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AUKSO ROŽĖ
LEOPOLDO ALAS (Clarin)

TiPopohlns Alas (Clarin) — Šio 
šimtmečio pradžioje miręs ispa
nų raSyto.įns ir kritikas išgarsė
jo kaip vienas žymiausių ispanų 
novelistų. Jo novelės pilnos švie
žio ir saikingo humoro, didelio 
dvasinio švelnumo ir rafinuoto 
emocingumo. —Red.

žmonės turėjo keistis iš miela- 
širdingumo ir be pinigo.

P.'nigai turėjo būti suliedinti 
ir skysto, liepsnojančio aukso 
upokšniu sunešti prie Švento 
Tėvo kojų, kad jis juos paskirs
tytų viso pasaulio vyskupams,

„„ a . _. , , 1 kurie jį panaudotų išauksinti
Kartą gp-eno popams kuns ltonaia jo 6pinduilaia

eidamas aštuntą deiimtĮ turėjo sU ivent jr
veidą kaip dvidešimties metą ,r „Atidu0.
gelsvaplaukės mergelės, mėly- wte auk BaJ {iai ,r paailUti. 
na. .r malonias akis su visa te gau
amžinosios meilės jaunyste ir mok5; ir ,as biza„tinjs šventa- 
mažytes rankas su nusmailin- B|g daržovėmis ir gėręs
tais piratais ir rožines spalvos 8U cinamonu, savo ty-
nagais, kaip kad vieno vaiko
Paroso statuloje, graikų skulp
toriaus iškaltoje. Tas rankas, 
kurios niekad nepapildė nuodė
mės, būdamas išsiblaškęs, iš pa
pratimo sudėdavo sujungda
mas delnus ir pakeldavo prie 
krūtinės, nelyginant Bizantijos 
šventasis. Kaip kad Bizantijos 
šventasis paveiksle, šitas po- 
piežiug gyveno emaliuotas auk
se, nes supąs pasaulis kaip 
Dievo kūrinys, jam buvo bran
gi medžiaga. Laikas ir erdvė 
jam atrodė šventi, ir kadangi 
jo kuklūs mostai ir posūkiai 
buvo hieratiški, tokie pat buvo 
ir jo kasdienin’ai poelgiai, visa
dos iššaukti nesikeičiančio gai
lestingo kuklumo ir permatomo 
tyrumo taisyklių. Nepakentė 
nuodėmės dėl jos nešvarumo, 
dėl kūrinio šventumo profana
cijos. Jo dorybė buvo tyrumas.

Kai sužinojo, kad jį išrinko 
švento Petro įpėdiniu, apalpo/ 
Apalpo savo vvskupišku rūmų 
sode vienoie įtalpos dieeeriio- 
ie. tam miesto ir kaimo kurios 
lankuose vi«»a kalbėjo apie Krės
tu ir VireriFlų.

romis, be nuodėmės, rankomis 
sutraukdavo visą auksą ne drau 
džiamomig priemonėmis, bet 
įtikinimu, prašymu rasti dona- 
cijų, surenkant Bažnyčiai pri
klausančias duokles, tvarkingai 
;r teisingai, nieko neapleidžiant 
nieko nedovanoiant; nes Popie
žiaus slaptas užmanymas buvo 
nanaikinti pinigą ir jį paversti į 
šventa daiktą.

Ir kad nebūtų kalbama, jog 
norėjo aukso sau, vien tik savo 

T| Bažnyčiai, dirbinamus brangius 
daiktus skirstė co v'sa krikščio
niškai) pasaulį, apdovanodamas 
valdovus, bažnyčias, vienuoly
nus. garsias savo dorybėmis ir 
kUme damas puik’om's brange
nybėmis, kurias jis palaiminda
vo ir kuriu paramin mą prižiū
rėjo kain menininkas, pamilęs 
niekingąi> metalą, kap meno 
priemonę.

Ir atminty atgis Bernelių šventos mišios,
Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus,
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus,
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

B. BRAZDŽIONIS

jame jokio nuodėmingo veiks
mo ar idėjos, bent rimtuose rei
kaluose. Jau buvo norėjęs pa
sišalinti, nes pajuto šaltį, kai 
prie jo prisiartino senas sodi
ninkas, panėšėjęs į jį, su gėlių 
šakele rankoje. Tai buvo kas
dieninė dovana.

KRISTAUS SUGRĮŽIMAS
RIČARDAS UKRINAS

Meti) pradžioie siųsdino augš- 
tiems pareigūnams, garsiems 
valdovams garbės skrybėles ir 
apsiaustus: kai ką nominuoda
vo kard’nolu. iam dovanodavo 
atitinkama žiedą iš gryno auk
so, bet didžiausi malonumą

Lvg kad tai būtu jo nuodėmė, iam sudarė šioie dosnumo sri- 
išdidumo nuodėmė, kurtė saži- tvie, prieš Velykas, Laetare 
nės crraužima, matydamas savo’ sekmadieni. Rož*ų sekmadienį, 
nuoširdų kuklumą, iškelta į palaiminti aukso rožes, nusags- 
aupščiansia garbės laipsni. “Ką t.vtas brangia’s akmenimis, ku- 
j’e pamate manvie? — klausė rias. užmautas ant auksinių 
save: — Kokia apgaulė juos! stiebu, siųsdavo su iškilmingom 
pritraukė mano tuštumas kad delegacijom karalienėm ir ki- 
įsižiūrėio i mane?’’ Ir tik gal-j tom garsiom damom, mieliau- 
vodamas. kad tikra r.uodėmė šiom bažnyčiom ir draugingiem
būtu prileirtimas. iog ii išrinku- 
sieii ansiriko nasirvžo iš pa
klusnumo ir tfkėūmo nelaikyti 
savęs nevertu tos valdžios.

Sitam popiežiui nebuvo gimi
nių nei draugų, nei šios žemės 
didžiųjų, nei rūmų intrygų, nei 
apsvaigimo valdžia; valdė tei
singumu lyg kokia šviesa, lyg 
kokiu šaltiniu: savo teisingu
mu apšviesdavo viską, išplau
davo viską. Neturėjo būti dė
mių, neturėjo būti tamsumų.

Mito daržovėmis ir vaisiais; 
gėrė pasaldintą vandenį su cina
monu. Bet mylėjo auksą. My-

mlestam. Neužmiršdavo nė 
krikščioniu kovotoių. Gerasis, 
ganvtoias skusdavo garsiems ti
kėjimo riteriams puikias vėlia
vas su aukso išvedž’otais Baž- 
nvėios ir popiežiaus herbais ar 
kurio šventojo atvaizdu.

Vienintelis sielvartas, kurį 
kartais jautė popiežius atiduo
damas tuos turtus, tas brange
nybes, buvo mintis, kad gal 
karikas jie atsidurs nevertose 
rankose, pas vyrus ir moteris, 
kurių prisilietimas suterš aukso 
tyrumą.

Aukso rožės, ypatingai! Kiek-
lėjoauksą dėl to, kad jis pane- vieną sykį, kai atsiskirdavo
šėjo į saulę: dėl jo atspindžių, 
dėl jo tyrumo. Auksas jam at
rodė esąs dorybių paveikslas. 
Baisiai persekiojo kunigų si
moniją ir šykštumą, labiau nei 
už nuodėmę, nes jie savaime to
kie buvo, nes auksas, laikomas 
monetose, paslėptas, tuo pačiu 
buvo nuvagiamas nuo šventųjų, 
nuo sakramento, nuo šventųjų 
indų, nuo ornamen'ų ir nuo 
Viešpaties tarnų rūbų. Auksas 
buvo Bažnyčios spalva. Bran
giojo metalo žėrėjimas turėjo 
būti vartojamas kalikams, 
monstrancijoms, patenoms, smil 
kytuvams, mitroms, arnotams, 
kapoms, altorių užtiesalams, 
Marijos mantijoms, tabernaku
lio išpuošimui ir šventųjų aure
olėms. Jį naudoti perkant ir 
parduodant kasdieniškus, pap
rastus daiktus, žmonių ydas ir 
tuštumą, jam atrodė ba’si pro
fanacija, kulto apvogimas.

Popiežius buvo, pats to neži-

nuo to florentiniško meno ste
buklo, dūsavo galvodamas, kad 
kilmės did:ngumas, lopšio auk
sas, ne visados nuteikia moterų 
širdis aukso tyrumu.

“Pagaliau, tai diplomatija!..” 
sušukdavo popiežius, atsidusda
mas ir ilgu bei liūdnu žvilgsniu 
atsskirdamas nuo geltono žiups 
nio spindulių, saulės su topazų 
ir smaragdų dėmėmis, vaizduo
jančiomis rasą.

