kur Bėga Šešupė ir Draugai į Kovą. Choras.
Karvelėlis ir Jūra. Choras.
Liksmų Laikų Polka ir Koja, Koja. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis - Tango ir Vyrai Užkim - Fokstrotas.

Solo Šabaniauskas.
Nutilk, Širdie - Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo šabaniauskas. 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Babravičius. 
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Duetas: Pupų Dėdė ir

Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Drulia. Ppuų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš Turėjau ir Kam Šeri Žirgelį? Duetas. Vanagaitis Ir

Olšauskas.
Marcinkonių Polka ir Virginijos Polka. Orkestras.
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo šaukevičius.
Vainikas I ir II dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys.
Geismai ir Svajonės Ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru.

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus Lr į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir su pakavimo iš
laidoms siūskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. Į kitas pasaulio 
valstybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, 
siųskite ir Money orderį kartu. GOD rekordu nesiunčiame.

Naujos Lietuviškos Kalėdines atvirutės po 10c. viena Už 
$1.00 gausite 12 Kalėdinių atviručių su prisiuntimu.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois

Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p. p.
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Business Firms and 
Listed Below Wish 

To Extend Hearty Season's 
Greetings To Their Many Friends 
and Customers

T^e Illinois Busii 
'aa|v Civic Leaders Listi

MERRY CHRISTMAS 

May you enjoy happiness and ‘success

throughout the coming year.

M R. I. R U D E R

MERRY CHRISTMAS 
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year

NILES SERVICE
FEATURING

TYDOL GASOLINE and OILS
Phone Nlles 7-9809, 7005 Milwaukee Avė.

NILES, ILLINOIS

f

— MERRY CHRISTMAS 
May you enjoy happiness and success

throughout the coming year

PRESIDENT
RICHARD ZUELKE

VILLAGE OF BELLW0D, ILL.
f

MERRY CHRISTMAS 
, May you enjoy happiness and success

throughout the coming year
JOHN A. MALIN STUDIO

Art Glass - Mosaic Decorations 
Eccl esiastical Paintings

Phone SHeldrake 3-1687, 2252 W. Devon Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

4>

MERRY CHRISTMAS 
May you enjoy happiness and success

throughout the coming year.

SQUIRT BOTTLING CO
Phone KEystone 9-4321

3834 West Montrose Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS 
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year

AMERICAN WILBERT VAULT 
CORPORATION

1015 Troost Avenue 
FOREST PARK, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

presperity to all.

THE COIFETTE 
BEAUTY SALON

FAY NANCE, New owner 
Air Conditioned 

PHONE ESTEBROOK 8-6077
5735 W. Lake St.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

POGODA
LINCOLN • MERCURY 
SALES and SERVICE
555 Chestnut Street

WINNETKA. ILL.

..... .. " "
MERRY CHRISTMAS 

May you enjoy happiness and success
throughout the coming year

MARGOT & YUTZ, prop.
OF

M Y P LAC E
PLAN TO VISIT US NEW YEARS

Phone ROdney 3-9622, 6695 Oliphanl
% ..................—..........................- ■ f

MERRY CHRISTMAS May you enjoy happiness and success 
throughout the coming year

BUNNY BEAR, Ine.
Phone HAymarket 1-3740

2400 South Ashland Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS 
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year

MERRY CHRISTMAS

May the coming year brinj 
prosperity to all.

J

MERRY CHRISTMAS May you enjoy happiness and success 
throughout the coming year
BEE LINE

FRAME and AXLE SERVICE
MR CHARLES BIDSTRUP, owner Ali Work Done By Experts
Phone W0odland 9-1002, 38 W. Naperville Rd.

VVESTMONT, ILLINOIS

t

MERRY CHRISTMAS 
May you enjoy happiness and sucęcss

throughout the ccming year.

FERRELL - HICKS
CHEVROLET, INC.

South Sides Fastet Growing Dealer
5710 So. Ashland Avė., Chicago, III. 

-

MERRY CHRISTMAS. š
May you enjoy happiness and success

throughout the coming year
TEMPLE BOWLING ALLEYS

Phone W0odland 8,-9860, 921 Curtiss
DOWNERS GROVE, ILLINOIS

f

&

f

MERRY CHRISTMAS 
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year

K & G TAVE R N
Phone HAymarket 1-9654

1958 West 2lst Place
J

MERRY CHRISTMAS 
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year
CULLIGAN SOFT WATER SERVICE

The Originai Tank Type Service
Every Day Enjoy Soft Watcr

THE CULLIGAN WAY
Phone IRving 8-3906, 6619 Lincoln Avė.

LINCOLNVVOOD, ILL.
-J?

MERRY CHRISTMAS
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year

JONATHAN S. THOMPSON
REAL ESTATE BROKER
BUY - SELL - EXCHANGE
4403 South State Stree 

OA 4-6700
b

S1MONIZ COMPANY
2100 South Indiana Avenue

DAnube 6-6700

A FRIEND

f

MERRY CHRISTMAS 
you enjoy happiness and success 
throughout the coming year

WILMETTE LAODERETTE
Phone VYIlmette 9800, 1109 Central Avenue

WILMETTE, ILLINOIS

May

MERRY CHRISTMAS 
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year
AUNT POLLY’S BAKE SHOP

“Fresh Baked Goods Daily”
MR ROBERT ELY, prsp.

Phone West Chicago 674, 215 Main Street
WEST CHICAGO, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS 
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year
MOORE MOTOR FREIGHT LINES,

CHICAOO • MINNEAPOLI.S nml ST. PAUI.
Full Insurance Covcrage - Spcrializing In Trucklcad Lot-
2459 S. Ashland Avė., MO 6-2310

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.
FORD LOCAL 

UAW - CIO
LOCAL 471

Phone REliance 5-6000
4018 West 03rd St.

CHICAGO 29, ILL.
MERRY CHRISTMAS

May the coming year bring 
prosperity to all.

L AN DE R

MERRY CHRISTMAS 
May’ the coming year bring 

prosperity to all.

A R T’ S 
FOOD SHOP 

ART SCHAEFER, owner 
Phone DIversey 8-8805

3456 No. Leavitt St.
CHICAGO. ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

MANUFACTURING RICHARD BINANTI
COMPANY

Phone MErrimac 7-2582

4900 Grand Avenue
CHICAGO. ILL.

FLORIST
Phone EUclid 6-8940

144 S. Oak Park Avė.
OAK PARK, ILL,

MERRY CHRISTMAS
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year
BLACKIE’S

PIZZERIA and RESTAURANT
Phone WEbster 9-4837, 755 So. Clark St.

CHICAGO, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS May you enjoy happiness and success 
throughout the coming year

WONDER BUILDINDG
CORPORATION OF AMERICA

Factory Built Steel Buildings FOR INFORMATION
Phone FRanklin 2-5987, 30 No. La Šalie St.

CHICAGO, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

VITULLO 
VILLAGE

MR. R. & A. \ ITULLO, ovvners
Phone Van Buren 6-8789

2658 West Van Buren St.
________ CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the ccming year bring 

prosperity to all.
CHICAGOLAND 

MO TEL
(A A, A.) A pro ved 

All New - Modern Units
Mr. & Mrs Alfred Bert, prop

Phone LYONS 3-9830
7225 Ogden Avenue

LYONS, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year
HAMILTON INDUSTRIES (A CORP.t

MtHUFACTURERS LAMP SHflBES
1319 So. Michigan Avė., Chicago, III.

MERKY CHRISTMAS
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year
UNITED BUTCHERS PACKING CO.
Phone Monroe 6-7330, 1152 Fulton St.

CHICAGO, ILLINOIS

%

/S

MERRY CHRISTMAS
May you enjoy happiness and success 

throughout the coming year
C9MMISSIONER

JOHN MACKLER, |R.
CHICAGO, ILLINOIS -

J

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.
W I R T Z 
BROTHERS

SHKKT METAI.
Phone VIctory 2-1236

157 W. 29th Street
CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

L I Z A L E K’ S 
SERVICE STATION 
MR. GUS LIZALEK, owner

Phone HUnter 5-9608
9100 3lst.

BROOKFIELD, ILL.
Merry Christmas

POSTER PRODUCTS, Ine,.
3101 W. DiVision

AL 2-0107

(Continuation on page 5)

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR



X

Šeštadienis, gruodžio 22, 1956, DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

(Continuation irom page 4)

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all

REGINA TOURS 
Phone *DEarbom 2-2617

64 East Lake St.
CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

R U C H
B1LL RUOH, prop.

