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KOMUNIZMO METODAI ŽMOGUI PAVERGTI 
• 

SĄLYGINIAI REFLEKSAI ENKAVEDISTŲ PRIEMONĖ 
"PERAUKLĖTI" 2MOGŲ "BRAIN WASHINGM 

J. J., Chicago, IH. 

me, kai tai daroma ne be pa- reiškinius stengiasi išaiškinti 
grindo. prof. Pavlovo sąlyginiais ref-

leksais. Iš pasirodžiusių spau 
doje straipsnių, atrodo, admi-

Šiandien žmonija yra pasida 
linusi į du priešingus pasaulius. Kodėl jie kaltino save? 
15 vienos puses stovi laisvasis S m u l k i a i m e s neilnome ^ ų „jį D: y . Gallery straipsnis 
ar taip vadinamas Vakarų pa- ^ ..perdirbimo" meto- yra arčiausiai tiesos. Nereikia 
sauhs, kur žmogaus teises dar ^ . ^ ^ ^ k a d k o m u n i 8 t i n ė par-
nėra panaikintos,ir žmogaus as- d a u g i a u ž m i ų p r j L g p n m k a p r o ̂  m o k ė j o mo)ish pakinkyti 
menybė egzistuoja toje formoje, ^ a k s a u g o j a m a 8 8 i e n a s ^vo ̂ ^ sustiprinti ir hau-
kaip mes ją esame pripratę ma- imm u_.„^.„ «. ™^*n„ .̂.v„> ^..„z w « ia^imai kurie tu 

niskas "aš" 

ir "vaisiai" to pragariško darbo Jausi mokslo išradimai, kurie tu 
. - " ^ via daugiau mums žinomi So- rėjo tikslą žmonijai padėti, bu-

eia dar laisvas ir v i e t i n i s p i l i e t i s pamažu tampa vo enkavedistų panaudoti pik-
net daromos pastangos vis dau- „ k e i s t a s „ t a i gj š h m d i e n tf t i k 3 l a m s . P a n a s i i i ir Pav-
giau suteikti jam individualių ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g a r g ū a į į ^ f c t f refleksai 
t e m m - suprasti. Pav. vienas stipriau- tapo žiauriu enkavedistų įran-

Iš kitos pusės prieš mus stovi šiai įgimtų žmogaus savybių kiu. 
komunistinis pasaulis, kurį su- yra apsigynimo instinktas. Lais- Pavlovo mokykla 
daro Sovietų Rusija su sateli- varne pasaulyje kiekvienas tei
tais : Raudonąja Kinija, šiaurės siama8 asmuo, net jeigu jis yra 
Korėja, Lenkija, Bulgarija, Ven ir kaltas, visomis išgalėmis sa-
grija ir kitomis pavergtomis ar ve gina. Tuo tarpu, kaip žinoma 

Pažiūrėkime kas gi buvo tas 
Pavlovas ir jo sąlyginiai reflek
sai. Profesorius Ivan Pavlovas 

jau baigiamomis pavergti tau- iš sovietinių teismų praktikos, į gimė 1849 m. ir mirė 1936 m. 
tomis. ten teisiamas, jeigu jis yra net 

Komunizmo vadai, apgalvo- visiškai nekaltas, kiek įmanyda-
tais iš anksto būdais ir pagal mas kaltina save. Kamenevas, 
nustatytą planą stengiasi j§ga Žinovijevas, Bucharinas, Ra- fiziologijoje, už ką 1904 m. ga-
''perdirbti" sovietinį pilietį pa- dėkas ir kiti komunizmo seni vo Nobelio premiją. Po bolševi
kai naujas idėjas ir padaryti "apaštalai" buvo kietai užsis- kinio perversmo prof. Pavlovas 

Leningrade. Jis buvo garsus ru 
sų fiziologas ir daugiausia pa
sižymėjo virškinamųjų sulčių 

STAGIRIEČIO VYNAS 
G. K. CHE^TERTON 

— 

Ar Tomas Akvinietis buvo 
mokslininkas? Tiesa, eksperi
mentinių mokslų srityje jis nie
ko nepadarė. Jis nesidomėjo net 
ta eksperimentine veikla, kurią 
buvo atlikusi prieš jį gyvenusi 
karta, vadovaujama Alberto 

giriečio (Aristotelio) vyno. Ir 
kaikuriems iš jų tasr* vynas per-
stipriai veikė ir mušė į galvą. Jų 
tarpe galima paminėti Abelpar-
dą, žymų Paryžiaus filosofą, ku 
rio meilės istorijos iki šiai die
nai domina romantikos mėgė-

Didžiojo. Tačiau nepaisant to, jus. Jų tarpe buvo ir Sigitas, 
jis yra didelis mokslo laisves teologas iš Brabanto, kuris sa-
ugdytojas. Jis yra išdirbės to- v0 filosofavimais vos nesugadi-
kius principus, kurie, teisingai no viso Akviniečio darbo. Iš 
suprasti, gali labiausiai apsau- tikrųjų, klaida niekada nėra 
goti mokslą nuo tamsumo per- taip pavojinga, kai ji yra labai 
sekiojimo. Pva. Sv. Rašto klau-
sime, Tomas Akvinietis atkrei
pė dtmesį | tą faktą, kurį vi-

arti tiesos. Sigitas iš Brabanto, 
sekdamas arabiškais aristote* 
lininkaia, pradėjo skelbti teori-

siškai pamiršo keturi pamišę ią kuri daugeliui modernių žmo 
sektantinių kovų šimtmečiai, bū
tent: kad Sv. Rašto prasmė to
li gražu nėra aiški *savaimi. 
Mums dažnai reikia ją išsiaiškin 
ti kitoms tiesoms padedant, šio 
je srityje svarbią vietą užima 
mokslinis darbas ir jo paruoš
tas mokslinis komentaras. Bet 
žmonės mėgsta būti suviliojami 
intuicijos. Taip, 19 Šimtmečio 

nių būtų atrodžiusi visai ta pa
ti, kaip Tomo. Tačiau, prieš Šią 
teoriją Tomas išėjo visa savo 
jėga. 

Sigitas paskelbė mokslą, kad 
gali būti dvi tiesos: kad Bažny
čia gali būti teisinga žiūrint te
ologiškai, bet klaidinga, žiūrint 
moksliškai. Viena esanti ant
gamtinė tiesa, o kita esanti na-

jį visiškai skirtingu nuo laisvo- \ pyre savo idėjose, tačiau teisia-
jo pasaulio žmogaus. Nors tos mi vienbalsiai visi prisipažino 
idėjos ir metodai yra priešingi '•šnipinėję" svetimos valstybės 

smegenų dalių elektros sroves aiškinkime bendrai kas tai yra 
pagalba. t i tas refleksas. 

3. Pašalinimag paskirų gal- Refleksas yra nepriklausąs 

pasiliko Rusijoje ir buvo komu 
nistinės partijos labai gerbia
mas, apdovanotas įvairiais rau-

žmogiškai prigimčiai bei teisei, naudai. Prokuroro Višinskio tei donais ordinais. Panaudojant j v o g ^ g ^ ^ ^ operacijos nuo valios veiksnys (pav. štai 
tačiau komunistine partija sen- siami, jie Šmeižė save kiek įma-' virškinimo fiziologi jos tyrimams \ .., ,_„_ _„_ _ . — t 
timentų nepripažįsta ir žiauriai nj'dami, kas buvo visiškai nesu- šunis. Pavlovas pastebėję laljai 
"pagal planą" tas savo idėjas prantama laisvo pasaulio žmo- keistus reiškinius iš nervų sis-
enkaveiistų rankomis įgyvendi- gui. Prisiminkime "prisipažini- temos 'pusės ir taip jo bandy

mą" tokio dvasios milžino, kaip mai privedė jį prie išaiškinimo 
vengrų kardinolo Mindszenty, fiziologijos sąlyginių refleksų. 

Laikui bėgant, susikūrė net 
speciali Pavlovo mokykla, kur 
sąlyginių refleksų pagalba buvo 

na 
Komunizmo dabartiniai ideo-

jant tų augščiau minėtų meto- nant bet kurios rūšies jutimo 
dų pagelba buvo nustatyta, jog organą-receptorių, nuo kurio 
galvos smegenų žieve yra pa- nervinis impulsas tampa nusiųs-
dalinta į atskiras sferas, kurios tas į atitinkamą nervini centrą 
atlieka sptciales funkcijas. Taip galvos smegenyse ir iš ten at-

logai įsivaizduoja valstybę lyg kuris viešai teisme prisipažino Laikui bėgant, susikūrė net u ž p a k a l i n ė j e g a l v 0 g gmegenų da- gal į atitinkamos rūšies reflek-
milžinišką mašiną su be jale ma nebūtiems apkaltinimams. speciali Pavlovo mokykla, kur 1 . r a n d a a i regėjimo sfera, že- torių pav., raumenį ar sekre-
žycių bei didelių ratukų Tie ra- ą remin^ l a i s v a m e sąlyginių * f £ * * ^ ^ mai iš šono - klauso, sfera, tor i* liauką ir pan. Kad būtų 
tukai tai lyra- koimimstimo p a - ^ b u y o b a n d o m & a i š k i n t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ virš jos - ptdyttjimo bei mo- geriau suprantama, paimkime 
sauho piliečiai o mašinistu yra k a n k i n i m ų b a i m e J d a l i e s g a l * * ^ * * ™ ^ * ^ ^ torinė sferos; klausos sferos bet kurio paprasčiausio reflek-
neklaidinga komunistine par- . ^ enkavedistai 

genų, to cenuuumo nCrvH^»- priešaky randasi kalbos sfera so pavyzdį. tija, kuri valdo tą didžiulę ma-
šiną-valstybę. Tos mašinos pas
kiri ratukai privalo suktis jiems 
paskirta kryptimi Ir jei kuris 
ratukas pradeda suktis klaidin
ga kryptimi, mašinos veikimas 
sušlubuoia. toksai ratukas turi 
būt panaikintas ir pakeistas ki
tu. 