Ir palikęs vienas, su tam tik
ru dygliu širdyje, sau sakydavo, 
besivartydamas savo atsiskyrė
lio guolyje:

“Tiesą sakant, šis auksas tu
rėtų būti skiramag tik šven
čiausiajam Sakramentui!

Vieną balandžio mėnesio po
pietę popiežius vaikštinėjo, kaip 
kad v:sad, kai buvo gražus 
oras, po Vatikano soda, viena
me jo pasirinktame, žalumos 
kampu, ats'remdama^ į savo

Sodininkas, iš gėlių, kurias 
teikė laikotarpis ir toji diena, 
Šventajam Tėvui įtekdavo švie
žiausias ir linksmiausias, kiek
vieną popietę, kai jo mylimas 
ir liaupsinamas šeimin;nkas at-» 
vykdavo * savo sodą. Paskui 
oomežius tas gėles padėdavo 
konlyč’oje šalia Marijos pa
veikslo.

— Bernardinai, vėlai tu šian
dieną pasirodai. — tarė popie- 
ž'us, paimdamas gėles.

— Šventasis Tėve, bijoiau 
Jūsų Šventenybės... nes... gali
mas daiktas, nusidėjau!

— Kaip tai?
— Iš silpnumo, atsižvelgda

mas į maldav'mus ir ašaras, ne 
paisydamas turimo įsakymo..., 
ileidžiau į sodą vieną svetimša
lę, viena jaunuolę, kuri. pasislė
pusi, klūpodama, už anų me
džiu. stebi Šventaii Tėvą. žiūri 
i iį. ir aš tikiu, kad tyliai verk
dama, jį Jiaupsma.

— Moteris šičia!
— Prašė tai laikyti paslapty

je, bet aš nenoriu dviejų nuodė
mių; išpažįstu pirmąją; paleng
vink mano sąžinę... Tenai, už 
ano tankumyno..., graži, kokių 
dvidešimties metų; vienuolių 
oblačių drabužyje, kurios, ma
nau, ją priglobė, ir atvykusi iš 
labai toli... rodos iš Vokietijos...

— Bet, ko nori ši mergaitė? 
Ar ji nežino būdo kaip mane 
pamatyti ir pasikalbėti... kito
kiose apystovose?

— Taip; bet reikalas toks... 
kad ji nedrįsta. Sako, kad Jū
sų šventenybei ją rekomenduo
ja viename pergamine, kurį ne
šioja ant krūtinės, ne kas kitas, 
kaip šventoji Romos matrona, 
kurią visas miestas garbina, bet 
mergaitė neišdrįsta stotis Jūsų 
akiva’zdoje, ir įsitikinusi savo 
nepakreipiamu bailumu, sako 
pasiųsianti Jūsų šventenybei 
per trečią asmenį vieną šventą 
daiktą, kuris bus, šventasis Tė
ve, Tamstai tikrai įteiktas. 
“Aš grįšiu į savo šalį — man 
pasakė — neišdrįsdama iam pa
žvelgti i ve'dą, neišdrįsdama 
žvilgterėti nei kalbėti ... neiš- 
drisdama maldauti atleidimo... 
Bet nenorėčiau
mačiusi bent iš tolo..., paslap
čiomis. Jo tol’mas buvimas

Ir sodininkas atsiklaupė, mal
daudamas atleidimo už savo ne
protingą elgesį.

Popiežus jo netgi nematė; 
atsisukęs į savo tarną Steponą, 
jam tarė:

— Eik, švelniai ir meiliai pri
siartink prie tos vargšės mer
gaitės; pasisteng kad išeitų iš 
savo slėpynės ir ateitų su ma
ri m pasikalbėti. Dėl jos ir dėl 
tos, kuri ją rekomenduoja, aš 
susidomėjau šiuo nuotykiu.

Netrukus geltonplaukė ir iš
blyškusi mergina, blogai slėpda
ma savo grožį liūdnu ir tamsiu 
rūbu. kuriuo ją aprengė vienu-

bausmę jam pritaikinti, jeigu 
ne jį apleisti? Ir taip nebuvo 
galima padaryti. Būtų numi
ręs. Bet klebonas su tėvais jį 
pamatė taip pamišusį iš meilės, 
kad numatė pavojų iš perdide- 
lio priririšimo ir klebonas baigė 
tuo, kad įžiūrėjo joje hereziją. 
Visi j'e pasipriešino vestuvėms; 
Marijai buvo uždrausta kalbė
tis su savo adoratorium, ir jai 
naklusus jis. nusiminęs, pabėgo 
iš ka'mo niekindamas tuos, ku
rie iam trukdė atsiklaupti prie 
io stabo ir prisiekdamas viską 
profanuoti, nes nebuvo leidžia
mas io širdžiai meilės kultas.

lės, stovėjo priešais popiežių, Persikėlė i Čekiia. (Šioie aliuzl- 
ioie i husitus tvčia nrile’džiu

Buvo šalta Kūčių diena. Kri
stus grįžo žemėn. Šį kartą ne 
kaip mažas kūdikis, bet kaip 
neturtingas žmogus. Ne Betle- 
juje Jis apsistojo, o didžiajame 
mieste Chicagoje. Jo rūbai bu
vo ne kaip dieviškojo Tėvo sū
naus, bet Chicagos valkatos. Su 
plyšęs švarkas, marškiniai juo
di, kelnės sulopytos ir suglam
žytos. Veidas apžėlęs ir pamėly 
navęs, rodos, kad Jis seniai čia 
stovi šioje vietoje, prie Randolf 
ir State gatvių.

Apsidairė, pažvelgė į didžiau
sius namus. Į šviesomis išmar
gintą gatvę. Ir nudžiūgo, kad 
Jo Tėvo sutverti žmonės gėrisi 
Visu ir vis lipa augštyn į Dan
gų, nors ir savo dangoraižiais. 
O gal ne vienas iš tų žmonių, 
kurie statė šiuos dangoraižius 
ir savo širdyje, bei sieloje per 
šias Kalėdas kopė augštyn prie 
Jo karalystės. Jo akys pastebė
ję lange mažą Betlejaus vaiz
dą, nudžiūgo. Jis priėjo pasižiū
rėti į save, kaip Jį žmonės vaiz
duoja. Taip ten buvo Jo pirma
sis atėjimas, kuris buvo ap
reikštas Jo išrinktajai tautai. 
Virš Betlejaus Jis pamatė paka
bintą plakatą: “Pirkite pas mus 
i3avo Kalėdines dovanas. Čia 
viskas pigiau. Ir gausite dovaną 
už kiekvieną pirkinį, jei suma 
sieks dvidešimt dorelių”.

Sekančiame lange pamatė Ka
tare Jis,—jis visiems nešė lai- 
rankemis, kviesdamas valikus 
prie savęs.

— Šventas Mikalojus, — iš
tarė Jis, — jis visems nešė lai
mę kaip gyveno čia žemėje ir 
jis neturėtų stovėti tarp kalnų 
kortelių, bet tik tarp žaisiu ir 
vaikų. Kalėdos artėja, o tos ty
liosios nakties laukia ypatingai 
biznieriai.

nodsmas, utopinis svajotojas, mylimiausią tarną, vieną jau- 
nenorėjes, kad būtų pinigai: sa- nuolį, kurį bevelijo tik dėl to. 
vo turtą, savo patarnavimus kad per daugelį metų nerado

norėdama pabučiuoti jo kojas ir 
nušluostyti dulkes nuo jo san
dalu savo plaukų auksu, besilei
džiančios saulės paverstu auksi
ne vilnim.

Nenorėdamas d’dinti jos su
mišimo. popiežius nieko neužsi
minė ap’e nekalto pasislėpimo 
neprotingumą, ir iš karto eida
mas prie reikalo švelniu balsu 
paklausė:

— Kelkis, vargše mergaite, ir 
nasakvk. ka tu man atnešei iš 
savo Vokietiios kad esant tavo 
rankose grali būti taip šventa, 
kaip kad pasakoji.
— šventasis Tėve, aukso rožę 

atnešiau.

Popiežiaus konlvčioie. Marija 
Blumensrold, priešais Dievo Mo 
finos altorių, nepakeldama akiu 
nuo vrindu. ta pati vakara. iau 
beve’k sutemus, išpažino Šven
tam Tėvui savo nuodėme. Jis 
los klausės nrisišlieies prie al
toriaus. besišvnsodamas ir del-l 
nais sudėtom rankom, prispau-1 
rtom prie krūtinės.

Šventųjų Mauricijaus ir Mari
jos Magdalenos bažnyčioje, Ha
lėje buvo laikoma brangenybė, 
kokia buvo, aukso rožė—Leono 
X-jo dovana. Niekados Marija 
nebuvo mačiusi tos brangeny
bės, nes josios manymu ji buvo 
verta Švenčiausios Mergelės.