36 E. St. Charles Rd. 
Pbone 9841

LOMBARD, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.
WHITNEY 

MOTOR SALES
PONT1AC

Factory Authorized 
Sales & Service

Phone Woodland 9-0922 

4954 Main Street
DOWNERS GROVE, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

YORK 
AUTO BODY 

JOSEPH VOCELKA, Jr.
HINSDALE, ILL.
947 N. York

Pirmoji pagunda
(Atkelta iš 5 pusi.) 

tarnas patarėjas — kas gali sa

gu nubaustu, ir pakilusia ener
gija ryžausi dalyvauti konkur
se. Pareiškęs atgailą mintyse 
prieš konkurso skelbėjus, nusi
skubinau į biblioteką ir, pakišęs

koksai pasakos princas, per ža
bangas ir klastas skinąs kelią 
į užburtosios karalaitės rūmus 
Bet ar jo laimikis gali prilygt5 
manajam?! Jam atiteko viena

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

O’BRIEN’Svinti«i autoriaus fpise’ Ar sali- . manajam:; jam auieao vienama suX pasakos autorių 7■ TO“k’ .ci«aretę’ eilės 1 Širdis, o man, atleiskite puikybę, i SERVICE STATION
Kas jas sugalvojo. Būk Ūktas ' “ “““L °

J , .. , ' palydėtas vienu patarimu, švil
| musų pra-pra-prabobutes. Jas damas namo
i nugirdę .r kiek pagrasinę palei- k mažiausiai įtartin, pasaka, 
do us savąsias .r patys brauti au a
Orimai. Nebūk naivus ir kitu ^,riam ai pasirašia/ ir, jdė. 
atžvilgiu. Tebūnie tavo sąžine vnk>

; rami, jei manai, kad tavo var

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

WASILAUSKIS 
HOME BAKERY

12247 So. Halsted
CO 4-2722

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

PALM GARDENS
COCKTAIL LOUNGE

žovai gryna širdimi stos į rung
tyniavimą. Nepatingėk pavaikš
čioti po bibliotekas ir tada pa
tirsi iš vedėjų, kad nebeliko nė 
vienos pasakų knygos. Ir kam 
jos buvo pasiimtos? Kam? Ži
nok, vikriai pasidaryti iš visų pa 
sakų coctail’į ir prilipdžius sa
vo etiketę, laukti kantriai premi 
jos. Nekitaip! Kam sau skrupu
lais kvaršinti galvą. Be to, ir 
tavo pasiteisinimo motyvai vi
sad bus svaresni, negu visko per

jęs štai j šitą voką, pasiunčiau. 
Tiksliau, įmečiau į laiškams in- 
kylą — pašto dėžutę. Bet nespė
jęs dar atitraukti rankos, pa
jutau savo darbo nuožmią niek
šybę. Visi mano pasiteisinimo 
ramsčiai dingo, tarsi šnekios 
po gaidžio giedojimo. Be to, nu
smelkė šiurpas, kad būsiu pa
gautas ir pasodintas į kalėjimą. 
Išpylė kokčiausiai gėdos baimė, 
aršesnė už patį kalinimą. Pra
budėjau visą naktį, baisūs sap
nai tik trumpam leido sumerkti 
akis. Vien tų sapnų užtektų sutekusios Jievos”, - baigė mene kurtį siaubingai paaakai> ir> be 

įtikinėti tiek gundymo mene nu- abejQ papasakojęs ją anam iš, 
sipelnęs žaltys. , svajotam vaikučiui, įvaryčiau

Ėmęs kritiškiau svarstyti jo! jam nuomario ligą.

mų rūmų kertiniu akmeniu, kaip 
matote, buvo šis kuklus vokelis 

Mudviejų misijos baigtoa 
Man jau metas pasidaryti neri
botas atostogas, o jis tesulieps- 
noja jo laukiančiam židny ir te
primena jums apie mano auku
ro kitados gyvą ugnelę. Su šiais 
žodžiais jubiliatas pagarbiai, 
Lyg vainiką, nuleido į židinį gar
bės ir kūrybos kančių nebylų 
liudininką.

Katučiams aprimus, vienas! 
per anksti pasenęs ir nemėgs
tąs ilgų prakalbų svečias įsiter- į 
pė su jam atrodančiu suktu 
klausimu — “Atleiskite, maest
ro, su kokiu patarimu buvo pa
lydėjęs Jus anas bibliotekinin
kas?” — “Su labai praktišku”, 
— nusišypsojo šeimininkas, —J 
“kad kitą kartą atsineščiau i 
amerikietišką cigaretę. O pas-; 
taro»'.:,v, kiek prisimenu, buvo i

MR. JOE VALENCIK, owner žodžius> nutariau pasitarti su| O rytą pats vos negavau jos, nepalyginamai brangesnės”.

COMO INN 
546 N. Milwaukee Avė.

Merry Christmas

PETE’S SERVICE STATION
GERALDINE WISE, prop.

5737 87th, Oaklaun, III.
—— ■ —■'

Merry Christmas
STOLTE’S GIFTS

For Distinctive Gifts Call
FAculty 3-0256 

LUCILE M. STOLTE, prop. 
Grant Square, Hinsdalc, III.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.
Sand - Gravel and Crushed 

Stone Workers
Union Local 681 

MR. M. F. PADLEY, Pres.
Phone FLeetwood 2-1916

LA GRANGE, ILL.

808 Arlington Avė.

Merry Christmas
MURPHY MILĖS OIL CO.

Leonard J. Sonka, Rcpresent^tive
Indu-trial - Dcmcstic 

WA 4-1200, 140 West 43rd St..|

Merry Christmas

JACK CARL C0., Ine.
35 South Water Market
Phone TAylor 9-2700 

CHICAGO, ILL.

Merry Christmas
K I P P’ S

MOVING and STORAGE CO.
Phone REpublis 7-3600 

6434 SO. ASHLAND AVĖ.

Merry Christmas

ARTHUR W. RETZEL
GIFTS and SIVERVVAKE 

10 E. Hinsdal'“, Hinsdalc, III.

35 E 
Z

Merry Christmas

SOUKUP
I1ARDWARE STORE

iNt,

9700 S. Cicero Avė.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

MYLON FISHER 
PHARMACY, Ine. 

Phone HUnter 5-6800
Phone HUnter 5-6800

8900 Fairview Avė.
BROOKFIELD, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring

» prosperity ,to all.

HENRY NEWGARD 
Sc CO.

CONTRACTORS
Phone EV^rglade 4-7700

4700 West Fullerton Avė. !
CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.
I

I O N E L L I 
CORPORATION 
Phone MOnroe 6-2110

806 N. Peoria St.
CHICAGO 22, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity te all.

ILLINOIS
ROOFING

& INSULATION COMPANY
Phone WAlbrook 5-3350

2101 West 69th Street
CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS

May the coming year bring 
prosperity to all.

DREHOBL BROS. 
ART GLASS CO.

STAINED GLASS VVINDOVVS

2847-N. Lincoln
MERRY CHRISTMAS 

May the coming year bring 
prosperity to all.

LO G A L B O’ S 
PIZZERIA

Russell J, Del i berto and 
Michaelį I^hman n

Proprictors
Phone EAstgatc 7-1226

pažįstamu pensininku, prisimi- priepuolio. Antai, matau, lyg, —Norėčiau ir aš sužinoti, — 
nęs, jog kitados jis buvo teisi-; policininkas eina per kiemą. Dre koketuodama klausė kitados dū- 
ninkas. Deja, ir jis negalėjo ma- bančiom rankom atidariau jam savusi dėl jubiliato poniutė, — 

duris ir, netikiu akimis, — prieš kuo vardu buvo Jūsų “pasisko-i 
mane ne policininkas, bet gera-, linta” pasakaitė.
sis angelas — laiškanešys, šyp- — Nenualpkite, mieloji, - ; 

šiam atvejui psichinis stovis — į sodamasis pasikniso, po odinę’ tenkino jos smalsumą užklaus 
1 esą, jei žmogus supranta, ką jis terbą ir grąžino mane prikanki- tasis, — baisiausioji, apie rau- 
daro, bet yra bejėgis suvaldy- j nusį voką, paaiškindamas, kad, doną jį slibiną, prarijusį net sa- 