Komunistinė partiia savo pi
lietį stenrasi padaryti bevaliu 
ratuku visiškai paklusniu parti
jos vadų nurodymams. Sovieti
nis pilietis nedali turėti savo 
"aš", jo pasaulėžmraturi būti 
tokia kaip yra nurodyta parti
jos vadu. Tik tokioje padėtyje 
toks pilietis yra toleruodamas, 
o šis gi ne dreba iš baimės bū
ti likviduotam, t. y. būti pakeis
tu kitu "ratuku". 

temos organo, bet visus zmo- . .^ 
gaus psichinio gyveninio reiš-
kiniusr 

tai ir tiesa, nes enkavedistai 
yra nepalyginami kankinimo 
meistrai. Tačiau, vis dužn'au pa 
sireiškia faktai, kurie liudija, 
joj be kankinimo baimės dar 
yra ir kitos priežastys, kurios 
gal daujiau reikšmingos keis
tiems sovietinio pasaulio reiški
niams išaiškinti 

Prieš kiek laiko girdėjome 
^er radn'ą bei skaitėme spaudo-
ie, jog iš Raudonosios Kinijos 
kalėjimo buvo paleisti viena mo 
teris ir jaunas vyras. Jie ten 
buvo nuteisti už neva "šnipinė
jamą" svetimai valstybei. Vyras 
tos moters buvo dar paliktas 
kuriam laikui kalėjime, neva dar 
didesnį nusikaltimą buvo pada
ręs. Kai tie du augščiau minėti ^ o s iš baltos ir pilkos smege-
asmenys pateko į laisvąjį pašau- nų medžiagos. Baltąją medžią 
lį. kur jiems iau negrėsė j o k s 1 ^ "udaro nervinių skaidulų 

k, 
• - . . • 

Kiekviena iš tokių paskirų sfe 
Kai m*s žmogui, jam nema

tant ir nežinant, staiga įduria-
me adata, jis, aplenkiant jo va
lią, instinktyviai tą ranką at
mes priešinga įdūrimui krypti 

mokslininkai buvo pamanę, kad tūralioji tiesa, kuri prieštarau-
kiekviena intuicija apie gamtą Į ja antgamtiniam pasauliui Ir 
jau yra savaimi tikras gamtos kadangi mes esame natūralis-
mokslas. Lygiai taip 17 šimtme- tai, tai galime sakyti, kad Baž-
čio sektantai nejučiomis pateko nyčia yra nonsensas. Bet jeigu 
į išvadą, kad kiekvienas nujau- mes esame krikščionys, tai mes 
Urnas apie Sv. Raštą yra savai- turime pripažinti, kad krikščio-
mi tikras jo aiškinimas. Ir taip nybė yra teisinga, nepaisant to 
susidarė du frontai. Privačios nonsenso. Kitais žodžiais beta-
teorijos apie šv. Raštą ir pri
vačios teorijos apie gamtą pla
čiai pasklido ir ilgainiui susitiko 
kaip priešai, šiandien tas fron
tas jau neatrodo toks tvirtas. 
Moksliniai faktai, kurie atrodė 
prieštarauja tikėjimui 19 šimt
mety, yra laikomi nemoksliškais 
20 šimtmety. Net materialistai kėsinimas prieš jį. Tomui nėra 
atsisakė materijos. 

tomas Akvinietis buvo nusi
žeminęs žmogus. Bet jis nebuvo 
toks, kuris labai didžiuojasi sa
vo nusižeminimu. Jis mėgo tyri
nėti mažiausius dalykus. Bet 
jis nebuvo, kaip modernieji moks 
liniukai, kurie tyrinėja slieką su 

« i i • •« ~»*i^«, rų sudaro daugybė nervinių cent 
Pavlovo Hlygmm rrfletaų ^ J ^ £ ^ 

mokslas yra labai platus ir kom- . ,, •ttl i. 
plikuotas, tačiau paduodant to t ^ Z S ^ ^ ^ i B m*« ̂ uo atveju nervinis unpul- £ £ " ^ 3 * 2 ^ ? 2 * 2 ! 
mokslo W.svarbesnius g g ^ ^ 3 3 E 2 ' ~ - - M * ^ į į ? į ̂ ėtų^ $£&'&£ £ 

2 ? " 2 2 L 3 t>^ kūno raumenys pradeda atšaki-, 8 ^ n ^ e
n ^ t e n S ^ t o t m * n u o s U e k o ' nelaikydamas jo 

valią, tuojau buvo duotas įsa- ** **£*u- « » ™*°}eli* 
ir eUiniam skaitytojui. Prieš 
kalbant apie sąlyginius reflek
sus 

riant, Sigitas perskėlė žmogaus 
sralvą pusiau. Jis paskelbė, kad 
žmogus turi du protu: su vienu 
iš jų jis privalo tikėti, su ktal 
— netikėti. 

šis mokslas daugumai atrody
tų, kaip tomizmo ironija. O TV>-
mui atrodė, kad tai yra pasi

rieti susitraukimais. Pvz. suer-

galvos smegenų žievėje buvo at
rasta tokios sferos, kurios netu-

yra paveldimi nuo tėvų. Pav.Į — 
naujajimio intinkstyvus patrau diškumui ir grožiui Ar šių die-: laikraščių, nei bibliotekų, nei te-

- : « ; - » tT̂ Mf̂  ^li 4„*;«,„ „<™f' kimas prie motinos krūtų yra nų filmai atitinka žmonijos kul-, atro, nei koncertų. Ką jau beri nei motorinių, nei jutimų cent . , . -, , « i -̂ . • :* * i« -#% u «. ' • « tJL. ».- • • »ti 
** r r^ i rMoi m i m t o n * v » f l A l r a o a Qol \ r_ • i i T i m o m v o i l r o l i i i 9 F l o i i o r o l l a I i i l ^o lKAf i « n i n r i r t V i n v n i o i r Į r i t i n i Nestebėtina todėl, jei komu- pavojus, jįe kiek įmanydami pra pluoštai, kurie eina iš įvairių sferoj buvo pavadintos &y**i įgimtas refleksas. Sajy- tūriniam reikalui? Daugelis jų kalbėti apie pobūvius ir kitus 

istinis pasaulis atrodo lyg mil- ,^0 gjrti savo budelius, komu- kūno dalių smegenų link ir iš ų' . .. feromia kurioa nas S"1*** S* refleksai skiriasi nuo neauklėja, nelavina, nenušviečia bendrus pasilinksminimus: nuo associacijos sferomis, kurios pas 
žmogų yra labai išvystytos. natūraliu" keliu bet yra sukelia-

Ši sfera nėra betarpiai sujung m\ dirbtinu būdu per neįprastą 

nistinis 
žiniška kalvė, kur enkavedistų' nistinis Kinijos te'sumą bei jos te.n atgal. Pilkąją galvos sme-
rankomis "perdirbamas" sovie- Pantvarką. Tą moterį dar būtų &em* medžiagą, ar taip vadina-
tin's pilietis. Kad toks darbas *raiima suprasti, nes jos vyras ma- galvos žievę sudaro visa ei-
būtų sėkmingesnis, sovietinis ten pasiliko. Tačhu pasielgimas l ė a f e r u ^ d^nsy0^ nervinių ta su jutimo arba motoriniu ko- bei reguliarų, ateinantį iš su-
pasaulis tapo atitvertas "gėle- t o j a u n u o i i 0 visiškai nesupranta centrų, žievė guli iš viršaus gal-( kiu nors centru, bet pagalba dau pančios aplinkos, jaudinimą. 
žinėmis", "banbuklnėmis" ar j m a s k u r i s neturėio ten iokiu V 0 3 sniegenų ir pas žmogų ji la- gyvės nervinių skaidulų turi ry-

bai gerai išvystyta, apgaubda- šį su visomis «galvos smegenų 
ma beveik iš visų pusių baltą- žievės dalinvs, todėl ir prilei-
ia medžiaga, kuri guli centre gal džiama, jog ši sfera derina vi 
vos smegenų, žievės paviršius sus gyvo organizmo reiškinius 
vra labai raukšlėtas su daugy
be įdubimų, kas daugiau vietos 
sudaro nerviniams centrams. 

įgimtų tuo, kad jie neatsiranda, plačių horizontų. Traktuojamos 

mas, kuris neturėjo ten jokių 
pan. sienomis ir kurios yra taip j ^ ^ i r ^ ^ j a n i f a r j 0 ar-
saugomos k-iip niekad dar žmo- timiems negręsė 
nijos istorijoje nebuvo girdėta. Prisiminkime "pripažinimus" 

Iš parubežinės zonos tampa' amerikiečių belaisvių, kurie pa-
iškraustyti visi gyventojai; iš- tekę į komunistų rankas, pasira-
kirsti medžiai bei krūmai, išpu- šinėjo įvairius protokolus apie 
renta dirva, kas palengvina sek- bakteriologines bombas, gyrė 
ti pėdsakus; visur įrengti minų sovietinę santvarką ir pan. Mes 
laukai. rubež!ai aptverti keliom gerai žinome, kaip yra nepaken-
eilėm spygliuota viela, per ku- čiamai blogos komunistinio pi-
rią dar paleidžiama stipri elek- liečio gyvenimo SP lygos, kalėji 
tros srovė; kas keli šimtai met
rų atstume įrengti bokštai, ant 
kurių su prožektoriais bei kul
kosvaidžiais dieną ir naktį budi 
akylus sovietiniai budeliai, o 
jiems dar padeda tam tikslui iš
mokinti pikti šunys. Parubežy 
viskas taip apgalvotai sutvarky

mai gi ten yra tiesiog baisūs, 
todėl visiškai pasidaro nesupran 
tama tų buvusių kalinių toks 
pasielgimas. 

Akivaizdoje šitokių faktų, 
laisvasis pasaulis stengiasi iš
aiškinti tuos keistus reiškinius 

Viena išdidžiausių neurologi
jos atradimų buvo įrodymas, jog 
paskiri galvos smejenų plotai 
-sferos valdo tam tikras atitin
kamų kūno dalių funkcijas. Pir
mas apie tai paskelbė vokiečių 
mokslininkas Franz Gali dar 
19 amžiaus pradžioje. Po jo, 
daugiausia 3 metodų pagalba 
buvo tiksliai, bei vaizdžiai įro
dyta žmogaus galvos smegenų 
funkcijos. 

Metodai: 
1. Tyrinėjimas galvos smege

nų įvairios rūšies navikų atsiti-

ir spaudoje vis dažniau pasirodo 
ta, kad iš sovietinio "rojaus" į j atitinkami komentarai, 
laisvąjį pasaulį net pelė negale- "The Saturday Bvening Post" 
tų perbėgti. Kila klausimas ko- žurnale sausio 22 d. 1955 m. 
dėl taip yra izoliuojamas ir sau-i pasirodė admirolo D. V. Gallery kimais arba prie atsitiktinų gal-
gonras sovietinis pilietis nuo lais straipsnis "We Can Battle The vos smegenų sužeidimų, 
vojo pasaulio? Vėliau pamatysi- Brairrvvashing", kur tuos keistus; 2. Suerzinimas paskirų galvos 

(Antrąjį straipsnį tuo pačiu 
klausimu įdėsime tuoj po šven
čių. Red.). 

ių pasiliko tik atsiminimai iš se
nų laikų. Jamoji karta jų ne
pažįsta. 

Yra gražus paprotys vardu-

tr pas žmogų yra vieta, kur glū-
di inteligencijos bei galvojimo r l L M A 5 A K K J N I V J A 
savybės. 

Iš supančios mus aplinkos at
nešti į galvos smegenis įvairios 
rūšies jaudinimai, associacijos 
sferoje atitinkamai perdirbami 
ir mes įgauname tam tikrą vaiz 
dą arba supratimą; tada mes 
atitinkamai jaučiame arba pa
sielgiame pagal mūsų proto nu-

temos daugumoje nuvalkiotos, 
— banalios. Atrodo, kinomate-
jrafija užsidarė savy, sukūrė 
savo dirbtinį pasaulį su blizgan- vių ir didelių Švenčių proga, 
čiu fasadu, kur vyrauja trafa- j kaip tai Kalėdų, Velykų ir Lt, 
retas arba kreivojo veidrodžio dovanoti viens kitam knygas. 
paveikslai Būtų laikas ir mums šį pavyzdį 

Visai kas kita gera knyga, priimti. Būtų patenkinu gavėjai 
Knyga yra kartu ir žmogaus ir paremta tautinė literatūra. 
mokytojas, ir kartu jo draugas. Juo daugiau spausdinių bus ii-
Perskaitęs gerą knygą žmogus platinta tarp išblaškytų pasau-

Viena inteligentė užklausta,' susimąsto. Jo siela atitolsta ly lietuvių, tuo bus didesnis jų 
ar ji-dažnai lanko kiną, atsakė: nuo kasdienio pilko gyvenimo, tiražas, tuo tvirčiau spauda at-

—. Tik tuomet, kai lyja lietus,' pakyla augštyn, atgyja. Knygo-
o aš buvau išėjus be lietsargio, 
arba kai ore labai karšta, — 
kino sa'^e daug vešiau. 