Gyveno ji, kukli kaimietė, Ha 
lės apylinkėse, ir turėjo sužie- 
dotinį, be jokių ydų, išskyrus 
tą, kad pernelyg ją mylėjo ir 
taip, kad vietos ^klebonas tikino, 
kad tai esanti stabmeldystė; ir 
nrtgi Marijos tėvai tuo pačiu 
skundėsi. Marija, matydama jį 
susižavėjusį į ją bežiūrint, bu
čiuojant josios prijuostę, kai ji 
’šsiblaškydavo, kartais klūpo- 
jant ir rankas sudėtas kryžium 
arba kaip kad jas beve'k visad

Mintimis Jis nuėjo į Meksval 
■ripns anochronizma. Ivriai kaip gatvę. Ten Jo tėvo išrinktosios 
anksčiau kalbėdamas apie Šv. tautos sūnūs, nešvenčia Jo gi- 
Prane’ška Rvmiete. Be to, ma- mimo, o traukia žmones už ran- 
nn idealiniam pomežiuie vra kovių į savo krautuves, kiti net 
Mnrtvnn V. n falu nat ir Eusre- ir kalėdines giesmes giedodami, 
nHovo ATI bruožu, nors abu jie kad tik daugiau pinigo jiems 
onnrouo prieš Leoną X-ū.). kur liktų Kalėdoms.
atsitiktinumas ji suvedė su ki
tais kninveč’ais. kaip kad jis,

Kažkas Jį pastūmė. Atsisu
kęs pažvelgė Jis ir prieš save

mMkHnoMsta BMh. kurie Pama« kurio Kalėdų Be-
nnutinl,, ir i»H- “° rubal buvo ’ttteP“ lr JO h41’ris) anrizemaiu 

oriniu r>rip5rn ačiū k’io prieš VR.1- 
ir buvo npraolrinittvni if nl- 

»:Vor5vdavn kada ir kaip valė- 
dami.

Metai bėgo. Marija * nete
ko motinos, ir jos tėvas, ligo
tas. beiėeis. gyveno iš to. ka jo 
duktė uždirbdavo pardavinėda
ma pieną ir daržoves, mazgo
dama baltinius ir naktimis 
verpdama. Ir riena vakara kai 
bodas ir vardas ia vertė l’eti 
ašaras, pretimam sode. šalia 
los bakūžės, prip pat šulinio, 
kur kitais geresniais laikais jie 
.susitikdavo, jai pasirodė Vilhel- 
jmas nes tain vadinosi ios my
limasis. Jis buvo bėfdvs. ji per 
sekinio: iokio nasipailėlimo ne
žinančiam karui lo laukė ten to
li. labai toli: bet lis buvo davės 
ižada ižads savo liaupsinamam 
nave’kslui kuris buvo ji. Mari
ja: knutvpėse sužeistas, nebeto
li mirties buvo prisiekęs atvvk
ti PSa savo SUŽ’eduotipe nebo
damas visu na volu. ieieru Io pv- 
wbA Io poaulpis tame žvorvie. 
Tr turėip atvvkti su turtinga 
dovana Tr +pn buvo akimirkai, 
kad v*1 bA<rtu, kad ’SorplbAtu o\f.

lr viena d’eua lo’mčtohl 
orri?tu naciimfi aavn gulimosios 
ir padaradi ia sava. penalsant. 
vku ir viako. “Dovana vra Ši”. 
naoakS rodvdamas metaline dė- 

,1rra Ir siaura.

ta barzda krito nuo jo!
— Pasitrauk, čia mano kam

pas.
Iš jo burnos ėjo alkoholio 

kvapas. Pasitraukė Kristus, o 
anas, atsistojęs į Jo vietą, pa
sistatęs skardinę dėžę, kuri bu
vo panaši į kaminą, ėmė šauk
damas skambinti skambalu.

Pasitraukęs Kristus, pamaži 
ėjo gatve žiūrėdamas į langus, 
kur prie kiekvienos prakartėlės 
buvo uždėti parašai, kur ant 
kiekvieno lango buvo daiktų iš
garsinimas. Pinigas buvo Jo Tė 
vo sutvertų vaikų Dievas. Už 
dolerį jie parduotų net ir savo 
sielą.

Moteris praeidama pastūmė 
Jį. Pažvelgė Jis į ją savo mėly
nomis akimis, o ji nei nepasižiū
rėjusi, galvojo ar vyrui tiks nu
pirktas megztukas, ar vaikai bus 
patenkinti žaislais. Ji galvojo 
ir ką jie jai nupirko.

Praeiviai dėmesio nekreipda
mi į Jį skubino namo. Viduje Jis 
raudojo, kad prisiminamas tik 
dėl biznio ir dolerio.

Vakaras pamaži gulė ant mie 
sto, jau mažiau mašinų važinė
jo gatvėse. Langai sužibo įvai
riomis šviesomis ir mažiau žmo
nių beėjo gatve, o tie kurie dar 
buvo, tai skubėdami ėjo namo. 
Praeidamas pro bažnyčią pama
tė, kad ji buvo tuščia, o ant kito 
kampo smuklėje žmonės gėrė 
ir, užmiršę tyliosios nakties 
prasmę, šoko.

Susigraudino Jis ir pagalvo
jo, kad visur taip negali būti.

Pasuko Jis į geresnį rajoną, 
kur buvo mažiau krautuvių, o 
daugiau gyvenamų namų.

Langų užuolaidos buvo atda
ros. Jis pro kiekvieną langą ma
tė gražiai papuoštą eglutę, o 
ant žemės pridėta dovanų. Jos 
ir buvo Kalėdų prasmė.

Nebenorėjo žiūrėti Jis dau
giau į langus, nes žinojo, ką vi
sur matys. Pamaži Jis ėmė eiti 
parko linkui. Ant suolo gulėjo 
pamestas sušalęs laikraštis. Pa- 
ėmęs ėmė vartyti. Viename bei 
kitame kampe buvo maži apra
šymai, o daugiausia — rekla
mos. Viename lape pamatė nu
pieštą Save su motina Marija ir 
Juozapu. O apačioje buvo pa
rašyta didelėmis juodomis rai
dėmis: “Pirkite pas mus savo 
mašinas, pigiau negu kitur. At
siveskite vaikus, dovanų vi
siems”, o po to buvo užrašyta 
“Gloria in excelsis Deo”.

Ir Kristus galvojo, kad jei 
žmonės nebūtų taip įsigilinę į 
dolerį, tai Jį vėl prikaltų prie 
kryžiaus. ♦

Pamažu pradėjo snigti, gra
žios baltos snaigės krito ir den
gė Jį šiltu patalu. Ne snaigės 
tai buvo, o gražieji dangaus an
gelai, kurie savo sparnais den
gė Jį. Grįžo Jis, nes niekas Jo 
nepriėmė.

no meilės jėga, kuria tave my
liu.

Vilhelmas pabėgo; sekančią 
dieną Marija atidarė dėžę pasi
slėpusi savo miegamajam, ir 
ten pamatė... aukso rožę su

mano meilės dovana.” Ir badas, 
taip, spyrė; tėvas buvo prie 
mirties, skurdas skubino nelai
mę; turės viena pasilikti pasau
lyje. Vargšė Marija dirbo vis 
daugiau ir daugiau, ligi suvyti-

brangiais akmenimis ant lape- mo’ ^8* nemigo, bet nelietė ro
žės. Brangusis akmenėlis, kuris 
vos laikėsi ant auksinio lapelio, 
atrodė kvietė jį galutinai iš-

lių, lyg kad rasos lašais ir gry
no aukso stiebu. Vienas tų ak
menėlių vos laikėsi ant lapelio, 
ant kurio žėrėjo; nuo mažyčio trauk0 ir iSnau<,otl »riu’
truktelėfmo jis batų Ukritęa. b°™>. patalui Ir drabužiui... Bet 
Nelaimingosios akalbėjoa tėvas Mariia Paliesdavo rožę tik jų 
nieko apie tai nežinojo. Marija pabuėiuoti. Auksas, brangūs
negalėjo įspėti nei tos brange
nybės kilmės, nei jos vertės, nei 
ką su ja daryti, kad pasielgtų 
sąžiningai. Ar ji buvo pavog
ta? Jai atrodė nuodėmė taip 
galvoti apie savo mylimąjį. Lai
kas bėgo. ir vieną dieną mergai
tė gavo la’ška. kurį jai įteikė

akmens ten nebuvo brangeny
bės, tebuvo nedaugiau kaip mei
lės ženklas. Ir didž’ausio siel
varto, didžiausio bado dienomis, 
per kaimą praėjo mald’ninkas, 
kuris mergaitei įteikė kitą laiš
ką. Jis ėio iš Jeruzalės, kur at
gailaudamas m’rė nelaimingas 
Vilhelmas, kuris, apsėstas tūks-keliautoias. Vilhelmas jai ra 