! ti savo veiksmus, jis turi būti neužlipinus pašto ženklo, neduo-’ vo vaikus... Ir grįžtant dar prie 
pripažintas nepakaltinamu, at- i dama laiškui eigos. j virtus'o relenais voko, — už-
sieit, nebaustinu. O jei dar pri- Į J&u nebežį gu . i baigė jis, — turiu su apgailes-
dėti, kad iki konkurso pabaigos j-- _ tavimu pastebėti, kad jis atkir-
liko tik viena savaitė, aš visiš-' Pa to man' taral pilies Pakelta8 tB’

i kai neturėjau laiko ginčams st j ’u didiP u Pos 8 dėJ tas, keli, į pasakų pasaulį. Ko-
k<)s žodžių q ,.s pasiruo5ęs'dėsi. patogiausiose sąlygose pn.,

matyti surūgusią miną ir dabar.Ba8avau u 1 p88® a- Betne- 
nieko nesuprasdamas, traukėsi a el. av0' 18 anaPua S-elos,, 
atatupstas. Tikrai pamanė, kad !kvePlmas; Imda™ temdyti ma-; 
tar vyrukui dar nepraėję bom- n0 d.',a8,n< reS^lma P61* y.8* 81e- 
bardavimo kontūzijus padari-in? >8a“Sf8 ™kaa 8a trūkčiojau-, 
niai. Tuo pasibaigė nelemta kon-1 atem' % diamieseio svesos rėk 
kurso istorija, pagal kUsikinio' la”°8' edenus Gilų randą man 
vodevilio schemą - laimingu' Pal,ko; į5ur8‘° senstančią atmm-

nęs nuraminti. Iš jo nuobodžios 
paskaitos apie nepakaltinamu- 
mą įstrigo man į galvą tinkąs

savo sąžine. Pribloškiau ją iš 
vada, kad nepakaltinamu, pus
pročiu visgi garbingiau būti, np- 

MERRY CHRISTMAS

May the coming year bring 
prosperity to all.

FROM A

F R I E N D

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

N E V A D A
AUTO REPAIR 

SHOP
PHONE TAYIjOR 9-2973 

SPECIALIZING IN
Motor Tane Up and 

B rako Service

947 West 19th St.
CHICAGO. ILI, 

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

METAL MASTERS 
COMPANY

MACHIHISTS
Phone ARmltage 6-5529

2346 West Diversey Avė.
CHICAGO, ILL.

Merry Christmas
ARTAG PLASTIC CORP.

Phone KEystcne 9-4810 
2853 Irving Park Road

Chicago. Illinois

iiinMiaic m.' 3422 Noith Southport A»e.
----------------- CHICAGO, ILL.

Merry Christmas
GRANT JEWELRY & 

OPTICAL C0.
Dr. M. S. Lanoff Rcg. Optometrist 
4618 S. Ashland Avc. VA 7-0141

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

NORTHWEST 
MOLD, Ine. 

Phone ORchard 5-7890
8220 No. Christiana

SKOKIE, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS 
May thp coming year bring

prosperity to all.

ZEPHYR CAFE 
8C LOUNGE

Phone VAnderMIt 4-9005

1504 Miner
DĖS PLAINES, ILL.

Merry Christma?

MORRIS SONN I CO.
Phone MOnroe 6-8232

1025 Mest Iloosevelt Road

• ALSO
HARDWARE 

& PAINTS 1
711 We.t37th St
MERRY CHRISTMAS

May the coming year bring 
prosperity to all.

HI - WAY 
BODY SHOP 

MR. JOHN CICCHETTI, own.
Phone WOodland 8-1958

119 East Chicago Ava..
VVESTMONT, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

WINGSPREAD 
SERVICE STATION

7201 Mariem Avė.
Nlles 7-8244

NILES, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

proaperity to all.

KENILWORTH
INN

Phone ORchard 3-3381

Lincoln and Touhy Avė.
LINCOLNWOOD, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

COMMISSIONER
JOHN J. TOUHY

UUUUUUUUhHUUU 

Merry Christmas

z DR. J. E. ZAREMBA
lllllliiltl lllllllllllll11

Merry Christmas

DR. VENER H. KLOTZ
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

106 S. VVashingtOH, Hinsdalc, III.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

COUNTRY SIDE 
LIOUOR STORE 

THERESA MURRAY, owner 
Phone HUnter 5-6377

9420 — 47th
BROOKFIELD, ILL.

MERRY CHRISTMAS
prosperity to all.

Maj- the coming year bring

TONY’S AUTO 
REPAIR SHOP

Merry Christmas
0. B. BEPARTMEHT STORE

Phone BIshop 7-6446 
2816-20 W. Cermak Road 

Chioago, Illinois 

Merry Christmas
LILLIAN’S FOOD ShOP

Home Baked and Prepared Foods
CH 6-1070, Burlington Avė,

Western Springs, III,
Merry Christmas

MILLIE WEBB
FURNISHED ROOMS 

140 Lauton, Riverside, III.

TONY CONSENTINO, owneri 
Mu^^^žmoguski^^J^^^y^:fknk3-, Phone BRunswick 8-3090

2142 W. Chicago Avė.jęs 100,000 murkiu (supranta- j f“; Pa''aSiai. kaiP kar(ais na8“- 
ma, na infliacijos siautėjimo me- ;la,k™a «*. 8tum,a nu8lka tell 
tu) ar išlindęs iš po griuvėsių, iap-1 an y 1 1 ą tik jvy y,o 
lėktuvais nuskridus, buvo lai darbo vietą ir įsimaišius minion
mingcS"nir' Ūko padėkoU Aug’š-1 .P“,“ 
čiausiam, kad kartais siunčia 
man išsiblaškymą. Ir, va, šitas 
vokas guli prieš jus. Aš saugo-
jau jį, lyg talismaną, ir nesiryž- 

i davau sunaikinti. Dažnai ištin
davau iš stalčiaus, gėrėdamasis,

1 lyg mylimosios gėle, o galvoje j
rausėsi mintys apie laimę tap- Į

I ti skaitytojų sielų kerėtoju, jų 
i dėmesy ir paskatinime, o gal ir |
Į susižavėjime semtis jėgų nau- 
j.ems kūriniams, o mirties va-j 
landą turėti be"»t paguodos, kad 
štai žemės kurmiui buvo leista 
pasidžiaugti saulės šviesa, trum Į 
pa's žodžiais, apie laimę pasida-, 
ryti rašytoju. Bet laimingu nu- i 
jautimu supratau, kad be ilgų: 
s^temat’škų studijų, be pažini-: 
mo mokslo disciplinų, be geriau-! 
šių kūrinių skaitymo, be negai
lestingos savikritikos ir pašiau- j 
kojimo neįmanoma išlįsti, kaip Į 

į r<Mra kurmiui, į paviršių. Ir ry
žausi pasidaryti save smegenų 
raisto fanatiškų artoju. Grę- 

^siau sukruvintom rankom savo 
labirinto taką, bet. nė vienam 
mirksn'ui negar ojau apie grį
žimą atgal, ners ir r.,žinoja_,

; kada ir kur dings nuo mano | 
! akių, rodėsi, neperplėšiama tam 
sa. Kovojau visom išgalėm ru į 
tarpais slėgusiu nusiminimu ir Į 
nepasitikėjimu, ir nej;u tų liūd
nų valandų neužteko nors iš da
lies atpirkti pirmąją nuodėmę 
kėsinantis traukti s’crimoir 
rankom kaštanus iš ugnies. Pa
kėliau vargo ne mažiau, neg !

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.viausi. Jaučiu vien kartėlį, kad 
nelemta man buvo prisidėti sa-! 
vo spalvomis prie labiausiai jau
nimo akį traukiančios pasakų i REMODELING CO.

OLSON

paletės ir tuo puoselėti pirmąjį 
gaivališką troškimą.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to a’l.
AGNĖS' SCOTT

Gifts of Distinction 
For Tastes of Distinction 

Phones:
BUS WH 3-2548 
RES. SU 7-6959

1246 No. Wells Street
________CHICAGO 10, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

BUSH DRIVE INN i 
LIOUORS
FREE DELIVERY 

TU 9-4567
Suburban Phones:

VI 8-6229, GL 3-4000

7528 West North Avė. i
■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring i 

prosperity to all.

PIZZ A 
PALACE

Pizza and Other Fine 
Italian Dishes '

Orders To Tako Oui
6354 W. Diversay

NA 2-5492---------------- - -------------- -
MERRY CHRISTMAS 

May the coming year bring 
prosperity to all.

M E L’ S
, SERVICE STATION

ME1 BERGMAN, prop.
ROAD SRERVICE

1 W. St. Charles Rd.
lAImbard 9884

LOMBARD, ILL.

Ine.
5244 So. Halsted St.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

VICTOR 
CONSTRUCTION

AND
REMODELING C0., Ine.
Phone ESterbrook 8-5156

5526 West Chicago Avė.
CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

H-B AUTOMATIC 
DOOR CO. 