Reikia pripažinti, kad kino 
teatrai nedaug mums teduoda. 
Iš kelių filmų gal tik viena ki-

sistos ant kojų . 
se atsispindi visi šimtmečiais 
žmonijos įgauti dvasiniai ir pro I 
tiniai laimėjimai, jos kovos už 

rodymus. Associacijos sfera ran ( t a v e r t a ^ 4 0 ^ ^ kitos 
dama pas kiekvieną .gyvą orga- i š š a u k i a daugumoje nusivilimą: 
nizmą, tačiau juo žemesnis yra 
gyvis, tuo proporcingai mažesnė 
yra ši sfera. 

Suglaustai susipažinę su to
mis žiniomis apie galvos * ame-1 žadinimui. 

gaila sugaišto laiko. 

Namai varguomenei 
Brazilijos sostinės —- Rio de buv* sukurti geresne ateit*, jos ^ ^ _ vyskupas padeleias pergyvenimai laimėje ir nelai- P o m o l . A* ™ » « d . 

neider camara daro pastangų, 
kad būtų parūpinta de! 500,000 

mėse. 
Ačiū bičiuliams, Europa per 

Balfą, Caritas ir kitas labdarin-;akurdeiv^ * e r e g r j b u t a i - J o P1' 
gas organizacijas gauna mate - ' s k e l b U s ™iu* vadinamas Sv. 

Filmas' kartais suvilioja savo rialinę paramą, tačiau dvasiniai Sebastiono kryžius žygis. Jį 
užvardmimu, o pažiūrėk — skir reikalai gerokai apleisti. i remia valstybė, Bažnyčia ir pri-
tas tik primityvių instinktų au- Išsklaidyti gyvendami tarp v*tūs asmenys. Per 12 metų 

svetimųių lietuviai neturi su sąjūdis tikisi 150 neturtėlių, ra-
genis, kurios buvo ŽihomosĮdarl Popiežius idealų filmą apibū- kuo tarti žodį gimtojoj kalboj, jonų miesto pakraščių kalvose 
prieš Pavlovą, ir prieš kalbant dina taip: jis turi atitikti tmb- o jaunuomene ištautėja. Prisi perstatyti į sveikas, nebrangias 
apie sąlyginius refleksus, išsi-,gaus prigimčiai: tiesai, gerašir- minkime, kad čia nėra nei savų butų kolonijas. 

.s • • • • 

' 

dviejų tiesų. Jis praktiškai pa* 
sakė, kad jeigu mokslininkai ga
li įrodyti, jog ligšiolinis Sv. Rai
to skaitymas ar supratimas nė
ra teisingas, tai reikia atsisaky
ti įprastinio jo aiškinimo ir lai
kytis naujo. Bet jokiu būdu ne
daryti žmogaus dviveidžiu. Žmo
gaus santykis su tiesa yra vi
suotinis ir vienintelis. Jeigu nuo 
Tomo būtų priklausę, ar nuo 
panašių kaip His. tai niekada ne
būtų buvę konflikto tarp moks-

jau'buvo ZoZ apie galvo. g * » ^ ^ k ° J U " ^ JTafektoria.ns t , rank, ati- %*!£*£& g * C » S C H ^ I S K l t 
smejenis dar ptiei Pavlovą. Tos n y ^ ^ . p , ? - - J K , * traukU. Tai yra papraačiauaiaa + » augšiiausią Uea*. Jo pro- l-nn, teon^u g^rbmto^ yra pa-

, '. - . i i . _ J . „ _ Tokiu būdu buvo surasta dau- 1™U»"- *•* •»'* *^J""r* c e s a s yr, n e biologinis, bet lo- niu^e. kad imones erjžti i svei-

pade10 i ^ « W » » ^ ' c e n t r u , kurieĮ sukelia ir * * P ^ ^ f o r f a n i f n 0 * ^ ' 1 Teliktame šimtmetyje bOTo'«W-. bet šventasU. fleksus. Jau senai buvo atrasta, ' "*' ~l.,.,-/_ ^ nimo įrantas. Iguntų Teflekflų »rvi«ąmt simunnjje ouvo 
jog galvos smegenys yra suda- J j j j f ' S L ^ ^ u S l »es turime kele* rtšiu ir jie n e n * * i žmoni'». " l « v u * l Sta- Hverte V. 
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Šv. Kalėdų Švenčių 

• • linkiu savo porapijonams, draugams ir 
pažįstamiems. Tegu Kūdikėlis Jėzus su
teikia ištvermes, kaip gyvenantiems Ame
rikoje taip ir kenčiantiems pavergtoje 
Lietuvoje. 

Kun. P, Katatiskas 
šv. Kazimiero Parapijos 
Klebonas 
Chicago Heights, 111. 

JIEŠKOK AUKSO SBHDYp 
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam 

Mažiausia* piano 
Rudolph Wurlitzer bendrovė 

išrado pianus, kurie tesveria tik 
Musteikos kaime gyveno pasi- širdyje. Po šio įvykio Baltrai-! m s v a r ų ^ telpa į ^ a m į , ^ . L i g 

turįs ūkininkas — Baltraitis. tis išleido ir Juozuką į mokslą.! . . . . . . . nitinmt » ™ « AM\ _ ,"r ... , ». ,. t m^j *_- *i -o*- i siohniai stati*pianai sveria 400 Baltraitis buvo geros širdies ir Tada jau rečiau su Stasiuku: 
sąžiningas Smogus. Jis turėjo besusieidavo, bet širdy vienas! 8Van*» ° O^oiBji — apie 0,000. 

<P 

sūnų 9tasį. Stasiukas susidrau- Jdtą minėjo. Sekančiais metais ta pati fir
ma duos tik 50 svarų tesverian-8avo su kaimyno Uosio pieme-; ^ ^ l t n i t i B 

mu Juozuku. Juozukas neturėjo p a g i m i r ė 0 ^ j o k a p o meaM' y jiaaą, ir tai būsiąs mažiausia. 
nė tėvų nė artunų g.mmiųir d u . g t U ( l e n t a i a b u ^ ^ modelis, koksai tik begalima B-
nebuvo kas rūpinas jo mokslu 

s 
Linksmų Kalėdų Švenčių 

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS IR KVIEČIAME 
VIENINGAI DIRBTI IR SIEKTI DIDESNIŲ 

LAIMĖJIMŲ MŪSŲ TAUTAI 

1933 1956 

UTHUANIAN 
CHAMBER OF COMMERCE 

OF ILLINOIS 

Antliony J. Rudi*. President 
fcthvard C. Stasukaitis, Peter C. Massie, 
Dr. RH/ys Drangelis, Vice-prezidentai 

Adolfą* BaJiūnas, Sekr.; Anton J. Valonis, Iždininkas 
- 4 - —-

Stanley P. Balzekas 
Dr. Stephen liiežis 
Wm. JL Kareija 
Dan Kuraitis 

Julius Kuzas 
John VV. Paehaukis 
Joseph P. Varkala 
Alphonse F. \\V1K 
Fc4ix A. Raudonis 

i Direktoriai 

• 1 ^ 

Jr 

ir g?rove. Vasarą Juozukas ga 
nydavo kiaules ir dažnai sueida- \ £ 
vo su Stasiuku ir taip susidrau
gavo, kaip broliai ir vienas be 
kito negalėjo gyventi. Stasiu
kas baigė pradžios mokyklą ir 
mokydavo Juozuką. Juozukui 
mokytis labai sekėsi, neblogiau 
kaip ir Stasiukui. Pagaliau Sta
siukas baigė pradžios mokyklą 

- ^ ir įstojo į lietuvių gimnaziją 
. . . . . . 
Vilniuje. 

^ r Atsisveikinimas buvo labai 
liūdnas, nes turėjo ilgam laikui 
skiltis ir atsisveikindami gailiai 
apsiverkė. Galop Stasiukas su 
visais atsisveikinęs paliko na
miškius. 

Tą vasarą Juozukas jau ganė 
karves dideliame miške. Jis bu
vo girdėjęs baisių pasakų, pa
davimų, žmonių pramanytų. Ta
me miške buvo kalva "Matalyno 
kalnas" vadinama. Tai buvo ne
didelis kalnelis, kurio viršūnę 
vėjas dažnai zulindavo. Apie šį 
kalnelį žmonės pasakodavo viso
kių padavimų: buk jame esą pas & 
lėptas auksas, kiti pasakodavo, 
jog čionai palaidoti žmonių la
vonai, kurie naktį vaidenasi... 
Pasakodavp ir šiaip įvairių pa
sakų, bet Juozukas nieko nebi
jojo ir nuo ryto iki vakaro sė
dėdamas ant šio kalnelio mokė
si skaityti ir rašyti, užtai žmo
nės jį labai gyrė. 

Po mėnesio Stasiukas parva
žiavo pas tėvelius atostogų. Štai 
ir vėl Stasiukas su Juozuku 
vaikšto ir džiaugiasi vienas ki
tu. 

— Dabar, Stasiuk, papasa- į 
kok man kair ten einasi tojo » 
gimnazijoje, — prašo Juozu-" 
kas. 

— O, Juozuk, Jcad tu maty
tum kokios ten Vilniuje įgrožy-
bės: namų sienos raudonų jJy-v 
tų, stogai skarda dengti —.sau
lėje žiba kaip sidabi%s, o moks
las, tai .ne pradžios mokykloje. 
Stasiukas staiga pažiūrėjęs Juo 
zukui į veidą pastebėjo, kad 

gai — Stasys ir Juozas. rasti. 
,* ' , ,* 

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

^ 

Šukys - Itoody - Antmisen 
INC. 

3252 So. Halsted Street CAIutnet 5-2520 
• 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
PROGA 

sveikinu savo parapijiečius, visuome
nes veikėjus, draugus ir pažįstamus. 
Linkiu visiems sutartinai darbuotis, 
kaip parapijos darbuose, taip ir visuo
meniniam Vi 

% 

Kun.P.A.Gasiunas 
šv. Petro ir Povik) 
Par antinę Kleboną* 

y/ 
ir 

^ s 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams I r Draugams 

A. BUDRIS 
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ 

3953 So. Rockwell Street 
Phone YArds 7-6834 i 

linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Uakkne Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JULIA'S RESTAURANT 
8TANUSY, JULIA IR SŪNUS BENEDIKTAS, Sav. 

,. Western Ave. TeL VI. 74400 
CHICAGO, ILLINOIS 

f 

-

* *\ 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkime Visiems Savo Kostiumėliams ir Draugams 

OARGIS DRUG STORE 
3425 W. Marąuette Rd., Chicago, 111. Bemlock 4-6050 

Sh 

f 

zukui i veidą pastebėjo, kad I 
per Juozuko veidą nusirito dide- I 
lės ašaros... '.p^11 

• » - * * 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
VISIEMS SKOLINTOJAMS 

TAUPYTOJAMS! 
• 

NIVEBSAL 
Savings and Loan Ass'n 

• 

f 

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

> > 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

Health v Food Rosi aiirant 
ALEKSANDRA GYLIENE, Sav. 