Sė. kad jis užtruksiąs grįžti, kad ”
kiekvieną sykį vyko vis tolvn,
bėgdamas nuo laiminčių priešų 
ir nuo skurdo, jieškodafnas lai
mės. Jeisru j«i — buvo rašoma 

ko trūksta je:gu varpas rp’

vo nusikaltimu, savo mylimai 
prisipažino, kad toli aukso rožė 
esartti bsčs’os šventvn gvstės 
darbas. Vienas vagis ia pavo
gė iš Šventuiu Mauric’jaus Ir 
Mariios Magdalenos bažnyčios 
Halėie; ir ils, Vilhelmas sutl-

— Dėž*a nenraverk 1’gi aš ne
mirti jo nepa- laikė patsai popiežius — jautė busiu prižeo ir visad ia laikvk ria. te<?ul parduodanti rožės nk-

dideli sąžinės graužimą Ir dide- j naplėnta. Neklausk kokiu bū- menėlius. už kuriuos ji gauslan-,
1J malonumą. Ko ji nebūtu ati- .du "š laimėiau š’a hranpenvhe; ti prapvvenimui pakankamai...) vari. beeibaladedamas

bus mano dvasiai palaiminimu...1 davusi, kad josios sušiedotinis ii vr* mano. ii tavo. Tu esi "Bet leipų skurdas tavęs ne-' keHeškodamaa sa
Ir iš ten žiūri į Tamstos šventą jos tain neliaupsintų! Bet ne- visko veria: aš... ia laimėjau kamuoja. 1o8 neliesk; saugok Ją
povyzą. I buvo galima atkalbėti. Kokią savo narsumo pastangom ir ma- tokią, kokią palikau tau, uel t*i

vo žemiškam stabui, jai, dova- 
fNukelta į 2-rą pual.) v
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

linkiu savo parapijonams, draugams ir 

pažįstamiems. Tegu Kūdikėlis Jėzus su

teikia ištvermės, kaip gyvenantiems Ame

rikoje taip ir kenčiantiems pavergtoje 

Lietuvoje.

Kun. P. Katauskas
šv. Kazimiero Parapijos 
Klebonas
Chicago Heights, III.

rZ
Linkime

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
<
ir

Laimingų Naujų Metų
7

Dan Varnas American Legion 

Auxliary No. 986 Valdyba
J?

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

AUKSO ROŽE

(Atkelta iš 1 psl.)
nos, įgijo tą rožę iš niekšo ran
kų, prižadėdamas už tai išgel
bėti jo gyvybę. Vilhelmas baigė 
laišką prašydamas savo myli
mąją, kad norint jį išgelbėti iš 
pragaro, kurio užsitarnavo taip 
Jabai ją bemylėdamas, išpildytų 
pažadą, kurį jis Jeruzalėje bu-; 
vo davęs įžeistam Viešpačiui: 
Marija turės eiti į Romą pėsčia, 
kaip maldininke ir aukso rožę 
nunešti Šventajam Tėvui, kad 
jis antru sykiu ją pašvęstų, jei
gu buvo suprofanuota ir ją grą
žintų, jeigu tatai ras reikalin
ga, šventųjų Mauricijaus ir Ma
rijos Magdąlenos bažnyčiai.

— Ligi gyveno mano sergąs 
tėvas, aš negalėjau vykti. Aš 
negalėjau jo apleisti. Tuo gi 
tai pu aukso rožei mano miega- , 
majam įrengiau savotišką alto-Į 
rėlį, paslėptą už užuolaidų. Kad 
savo buvimu neprofanuoti tos 
šventovės, stengiaus kad mano 
kūnas ir mano siela kiekvieną 
dieną būtų mažiau nevertas ten 
gyventi, kiekvieną dieną tyres-

JULIA’S RESTAURANT
STANLEY, JULIA IR SŪNUS BENEDIKTAS, Sav.

4656 S. Western Avė. Tel. VI. 7-9400
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
proga sveikinu savo esamus, buvusius ir būsimu^

‘ klijentus visus pažįstamus ir draugus

ALEKSAS BRINAS
GENERAL KCNTRAKTORIUS

Taiso ir atlieka visokius namų remontus 
4339 S. Hermitage Avė. Chicago, III. 

LAfayetfe 3-9719
4*

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Grant Works Coal & Oil Co.
ADOMAS ir IEVA BERNADI&IUS, Prop.

WE SELL FUEL OIL

16th St. and 49th Court, Cicero, III.
Res.: 1601 S. 49th Court Res. Phonc Olympic 2-9311 

Office Phone Olympic 2-9311

f ■■■. ■■ ■

— Ryt ateis pas vienuoles Dievota ir patvirkusi karalienė 
mano mylimas Sebastijonas pa- tikėjosi ją gauti.
imti aukso rožės... ir tau atneš Bet atėjo Laetare sekmadie- 
reikalingas lėšas, kad galėtum nis ir nebuvo pašvęsta nė viena 
grįžti į savo šalį... A, tebegyve-, rožė. Nes tą naktį popiežius 
na tavo tėvas? Jį pagydė tasai geriau pergalvojo reikalą, ir, 
gydytojas? I kas beįvyktų, atsisakė dovanoti

— Mano tėvas tebegyvena,! aukso rožę, kurią Marija Blu- 
bet negali vaikščioti. Mano ne- mengoldaitė saugojo kaip šven- 
buvimo metu juo rūpinasi ma- tą daiktą, nenuoširdžiai, dievo-
no kaimynės, nes dabar jo lig? 
neverčia tolydžio prie jo budėti 
kaip kad anksčiau.

— Gerai. Taip pat pagalvosi
me apie tavo tėvą.

Sekančią dieną popiežius ga
vo aukso rožę, .priklausiusią 
šventųjų Mauricijaus ir Mari
jos Magdalenos bažnyčiai Halė 
je, o Marija Blumengoldaitė

tai ir fanatiškai Mesalinai, ku
ri neišvengs pragaro už savo 
karalijos eretikų skriaudimą.

Labai anksti popiežius paža
dino ir su aušra slaptai išsiun
tė savo mylimiausią tarną į Ha
lę, paliepdamas ne švento Mau
ricijaus bažnyčiai sugrąžinti 
brangią mistinę dovaną, bet 
miesto apylinkėse surasti kuk-

grįžo į savo šalį su gausia Šven lią Marijos bakūžę ir jai įteikti 
tojo Tėvo pašalpa. į švento Tėvo vardu aukso rožę.

_______ Ir būdamas vienas, popiežius,
jeigu sąžinės graužimas jam 
pradėdavo išmėtinėti, linguoda
mas galvą, pats su savim kal
bėjo :

Kai priartėjo tų metų Vely- i 
kos, visa diplomatija sujudo, | 
kad šį sykį aukso rožė būtų 
įteikta garsiai Vakarų karalie
nei, kuri buvo žinoma, kaip die
vota fanatikė Mesalina, galinti 
sudeginti visus savo pavaldinius 
kaip eretikus, jeigu pasiprieŠin-

ni, panašesni šventiesiems. Vie-j tų jos meiliškiems įgeidžiams,

%
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Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams 

Kuriems Per 35 Metus Bandėme Mandagiai 

Patarnauti

tU
UNIVERSAL SHOE STORE

3335 So. Halsted St. Chicago, III.
Ji. ZJU.ESKIS ii i. MflnTJNSUSKRS

Savininkai
Telefonas Y Artis 7-G525

ną dieną, kai skurdas buvo bai
sus, mano ligonio skausmai ne
pakeliami, vienas gydytojas, 
mokslininkas, burtininkas ar 
kas kitas, priėjo prie mano du
rų, apžiūrėjo ligonį ir man pa
siūlė vaistus mano vargšui tė
vui, kurie palengvinsią jo skaus 
mus ir beveik jį išgydysią. Ko 
aš nebūčiau atidavusi už pasvei
kimą arba bent sušvelninimą 
skausmų mano mylimam sene
liui, kuris, įsmeigęs akis į ma
ne, neištardamas nė žodžio, vi-' 
siškai teisėtai prašė paguodos, 
pagalbos, kaip kad aš kiek kar
tų buvau gavusi iš jo, mano 
kūdikystės metais! Vaistai bu
vo labai brangūs: kaip tas sve
timšalis gydytojas sakė, jie bu
vo gaminami iš aukso ir iš mi
šinio labai trapių ir retų me- 
džragų, kurių taip stinga pasau- 

I lyje, todėl jų kaina buvo lygi 
i brangiųjų akmenų kainai.