HARRY BELLOCK, owner |
Phone IzOmbanl 261-iV

819 So. Fairfield
_______ LOMBARD, ILL._______ į

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 1

prosperity to all.

B ENHKE 
FUNERAL HOME 

ROBERT F. McKENNA
AIR CONDITIONED CHAPELS

5917 Irving Park Road
MERRY CHRISTMAS

May the coming year bring 
prosperity to all.

D E S S E N T 
ROOFING CO.

Scrving You For Over 43 YearB
InduMtrUI - Commercial 

llCMklenci&l
800 N. Clark St., MI 2-18424

Merry Christmas
KING - KEYSER

SPORTING GOODS, Ine. 
HInsdale 4320, 45 S. Washington 

Hinsdalc, III.

Merry Christmas
FRUIT JUICE HOUSE
Phone WOodlawn 9-3027 

38 North Cass 
\Vestmont, III.

Merry Christmas

LIPS HAND 
PAINTING SHOP

BE 1-2126, 2147 E. 83rd St.

MR. CHARLES HOUSKA 
Merry Christmas

CERMAK ROAD DENTAL 
LABORATORY

4809 Cermak Rd., OL 2-3740 
Cicero, Illinois

Merry Christmas

ROMAN VIllAGE INN
Phone DElcwarc 7-8733

1615 Burling

Merry Christmas

ORIGINAL ART C0.
Phone ANdover 3-5986
543 Weet Lako Street 

Merry Christmas
WHT NOT RESTAURANT

Famous For Home Cooked Mcals 
Phone Naperville 712 
NAPERVILLE, ILL.

Merry Christmas
MARKIZ PAINT & 

WALLPAPER
3513 W. Lau rence Av«., 
Phone KEystonc 9-3220

Merry Christmas
PARK INN GARAGE
MR. E. DAV1D, owner 

CA 7-9136, 1211 N. California
 Chicago, Illinois

Merry Christmas
DELAffARE T0WERS

Phone WH 4-4245 
25 East Dclaivare Piure

Chicago, Illinois

Continued on page 6



A DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadieni? gruodžio 22 1956

(Continuation prom p. 5)

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

Monsirnor F. J. Karabasz
SACRED HEART 

CHURCH 
4602 South Honore St.

CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming vear bring 

prosperity to all.

ST. TOSEPH’S 
CHURCH '

275 East 15th Street
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring prosperity to all

A. J. BABARSKY
FLOORING CO., INC.

Phone SKyline 5-7717, 93 E. Main Streel

CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring

prosperity to all.

G I H L E’ S 
PINE KNOT

FINEST’S OF 
Steaks - Chops - Chicken 

Sandwiehes
OPEN 24 HOURS

Phone NAperville 727
Ogden Avė., Route 34, E. of City 

NAPERVILLE. ILL.
MERRY CHRISTMAS 

May the coming year bring 
prosperity to all.

SCHAMBERGER 
BROS., Ine.

SCHLITZ WHOLESALERS
Phone AUstin 7-8146

4743 WEST KINZIE STREET 
CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

ALEK WASLEFF
Buildhig Maintemaace Co.

Phone Hanison 7*8578 
$42 S. Dearborn

CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

FRAZIER SHOPPE
Lamps and Lamp Shades Of 

Distinetion To Beautify 
Your Home

401 East Ogden
Phone FAculty 3-3348 

HINSDALE, ILL. %

MERRY CHRISTMAS

May the coming year bring prosperity to all.

FRIEND

■aįsaaac
J

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring prosperity to all

ALUMINUM DISTRIBUTORS, INC.
Phone EStebrook 8-6100

730- West Harrison
FOREST PARK, ILLINOIS

KUR GYVENTA BALTŲ PROTĖVIŲ
PRIEŠISTORINIAIS LAIKAIS?

ANT. KASAKA1TIS, Chicago, III

I. Ginčai tarp tankų bei vokiečių ‘'Tuo metu ištinka ‘lūžicų' vė), kurioje stovėjęs keturvei-
Lenkai, po pirmojo Pasaulinio1 i"*“0"* du "“"‘^iai. Nuo La- dia 'pagonių stabas -Svantevit” 

karo atgavę iš vokiečių dalį se-^V ?P‘° puola j, šiaurės apskriejęs vis, pasaulį. Prie
niau jų turėtų teritorijų, sukėlė “.^2,,“ ™. S“ švent°v's
tarp abiejų tautų karstus gin
čus dėl žemių. Lenkai tvirtino, 
jog jiems priklausanti dar dalis 
vokiečių gyvenamų sričių, o vo
kiečiai, — kad jie turį neginči
jamų teisių į žemęs nėt ligi Bū- 
go upės, nes l'gi tos upės prieš
istoriniais laikais gyvenę germa 
nai. O slavai anuomet tik rytuo
se už Būgo ir Pripetės balose 
buvę įsikūrę. Į tąjį gaižų ginčą 
įsiterpia Poznanės universiteto 
proistorės profesorius Jozef 
Kostrzevvski. Jisai tvirtina, jog 
slavų protėvynė nuo amžių bu
vusi tarp Vyslos bei Oderio (Od 
ros) upių, ir kad į tą teritoriją 
tik lenkai turį pilnų teisių. Pas
kutinė karo metu tasai profe
sorius, pasislėpęs nuo vokiečių, 
kad kuriame kacete nepaleistų

iš nuo amžių gyvenamų terito- buvęs laikomas tai dievybei bal- 
rijų. Užatakuotieji ir pralaimėję tas žirgas. Švėntavitas buvęs 
atsigriebia užvaldydami žemes pf-ipažintas visų dievų karaliu- 
rytuose net ligi Voluinės bei Ry- nąi ir priešu nugalėtoju (Vyties 
tų Mažosios Lenkijos. Dar ir iš prototipas?).
rytų traukia nelabasis nuoty
kis. Į Vakarus nuo Vyslos žio
čių pirmame geležias laikotarpy
je susikuria skryninių kapų kul-, 
tūra. Iš pirmykščių savo buvai-

Rugijos gyventojai vadinasi 

“ranal”

Iš Al. Bruecknerio išvedžioji
mų apie Velesą įdomi to lenkų

nių slenka toji kultūra pavys- mokslinnko, kultūrininko pozici- 
liais bei pabūgiais. Kaikurį lai- ja. Kaip žinome, jisai lietuvių 
kotarpį rodo jinai didžiulį verž- atžvilgiu nusiteikęs nedraugiš- 
lumą, užgrobia geroką ‘lūžicų’ kai: lietuviams net nepripažįsta 
kultūros teritoriją, prieina net jokio? mitologijos; o kai reikia 
ligi Žemutinės bei Vidurinės Si-1 paaiškinti slavų (?) mitologiją, 
lezijos (šlionsko). Charakteriu-i tai neišsiverčia neskolinęs dievų
ga tai kultūrai yra urnų išvaiz
da: veido formos, paskui pirkios 
formos.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

ALT - HANEKAMP 
FUNERAL HOME 

Phone IRving 8-2036
3224 W. Montrose

CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

BLACKHAWK
MACHINE CO.
656 North Albany

Phone SAcramento 2-3440
CHICAGO, ILL.

MERRY , CHRISTMAS
May the coming year bring prosperity to all.

THE RECORD MART
Phone AVenue 3-9191

4745 North Milwaukee Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

J/* jo dūmais, daug rašė tuo ginči- 
~ j jamuoju klausimu. Jis yra para- 

šęs: “Kultūra prapolska”, “Kul
tūra praslovvianska” ir “Od me
zolitu do wędrowek ludovv. Pre- 
historija ziem polskich”. šiuose 
veikaluose ir lietuviai gali rasti 
kaikurių sugestijų. Apie jas bus
toliau nusakyta.

“Mokslininkai vokiečiai, kaip 
paprastai, tvirt'r.a, jog skryni
nių kapų kultūra reprezentavu 
si vokiečių gyventoj' 3. 
daugumas proistorik;; ra nuo

iš lietuvių.
Va kaip tasai filologas aiški

na Rugijos salos pavadinimą. 
Pirmykštis rugių pavadinimas 
buvęs “režrož”. Vokiečiai “Rog- 
gen” pasiskolinę iš slavų. Ir Ru- 

Tačiau Sijos salos vardas kilęs iš rėžų 
(rugių) auginimo toj saloj. Čia
ir skverbiasi klausimas: kas ar-monės, kad tai buvusios baltų 

tautos — lietuvių, latvių bei prū timesnis tos salos pavadinimo

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

THE SNACK 
SHOP

Breakefast - Lunoheon - Dinner 
Modem — Air Conditioned

Phone VIrginia 78857
4454 So. Western Avė.

CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year brinv 

prosperity to all.

AXEL S.
TURNOUIST, Ine. 
Phone LAkaview 5-8832 

914 W. Belmont Avė.
CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring prosperity to all.

PARICHY
ROOFING and SHINGLE C0.

Chicago Phone AU 7-8228, Suburbau Phone FO 6-2880

1125 Garfield, Oak Park, Illinois

z

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

THE OAK PARK 
LAUNDROMAT

QUALTTY DRY CLEANING
JACK SCHREIBER, prop.

HOURS
Daily 8:00 AM. — 8:00 P.M. 

SAT. — 8:00 A.M. — 6:00 P.M.
Phone Vlllage 8-2234

802 So. Oak Park Avė.
OAK PARK, ILL.

MERRY CHRISTMAS 

May the coming year bring 

prosperity to all.

HI-HAT 
BEVERAGE CO.
2580 South Chrbtiana

CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

NICK M. PIERRE
SHEVEL TRACTOR 

CRANE W0RK
Excavating - Grading - Trucking

ORchard 3-0693
Golf Road

SKOKIE, ILL.

MERRY CHRISTMAS

May the coming year bring 
prosperity to all.

MR. CHARLES 
TINNER, IR. 

4753 S. Cottage Grove Avė.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

F. J.
FURNITURE

RE - UPHOLSTERING
Cu8tom Built Furniture 

2246 S. LARAMIE 
OL 2-6236 

CICERO 50, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

O. M. ZEIS 
LUMBER CO. 

Phone REpilblic 7-7900
6401 So. Bell Avė.

CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

KOSHGARIAN 
RUG CO., Ine.

Specializing In 
Rug Clieaning and Sales

17 Wost Hillgrove
FL 2-0243

LA GRANGE, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

JOHN G. 
HENNEBERGER

TRUSTEE
SANITARY DISTRICT

CHICAGO, ILL.

Merry Christmas

ZENITH RESTAURANT

5549 Belmont Avė.

Merry Christmas

NOVAKS
SERVICE STATION
SINCLAIR PRODUCTS 

8639 Cermak Rd., Riverside, UI.

ar baltiškasis rugys, ar vokiška
sis Roggen, ar slaviškasis rc> 
rež?

Il-me amžiuje mūsų eros Alek 
sandrijos geografas Ptolemėjas 
randa prie Venedų įlankos “Ve
lėtus’, kitų vadinamus veliotais, 
o iš VIII amž. Einhardo frankų 
metraštis juos vadina veletabais. 
Dar kiti juos vadina vilkais, o 
vėliau liūtikais. Velėtai gyveno

sų protoplastai. Tieji skryniniai 
kapai primena mums kitą skry
ninių kapų kultūrą iš neolito lai 
kotarpio. Josios tautos tuomet 
gyveno į rytus nuo Baltijos jū
ros, kaip tik į vakarus nuo Vys
los. Bronzos epochoj maža tebu
vo apie jas girdėti. Tiktai gele
žies pradžioj įsidrąsino, parodė 
didžiulį, bet nebeilgą gaivalin
gumą. Jos ‘lūžicų’ žemes trum-

n. Lenkų rašytojas suranda 

probalčius

Gabus lenkų rašytojas žurna
listas Josef Kisielewski, norėda
mas pririnkti daugiau medžia
gos rūpimuoju klausimu, suruo
šė su draugais išvyką į tariama; 
kadaise slavų gyventas vietas, 
pasiekė net Hamburgą. Iš su
rinktosios kelionėje medžiagos 
parašė didžiulį veikalą “Ziemia 
gromadzi prochy” (žemė krau
nasi dulkes). Pirmą kartą jis 
buvo išlystas 1939 m. Poznanėj, 

j antrukart 194L1 m. Londone.
Tame ultrapatriotiškame len

ko veikale ir mes randame kai- 
/ ką įdomaus. Tarp ko kito 60 pus

J?

MERKY CHRISTMAS 
May the coming year hring prosperity to all.

SHEFFIELD SERVICE STATION
MR. JOHN PALABINO, prop.,

Phone Lincoln 9-9421, 2436-40 Sheffield Avė.
CHICAGO 14, ILLINOIS

pai buvo pavergę Jau netrukus I Pr*e Odros upės ir Baltijos jū- 
turėjo grįžti į vietas, kur tasias!ros- Turtingas jų miestas kaip 
tautas užtinka istorija. Savo peminėjau’ buy° Volin su Veleso
riferijose ‘lūžicų’ tautos bei bal
tų tautos yra susidariusios arti
mas bendrojo sugyvenimo for
mas”.

Šioji ištrauka iš J. Kisielews- 
kio veikalo daug ką paaiškina 
ir iš mūsų praeities. Supranta
mesni tampa Vyslos, josios kai
riojo intako — Pilicos bei Pilia-

stabu. Tai vėlių garbintojai. Pa
mary ir daugiau yra miestų pa
vadinimų su kamienu “vėl”. An
tai prie Notečio upės stovi “Vie- 
lenj” miestas, toliau į pietus, 
jau Plocko srity, — “Vieliunj”.

Toliausiai į šiaurės vakarus 
prie Labos (Elbos) upės ir Bal
tijos jūros gyveno obodritai, ve-

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring

prosperity to all.

C L E A R 
PLUMBING CO. 

Mr. Walter Gertz, owner 
Phone STewart 3-8170

8636 South Racine Avė.
CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

P ARTY TIME 
SHOP,
Complete Line

Greeting Oards — Party Novelties 
And Table Decorations

709 W. Hillgrove
LA GRANGE. ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

ADOLPH 
M E RTIN S 

GENERAL CONTRACTOR 
Phone CLearbrook 3-0318 

Rand Road
ARLINGTON HEIGHTS, ILL.

lapyje štai ką Kisielewskis ra- vos miesto vardai. Mat, kur tik ^4 giminaičiai. Tarp daugelio 
šo: bebūtų baltas, vis pasistengia

...Lūžicų’ (vakarų slavų) | pasistatyti “pilį” nuo priešo ant- 
kiltis įžengia į geležies epochos puolių.
'"L1“1™ m Daugiau įrodymų, kur balty

gyventaJinai yra plačiai paplitusi, apau
ga naujomis formomis, pačiu 
išdirbtomis ar priimtomis iš pie-1 Taigi J. Kisielewskis, beran- 
tU, ji yra labai konservatyvi: (klodamas slaviškąsias dulkes, 
konservatiškiausiai ir prisispy- noromis nenoromis užtinka ir
rusi laikosi papročio deginti nu
mirėlius

probalčius, nes slaptai ir baltai 
per amžius vieni kitiems min-

veletų padermių pirmaujamąją 
vietą savo veiklumu bei drąsa 
užima “radarių”, arba “ratarių” 
padermė. Obodritai ir velėtai 
jau VIII a. buvo įsikūrę stiprias 
valstybes; palaikė artimus san
tykius su ciesorium Karoliu Did
žiuoju ir jojo įpėdiniais, — dėl 
to Vakarų Europos kronikose 
nenutrūksta apie juos žinių. Tik 
antrojoj XII a. pusėj tosios kil-

džioja ant kulnų. Kad tųjų mū-! galutinai buvo užlietos vo-

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

B O H RNELL
SHEET METAL &

, NEATING CO.
Phone BUckingham 1-4685

4212-16 Lincoln Avė.
CHICAGO, ILL.

Merry Christmas

HAMEL’S RESTAURANT
Phone GRovehill 6-9674 
5665 So. West«rt» Avė.

CHICAGO, ILL.

Merry Christmas >

CANHAM PRESCRIPTION 
LABORATORY

PR 6-1606, 6252 S. We«tern Avė. 
CHICAGO, ILL.

Merry Christmas
BIRCH PERSONNEL

CEntral 6-5670, Suite 1417
59 East Madtson Street 

CHICAGO 2, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

A. A.
CHARBONNEAU

CONSTRUCTION CO.
Phone PR 6-0771

3528 W. 63rd Place
MERRY CHRISTMAS

May the coming year bring 
prosperity to all.

M. Di FOGGIO 
& SONS

PLUMBING — HEATING 
SEWERAGE 

PHONES:
VI 2-3848 and VI 2-2461

2450 South La Šalie St.
CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

NORTH SHORE 
FLORIST

Flowers For Ali Occaskn.
290 Greenwood Avė.