3236 S. Halsted St. T * DAnube 6-9837 
CHICAGO, ILLINOIS 

^ 

tir 

p 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams*^ 

J O N A S IR ANELE KINCINAI 
BUČERNĖ m GROSERNE " 

4441 So. Honore S t TeL YArds 7-1066 Chicago, 1IL 

P 

Į Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams 

^ , 

kime Visiems Lietuviams 

* 

V. PREIKŠAS BAKERY 
2457 W. 46 Place Chicago, 111. 

I Td. VTigink 7-1 
^ 

l* LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

O N A IR JURGIS PAULIKAI 

i 
TAVERNAS 

latz Alus, Vyrias ir Degtinė 
1425 West 45th St. Telefonas LA, 8-9750 

Pagaliau Stasiukas vėl atsis
veikino su savo draugu Juozu
ku ir išvažiavo atgal į gimna 
ziją. 

Juozukas ėmė galvoti iš kur 
jam gavus pinigų. I r va jam j 
galvą ateina gera mintis: vi
siems bsvakarieniaujant Juozu
kas išeina iš pirkios ir pasilei
džia į mišką. ICelia. jis gerai ži
nojo, užtat po keletos minučių 
atsidūrė prie "Matalyno kalno"., H 
Mat, jis nekartą girdėjo imones! 
pasakojant, kad būk tai kalne 
esą užkasti pinigai. Dabar Juo
zukas apsidairęs, ėmė su ran
komis kasti smėlėtą žemę. Ru
dens lietus ir šaltas vėjas plie
kė Juozuko veidą, bet jis dirbo, 
nieko nebodamas. Po Jcelių dar- ( 
bo valandų Juozukas krito pus
gyvis ant žemės — mat, baisiai 
pradėjo jį krėsti drugys ir skau
dėti galvą, lietui lyjant lauke iš 
buvo iki ryto. 

f* 
4IKARČ1AMA RUŽAVA" 

MEISTER BRAU TAVERN 
Sav. ANT AKAS IR 0H A JOM AUT Al 
Sveikina savo lankytojus ir linki 

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 
Nenusivilsite užėję. — Vietiniai i r užsieniniai gėrimai. 

2632 West 471h Stroet Tel.; Vlrginia 7-2428 
^ : —— 

J? 

f n '•»! utim — 
••f m1 J-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Mūsų Klijentaro*. 

h Draugams i r Pažįstamiems 

! 

^ ^ 

^ 3 
• 

Saulei patekėjus Juozukas 
j kiek aprimo ir užmigo, nežiniai j 
kaip ilgai miegojo, lik pabudęs 
pasijuto ne miške esąs, bet kam
bary ant lovos. 

Juozuku: negrįžtant senis Uo
sis išėjo pas kaimyną Bąltraitį. 
Ten neradęs perėjo visą kaimą, 
o tada manė, kad Juozukas bus 
iš jo pabėgęs. Rytą sužinojęs 
Baltraitis išėjo j mišką Juozuko 
jieškoti ir radęs jį be sąmonės f 

; parsinešė \ namus. Baltraitis :ge 
rai žinojo, kad Juozukas labai 

[ yra susidraugavęs su Stasiuku 
| ir išklausęs atsipeikėjusio vaiko 
pasakojimo, jalva palingavo ir 

3407 S. H a t e d St. Chicago, Illinois * | į „ ^ į į į 

MERRY CHRISTMAS • 
AND 

HAPPY NEW • 
• 

R 
FR0M 

FEDERAL MEAT MARKET 

^ 

VILNIUS RESTOftANAS 
2151 W. Cermak Rd. Tel. Vlrginia 7-8901 

GAUNA CESIUNAS 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
l i n k i m e Visiems Kostumeriams ir Draugams 

* 

TINY'S INN 
BLATZ ALUS IR KITI G&RDiAI 

KA1KY1VA KASPARŪNAS tr duktė BIONIKA Sav. 
2548 W. 71st S t Chicago, niinois 

REpubUc 7-9850 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
l i n k i o Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

43rd ST. DRUG STORE 
Prescription Druggista \ 

K. S. JONAITIS, R. F h . 

2735 W. 43rdSt Chicago, UI. 
Tel.: VIrsinia 7-9695 

i ' • 
- # 

<? i ^ . 

i 
ne-

^ , jiešk aukso žemėje, o jieško jo i 

Linksmų Sv. 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams I r Draugams 

Grant Works Coal 8C QU Co. 
ADOMAS ir IfcVA REBNADIMUS, Pr«p. 

WE SELL P U E L OIL 

16th St. and 49th Court, Cicero, JSL 
Res.: 1601 S. 49th Guurt "Bes. Phone Oiympic ^9811 

Office Phone Oiympie 2-9311 

1 

i • 3 ^ 

KALĖDŲ SVEIKINIMAI 

Sveikiname Lietuvius statybos kontrakto-
nus, kurie gerai ir teisingai visa darbe atlie
ka, ir kuriems Justice Electric elektros dar
be atlieka: 

1RIH0 SMHUS, I r . 
BRUKO SHUKR, Jr. 
SHUIUS BUILOERS 
FltANf DAUGSA 
STAHDARB BUILOERS 
V. ŠIMKUS 
PAUL R RAMOŠKA BROS. 

jf 

v 

file:////V1K
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Penktadienis, gruodžiu 23. i»o3 

/ 
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DIENRAŠTIS t>RAUGA3, CHSCAOO, Ttl£$Ot& 
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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. 

Kun. A . Linkus, 
8v. Kryžiaus Parapijos Kleb. 

^ 

PATI DIDŽIAUSIA... 
CLAODE FARRERE 

* " * • 

Taip kova tapo laimėta. Ta
čiau kovos tęsinys nebuvo toks 
žavingas. Suerzintas šuo, atai-

šio kūrinėlio autoriaus, rašiu
sio Claude Farrere pseudonimu, 
tikroji pavardė yra Edoward 
Bargone. Jis yra sukūręs eilę eg-
zotiskų romanu, 1935 metais pa- peikėjes įa nustebimo, šoko ant 
kviestas nariu i Prancūzų aka- j 0 9 f griebdamas dantimis UŽ iS-

1 siuvinėtos rankovės ir ją taip 
sukandžiojo, jog kraujas 1S jos 

dėmi ją. 

tryško, kaip iš kempinės van
duo. Ir ji, septynerių metų, kly
kė, bet nepasitraukė nei žings-

Kai ji buvo septynerių metų, 
užtikrintai įrodė, jog ji niekad 
nieko nepabūgs. Kartą mažytis 
iuniukas gardii*voSi savo patfe-
kalu pakraity < • * « £ £ . Neti- P ^ £ *£, £ 
k*Ul užklydo kltaa dldaulls, ku-| ^ ^ * 
? ^ ^ T ! . r t o , T ' **oJs su lazdom Ir kuolais iąjj l šalį. Ji, kuri buvo netolie 

^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

METRICK'S FARM FOOD 
COMPANY 

se, paėmė dičkį už ausies ir štai 
giu mostu patraukė jį atgal, pa-
situmdama dubenį mažajam šu
niukui. Paskui pati atsistojo ša
lia, tvirta ir nedvejodama. Di
dysis šuva buvo tiek nustebin
tas, jog nereiškė jokio protesto. 
Ne tuojau. 

Tai buvo puiki pradžia. Ir nie
kas už tai nesistebėjo kai dvyli
kai ar penkiolikai metų praėjus, 
sekdama savo nusistatymą nie
ko nepabūgti Ji ištekėjo už ka
riškio, ir nebet kokio. 

jį aš esU jau minėjęs. Jį labai J/ 
gerai pažinau. Vos apėjęs vesti, 
jis išsivežė žmoną toliau negu 
buvo galima: į Gaboną, į Sene
galą (praneū2ų kolonijos Afri
koje. Vert.). Bet tai vis smulk
mena. Blogiausia buvo kai kul-
ka Kasameno mūšyje jlm pa
taikė j koją visai arti juosmens, 
kai jis buvo išneštas iš lauko 
sunkiai sužeistas, tikriau pasa
kius — arti miitiefe. Tada su j 
didžiausiu atsargumu buvo nu
tarta apie iią nelaiim? pranešti 
jo žmonai. 

— Jūs suprantate... jį palie
tė... bet lengvai... visai lengvai... 

Jj trumpai paklausė: 
— Miręs? 
— Bet visiškai ne. Būkite ra

mi. Jisai tenais, galite pamatyti. 
Ji pamatė. Jis buvo valko 

spalvos, akys užmerktos, skruos 

•• • • • • r 

tai įdubę. Chirurgas, kuris su-
Tai buvo armijos kapitonas, prato žmogaus jausmus, stengė-

• 

Li m 

kuris tarnavo kolonijose. Apie (Nukelta J 5 pusi.) 

<? 

Dešrų, skilandžio ir kitų produktų 
K U ET l VISK V ŠORIŲ KR A I T U VE 

1804 W. 47th St. Chicago 9,111. 
Telefonas YArds 7-8393 

^ • =<? 
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

LINKI SAVO'KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS 
IR PA2JSTAMIEMS 

FRIENDLY TAVERN 
AND HALL 

ANTANAS PŪTIS, Savininkas 
2548 W. 69th Si Te!. R Epu b': c 7-2141 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ. 
Jauki, moderniškai įrengta salė išnuomuojama: 

susirinkimams, šokiams, vestuvėms ir kt. 
įvairiems parengimams. 

Dėl išnuomavimo reikia susitarti išanksto. 
C ome and see television. — Latest sport events 

^ tf 

Linksmy šv. Kaledu 
ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams ir Draugams 

PETER P. MANKUS 
PUIKUS DRABUŽIŲ 

SIUVIMAS 
Taipgi 

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

Phone FRontier 6-0199 

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge'\ 

KPi tiįtiffi&y< :•< 

*mš agfa L I N K S M Ų ŠV. KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams, 
Draugams ir Visiems lietuviams.' 

VALDYBA IR DIREKTORIAI 

PETER P. KEZON 
Exeeutive officer 

*•* 

Šv. Kalėdų Švenčių 
p r o g a 

sveikina savo parapijiečius, draugi
jas, veik§jus. profesionalus bei biz
nierius, linkėdamas visiems geriau
sio pasisekimo Ir Dievo palaimos. 

Kun. St. Jonelis 
Šv. Baltramiejaus Parapijos, 
H aukegane, Klebonas 

" — - ' 

— = 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams! 

SIUVĖJŲ DIRBTUVĖ 
PRANAS IR IEVA NAVAKAUSKAI, Sav. 