“As veltui ntauouu vaistų — 
saite man vienai esant su juo. 
— 2trua sumoKi jų namą, o ne
turi kuo..., arba apmoki savo! 
iupom.s, nes aš busiu tau mie- 
iasu’aingas ir laikysiu jas ly
giomis auksui ir brangiesiems 
dKmenims. Le.sti mano tėvu.’ 
mirti begaliniai Kenčiant, nega 
Įėjau... Atsiminiau akmenėli, ’ 
vos besilaikiusį ant aukso rožes; 
lapelio. Prisimm.au mano akais- j 
lybę..., mano dorumą, kuri3 taip I 
pat, man rodės, buvo Dievo da-1 

Į lykas, i» labai įsitvirtinusi prie'
I mano s.ems, brangus akmenė-! 
j lis, kuris stipriai laikėsi... Prisi-. 
j miniau mano motiną, Vilhelmą,
! kuris mirė, galimas daiktas, pa
smerktas, nepasidžiaugęs pa-j 
bučiavimu, kurio velniškas gy- ■ 
dytojas iš manęs prašė...

— Ir... kaip pasielgei? — pa 
i klausė Popiežius, palenkdamas 
1 galvą prie Marijos Blumengol-1 
daitės. Jo Šventęnybė jau ne- 
bešypsojo; jam virpėjo lūpos. 
Nerimas žiūrėjo jo švelniomis 
mėlynomis akimis.

— Ką padarei? šventvagys
tę?

— Tą velnią pabučiavau.
— Taip..., greičiausia tai bu

vo velnias.
Užstojo tyla. Popiežius pakė

lė žvilgsnį į altoriaus Mariją, 
atsidusdamas ir kažką šnabždė
damas lotyniškai. Marija ver
kė; bet lyg kad su jos išpažin
tim būtų atsipalaidavusi nuo 
slėgimo josios tyroji kakta, da
bar, žiūrėjo popiežiui tiesiai j 
veidą, nusižeminus,, bet be bai- 

i mės.
Pabučiavimas, — tarė 

Petro įpėdinis. — t#er... kas yra 
pabučiavimas? Kaibėk aiškiai.

-- Niekas daugiau kaip pa
bučiavimas.

— Jeigu taip, tai jis nebuve 
velnias.

Popiež:us davė Marijai pabu
čiuoti ranką, ją palaimino ir at
sisveikindamas 'asakė:

arba josios nuodėmklausio vys 
kupo įsakymams

— Dama kaip dama, Dievui 
ir man garbingiausia ir garsiau
sia moteris yra Marija, oblačių \tp 
vienuolių globotinė, o ne toji 
Vakarų karalienė. Šį sykį tegul 
diplomatija man atleidžia.

Halės nresto gyventojai žino,

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Ir Laimingų Naujų Metų

linkime
MUSŲ GERADARIAMS, RĖMĖJAMS, o ypatingai pa- 
rėmusiems mūsų šių metų bankietą, kad sukelti 
pakankamai lėšų pastatyti prie Šv. Šeimynos prie
glaudos Ir taip reikalingą ligoninę (Iniirmary).

LABDARIŲ ORGANIZACIJOS VALDYBA
KUN. A. LINKUS 

KUN. ST. ADOMINAS
ORLAND PARK, ILL.

kodėl jų šventųjų Mauricijaus 
Dėl popiežiško iždo nepritek-jir Marijos Magdalenos bažny-

liaus ar dėl Švento Tėvo dievo
baimingo dagumo, tais metais 
nebuvo nulieta iš brangiojo me
talo nė viena rožė. Reikalas 
buvo didelis; Vakarų valdovas, 
galingas, sakėsi būsiąs įžeistas, 
paniekintas, jeigu jo žmona ne
gausianti iš popiežiaus tos do
vanos. Ką daryti?

Popiežius labai išsigandęs, 
prisipažino turįs vieną aukso

čioje nėra aukso rožės, kurią jai 
buvo padovanojęs popiežius Le
onas X-sis.

Išvertė P. Gaučys

Ateityje turėsime iš stiklinio 
pluošto padarytus telefonų ir 
elektros stulpus, kurių nesu- 
grauš vabzdžiai ir kurie bus žy
miai atsparesni oro atmainoms.
Jie bus lengvesni, nesunkiai dvie 

rožę, seną, paslaptingos kilmės, jų žmonių panešami.
J

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Savo Pirkėjams ir Pažįstamiems

✓

JONAS KARVELIS
3322 So. Halsted St., Chicago 8, III. 

Telef. YArds 7-0677
%

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR LAIMINGŲ 1957 METŲ 

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Pažįstamiems
.U -

PRANAS IR OLGA PAVILONIAI

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIUS J. STORGUL
PLUMBING — HEATING — SEWERAGE 

CONTRAOTOR
Estimates Furnished on Reąuest

2218 W. Cermak Rd. Chicago, III.
Phone Vlrginia 7-0300

7r

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
VISIEMS LIETUVIAMS

ARAS FUEL COMPANY
4913-19 So. Paulina Street

Telefonas PRospect 6-7960

★
COAL — COKE — FUEL OIL 

STOKER COALS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Draugams Amerikos Legijonieriams, 

Pažįstamiems Lietuviams ir Kostumeriams Linki

"r

%

ANTHONY KASPER TAVERN
DIDELIS PASIRINKIMAS DEGTINES,

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

----------------------------------------------------------

Linksmu šv. Kalėdų
ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo
Kostumeriams ir Draugams

PETER P. MANKUS
PUIKUS DRABUŽIŲ 

SIUVIMAS

Taipgi
VALYMAS IR PROSIJIMAS 

2230 W. 22nd St., Chicago, III.
Phone FRontier 6-0198

----------------------- ----- ._■/>

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams D Draugams

ONA BER2ANSKIENĖ
TAVERNAS

Turime Gero Alaus, Vyno ir Degtinės
2331 So. Hoyne Avė. T«I. FRontier 6-0670

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

SAVININKAI
MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖS

BRONE IR
1447 So. 50th Avė.

CICERO 50,

EDVARDAS STANGENBERGAI
Tel. OLympic 6-1096

ILLINOIS

X

Prisimm.au
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
' PROGA SVEIKINAME

visus parapijiečius, parapijos rėmėjus ir geradarius. 
Nuoširdžiai linkiu visiems gausios Kristaus palaimos, 

visuose jų darbuose, “Draugui ’’ ir visam jo štabui kuo- 

geriausio pasisekimo.

Kun. V. Černauskas
Šv. Juozapo Parapijos 
Klebonas

Kun. P. Paurazas 

vikaras

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. YArds 7-1741— 7-1742

4332-34 So. California Avenue
Tel. LAfayette 3-0727 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
VISIEMS SKOLINTOJAMS 

— IR —

TAUPYTOJAMS!

UNIVERSAL
Savings and Loan Ass'n

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

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
MŪSŲ DRAUGAMS IR KLIENTAMS

KOVA UŽ TIKĖJIMĄ LIETUVOJE
.1. KURIS, mūsų ben drarlarb’s Europoje

Komunizmas savo materiali- dienomis “sėdėti bažnyčioje ii\kė: “Blogai, Pranekienc, vaiką 
stinę ideologiją grindžia žinomu klausytis muzikos” (koks origi- auklėjai, blogai. Tau viešpats 
Lenino posakiu: “Mūsų revoliu- nalus bažnyčios lankymo išaiš- nedovanos tokios mirtinos nuo-l 

jcija yra tarptautinė ir mūsų pir kinimas). Kunigas "Petruką dėmės. Nenori tavo sūnui, tavo1 
masis priešas yra tikėjimas.”, pratino patarnauti mišioms, vai kraujas su dievu taikytis”. Kai' 

šino saldainiais, dalino šventus-pagaliau va.kas pradėjo išpažin-i 
paveikslėlius”. ti ir “užspringo”, "kunigas su

griebė jj už pečių ir tmė purty

Prieš tikėjimą ir komunistų oku 
puotoje Lietuvoje kovojama agi 
tacijomis, specialiomis paskaito 
mis, o ypačiai literatūra.