GLENCOE, ILL

Tik tas užsitarnauja laisvę 

ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 

jų kovoja. Goefhe

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year brin 

prosperity to all.

S HE LT O N
CONCRETE
COMPANY

SPECIALIZING

Foundations - Sldewalks 

Driveways
PHONE IDLEYVOOD 2-6566 .

334 Prairie Avenue
HIGHWOOD, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.
MR. M. SCHUETZ 

BOERICKE 
& TAFEL

HOMEOPATHIC PHARMACY
Phone CEntral 6-2595

6 L Ūke St.
CHICAGO, ILL.

merry Christmas 
May the coming year bring 

prosperity to all.

GLAD - INN 
LIOUORS 

Phone ESterbrook 8-9615
334 Se. Uramie Avė.

CHICAGO, ILL.

sų protėvių gyventa Pamaryje, 
liudija ir kyšantieji iš germa
niškųjų bei slaviškųjų vietovar
džių potvynio kaikur dar baltiš
kieji.

Volin (kaikurie lenkų rašyto
jai tą miestą vadina “Volyny”, 
“1” tark kietai, 0 “n” minkštai). 
Skand;navai Voliną vadina Jom, 
arba Jomsborg. Tasai miestas 
stovi Odros upės žiotyse. Odra 
(Oderis) įteka į Baltijos jūrą; 
tai yra dabartinė Lenkijos su 
Vokietija siena.

Tame Voline anais pagonybės 
laikais yra buvusi šventovė, kur,

kiečių bangos. Vokiečių sostinė 
— Berlynas pastatytas velėtų 
žemėje.

Tarp Odros ir Vyslos Pama
ryje taip pat gyventa įvairių 
genčių, o gausiausi bene bus
kašubai. •

Kalbant apie kašubus, ten
ka pastebėti jau minėto A. 
Bruecknerio nuomonė apie juos. 
“Dzieje kultury polskiej” I, 44 
psl. jis sako, jog tai nesą len
kai, o pamarėnai, pabrėždamas 
amžinąjį polėnų (lenkų protė
vių) bei pamarėnų priešingumą.
Kiti lenkų rašytoja? visus Pama

pasak lenkų “istorikų,’proslaviaj ri0 autoch^nus priskiria prie 
Hipvaifi ..VoioJ slavų. O geografo Ptolomėj(?) garbinę dievaitį “Vėlės 

(Volios). Aleksandras Brueckne 
ris, lenkų slavistas, filologas 
Berlyno universiteto profeso
rius, tą dievaičio vardą kildina 
iš lietuviškų žodžių: vėlės, vel
nias, velėna (A. Brueckner, Mi
tologija slovianska, psl. 89). 
Brueckneris linkęs pripažinti Ve 
lesą požemių, mirusiųjų karali
jos dievu ir paties Volino mies
to vardą sieja su Veleso pava
dinimu. Šv. Ottono Barbergiečio 
gyvenimo aprašymo autorius 
Herbordaa (III.24) tvirtina, kad

Ptolomėjo pa
minėti du Pamary vietovardžiai 
— “Budorgis” ir “Askaukalis” 

— Bruecknerio nuomone, var
gu begalima pripažinti slaviš
kais.

Į Odrą iš dešinės pusės įteka 
Varta, o į Vartą taip pat iš de
šinės — Notec. Tų dviejų upių 
santakoje yra senas sena 3 mies
tas — Santok. Dėl to miesto ėjo 
nuolatinės kovos tarp lenkų, vo
kiečių ir pamarėnų. Supranta
ma, kad Santokas dėl to turėjo 
būti stipri tvirtovė-pilis. Jdo-

Voline augščiausia garbė buvusi i"1“1 mic9t° Pavadini.mi>. et‘- 
‘nelogiškai aiškina minėtasis Ateikiama mirusiųjų dievybei, ku

rią tasai Herbordas vadina sen- 
graikų mitologijos dievu Pluto
nu.

Jūroje, prieš Odros žiotis, yra 
Rugijos sala. Toje saloje yra di
dokas Arkonos miestas; , tame 
mieste buvusi kontina (švento-

Brueckneris: tai “zlev, stok, są- 
tok”. Lenkiškąjį “są” ištark 
“son"! Bruecknerio manymu, tą 
jį “sen” pal senovėje lenkai tar
davę “san”" Tuo “gal” ir pasi
tenkina taše? filologas, “Slov- 

(Nukeltt į 8 psl.)
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<r JAV DOLERIAI KITIEMS KRAŠTAMS

ROOSEVELT FURNITURE 
BENDROVE

I

2310 W. Roosevelt Rd. SEeley 3-4711
Sveikina Visus Savo Kostumerius, Esančius ir 

Būsiančius, su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

Ir Linki Visiems Jas Laimingai Ir Linksmai Praleisti

Roosevelt Furniture Bendrovės Direktoriai:
MRS. NELLIE BERTULIS, FELK A. RAUDONIS, 

Tarnautojai:

FRANK LANGVIS ir kiti.

EDV. ŠULAITIS, Cicero, III.

f

Šiuo metu, pasouliui pergyve-, 
nant neramumų bei nepriteklių • 
audras, daugelio kraštų gyven
tojų akys yra atkreiptos į J. A. 
Valstybes, kuriose tikimasi su
silaukti pasigailėjimo ir para
mos žalių dolerių formoje. To
dėl šio krašto mokesčių mokė
tojui nebelieka jokių svajonių 
apie mokesčių sumažinimą, nes 
vyriausybės išlaidos nėra apkar
pomos, bet dar padidinamos.

Suezo kanalo įvykiai ir su 
jais atėjusios pasekmės Jungti
nėms Amerikos Valstybėms yra 
išlaidingos ir, jeigu kanalas ne
bus greitai atidarytas, reikės ne 
vieno m&iono colerių Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir kitų Va
karų Europos valstybių para
mai, duodant šienas kraštams 
galimybę nusipirkti gyvybinės 
reikšmės turinčios naftos.

56 bilionai dolerių
Nuo II Pasaulinio karo pabai-] 

gos iki šių dienų JAV kitų kraš
tų paramai yra išleidusios 56.1 
bil. dolerių, ir manoma, kad iki 
1957 m. liepos 1 d. ši suma pa
augs iki 61 biliono.

1946 m. ekonominei kitų kraš 
tų paramai buvo išleista 4,066 
mil. dol., o karinei — 679 mil. 
dolerių, gi šiais metais vaizdas 
pasikeitė ir ekonominė parama 
sumažėjo ik^ 1,900 mil. dol., bet 
karinė užaugo iki 3,000 mil. dol.

Egipto prezidentas Gamai Ab 
dėl Nasser vėl tikis»i gauti iš 
JAV paramos ir atrodo, kad 
jam yia nemaža vilčių ją gauti:

belieka tik sušvelninti vedamą 
liniją savo krašte.

Bendrai Artimieji Rytai ga.i 
būti išlaidingi Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms. Kai kurie 
krašto administracijos valdinin
kai palaiko du projektus, kurie 
pareikalaus nemažų finansinių 
išteklių, norint palaikyti ilgalai
kę taiką minimoje srityje. Vie
name šių projektų > ra nubrėžia
mi planai dėl Jordano upės slė
nio išvystymo, o kitame — kal
bama apie įkurdinimą arabų pa
bėgėlių, kurie prarado savo na
mus, sudarant Izraelio valstybę. 
Vertinant piniginiu mastu, vien 
tik šie du projektai kainuotų 
200 milionų dolerių.

Paramai didėjant

Prieš kelis mėnesius kaikurie 
valdžios pareigūnai ir kongres- 
manai buvo pasisakę už užsie
niui siunčiamos paramos suma- 
žimą. Buvo r pskaičiuota, jog 
ši pagalba galėtų būti sumažin
ta iki 4.2 biliono dolerių, o kai 
kurie net planavo paramos do
lerius apkarpyti vienu bilionu.

Bet šiandien ankstesnieji pla
navimai yra jau bereikšmiai ir 
vietoje paramos sumažinimo 
kalbama apie jos padidinimą, ku 
ris dar nėra galutinai užfiksuo
tas rašytoje formoje.

.Jeigu Suezo kanalas pasiliktų

uždarytas ilgesniam laikui, JAV 
parama Vakarų Europos vals
tybių naftos ir anglių trūkumui 
nugalėti galėtų siekti vieną bi- 
lioną dolerių. Be to JAV turi 
būti pasiruošusios apmokėti dalį 
išlaidų, kurios iškils valant Su 
ezo kanalą nuo nuskendusių lai
vų, užsilikusių iš anglų — pran- 
cų ir egiptiečių ginkluoto susi
rėmimo laikų.