Cleaning, Pressing and Repairing 

2653 W. 43rd St. Tel. Ufayetie 3-4 M 6 
# 

<?= " \ 

^ I I I i į i m i • " * 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JULIUS J . S T O R G U L 
PLUMBINO - HEATINO - SEWERAOB 

CONTRACTOR 
Estimates Furnished on Request 

2218 W. Cermak Rd. Chicago, 111. 
Phone Virgin i a 7-0300 

^ 

New Hours 
Monday, Thurs., 

Friday 
9 AM to 8 PM 

Tuesday 9 AM 
to5PM 

VV'cdncsday, Šat. 
9 AM to 12 noon 

CURRENT 
DIVIDEND 

RATE 

--

S U P R E 
• 

SAVINGS and LOAN ASS0CIAT10N 
1751 WEST 47TH ST. f?l INSURED Phone YARDS 7-3895 

• 

WITH BEST WISHES 

A MERRY CHRISTMAS 

JERRY JUSTIN . . 
JOSEPH S. KRAL 

Town Clerk 
-

. . . . Town Collector 
JOHN F. KIMBARK . . . . Town Assessor 
JERRY HOLECEK Town Trustee 
STANLEY PARA Town Trustee 
FRANK L KRAL Town Trustee 
JOHN B. BERNARD, Police Magistrate 

REPUBLICAN ELECTED 
OFFIOALS 

OF THE 
v 

TOWN OF CICERO 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

'I . 

Dvasinis sužlugimas 

Nesubrendusi dvasia 

* 

\ 

GUST IR MARTA STAKAUSKAI, 
SŪNUS JUOZAS IR ŠEIMA 

UŽEIGOS savininkai 
4600 So. Marshfieid Ave. Tel. Vlrginia 7-0470 

r>S 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

TELSER'S *JEWELRY 
JEWELERS — OPTICIANS — RADIOS 

ELECTRICAL APPUANCES — TELEVISION 

2205 W. Cermak Rd. Tel. VI. 7-7796 
LENGVOS PIRKIMO SĄLYGOS. 

Neskaitome viršaus už kreditą. 

Laiko bėgyje gyvenimas su 
savimi atsinešė didelius patogu
mus, kurių žmones anksčiau net 
negalėjo įsivaizduoti. Paprastas, 
primityvus žmogaus fizinių ir 
protinių j£»ų sukurtas kultas 
turėjo pasiduoti dinamiškam pa 
šaulio sąjūdžiui, kuris tiesiog j įr 
isteriškai sujudo jieškoti kelių 
geresniam gyvenimui. Naujai iS-
rasti prietaisai sukėlė dideli su
sidomėjimą nuo amžių išvargu-
siame žmoguje. Tai yra faktas, 
kad žmogus atsiekė ko jis se
niai troško ir svajojo. Kas die
ną mes matome kaip moderniš
kas mūsų amžius greitai progre
suoja, techniškai darydamas di
delius šuolius pirmyn. Bet ne
žiūrint geniališkų rezultatų, dvi
dešimtąjį amžių galima palygin
ti su greitai augančiu jaunuoliu 
— fiziniai labai didelis, stiprus 
ir augštas, bet dvasiniai dar ne* 
subrendęs. 

PrieštaravLjas prigimčiai 
Daug kas iš mūsų, turbūt, 

esame pastebėję, kad juo dau
giau žmogus gauna patogumų, 
juo labiau jis jaučia tuštumą 
savo dvasioje. Jis neturi ką veik 
ti ir ko siekti. Jam viskas yra 
padaryta, išrasta ir sugalvota. 
Mechanizuotas gyvenimas grei
tėja, žmogaus protas pailsta ir 
nervai įsitempia. Žmogiška pri
gimtis nutolsta nuo savo kamie
no — gamtos. Bet jinai (prigim 
tis) yra labai atspari. Retkar
čiais stengiasi sugrįžti atgal į 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams! 

VINCENTAS K OKA PAUKŠTIS 
Hardware, Paints, Vamish, Glass 

271* W. 47«i St. Tel. LAfayette 3-1237 

^ r^ 

4" 
S 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

ROOSEVELT FURNOURE 
BENDROVE 

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

Būsiančius, su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

Ir Linki Visiems Jas Laimingai It linksmai P r aleis t i 

Roosevelt Furniture Bomfa^ii Direktoriai; 
MRS. NELLEE BERTULIS, FELIX A. RAUDOMS, 

• 

Tarnautojai: 
FRANK LAKOTOS ir kiti. 

^ ^ 

•JT gamtą. Miestuose žmonės sodina 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

l 

TOURIST NASH SALES 
COMPANY 

5932-50 South Western Avenue 
Telef. HEmlock 4-2110 

Savininkai NAVICKŲ ŠEIMA 
J 

Aptarnauja šią apylinkę jau 35 metai 
^fc- Ss (r 

rlr 

Linksmų Šv, Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems 

\ 

BORMANN, INCORPORATED 
LAIDOTUVIŲ D m m O R M 

618 N. 16th Ave. prie Chicago Ave. 
MELROSE PARK, ILUNOIS 

AMBULANCE 'SERVICE 

Melrose Park Phone FI. 4-0714 
/ • 

<r 

^ -

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu visiems savo klientams ir pažįstamiems 

!MID Ū WEST STORE 
STASE TUMOSIENfi, Savininkė 

3200 S. Lowe Ave. Tel. VIc. 2-&Z42 Chicago, UL 
' • 7 ' • • ..." • I . , i ' • '• ' i' • ' S S S = = ^ 

A medžius ir steigia parkus, zoo 
logijos sodus ir augina gėles. 
Tokiu būdu moderniško gyveni
mo suspausta prigimtis laikinai 
aprimsta. Bet didžiulis potencia-| 
las mechanizuoto gyvenimo nu
sveria visus natūralius žmogaus 
troškimus. Dirbtinai pagamintos 
mašinos rieda kas dieną, sukel
damos monotonišką atspalvį. 
Anksčiau sužinoti ką nors, mū
sų protėviai turėdavo pšsčiora 
keliauti. Bekeliaudami jie susi
rasdavo nuotykių, pamatydavo 
žmonių ir gyvenimas įgaudavo 
tikrą pusiausvyrą tarp kūno ir 
dvasios. Dabar žmogus pakeitė 
savo gyvenimo tėkmę. Atsida
ro televizijos aparatą ir mato. 
viską kas darosi kituir per pen
kias ar dešimtis minučių. Už
viešpatauja desperacija, Vėjas 
ir saulė neglosto jo veido, nuo-
fvkfai neįdomina jo vaizduotės. 
ir pastangos ką nors pačiam at- ^ : 
rėkti pasidaro labai silpnos. Ką 
nėščiom jo protėviai eidavo, da
bar važiuote važiuoja. Ką patys 
pasidarydavo, dabar jis gauna 
padarytą. Bet kartais jisai mėg
sta prisiminti savo protėvių kak 
bas. kaip keliaudavo .pėsčiom į 
mokyklą, keldavo anksti ir dirb
davo laukuose. Jis mėgsta prisi
minimus, bet pagyventi, kaip 
jis gyveno jam atrodo sunku ir 
neįmanoma. 

Del visų tų priežasčių dabar 
žmogus, jaučiasi nelaimingas. 
Sunku būtų pasakyti, kaip aU 
rasti pusiausvyrą, bet mes visi 
žinome, kad dvidešimtasis am
žius užmiršęs žmogaus dvasią ir4 

apsišarvavęs mechaniškais ii- \ 
radimais keliauja pirmyn. Su- j 
stabdyti butų neįmanoma, tik 
tenka jieškoti naujų kelių kaip 
sustiprinti dvasines jėgas. :, 

Keliai į dvasią 
Pirmutinis ir pagrindinis ke

lias sustiprinti dvasią yra tikė
jimas į Dievą. Jis buvo^ir yra 
praktikuojamas krikščionybės, 
o ankstesniais laikais ir pago
nių, tik kitokiam pobūdyje. Kai-
kurie žmonės mūsų moderniška
me amžiuje vien tik ir išsilaiko 
dvasioje tvirti tikėdami į Dievą. 
Be Dievo jiems gyvenimas ne
būtų gražus ir laimingas, pilnas 
tikslo ir prasmės. 

Antras svarbus kelias sustip
rinti dvasią būtų artimumas 
gamtos. Aplinka, kurioje gyve
nama, suvaidintų svarbią rolę 
dvasiniais atžvilgiais. Žmogus 
gyvendamas tarp ošiančių me
džių ir blizgančių ežerų jaučiasi 

iNūKėita į 7 p M ) . : 

J; 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
* LINKIME VISIEMS 

MtJSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

P. Mažeika 
3 * J+įT 

IR 

Mr. and Mrs. John G. Evans 
(EVANAUSKAS) 

^ — — — — — — ^ » ^ — — — 

Pasinaudokite "Draugo" flassified skyriumi. 4 

JULIUS KUZAS 
SVHOLESALE MEAT 

DISTRIBUTOR 

6840 & Artesian 

Avenue 

Chicago, Illinois 

Telephone WAlbcook 5-8744. 

^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Knygų Leidėjus ir Spaudos Darbininkus 

BUTVILAS PRESS 
MR. t MRS. GEORGE BUTVILAS 

911 West 19th Place Chicago 8, 111. 
Phone: C Anai 6-1041 

Spausdiname knygas, brošiūras, programas ir kitus 

V 
prekybinius rastus 

- ^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo KošturoYriams Ir Draugams 

ALFRED J. FANTOZZI 
UEAL ESTATE 

AUTO LOANS and INSURANCE 
2414 So Oakley Ave. 

NOTARY PUBLIC Phone Vlrginla 7-7763 IĮ 

4 

tf 

i m 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS 
LIETUVIUS IR LINKIME 

'Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų 
— Naujų Metų — 

STANMRB FEDERAL 
and L0AN ASSOCIATMN 

VALDYBA IR DIREKTORIAI 

v 

. * * » ? • ._• 

* 
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<» JĮ N. . I 

DIREKTORIAI: 
JUSTIN MACKTEWICIf 
E. J. MACKIEWICH 
JUSTIK MACKIEIYICH-Jr. 
HELEN KUCHINSKAS 

LEON GIMOTIS 
DAN KURAITIS 
BRUNO SHUKIS 
JOSEPH PADMUNAS 

MATHEH ZIEA6 

. 
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DIENRAŠTIS DRAUGE, CHICAGO, ILLINOIS 
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Pati didžiausia 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

si jai paaiškinti: 

K 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkiu savo parapieč'ams, draugams ir pažįstamiems. 
Mano didžiausias troškimas, kad su Kūdikėlio gi
mimu ir Lietuva atgimtų Nepriklausomam gyveni-

i mui. 

Taip pat linkiu "Draugui" ir jo kolektyvui sėk
mingai plėsti Dievo karalystę per katalikišką spau
dą. 

Prelatas Kazimieras Bičkauskas, 
šv. Pranciškaus parapijos klebonas, 
Indiana Harbor, Indiana 

— Ponia, žaizda yra truputį geriausią toje apylinkėje. 

J<S L JSj \y:zz h imcna, tcvas visvien, jūs padarėte visa kas 
ir mama. Jie negalėjo juo atsi- buvo galima, 
džiaugti... kol prasiausdama šil- Galop, jie susilaukė kito šu
tinė neprigriebė ir jo. Visai ne naus. 
juokais. Jie pakvietė gydytoją» šešeriems metams prabėgus 

J) 

peraugštai, koją amputuoti yt« 
neįmanoma. 

Peržvelgus jį 

— Hm... — pasakė jis, — reU 
kalas gan rimtas. 