Alf. Bieliauskas, rašydamas 
"Apie komunistų paveikslus lie
tuvių tarybinėje literatūroje”, 
taipgi cituoja Leniną, kuris šau
kė: “Šalin nepartinius literatus! 
Šalin literatus antžmogius! Li-

Kilus karui, Petrukas buvo 
sargybinio Dočkaus sužeistas, ir 
atsidūrė ligoninėje. \Ten jį ap
lankė kunigas Suleius. Nuo čia 
ir prisideda visa apsakymo ak
robatika, stengiantis pavaizduo

ti. Petrukas stenėjo, vei kė 
kartojo vieną žodį: Skauda.

ir

Taigi toks "socialistinis rea
lizmas”: meluok, šmeižk, kalk 
pagal komunistų užsakymą, tai 
būsi ne tik geras agitatorius,

f

P'
. T- -

ti kunigą grubiausiu ir be jo 
, kios inteligencijos žmogumi, bet ir "rašytojas”, 

teratūrinis darbas turi tapti n; Kai kunigas paklausė, ar Petru- ,, . .. .
drojo proletarinio reikalo dali- .. Kritikos skalni imas
mi, "rateliu ir sraigteliu” Vie- kaa 8Usltaike su Dievu, o šis ty- Kai okupuotosios Lietuvos ra 
no vieningo, didžio socialdemo- Įėjo ,nes su juo nesipyko, jam šytojai plėšosi ir stengiasi pa- 
kratinio mechanizmo, kurį pa- nebuvo laiko pyktis”, kunigas k lusti partijos botagui, juos vis 
leidžia į darbą visas sąmoninga- pradėjo gąsdinti amžinomis kan dar pakursto 
sis visos darbininkų klasės avan čiomis ir tuoj ,Q motina; pasa.
gardas”. Toliau tame savo strai---------------- ------------------ ------------ ____________ _______
psnyje A. Bieliauskas tiesiog sa IHIiHJHilinniHJįHįįįįiįįįįiįįįįįįiįmįįįm|į

Linksmų Kalėdų Švenčių
Linkiu Savo Pacijentams ir Prieteliams

įvairūs kritikai, 

į 4 pusi.)
DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ko: "Lietuvių tarybinė literatu 

I ra yra galinga priemonė respub
likos darbo žmonėms auklėti ko
munizmo dvasia” (plg. “Lietu- 

j vių literatūra”, straipsnių rin-1 
j kinys. II. Kaunas, 1956 m., 183 j 
! pusi.).

t / Kovos priemonės
Okupuotosios Lietuvos litera

tai, turėdamal paklusti komuni
stų partijos potvarkiams ir sa
vo rašiniais žmones “auklėti ko
munizmo dvasia”, kur tik gali, 
vis stengiasi užkliūti tikėjimo i. 
jį arba pašiepti, arba suniekinti, 
arba apmeluoti.

Tai antireliginei propagandai 
įkinkyta ir vadinamoji poezija, 
kurios vadinamas gabus atsto
vas Juozas Macevičius "Tykiai 
Nemunėlis teka” eilėr. kala:

Ir nušviečia gyvenimą kartų 
Ne malda, ne beprasmė malda,— 
Nemirtingo Lenino vardas 
Ir širdis jo kaip saulė karšta.

J

3065 W. 26th St. Chicago, Illinois

PILSEN BREV/ING CO.
BREWERS and BOTTLERS OF

Yusay Pilsen Beer

Taigi, neigiant Dievą, teigia
mas žmogus, komunistų “ant
žmogis”, kurio gabiausia moki
nio kultas taipgi jau niekina
mas (turiu galvoje Staliną).

Antireliginei propagandai į- 
kinkomas ir reportažas, štai 
“Švyturio” 21 nr. (lapkričio 15 
d.) tūlas P. Kasiulis nevyku- 
siame reportaže “Aplankykime į 
Vytėnų pilį” turi būtinai užkliū-J 

1 ti už tėvų saleziečių, kurie buvo j 
toje pilyje įsikūrę. Pasikalbėji
me su buvusiu kalviu Teodoru 
Šveiberiu jis pirmoj eilėj palie
čia t. saleziečius, kurie čia “bu
vo mokyklą įsteigę... Ruskiai 
taipogi mokino: sakė eisią bol
ševikų atversti į tikėjimą”. No
rėdamas pasijuokti iš vienuolių, 
kurie pirmoj eilėj rūpinosi ne
turtingų berniukų mokymu ir 
auklėjimu, P. Kasiulis, sujau
kęs vienuolyną su jo turėta mo
kykla, klausia, “kokius greičiau 
į vienuolyną priimdavo: netur
tingus ar tuos, kurie pinigo” ir 
senuko vardu atsako: "Kaip- 
gis!... Žinia, kad iš biedno — 
naudos kaip iš ožio. Jo nebent 
tik dūšią... Pinigų jie neniekino. 
Na, o jau tuos, kurie čia mok
slus išeidavo, tai jau paskui į 
Valakų žemę siųsdavo. Tie par
grįžę daktarais, kunigais, itali- 
joniskai šnekėdavo, ir jau joks 
mokslinčius negalėdavo jų iš 
tikybinio kelio iškreipti... Na, o 
jau šiaip žmonės sugyvena
mi” ...

Taigi, atrodo, kad žmonių tar-1 
pe nėra to antireliginio nusista
tymo, kokį pasišovė pavaizduo
ti komunistinio žurnalo repor
teris.

Tuo pačiu keliu sukama ir be
letristikoje. Paėmę šių metų 
“Jaunimo gretos”, komunistinio 
žurnalo jaunimui, nr. 9 (rugsė
jo mėn.) randame Vyt. Petke- 
cvičiaus apsakymą “Išpažintis”, 
parašyta būk tai “pagal S. Gar
mutės ir E. Mauruko pasakoji
mą”. Tame^apsakyme vaizduo
jami tie laikai, kada vokiečiai 
puolė bolševikus ir kada lietu
viai partizanai valė įstaigas nuo 
parsidavėlių komunistų. Jo pa
grindinis veikėjas — Petrukas, 
kuria anksčiau galėjo ištisomis

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS IR KOSTUMERIUS 
su šventi) Kalėdų šventėmis ir Naujais Metais

JUSTINAS MACKEVIČIUS,
Standard Federal Savings and Loan Bendrovės 

pirmininkas 
Chicago, Illinois
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ALEKSANDRAS KUMSKIS

Visiems mano draugams, ligoniams - pacientams linkiu

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

DR. V. P. TUMASONIS

6255 So. Western Avė. Chicago, III.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

METRICK'S FARM FOOD 
COMPANY

STASYS ir MARIJA METRIKI/U
Dešrų, skilandžio ir kitų produktų 
IR LIETUVIŠKŲ SCRIŲ KRAUTUVE

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

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

PEOPLES RESTAURANT
ANNA GIANAKEAS, Sav.

1628 West 47th St. Chicago, III.
Tel. VIRGINIA 7-9470

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

PAULINA
RUSSIAN-TURKISH BATHS

ELEKTROS TRITMENTAI
Ultra Violet Sunshine and Infra Red Light Radiations 

Swediah Massage
CH. LAURINAVIČIUS IR SŪNUS Sav.

1657 West 45th St. Tel. VIrginia 7-9493

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Peoples Hardware and Paini Co.
GREGORAVICIAI, Savininkai 

1901 W. 47th St. • LAfayette 3-4139
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GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI

KALĖDŲ ŠVENTĖSE IR NAUJUOSE 

METUOSE

★ į
Sveikina savo parapijiečius, gimines, bi

čiulius ir linki visiems Dievo palaimos
t

KUN. I. C. VICHURAS
Gary, Ind. Šv. Kazimiero par. 
Klebonas

KUN. I. URBONAS, vikaras
j?

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKI VISIEMS

REARICK BROTHERS
HEATING & SUPPLY CO.

850 Washington St. Gary, Indiana
Turnė.7 6-9203

VYRAUJANTI GARYJE 
APŠILDYMO BENDROVĖ

Kova už tikėjimą
(Tęsinys iš 3 psl.)

“Literatūros ir meno” 46 nr. 
(lapkričio 17 d.) R. Lukinskas 
paskelbė laišką redakcijos var
du “Jaunajam prozininkui Vla
dui Dautartui”. Jame jis nagri
nėja to jauno rašytojo apysa
kas, jų tarpe ‘‘Užpustą grabny
čią”. Kritikas piktinasi "gera 
senute, puikia moterimi” Ag
nieška, kam ji, broliui sergant, ’ 
skuba pa.s kunigą. Pastatęs klau 
simą, ar tikslu to pobūdžio apy
sakas rašyti, R.'Lukinskas at-Į 
sako:

“Aš manau, kad tikslu. Šiaip 
ar taip, mūsų tarpe dar yra 
tūkstančiai žumbakių, agnieškų 
ir į juos panašių, kurie į tarybi
nį gyvenimą atėjo morališkai 
suluošinti, apakinti religinių ir 
visokių kitokių prietarų”.

Taigi, komunistinis kritikas 
pripažįsta faktą, kad po tiek me 
tų antireliginės propagandos 
“religinio prietaro” vis dėlto 
nepavyko sunaikinti...

Panašus yra ir kitas “kriti
kas” — Jonas Šimkus. Ką tik 
išėjusioje jo straipsnių “Apie 
literatūrą” knygoje (Vilnius, 
1956) jis šitaip bjauroja nepri
klausomybės laikus: “Bet kuri 
laisvesnė mintis buvo realocijos 
užsmaugiama. Į žmonių sąmonę 
buvo grūdamos reakcingiausios 
mintys, religija, mistika, visų 
atmainų idealistiniai svaičioji
mai. Šiam tamsybių skleidimui 
apaštalavo: šalkauskiai, maliau 
skai, tamošaičiai, eretai su savo 
ateitininkų, pavasarininkų, pran 
ciškonų, domininkonų, bernar
dinų, saleziečių ir kitokių mul
kintojų gvardijomis” (55 psl.).