Kitas išlaidų šaltinis, iškilęs 
tik prieš mėnesį, yra 100,000 
nuo komunistinės vergijos pa
bėgusių vengrų pabėgėlių įkur
dinimui. Skaitant kiekvienam 
pabėgėliui 800 dol., susidarytų 
80 milionų suma, kurių didesnę 
pusę turėtų padengti JAV,

Matant tokias jau numatytas 
dideles išlaidas, šio krašto paja
mų mokesčių mokėtojams tikrai 
nebetenka galvoti apie atskaity
mų sumažinimą iš jų atlyginimo. 
Reikia būti patenkintoms, jog 
jie nėra pakeliami.

gos ir vadovėliai. Informacijai įsakymus, P. Camps — Latvijos
kapus ir laidojimo vietas, Josi 
von Koskull rašo apie protes
tantų kapuose Romoje vžtinka- 

baltiečiams į Sibirą deportuotiI mas pabaltiečių pavardes ir kt.

pasinaudota pačia naujausia mt 
džiaga ir leidiniais. H. Brunavs 
nušviečia NKVD įvykdytus pa-

Nagrinėjamos pabaltiečių 
problemos

Vokiečių kalba leidžiamas žur 
nalas “Baltische Hefte” 1956 m. 
spalio mėn. numeryje daug vie
tos skyrė įvairioms pabaltiečių 
problemoms nagrinėti. Žurnale 
taip pat paskelbtas dr. P. Rėk
laičio straipsnis apie meno pa
minklus ir jų likimą po pastaro
jo karo Lietuvos sostinėje Vil
niuje. Straipsnyje, be kita ko, 
pažymėta, kad Aušros Vartai 
gausiai tebelankomi tikinčiųjų. 
Meldžiamasi prie jų net ir gat
vėje. Drauge duota bibliografi
ja ir nurodyta, kad lietuviškai 
Vilnių šiandien žymi taip pat o- 
ficialios Sovietų Sąjungos įstai-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
savo draugams ir lankytojams linki

ROCKWELL CLUB
ONA ir BALYS MULIOLIAI, sav.

VIETINIAI IR UŽSIENINIAI GĖRIMAI, - 
pradedant šampanu ir baigiant konjakais

bei miduoliu
3957 So. Rockwell St. VIrginia 7-8413

k

LINKSMŲ ŠV. KALfiDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams^

JONAS IR ANELE KINCINAI
BUCERNE IR GROSERNE 

4441 So. Honorc St. Tek YArds 7-1066 Chicago, III.

LINKSMŲ ŠV. KALfiDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

KAZIMIERAS IR PRANCIŠKA WERTELKAI
PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RŪŠIES 

SALDAINIŲ
Tel.4558 S. Washtenaw Avė. LAfayette 3-3713

%

LINKSMŲ ŠV. KALfiDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Mr. Michael Kiras
REAL ESTATE '

• 2419 W. Potomac St. Tel. BRu. 8-0798
% --------------- ■ ' - g

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkim savo draugams ir pažįstamiems

m

CLUB ALDO NA
2259 S. Western Avė., tel. VIrginia 7-8542

(anksčiau buvęs 2218 W. Ccrmak IUI.)

NORBUTAS ir ONUTĖ MARTINKAI, sav.

SHUKIS BUILDERS »

BRUNO SHUKIS & SONS

SHUKIS NAMŲ STATYTOJAI
TĖVAS IR SŪNŪS

6600 S. PULASKI RD., Tel. LUdlow 5-5900

Rezidencijos telefonas REpublic 7-8283

x Vėliau (už 2-3 mėnesių) ražtinė (ofisas) bus 
6433 S. PULASKI RD.

J

TTlerrv Christmas
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Ir Laimingiausių Naujų Metui
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Naujų Metų sutikimas bus iškilmingas. Iš anksto 
užsisakykite staliukus, pašaukdami telefonu, ar
ba atvykdami asmeniškai. Puiki muzika, skanūs 
valgiai ir taurė šampano sutinkant Naujuosius Me
tus nemokamai. Gėrimų, kaip vietelių, taip ir už
sieninių pasirinkimas didžiausis, nebrangiomis kai
nomis.

SANVIČIAI - CHILI

Loškite Shuffle-Board
STALO TENISĄ IR BILIJARDĄ

JONAS BUDRIK’S
1442 So. 49th Court, Cicero 50, III. 

Tel. T0wnhall 3-9472 >

i v

V

A. BRAZIS, B. KUNSTMANAS 

ir B. PAKŠTAS 
Sveikina su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
visus savo klientus ir pažįstamus

Miduolia, Skaidrioji, Lemon-Ice ir kiti gėrimai gaunami 
Balio Pakšto Likerio parduotuvėje

38th St. ir So. Califomia Avenue (kampas)

Telef. VIrginia 7-8252, Chicago 32, III.
-4>

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Hnlri Henriams, kostumeriams ir pažįstamiems

MONARCH
LięŪORS

Mr». a. naujokas

Čia yra didžiausias pasirinkimas visokių rūšių 
vietinių ir importuotų gėrimų nupigintomis 

šventėms kainomis.

ALEKSANDRA NAUJOKAS sav. 

3529 S. Halsted St. Tel. YA 7-6054
------------------------------- r-

-------------------------------------------------------------------------
LINKSMŲ SV. KALfiDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JUOZAS IR ANASTAZIJA 
KILAI

MEAT MARKET
2640 West 69th St. Tel. PRospect 8-5270

------- r...................... .......
' ' ’ '

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

linki savo klijentams

BRONĖ ir ALEKSAS

URBONAI
MAISTO KRAUTUVE

4559 S. Hermitage Avė. Tel. FR. 6-4290, Chicago 9.
V- — - •
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DIENRAŠTIŠ DRAUGAS, ČTCGAGO, ILLINOIS ŠeJtadienis, gruodžio 22, 1953

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems parapijonams, draugystėms, 
ir parapijos draugams. Taipgi sveikiname 
"Draugą" su visu štabu ir visus "Draugo" rė
mėjus.

NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGAI
PREL D. MOZERIS J. VYŠNIAUSKAS
E. ABROMAITIS P. GEDVILĄ

Paskutiniais laikais kitas len- Ir germanai žemę dirbti taip J/ 
kų mokslininkas, berods prof. pat yra išmokę iš baltų. Kaiku-: 
Tatnovskis, slavų lopšį nukelia rie vokiškieji žemės darbo įran-! 
tarp Senos bei Dniepro upių. Tai kiai ir veiksmai: arti ackern, 

nik etymologiezny języka polskie visiškai pakeičia situaciją. Tat arklas — Hagenpflug, akėti - 
go” autorius. Kad būtų jisai dirs probalčių gentims atsiranda vie. eggen, akėčios — Egge; rugiai'1 
telėjys į Lietuvos žemėlapį, bū- tos Vidurio Europoj. Ir tik iš - Ruggen, kviečiai VVeizen;

; tų atradęs daug Santakų, ir ne- jos, bekovodamos su kaimynais, šuo, kundelis _ Hund. Tai šių 
būtų reikėję savo autoritetą pa- stumiasi prie jūcos ir į rytus. dienų pavadinimai, o kokių jų 

V Landa bQta senovėje žinių nėra.• I
Tųjų kovų pobūdį vaizdžiai Tūlas gali pamanyti, kad tai 

nusako žodis “landa”. Čia pači- es3s tik baltų ištyrimas, nesą-, 
tuotame prof. J. Kostrzewskio mo^- Nes, girdi, ko galį išmo- 
veikale “Kultūra prapolska” ran ky ti baltai, patys neką mokė- 
dame žiaią, jog lenkai įsikūri- darni. Anaiptol ne taip! Puola
mo vietą kur miške žiloje seno- baltams laisvę ir tokias
vėje vadinę “lęda, lędzina” (skai s3-y&as> kokias buvo turėję jų 

Čia duodu dar kiek vietovar- tyk: lenda, lendžina), — juk tai m°kiniai, tai ir šiandien jie, tie 
džių, skambančių nei vokiškai, baltiška “landa, landynė, lindy- baltai, apsčiai pagamins civili
nei lenkiškai; juos ėmiau iš že- nė”. J. Kotrzewskis apie tų žo- zaciRių bei kultūrinių vertybių, 
mėlapio, pridėto prie minėtojo J. džių kilmę randa reikalo nuty- Per 20 metų nepriklau 
Kisielewskio veikalo. Prad.edu lėti. * somn °-vvpmmn KoHoi vro
nuo labos, einu ligi Vyslos. Vie-

Kur gyventa baltų?