- Daktare, — sakė ji, — da-

jis taip pat apsirgo. Šiltinė — 
lygiai tokia pat. Jit motina, pa
šaukė vėl gydytoją. Tą patį Jai 
tada sakė: 

Neįmanoma? Aš pilnai ti- rykite, ką galite. **" B e t J*8 Jau n^udė jūsų 
kiu. Aš noriu, kad jūs man jį J i g '^rė ką galėdamas, tai v v r e s n iJi *uHų-
išsaugotumėte su abfem koj©m. yv2i k i e k įganydamas bet tto O ji į tai: 

Taip ir buvo. nepakako. Berniukas nyko, tnH ~ D i e v a s * rI^ d a v ė - D i e -
Kokiai šešetai metu, praslin- putį lyg pagerėjo, Vėl atkrittoivas \ Pasėmė Dievas taipogi 

kus jie susilaukė sūnaus, tokio ir mirė. ! ***** **• G a I b ū t ' J i s m a n JO 

ačiū neat11"8. 
Jos nuolankumas buvo bega-

rubuilio ir tvirto.- Visisfrai kaip Daktare, - - sako ji, 

d 

m % 

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
m 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linkiu savo parapi-

1 

. . 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostunieriams Ir Draugams 

BOWMAN DAIRY CO. 
1173 Virgink St. Gary, Indiana 

Tu 6-9205 

^ : 

LINKSMŲ SV. IMtftDŲ 8VENMC 

EAST CHICAGO FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
Three Convenient Locations 

TO SERVE YOU 
MAIN OFFICE ^ 

4520 INDIANAPOLIS BLVD 
EAST CHICAGO, INDIANA Phone E. C. 1322 

BRANCH OFFICE 

3405 MICHIGAN AVENUE 
INDIANA HARBOR Phone I. H. 803 

2839 mGHWAY AVENUE 
HIGHLAND INDIANA Phone Highland 1812 

# 

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

ACMK wmm CMK 
Paint, Wallpaper, Painters' Supplie* & Glass 

Mirors, Table Tops, Picture. Framar 
1240 Broadway Phone 2-6127 

GARY, INDIANA. 

linis. 
Gydytojas atvyko. Tas pats. 

Jis pasak! tą pat, ką anksčiau 
jau buvo sakęs: 

— Hm... — reikalas rimtas.: 
Berniukas nyko, taisėsi, vėl 

atkrito. Daktaras kaip visuomet 
darė ką galėdamas. Berniukas 

J nemirė. 
Ir motina, kuri budėjo tris

dešimt naktų be miego, alpo is 
džiaugsmo, kai ji matė pavojų 
praėjus. 

— Dievas man jį davė. Dievas 
man jj išsaugojo. Kitas dakta
ras gal nebūt jį taip gerai pri
žiūrėjęs . 

O-paskui... Slinko metai. Vy
ras mirė savo eile. Kiti sūnūs 
fnip pat. Neliko nieko daugiau 
kaip ji ir vienas vaikas, kuris 
rašo šią istoriją. Ji buvo visai 
pamaldi. Tokia ir pasiliko. Jos 
paskutinis sūnus tapo kareiviu, 
gryno kraujo, nemeluojant. Ji, 
kuri buvo kareivio žmona, tapo 
kareivio motina. Tai yra maž
daug tas pat. Pakanka tik ne
turėti baimės. Tiksliau — nič-
niekam. 

Vieną dieną ji sulaukė sep
tyniasdešimties metų. Ji vis dar 
buvo tiesi ir tvirta; Jos sūnus 
— kareivis, vadovavo būriui 
Breste. Brestas buvo miestas, 
kurio namų laiptai nematė die^ 

Uv j nos šviesos. Jie skendo tamsoje, 
I . , kaip pragare. 

Vieną popietę jos sūnus — 
i kareivis buvo tarnyboje. Ji, kaip 
paprastai, išsirengė j bažnyčią 
už jį pasimelsti. Ji visuomet mel 
dėsi tflrtr* kitus. TJ2 save? Ir 

jieciams, giminėms 

ir v i s i e m s bičiu-

^ . 

KUN. lCiN. VAIČIULIS 
Sv. Kazimiero parap. klebonas, 
Gary, Ind. 

4 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

A. J. 
INSURANCE IR AGENTŪRA 

3827 Main St. Indiana Harbor, Ind. 
Phone I. H. 193 Phone Gary 5 6380 

JAMES A. VtTKūS, MYLĖS J. VITKŪS 
^ 

tf 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime 

visiems savo kostumeriams ir pažįstamiems 

SCHREIBER ELECTRIC CP- £;Tamjinebūtųiur***nei 

Wirina — Fixtures - r Supplies 
1450 Adams Sf. Gary ^Indiana 
A. C. SCHREIBER, Phone 2-1766 

manager 
^ - h ^ a H . 

. ^ 

• Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
i 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
1 

• , W • , ' 

L&ADERS 6ROCERY 
and* 

MEAT MARKET 
15TH & GKANT ST. 

% 

Gary, Ind. 
GARY 5925 

J? 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
FLORIAN DZIADOVVICZ 

LIETUVIS GRABORIUS 
AMBULANS0 PATARNAVIMAS 

1020 W. 150th St East Chicago, Ind. 
PHONE E. CHICAGO 994 

Jau buvo, galbūt, trečia valan 
da po pietų. Net ir trečią va-', 
landą naktį ten negalėjo būti 
tamsiau. Ji pravėrė duris, žen-
ąš porą žingsnių jieškodaraa laip 
tų turėklų. Čia ji atsimušė pi 
kažką panašaus į žmogaus kū- | 
ną. Ji rankomis jį apčiupinėjo 

ir tuoj atpažino. Tai buvo pa- i 
karuoklis. Vienas vargdienis be- I 
darbis nerado nieko geresnio, j 
kaip tik ateiti ir pasikarti čia 
po laiptais, priešais duris. 

Ji pačiupinėjo ir tuoj viską 
suprato. Aš nežinau tikrai ką 
jūs būtumėte padarę jos vieto
je. As lygiai nežinau, kaip aš 
būčiau pasielgęs. Bet ji nei 
kiek nesuabejojo. Ji pasilenkė 
truput}, paėmė paruoklf už pa
žasties, jj pakėlė, kad atleistų 
truputį virvę ir taip laikė. Pas
kui, o paskui ji sušuko: 

— Gelbėkit! Paamane! 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

George C. Rogge Agency, lnc.f 
504 Broadway 

INSURANCE 

Phone 6284 Gary Indiana 

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

MARIS ROOFING CO. 
"GAHY'S LEADING ROOPBR" 

"k J 

• ! 

Roofing — Sidlng — Insulation 

1901 WEST l l t h AVENUE 

Gary 9101 

GARY, INDIANA 

^ " f -IMU -MIPM 

• 

Tuoj atskubėjo žmones. Atri
jo pakaruoklį. Jis dar truputi 
,'v€TJavo .Jf ištraukė iš mirties 
Tlėbio, į kur| jis jau buvo pa
kliuvęs-. Jj išgelbėjo. Geriau pa
lakius'ji išgelbėjo. Aš pamiršau 
dar jums pasakyti, kad ji buvo 
labai neturtinga. Vargiai kada 
^alėjai rasti pas ją bent vieną 
ttfį Tačiau ji surado phvgų pa
karuokliui, kad jis nebesikartų 
daugiau, bet atgautų.norą ir jė
gų gyventi. 

O ji pati:.. Ji gyveno taip pat. 
Aš jums jau sakiau, kad jos nie 
kas nebaugino. 

Tai buvo kareivio žmona — 
kareivio motina, Tali ddUIau-
sia —- mano motina. 

Iš prancūzų k. vertė 
J. Končius 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linki 

FIRST FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS'N 

oi East Chicago 
4740 Indianapolis Blvd. 2115 Broadway 

EAST CHICAGO, INDIANA 
- I ^ 

SS 

Būki saulė, deginanti pikta, 
kurs apsiaučia tave. Niekas ne
bus tavo priešas, nes tu nesi nei 

jp vieuo priešas. V. J. Budrikas;^ 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams 

1 

l 
HY SPEED CAR WASH 

l l t h Ave. East*of Gary 
f FINER. FASTER RTTTO VVASH 

Phone Turner 2-2358 
, , i v - » - - ' a • • • • - • • - » - - " • ' • . • - . . v r ir 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCACJO TTJJNOTS penktadienis, gruodžio 23. l»5$ 

SOVIETŲ PASLAPTYS ^ 
Tarnas, kurs slauge Leniną iki mirties. — Ką girdėjo 
Stalino tarnaite žmonos nužudymo naktį. — Čekiste, 

kuri perdaug ž'nojo 
JONAS PRUNSKIS, Chicago, IU. 

/ • 

Bene įdomiausia knyga šiais nazijos į namus, rado ką tik su-
metais versta is rusų kalbos į šaudytus savo tėvus ir brolf, ku 
anglų, yra "Face of A Victim" rie gulėjo ant grindų kraujuje. 
parašyta Elizabeth Lermolo. Vėliau ji ištekėjo už buvusio 
Autorė kilusi Iš pasiturinčios caro karininko, kurį vėliau ko-
rusų ūkininkų šeimos. Ji 1918 .munistai išsiuntė į Sibirą, o au« 
m. parvykusi atostogų iš gina- tore buvo išsiųsta į šiaurine 

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI 

U • * 1 

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

J. J. AUKŠKALNIS -
"Draugo" ir "Laivo" Agentas 
1354 HARRISON ST. 

L 
GARY, *ND. 

Phone Tu 3*5039 

Jr 
SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

WHITE STAR LAUNDRY 
PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS 

Pamėginkite ir Būsite Patenkinti. 

IJ19 MADISON ST., GARY, IND.—TeL GARY 2-2084 

SS 

Rusiją +r Pudoš. 1934 metais, /} 
įvykius Kirovo nužudymui Lenin 
grade, ji tapo suimta, kankin
ta ir tardyta norint ją Jvelti 
| Kirovo nužudymo bylą. Nepa
sisekus ją priversti pasirašyti 
išgalvoto kaltinamojo akto, ji 
buvo laikoma ir kilnojama po 
įvairius politinius izoliatorius ir 
kalėjimus, kur ji išbuvo nuo 
1934 iki 1942 metų, kada vokie
čiai ją išlaisvino. 1950 metais 
ji persikeis \ JAV. 

Autorė gyvendama kalėjimuo 
se susitiko daugybę kalinių, ku
rie, kaip ir ji, dažniausia netei
singai apkaltinti, dažniausiai 
vien dėl to, kad kuri paslaptis 
neiškiltų į viešumą, ko nenorėjo 
Stalinas ir jo klika. 

Vyras, kurs slaugė Leniną 
EL&. Lermolo knygoje "Face 

of A Victim" aprašo, kaip vie
name kalėjime ji susidraugavo 
su Volkovu. Jis papasakojo au
torei, kad jis esąs kalėjime tik 
todėl, kad jis slaugė Leniną iki 
jo mirties. Stalinas bijojęs, kad 
jis jneišduotų paslapties (apie 
Lenino mirtį. Jis, Volkovas, pa
sakojo autorei, kaip Leninas 
jau buvo bepasveikstąs, tada jo 
žmona (Lenino) buvo pašauk
ta į Maskvą. Po to Leninas pra
dėjęs greitai eiti blogyn. Leni
nas prašęs Volkovą, kad jis nu
vyktų į Maskvą ir pašauktų jo 
žmoną, bet jam ta kelionė buvo 
uždrausta. Kada Leninas buvęs 
toks silpnas, kad nebegalėjęs 
kalbėti, jam įdavė Leninas vie
ną dieną raštelį, kurį jis greit 
įdėjęs į kišenę, nes tuo pat lai
ku įėjęs gydytojas ir davęs Le
ninui špricą. Leninas apsirami
no, užmigo ir daugiau jau ne-

^"Jbeatsikėlė. Volkovas vienas bū
damas paskaitė Lenino įduotą 
laišką ir rado Lenino prašymąx'9 
pasakyti jo žmonai ir artimie
siems, kad jis esąs nuodijamas 
ir nuo to mirsiąs. Tuoj Volko
vas po to buvo suimtas ir ne-
turėio progos Lenino prašymo 
įvykdyti, nes tuoj buvo įkalin
tas. 