Taigi, koks “moksliškas” lite
ratūrinės knygos stilius ir ko
kie “gilūs" jo argumentai! O 
toks stilius tęsiasi ir toliau: 
“Bet ši maldomis ir giesmėmis 
cypianti literatūra nebuvo vie
nintelė ano meto lietuvių tautos 
literatūra. Ji buvo visur esanti, 
bet ne visus veikianti. Pro baž- 
džionišką religinę mistiką gir
dėjosi blaivūs, ryžtingi, realis
tiški balsai...” (56 psl.).

Šitokiomis priemonėmis šian
dien okupuotoje Lietuvoje kovo
jama prieš tikėjimą. Tačiau vis-

dėlto ta kova nesėkminga Ge-, suteršė savo pionierės vardą...” 
riausiai tai paliudija “švyturio”i— “Vėl parnešė dvejetą?” — 
21 nr. “Iš humoristų bloknoto” i “Ne, ne... įėjo į bažnyčią ir už- 
skyrelio A. Prikapavičiaus “Ne-; miršo nusirišti kaklaraištį”, 
apdairumas”: “Tu, tėvai, ir ne-į Taip, Lietuvoje jaunimas d^r 
įsivaizduoji, kaip mūsų duktėį nėra “perdirbtas”.

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčiu
LINKIU

“Draugo” Administracijai, Redakcijai, giminėms, 
draugams ir visiems “Draugo” ir “Laivo” per mane 
skaitytojams Gary, Ind., East Chicago, Chicago, 
Harbęr, Ind., Calumet City, III., Chicago Heights, III., 
Detroit, California, Miami, Fla. ir kitur.

J. J. AUKŠKALNIS -
"Draugo" ir "Lcfivo" Agentas 
1354 HARRISON ST. GARY, IND.

Phone Tu 3-5039

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

' ALFRED J. FANTOZZI
REAL ESTATE

AUTO LOANS and INSURANCE

2414 So Oakley Avė.

NOTARY PUBLIC I’hone Virginla 7-77G3

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKIME SAVO KOSTUMERIAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS

FRANK’S SUPIK MARUT
MŪSŲ SPECIALYBĖ TAI “BONELESS CUTS”

IR JAUTIENA Z '
Pristatome Klubams, Restoranams ir Įstaigoms

2401 West llth Avė., Gary, Indiana

Tel. 2-8413

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ACM! D ECORATING C#, Ine.
Paint, VVallpapcr, Paintcrs’ Supplies & Glass 

Mirors, Tablo Tops, Picture Framcs

1240 Broadway Phone 2-6127

GARY, INDIANA

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

A. J. VITKUS
INSURANCE IR AGENTŪRA 

3827 Main St. Indiana Harbor, Ind.

Phone I. N. 193 Phone Gary 5 6380

JAMES /L VITKUS, MYLĖS J. VITKUS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
Linkime Visiems Savo Kostumeriams

Patvirtinus Kongresui įstatymu...Jusų Sutaupos šioje 

bendrovėje yra dabar apdraustos ir Garantuotos iki. •.

$10,000.00
— PER

Federal Savings & loan Insurance Corporation 
of Washington; D. C.

ši apdrauda apima kiekvieną taupytoją...kaip naują taip ir seną.

APDRAUSTAM SAUGUMUI IR GERIEMS DIVIDENDAMS, TAUPYKITE 
PASTOVIAI ŠIOJE MUTUAL SAVINGS INSTITUCIJOJE

Peoples Federal Savings & Loan Ass’n
MAIN OFFICE

4902 INDIANAPOLIS BOULEVARD 
East Chicago, Indiana

HOME OFFICE

4902 Indianapolis Boulevard
East Chicago, Indiana

Kampas 149th Street

W00DMAR BRANCH 
7135 Indianapolis Boulevard

Hammond, Indiana

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

George C. Rogge Agency, Ine.,
INSURANCE

504 Broadway Phone 6284 Gary Indiana

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
Linksmų Kalėdinių Švenčių

WHITE STAR LAUNDRY
PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS. 

Pamėginkite ir Būsite Patenkinti.
★

1119 MADISON ST., GARY. IND.—Tel. GARY 2-2084
S?----------------------------------------------------------------------------*

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems
★

The Grant Street Eumber and Snpply to.
Lumbcr-Building Materlal-Paint-Harduare-Coal

Grant Street at Ridge Road
Gary, Indiana

A. P. M0RR0W, President Tel. 4 1158
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A. ČECHOVAS

Pas soborinės cerkvės regen- mei ir dažniau nosį šluostytu- 
tą Gradusovą sėdėjo akvokatas mei, tai geriau būtų, negu apie 
Kaliakinas ir, vartydamas ran- laipsnius galvotumei... Tau tin- 
kose taikos te sėjo kvietimą ka ne laipsniai, bet ubagystė. 
Gradusovui .kalbėjo: Bet jis ir klausyt nenori, štai

— Ką bekalbėtume, Dosifė- imk m, kad ir šitą atsitikimą, 
jau Petrovičiau, o jūs kaltas, už kurį jis mane taikos teisėjui 
Aš gerbiu Jus branginiu jūsų apskundė. Na, ar ne cbamiš- 
užimamą vietą, bet dėl to viso kas sutvėrimas? Sėdžiu aš Sa-

— “sūnus savo tėvynės ir savo 
tėvynės slavonofilas. Paguldy- 
siu savo vienintelę krūtinę. Iš 
eikite, priešai, mano vienai ran
kai. Kas su manim nesutinka, 
tą aš norėč'au dabar matyti.” Ii 
kad trenks kumščiu į stalą... 
Ir aš tada jau nebeištvėriau. 
Prieinu ir mandagiai jam sa
kau: “Klausyk, Osipai... Jeigu 
tu kiaulė, niekų nesupranti, tai 
geriau tylėk ir čia nevožauik... 
Išprusęs žmogus teprotauja, o

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI
%

... . , . . . . tu nusiramink. Plėnys, pele-su pasigailėjimu priverstas esu mapliujevo traktyr.uje ir su na- „ A§ . .g maR
jums pastebėti, kad jūs buvote mūsų cerkvės prievaizda arbatą! dešimt Ir “ var’omJ ir va 
neteisus, taip, neteisus. Jūs geriu, žmonių tiršta, nė_ vienut rom aš, suprantama, jo nau-
įžedėte mano klientą Dereviaš- laisvos vietelytės... Žiūriu, iri

Na, ir kam jūs jį įžei- jis čia besėdįs, su saviškiais 
raštininkais alų sprogstąs. Išsi- 

tik kilnoja 
mosikuoja... 

Įsivaizduokite, įsiklausęs gir 
džiu —• apie cholerą pasakoja... 
Na, ir ką jūs man padarysite?

kiną... 
dėte?

— Koks velnias jį įžeidė? — į frant nęs, snukį 
karščiavosi Gradusovas, augš- bliauna, rankom 
tas senis, su siaura, mažai ža
dančia kakta, tankiais antakiais 
ir su bronzniiu medalikėliu at-

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

FIRST FEDERAL
SAVISGS S LMN ASSOdATION

OF GARY

545 Broadway Gary, Ind.

Te!. 3-9623

ASSETS OVER $50,000,000.00

lape, — Aš jam tiktai dorą pa-Į Filosofuoja... O aš, žinote,* ty-j 
mokymą pasakau. Tiktai.! Hu, kenčiu... Plepėk, manau 
Kvailius reikia mokyti. Jeigu sau, plepėk... Liežuvis be kau- 
kvailių nemokysi, tada pro juos lo... Bet nelaimei, staiga skry-

-4
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Linksmų Šv. Kalėdų'Švenčių
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

PRUZIN FFNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Located in the Heart of Tolleston 

GERAS AMBULANCE PATARNAVIMAS

1111-17 Roosevelt St. TU 6-9000

GARY, INDIANA
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SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
FLORIAN DZIADOWICZ

LIETUVIS GRABORIUS

AMBULANSu PATARNAVIMAS 
1020 W. ĮSOth Si. East Chicago, Ind. 

PHONE E. CHICAGO 994

ir praeiti nebebus galima.
— Na, Dosifėjau Petrovičiau, 

jūs jam ne pamokslą pasakėte.
Jūs, kaip rašo jis savo skunde, 
viešai jį pirštu badėt, vadinote 
asilu, šunsnukiu ir panašiai... Ir 
kartą net buvote pakėlęs ranką, 
lyg būtumėte norėjęs jį įžeisti 
veiksmu.

— Kaip jo nemušti, jeigu jis 
to vertas? Nesuprantu.

— Bet supraskite, kad jūs 
tam neturite jokios teisės.