(Atkelta iš 6 psl.)

remti nelemtuoju “gal”
Vokiečiai skelbia, kad Pama

rio žemėse nuo žilos senovės gy
venta germanų, o lenkai — sla
vų. Lietuviai tuo k’ausimu ne
daug yia ką pasakę. Tosios že
mės laukia neutralių, objekty
vių tyrinėtojų.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Mano manymu, tatai reikėtų

A. PETKUS
JEWELERf

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

2502 W. 69th St. Chicago. Illinois

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linkiu

VISIEMS LIETUVIAMS

DR. S. A. BRENZA, M. D.
CHICAGO, ILLINOIS

\;=

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
proga nuoširdžiai sveikinu 

savo parapijiečius, draugus ir pažįs
tamus. Linkiu, kad švęsdami šias 
šventes ramioje nuotaikoje, prisimin
tume brolius lietuvius, kurie kenčia
pavergtoje Lietuvoje ir Sibire.

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

somo gyvenimo baltai yra paro- 
. dę, ką jie sugeba.

VII. Baltį) kovos istoriniais 
laikais

tovardžius paduodu lenkiškai; 
kaikuriuos skliauteliuose ir vo- 
kiškai Taip baltų gentys iš landos į 

landą stumiamos gerųjų kaimy- 
pių yra šios vietovės: Tymin įmi klajoklio medžiotojo gyveni- nų, kuriuos jie išmoKė žemės 
(Demmin); jotvingių gyventoje mą į sėslųjį, “įlenda” į mišką, ūkio darbų, istoriniais laikais at: 
Lomžos žemėje, nebetoli nuo Būapsirenka kur prie vandens pa- siduria Baltijos pamary ir prie! 
go upės, yra kaimas Tymianki; į togesnę sau vietą, išsikerta me- Būgo upės. Tik 1282 m. Lenkų ! 
Malkinis (Malchin) — tuo pat džius, išdirba žemę ir pelnosi karalius Leškas Juodasis Liub-1 
vardu yt a prie Būgo miestelis sau duoną. Tą vietą pirmutiniai lino srity ties Krivės kaimu nu- 
ir Vilniaus-Varšuvos geležinke- mūsų artojai tuo tarpu tiesiog gali jotvingus ir galutinai juos 
lio stotis; toliau į rytus paodry pavadina “landa, landynė”. To- pa.-alino iš istorijos arenos 
— Derlow (Ruegenwalde), Pila- bau, kitoje landoje, įsikuria ki- (cvietkovvski, Węurowki po kra- 
towo (Pilatau, — kai 1936 m. ta giminė. O kur žemės darbo ju. Lubelszczizna). O ten šiau- 
vokiečiams užėjo šutna keisti įrankiai? Ugi čia pat miške — rėš vakaruose vokiečiai užliejo

šitaip aiškinti. Mūsų protėviai, 
kažkur klajoję pietuose-rytuose, 
atsikraustė pagaliau į Vidurio 
Europos miškų zoną. Pakeisda-

Pamary ir Rytprūsiuose nevo
kiškus vietovardžius į vokiškuo
sius, ir Pilatau pakeitė į Schloss 
berg, nes, girdi, senovėje čia bu
vusi riterių pilis). Toliau, tarp 
Odros bei Vyslos — Naklo (Ank 
lam), Gambin, Plathe, Varpno 
Nove (Neuwarp), Gardna, La- 
buš, Kolpino; dar toliau į rytus 
— Radunia — ežeras ir upė, No 
vogard (Narjard), Starogard 
(Stargard), Bialogard (Bel- 
gard), Tymiennik) (Temnik) ir 
kt

IV. Kovų pobūdis
Probalčius prie Baltijos jūros 

yra atbloškusios, dąr proistorės 
laikais, nuolatinės nenuilstamos 
kovos su kaimynais — slavais 
bei germanais. Kad mūsų protė-

šaluu Tai pirmykštis arklas že 
mei ardyti, arti. Tuos primity
viuosius arklus galima matyti 
pajūrio ir vakarų muzėjuose.

pamarenus.

VI. Baltai moko slavus bei 

germanus žemės darbo

Baltų kovo3 su kaimynais vy
ko visu plotu. Dirstelėję į kovų 
tereną, pastebėsim-*, jog jis, tas 
terenas, yra gausiai nusagsty
tas sutvirtinimais. Čia pilis, ten 

Visi esame gobšūs į svetimą, pbiakalnis, aure piliava. Visa tai
o ypač stipresnieji. Slavai, šaky. aPžvelgę nustebsime, kiek ener- 
sim lenkai, įsibrovę į tą patį miš ^J°s’ darbo yra įdėję tie 
ką bemedžiodami, aptinka lan- atkaklūs mūsų^ protėviai, besi- 
doje įsikūrusiąją baltų giminę, gildami nuo žiauraus priešo, 
paveržiu iš jų tą landą, nė var- paskutinio kąsnio nešamo 
do nebepakeičia, atima darbo i burną jis neišpieštų, 
įrankius ir visus gyvulius. Net Liublino sritis pietuose, vieto- 
pavadinimus tuos pačius palie- Vė Nur-“Piliški” (taip lenkai va 
ka. šaka tai “socha”, — rusai dina tą visai lietuviškai skam- 
taria “sacha”. Arti — oračj, ar- bančią vietą prie Būgo) ir paga- 
tojas — pradžioje, J. Kostrzews liau toli šiaurės vakaruose čia 
kio liudijimu, artai, vėliau ratai, paminėtoji “Pilate” tfarp Odros 
orač. Karvė — karva 'dabar bei Labos upių įsakmiai mums

viai yra darę įsiveržimų, pasak krova), eržilas, aržilas — arz byloje, ^okią didžiulę teritoriją 
J. Ko8trzewski, į slavų žemes, (dabar ogier), avis — ovea. Net Prara^? baltai, kad ir drą- 
tai galimas daiktas. Pet kaip jieI ir šunelį baltiškai šaukia: šuja, S'a2,’ ^kakliai ją begindami, 
yra atsiradę Pabaltyje? Nepa-1 arba kundelj. Rugiai - pradzio- sis baltas tokioge sąlygose tu_ 
sako. Tikriausiai ne jūromis bus je rež vėliau žyto; rusų ir da- rėjo kada laiko rūpintis kultū- 
atplaukę. ‘ bar rožjr avižos—ovies ra?

... ..................... ----- =r-
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Doctor Walter Swiatek
OPTOMETRIST

22b9 WEST CERMAK RD. VIRGINIA 7-6592

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

L. ABARAVIČIUS
Agentas — New York Life Insurance Co.

7351 S. Western Avė. Chicago 36, III.
Office Tel. PLaza 2-5932

Residence Tel. GRovehill 6-4789

<2^
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime savo klientams, kurie taip uoliai rėmė 
per 1956 metus ir tikimės, kad dar nuoširdžic/j 

bendrausime ir ateinančiais 1957 metais.

SHERMAN’S, INC.
Vyraujanti rūbų krautuvė vyrams, Town of Lake 

kolonijoje
4648-50 So. Ashland Avė. prie 47th St.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

linkime draugams ir pacijentams

Dr. A. P. STULGA ir Šeima
2723 W. 71st St. GRovehill 6-6785

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Mr. ir Mrs. Wm. J. Kareiva
Savininkai

BILL K’S LIQUORS & TAPROOM
4644 S. Paulina St. Tel. BIshop 7-9590

CHICAGO 9, ILL.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKIU SAVO PACIENTAMS, DRAUGAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS

CHICAGO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

VALDYBA IR DIREKTORIAI

tariame širdingą ačiy ir linkime

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
visiems mūsų taupymo ir skolinimo 

nariams ir visiems lietuviams

6245 SO. WESTERN AVĖ.

JOHN PAKEL, President 

CHICAGO 36, ILL.

Harry’s Druįį Store
PRESCRIPTION DRUGGISTS 

HARRY BEILIN, R. Ph. G.

2325 S. Loavitt St. Chicago, III.
Phone CLiffside 4-6857

DR. P. KISIELIUS
Tel. OLympic 2-4159

1435 So. 49th Court Cicero, III.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.
7^
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LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

linkime
visiems mūsų draugams ir klientams.

SEIGAN CO.
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĄ

Visi pardavėjai kalba lietuviškai

4622 So. Ashland Avė. Chicago, III.
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