Stalino tarnaite^ pasakoja 
Elzb. LeTmolo savo knygoje 

"Pace of A Victim" aprašo, kaip 
ji viename//kalėjime susitikusi 
tūlą Natasą, kuri buvo Stalino 
šeimoje patarnautoja. Nataša, 
autorei susidraugavus papasa-

—— į » " ^ » v 

MERRY CHRISTMAS TO ALL OUR 

FRIENDS and CUSTOMERS 

Gaty National 
• •M t* 

f 
GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI 
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AUTO 

Gary, Indiana 

Member oi Federal Deposit 
Insuranc2 Corporation 

Phone Tu 3-0431 

504 Broadway Gary, Indiana 

10 locations. One near you to serve you 

Auto Bank Facilities 

^ : 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumertams Ir Draugams 

FIRST FFMRAL 
SAV1NGS & LOAN ASSOCIATION 

OF GARY 

545 Broadway Gary, Ind. 
Tel. 3-9623 

L 
ASSETS OVER S45.000.000.00 

j> 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumertams ir Draugams 

START 

1956 

% 
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WITH A SAVINOS PLAN! 
Decide how much you can save from m-
come—then open an msured savings ac-
count herc—and butld it up through regu-
lar saving. Earnings start the first on ac-
counts opened by the lOth of the month. 
Your savings are insured to $10,000, and 
earn a worthwbile return. 

GARY FEDERAL SAVINGS 
LOAN ASSOCIATION 

i 
Phone 5-5546 

19 W. Seventeenth Ave. Gary, M 
• " - # 

^ kojo, kaip Stalinas nužudė savo 
antrąją žmoną Nadeždą Allelu-
ievą. Nataša. pakakojo autorei, 
kaio Stalinas pradėjęs kreipti 
Jaugiau dėmesio į Kaganovi-
č:aus dukrą. Vieną sykį Stalinas 
û savo antrąja žmona buvęs 

baliuje pas Vorošilovą. Ten bu
vusi ir Kaganovičiaus duktė Ro 
za. Stalinas daugiau dėmesio 
kreipęs į Kacanovičiaus dukrą, 
kas nepatiko Nadeždai — Stali
no žmonai. Po baliaus parvykus 
namo Nadezda pradėjo Stalinui 
išmetinėti. Stalinas įpykęs pra
dėjęs rėkti, ką girdžiusi Nata-
fia — būdama gretimam kam
bary. Vėliau užgirdo Staliną 
mušant žmoną, o vėliau ją pri
baigiant revolveriu. Nutilus 
triukšmui Nataša įėjusi ir ra-l^k, 
dusi Stalino žmoną kraujuose 
— be sąmonės. Ji norėjusi šauk 
M daktaro, bet Stalino buvusi 
sutrukdyta. Nataša suvynioju
si ją į drobulę, išnešusi į greti
mą kambarį ir pamačiusi, kad 
ii jau nebegyva. Tuoj po to Na
taša buvo suimta ir tampoma 
~o kaJėiimus. Autorė ją rado 
buvusiame Suzdal vienuolyne, 
kuris buvo paverstas kalėjimu. 

Čekistč, vieną nakti padėjusi 
likviduoti 300 kalbių 

Viename kalėjime autorė su
sidraugavo su buvusia čekiste 
Leningrade, kuri buvo įmesta į 
kalėj'mą vien tik del to, kad ne
išduotų paslapties, kiek žmonių 
buvo likviduota po Kirovo nu
žudymo. Minėta čekiste pasa
kojo autorei, kaip reikėjo grei
tu laiku ištuštinti kalėjimą Le
ningrade tuoj po nužudymo Ki
rovo, nes, esą, atvykstąs Stali
nas asmeniškai tardyti, ir vieta 
reikalinga naujiems kaliniams. 
Neturėdami susisiekimo priemo
n e ir negalėdami išvežti apie^ 

(Nukelta į 8 psl.) 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
t 

LINKI VISIEMS 

REARICK BROTHERS 
HEATING & SUPPLY CO. 

850 Washington St. Gary, 
Turner 6-9203 

VYRAUJANTI GARYJE 

APŠILDYMO BENDROVE 

•'-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems 

OLESKA FUNERAL HOME 
Pulmotor eąuipment, lady attendants 

3934 Elm Street 
Indiana Harbor Indiana 

Phone Indiana Harbor 938 
N ^ J 
<? 

tf 

£>-

Kalėdinių Švenčių 
LINKIME SAVO KOSTUMERIAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS 

SOKIT'S KEPYKLA 
MŪSŲ SPECIALYBE YRA 
BALIŲ TORTAI ( CAKES) 

5217 5th Ave. Gary, Indiana 
Telephone Turner 3-7TT4 

Linksmų Šv. Kalėdų 
SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

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

1501 Pierce Su Gary, 

Tel. Bary 3-6190 
^ 

j? 

L 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

N-B. FOOD STORES 
Sėli Service 

2140 W. 15th Ave. Gaty, Indiana 
Telephone Gary 3-1697 

^ 

= ^ 

, 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Tinkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugam* 

PACHTER BROS. 
738 Broadway Gary, Indiana 

• 

• 

• / 



Penktadienis, gruodžio 23, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
/ 

= 

(Atkelta iš 4 pusi.) 

Dvasinis sužlusimas Sčiau **dvasi*- Jei * » « * *• 
non papulti j absoliutišką cha
osą, dabar būtų pats laikas rim-
Indiana Harborr ITKL 

daugiau pailsėjęs ir laiminges- tai susimąstyti, 
nis. Jis atranda laiko pagalvoti 
apie amžinybęt meilę, gyvenimo 
prasmę. J 0 dvasia pasidaro pas
tovesnė ir nuosekli. Jis nesku 

Susirūpinimo ženklai 
Paskutiniaisiais metais vis 

dažniau žmonės pradėjo susirū-
bina taip greitai ir gyvenimas j P | n t i _ ^ J ^ ^ - _ Raudoje 
jam atrodo ilgas ir gražus. 

ainis stipruma* gali pasivyti mo- < # 
derniSkai mechanizuotą pasaulį 
ir tapti mūaiį laime ir tikslu. 
Bet žmonės to nepaiso, gal ne
žino, kad tame glūdi mūsų eg
zistavimo pirmenybė. 

Viktoras Makiejus 

• > • » 

Trečias kelias būtų valios ug » 

Fanatiški komunistų 
ėjo spėliojimai ar žmonės kėliau' dCJltaiOnai • 
darni moderniškuoju gyvenimu j Berlynas — Stalino vardu pa-
pirmyn artėja prie laimės, ar vadintame mieste "Stalin-

dymas. Stiprios valios žmogus tolsta nu0 jos. Jau dabar pra- stadt", kurį pokariniais metais 
turėtų suderinti mechanizuotą dedama pastebėti moderniškus pastatė sovietai Rytų Vokieti-
pasaulį su dvasiniu. Skirti tiek namus su senoviškais židiniaiB. joje, praėjusiam rugsėjo mėne-
laiko savo patogumams ir tiek Kitur sienos yra statomos gru-;sį Goerlitzo vyskupijos kapita-
pat laiko anksčiau minėtiems biais akmenimis ir baldai kala-1 linis vikaras Piontek konsekra-
dvasiniems reikalams* Dvasia j mi iš storesnių beržinių šakų. Į vo naują Šv. Kryžiaus vardu 
yra taip pat kūnas, kurio mes Tai vis žmogaus ištroškusios pri! pavadintą bažnyčią čia ,įsikūru-

gimties rezultatai. Tikėjimas į | šiems katalikams. &io miesto 
Dievą, artimumas gamtos ir stip; pianuose komunistai nebuvo 
rinimas valios gali pakreipti mū 

nematome. Bet dažnai jinai nu
kenčia dėl mūsų pačių apsileidi
mo. Dvidešimtasis amžius pra
dėjo žmogaus kūną vertinti aug sų gyvenimą labai greitai. Dva 

W ¥ l O R T H l N INDIANA SVEIKINIMAI 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams I r Draugams 

Kazimieras ir Elzbieta Tamanauskai 
BARBERYS 

2224 S. Leavitt St. Tel. FRo. 6-3756 
* * - —i f 

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI 
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Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 
Linki 

1 

VISIEMS SAVO KOSTIUMIERIAMS 

IR DRAUGAMS 

CLOVER LEAF DAIRY CO. 
DAIRY PRODUCTS 

1100 Massachusetts St. 

Linksmų Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams I r Draugams 

numatę ne vieno pastato 4ailto 
reikalams. Tik po ilgų ir labai 
sunkių derybų Rytų Vokietijos 

i ministras pirmininkas Grote-
^Jwohl , pagaliau, nusileido ir da

vė leidimą bažnyčios statybai. 
Tuo pažiu laiku buvo sukur

styti vietos komunistai, kad vi
somis priemonėmis kliudytų 
statybos darbus. Kai prieš pra
ėjusias Velykas buvo pradėti 
bažnyčios statybos darbai, nak-
davo visa, kas per dieną būda
vo pastatoma. "Mes norime, 
ties metu komunistai sunaikin-j 
kad Stalino miestas būtų be j 
Dievo! —* šaukė fanatiški ko
munistų agitatoriai. Katalikų 
ištverme ir kantrybe tačiau bu
vo nepalaužiama. Visuotinis gy-1 
ventojų pasipiktinimas komu-! 

j nistų elgesiu iššaukė net pa- Į 
j ties Nuschkeg įsikišimą. Nau-
[ jai pastatytoje bažnyčioje iš
kilmingų pamaldų metu kapitu
linis vikaras Piontek virš 50-
čiai asmenų suteikė Sutvirtini- I 
mo Sakramentą. 

* j 

Ten kur vergai dirbo ir 
žuvo 

Vadinamoji kinų siena yra 
išmūryta 200 mylių prieš Kris

k i ! taus gimimą. Ji yra 1,250 my 
lių ilgio, 20 pėdų augščio. Sa
koma, kad kas ,tr^čias.vĮmogu-. 
iš visos Kinijos imperijos yra 
prie tos sienos vergu dirbęs, iš 
kurių daugiau puse miliono iš
mirė badu. 

O Sovietų Rusijoj kasant 
vien Volgos — Maskvcs ir ki
lus kanalus nusausinant plotus 
daugiau imonių yra žuvę ir da
bar kiekvieną dieną žūsta. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumertams ir Draugams 
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M I R A S ir ELENA VINGEUAUSKAI 
IŽEIGA, SVETAINE, ISNUOMAVIMU 

VESTUVĖMS IR KITIEMS PARENGIMAMS 

^ . 

4880 So. Talman Ave. Tel. Vlrginia 74465 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Visiems Lietuviams 

JOSEPH CZECHAHSKI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

248 - 155th Place Calumet City, 111. 
Torrence 2-4480 

Jr 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkimo Visiems Kostumeriams ir Draugams 

LIETUVIŲ UŽEIGA 
ANELE BELINIS — Savininke 

• 
122 East 105th St PUllman 5-2533 

D I X I E 
DAIRY COMPANY 

"Make DIXIE Your 
it Favorite Milk' 

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

^ 

Pagrindinė krikščionybės są
voka yra pažangos: pažinti Die
vą ir Jo universą. 

— V. <J. Budrikas 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Draugams Amerikos Legionieriams. 

Pažįstamiems Lietuviams ir Kostumeriams Linki 

ANTHONY KASPER TAVERN 
DIDELIS PASIRINKIMAS DEGTINĖS, 

VYNO IR ALAUS 
5059 S. Welk St. Tel. Drexel 3-9880-83 

Linksmų Šv. Kale 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir 

vencių 

PMIHNFUN 
LAIDOTUVIŲ t i ; •* • i i : 

r 

Located in the Hear t af Talleeton 

GERAS AMBULANCE PATARNAVIMAS 

1111-17 Roosevelt St. 
GARY, INDIANA 

: < ' i 
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Šventų Kalėdų Švenčių Proga 
linkime 

visiems savo buvusiems ir būsimiems kostumieriams 

WALTER and LENNERTZ 
\ • , ' : . 

Make a date with a "ROCKET EIGHT" OMsmobiie 
Į 

6501 Broadway 

L 
Merriville, Indiana 

*. 

Gary 4-1106 
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LINKSMŲ ŠV. 
Linkime Visiems Savo Pažįstamiems Ir Draugams 

Linksmų Šv, Kcdėdų Švenčių 
Linkiu Visiems £»avo Kostumeriams I r 

» t 
VISOKIOS RCSIES FOTOGRAFUOS 

Babies — Portraits — Candids — 

824 West 15th flvenue 
Tel. 2-2338 

Gary, Indiana 

t? • • — ^ 

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS 

A and M FOOD SHOP 
Ql ALITY MEAT8 & GROCEKIES 

1122 W. 15th AVENUE, GARY, INDIANA 

1122 W. ISth Ave. Gary, Ind. 
Amly ir Mae Pavd P1uw> Osry t-BUt 

-

LIETUVIŲ 
' 

LAIDOTUVIŲ DMKTORIU ASOCIACIJA 

• 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

it 
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TITTLE BROS. 
PACKIN6 COMPANY- INC. 

MĖSOS PIRKLIAI 
620 Broadway ir IBM Broadway, Gary, Įnd. 

PJuNie Turner 5-7478 
<? 

L 

A. M. PHILLIPS 
L. F. BUKAUSKAS 
J. F. RUDMIN 
P. BIELIŪNAS 
S. C. LACKAWICZ 

Nariai: 
P. P. GURSKIS 
AL VASAITIS-V ANCE 
p. J. RIDIKAS 
VASATnS-BUTKUS 
Z. (ŽUDYK) ZUDYCKI 

4r 

« . : . . . 
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3000 TAX LAW CHANGES 
The new tax law aiiects you 

We handle all tax problems 
Auditing, Statements, CUinu 

WILLIAM TAX SERVICE 
860 Broadhvay Phone 3-6466 

Acioss irom Sears Farai Store 
/f. r-^ 

' 

j 
'• 
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Knkudkerič ^roodilo 21 1911 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime visiems parapijonams, draugystėms ir pa
rapijos draugams. Kūdikėlis Jėzus tepripildo jūsų 
širdis dangišku džiaugsmu ir jūsų gyvenimą gau
siomis nu.*onėmis, o pasauliui tegrąžina ramybę 
ir taiką apie kurią giedojo angelų choras pirmą 
Kalėdų naktį. 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KUNIGAI 
Kun. P. Malinauskas, MIC 
Kun. A. Kelpšas, MIC. 

• ^ (r 

LINKSMŲ KALIDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS 

Sovietu paslaptys 

f Atkelta iš6pal.) 

300 —- 400 kalinių, nutarę visus 
kalinius išžudyti. Buvusi čekis
te" prisipažinusi autorei, kad ji 
po vieną galin] vedusi į trečio 
augsto keltuvą, sakydama kiek
vienam kaliniui, kad jis yra iš
leidžiamas i laisvę, o rūsy rusas 
pavarde Galubov, su revolveriu 
rankoje, nusileidus keltuvui, ati
darydavo rūsio duris ir kaliniui 
išeinant neva j laisvę paleisda-
vęs kulką iš užpakalio \ pakau
si, taip ji su Galubov likvida
vusi vieną naktį apie 300 kali
nių. Tačiau vėliau ta čekiste, 
su Galubovu susilaukė to paties. 
Stalino klika, bijodama, kad ne
išeitų viskas aikštėn, juos ap
kaltinusi neva Kirovo byloje ir 
taip ta buvusi čekiste atsirado 
kalėjime, o Galubov buvo likvi
duotas pats. 

Kruvina boKevikų istorija 
Knygoje "Face of A V ietim" 

aprašyti žiaurūs pergyvenimai 
komunistų kalėjimuose nuo 
1934 — 1942 m. Daug medžia
gos apie Stalino žmogžudystes 
ne tik carų tarnautojų ir ūki
ninkų, bet ir apie žmogžudystes 
komunistų partijos žmonių: 
trockistų, menševikų, Buchari-
no, Kamenjevot Kirovo ir kt. 
Minėta knyga yra ly^ komunis
tų Rusijos istorija, paremta fak 
tais, pavardėmis ir vietovių pa
vadinimais; patartina paskaity
ti kiekvienam, kam įdomus Ru
sijos komunizmo kelias, be pa
gražinimo. 

Minėta knyga yra lengvai 
skaitoma ir gaunama viešuose l ^ 3 

knygynuose (Public library). 

Skęsta popieriuose 
Travdos" A r. 330 vedama-

Iš draugių pokalbio 
— Ne, mano miela, jei jau aš 

sis nusiskundžia, kad daugelio įtekėsiu, tai mano vyras turės 
SSSR miestų partinė vadovybė įbGti d v i S u b a i vyresnis už ma-
akęsta susiras nejimų ir direk-1 V 
tyvu popieriuose, apleisdama I — Dėl Dievo, o kur gi tokį 
gyvąjį darbą masėse-. beraai!... 

Jr 
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Kalėdų Šventėse 
sveikiname parapijiečius, draugus ir pažįs
tamus, šventoji Betiejaus Kūdikio ramybe 
teatgaivina mūšy širdis ir šeimas. 

"Draugui" ir visam jo štabui Imkime 
sėkmes skleidžiant Kristaus įdejas lietuvių 

tarpe. . ' » ' 

Šv. Jurgio Parapijos Kunigai 
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BEST"M/ISHES &t*utMu ALJĮt%m&u*. j 
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Rūpinasi geresnio pasaulio 
santvarka 

Į JONAS KAZANAUSKAS 

Mutual Federa! Bendroves — Prezidentas 

i i i i i i tui t i i i i iut i i i tui i i i i i iui i i i i i i i iuuit i t t i 

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

PRECIN PHOTO STUDIO 
Inc. 

PHOTOGRAPHS OF HIGH QUALITY 
j 

' —VVedding Phottographs a Specialty 

4053 Archer Ave. VIrginia 7-2481 
EDVVARD J. ULIS, President-Treasurer 

V 
^ 

Roma — Paties Šv Tėvo pa-
| skatintas ir jėzuito tėvo Lom-
bard5 vadovaujamas sąjūdT. 

j "Už geresnį pasauli" vis labiau 
i plečia, savo veiklą. Neseniai 
Romoje, vadovaujant tėvu4 

Lombardi, Įvyko keletas pasi
tarimų "Už geresni pasaulį." 
klausimais, skirtų Italijos se- ~z. 
nate ir parlamento nariams. 
Virš šimtas Italijos politikų su 
dideliu dėmesiu svarstė krikš
čioniškosios askezes įtaką į pa
vienio žmogaus ir bendruome-1 
nė>. gyvenimo atnaujinimą. Iš
vadose buvo pabrėžta, kad val
stybe, besirūpindama žmogaus 
medžiagine gerove ir jo dvasi-

1 nių galių išsivystymu, turi atsi
žvelgti į tai, kad pagal Dievo 

• nustatytą tvarką visa yra pa-
! lenkta augštesnio, dieviškojo 
'gyvenimo žmoguje klestėjimui. 
\ T ar dieviškasis gyvenimas prak 
;tikojc reiškiasi labai įvairiais 
i būdais, kurie visi telpa krikš-
i čioniškojo broliškumo sąvokoje. 

Pasitarimų pabaigoje Italjos 
senatoriai ir parlamento nariai 
išreiškė pageidavimą dažniau 
surengti panašių klausimų d s-
kusijas. 

J O E V I L I M A S 
CONTRACTOR & BUILDER 
Home Repairs — Real Es ta t e 

6753 So. Rockwell St. Chicago, 111. 
0 TeL HEmlock 4-2323 

"<• 

\*\-1 ^ . . . -*»«.«. 

Linksmų Kalėdų Švenčių 
Visiems Savo Kostiumeriams 

ir Draugams 

L I N K I 

M A T A S Z I Z A S 
STATYBOS KONTRAKTORIUS 

* 

7139 So. Mozort St. WAlbrook 5-7744 

^ 

LINKSMŲ SV. KALftDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

MARY STANKUS IR SEIMĄ 
Cigaretai, tabakas, aaldainės, pienas, 

: \i. mokykloms daiktai ir grietine 

^ : 

2300 South Oakley Avenue Tel. VIrginia 7-8869 
# 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

KAZIMIERAS ŪKELIS 
DEGTINE, VYNAS, ALUS IR MALONUS 

PATARNAVIMAS 

3436 S. Lituanica'Ave. Chicago, 111. 
Tel. VIrginia 7-9601 

4> 

i LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
- • _ ^ i 

^ -r 

fe= S 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

* i 

V 

Juozas ir Ona Bereckiai 
Hardware ir Household Goods Krautuves Sav. 

4938 W. ISth St. T0wnhall 3-2216 
CICERO, ILL. 

= ^ 

(f 
Kostiumėliams, 

-

Draugams 
* 

Visiems 
Lietuviams 

S. Balzekas, Sr. 

1 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Savo Klientams ir Draugams 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

FURNITURE CENTER, INC. 
3222-24-26 S. Halsted S t Chicago, I1L 

Vlctory 2-4226 
VALDYBA 

s 

S. Balzekas, J r . 
• 

BALZEKAS MOTOR SALES, Inc. 
• . "U WILL LIKĘ US" 

CHRYSLER—PLYMOUTH DISTRIBUTOR 

4030 Archer Avenue 
• 

! s= 

Telephone VIrginia 7-1515 
v\t\m iriu LB "iii r, i m\\uit UĮ'.II wu\i/r 

merrv Christmas 
• 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir 

i r W e s t Jewelry and Music 
ANTANAS P. ir BRONISLAVA LIAKAI IR ŠEIMA, 

Sav. 

2014-16 W. 35th St. Chicago, Illinois 
TeL Lafayette 3-0332 

' : • • • 

. * + . - • - • -
i 