— Aš neturiu teisės? Na, tai 
jau atleiskite... Eikite ir kam 
kitam tą papasakokite, bet ma
nęs tai jau nekvaršinkite, pada
rykite man tą malonę. Po to, 
kai jį iš archirėjaus choro gar
bingai už sprando išprašė, jis 
mano chore dešimtį metų ištar
navo. Aš jo geradarys, jeigu 
norite žinoti. Jei jis pyksta, 
kad aš jį iš choro išginiau, tai 
dėl to jis pats kaltas. Aš jį už• 
filosofiją išvijau. Filosofuoti 
gali tik išprusęs žmogus, kuris 
kursą yra baigęs, o jeigu tu 
durnius, neaugėto proto, tai sė ; 
dėk sau kampely ir tylėk... Ty
lėk ir klausyk, kaip protingieji 
kalba. O jis, lavonas, būdavo i. ' 
laukia tik, kad ką nors tokio I 
galėtų paleisti. Šit, repeticija' 
ar mišios, o jis sau apie Bis- j 
marką ir visokius ten Glastono- 
vus vožauja. Ar tikėsite, net 
la’kraštį, kanaliją išrašinėdavo.,
O kiek kartų aš jam už rusų.i 
turkų karą esu per dantis dro- j 
žęs, tai jūs ir įsivaizduoti nega- j v 
lite. Šit, reikia giedoti, o jis 
pasisuka į tenorus ir valiai 
jiems pasakoti apie tai, kaip 
mūsiškiai turkų šarvuotį “Lui
tą Dzelila” dinamitu susprog
dino... Argi tai tvarka? Savai
me suprantama, miela, kad mū
siškiai nugalėjo, bet tai dar ne
reiškia, kad jau nebereikia gie
doti... Gali juk po mišių pa
kalbėti. žodžiu, kiaulė, ir tiek

— Vadinas, jūs jj ir anksčiau 
įžeidinėdavote?

— Anksčiau jis ir neužsigau- 
davo. Jautė, kad tai jo naudai 
darau, suprasdavo... Žinojo. (“/jį 
kad vyresniems it Tcradariamn 
nuodėmė prieštarauti, bet kai 

policijoje raštininku tapo, na, 
tuojau ir — ša, įsivaizdavo, pa
liovė suprasti. “Aš, sako, da
bar ne choristas, bet valdinin
kas. Etatinio registratoriaus 
egzaminus ” sako, “laikysiu”.
Na, ir kva-lys, sakau. Mažiau 
tu, sakau, filosofija užsiimtu-

dai, o jis iš kvailumo... Įsižeidė
— va, ir apskundė taikos teisė-' 
jui...

— Taip, atsiduso Kaliakinas.
— Blogai... Dėl kažkokių nie
kų velniažin kas išėjo. Jūs žmo
gus su šeima, gerbiamas, o štai 
dabar teismas, kalbos, paskalos,1 
areštas... Reikia šią bylą likvi
duoti, Dosifėjau Petrovičiau.1 
Yra jurr.s tik viena išeitis, su 
kuria sutinka ir Dereviaškinas.

eisite su manim į Sama-

MERRY CHRISTMAS TO ALL OUR 

FRIENDS and CUSTOMERS

Biznieriams apsimoka skelbtis (iiciir. Drauge”.

Linksmų šv. Kalėdų

AL. VAITIS

nia užgrojo. Susijaudino cha- 
mas, pakilo ir prabilo į save J^s 
sėbrus: “Išgerkim,” - sako, plluJevo traktyriU šiandien šeš-
— “už žydėjimą. Aš”, — sako ' (Nukelta į 6 pusi.

1 lOMtiOM • *•"AUTO O AMU FACILITIIS

Gary National Bank

Gary, Indiana

Member of Federal Deposit 

Insurance Corporation

Phone Tu 3-0431

‘ 504 Broadway Gary, Indiana

10 locations. One near you to serve you 

Auto Bank Facilities

įr —=-
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

BOWMAN DAIRY CO.
1173 Virginia St. Gary, Indiana

Tu 6-9205

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Visiems Lietukams

JOSEPH CZECH ANSKI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI★

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

1501 Pierce St. Gary, Indiana

Tai. Gary 3-6190

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKIME SAVO KOSTUMERIAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS

-

SOKIT’S KEPYKLA
MŪSŲ SPECIALYBĖ YRA 

BALIŲ TORTAI ( CAKES)

5217 5th Avenue Gary, Indiana

Telephone Turner 3-7774

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

SPASOFF STUDIO
VISOKIOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 

Babies — Portraits —Candids — VVeddinga

824 West 15th Avenue

Tel. 2-2338
Gary, Indiana

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
'Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

OMSKĄ FIJMRAL HOME
Pulmotor cąuipmant, lady attendants 

3934 Elm Street * 
Indiana Harbor Indiana

Phone Indiana Harbor 938
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Iš UGNIES UGNIN

(Atkelta iš 5-to psl.)

tą valandą, kada ten susirenka 
raštininkai, aktoriai ir kitokia 
publika, kurios akivaizdoje jūs 
jį įžeidėte, ir jo atsiprašysite. 
Tada jis atsiima savo skundą. 
Supratote. Manau, kad jūs su
tiksite, Dosifėjau Petrovičiau... 
Kalbu jums kaip draugas. Jūs 
įžeidėte Dereviaškiną, sarmatą 
jam padarėte, o svarbiausia, įta 
rėte jo girtinus jausmus... Su- 
profanavote tuos jausmus... Mū
sų laikais, žinote, negalima 
taip. Reikia būti atsargiam. Jū
sų žodžiams primestas kitoks 
atspalvis, kuris, kaip čia jums 
pasakyti, mūsų laikais... žodžiu 
ne tas. Dabar šešios be ket
virčio... Norite eiti su manim?

Gradusovas papurtė galvą.

Bet kada Kaliakinas spalvom juos žiūrint, kyla noras valyti Gradusovas paraudo ’ ir su- 
nupiešė "atspalvį” primestą jo debatus... Jo veidas taip laimin- j drebėjo... 
žodžiams ir iš to galinčias kilti gai suręstas, kad, tik į jį žvilg-' _ ir įu išdrįsti? štai tau. 
pasekmes, Gradusovas nusigan-i terėjus, galima suprasti, jog jis ir dabar aš tau, niekše, tik tarp 
do ir sutiko. ir girtuoklis, ir bosu dainuoja, kitko antausį daviau, greit dar

— Jūs tik, žiūrėkite, atsipra- ir taiP pat yra glušas, bet dar 
šykite kaip pridera, pagal for- ne iki tokios ribos, kad neisi
mą, — mokė jį advokatas pake-, ky*U savęs protingu žmogumi, 
liui į smuklę, — Prieikite prie Pamatęs įeinantį regentą, jis 
jo tardami “jūs... atleiskite... at- kilsteli ir, kaip katinas, pakru- 
siimu savo žodžius...” ir pana- tina ūsus. Visi susirinkusieji, 

matyt jau įspėti, kad bus viešas 
atsiprašymas, pastato ausis.

tave taikos teisėjui apskųsiu. 
Aš tau parodysiu, kaip įžeidi
nėti! Ponai, būkite liudinin
kais. Pone nuo'vdos padėjė-

' --

jau, ko jūs tenai stovite ir žiū
rite? Mane įžeidinėja, o jūs 
žiūrite. Algą imate, bet tvar
kos žiūrėti tąi nenorite? A? 
Jūs mariote, kad jums teismo 
tai jau nėra?

Prie Gradusovo priėjo padė
jėjas ir prasidėjo istorija.

(Nukelta į 7 psl.)

6ARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI

šiai.

Atėjęs traktyriun Graduso
vas su Kaliakinu joje rado dau
gybę žmonių. Čia sėdėjo pirk
liai, aktoriai, valdininkai, polici
jos raštininkai, žodžiu, visas 
šlamštas, turįs įprotį vakarais 
susirinkti smuklėn gerti arba
tos ir alaus. Tarp raštininkų 
sėdėjo ir patsai Dereviaškinas, 
nenustatyto ūgio jaunuolis, nu
skustas, su didelėm nemirksin
čiom akim, priplota nosim ir to
kiais šiurkščiais plaukais, kad,

TĖVAI SALEZIEČIAI
PRIE CEDAR LAKE, IND.

ŠILUVA
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

PROGA

Maldoje atmindami sveikina visus savo am

žinuosius narius, rėmėjus, geradarius ir bi

čiulius.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

SACH&RSKI & SON, FUNERAL 
HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Moderniška Koplyčia Dykai 

1735 Wabansia Avė. Chicago, III. 
Telefonas BRunswick 8-2535

Linkiu Draugams ir Pažįstamiems 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

— IR —

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ir kviečiu atsilankyti visus į 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ 

Kur valgysime briedį pagautą mūsų miške

A N N’ S HILL TOP INN 
8214 KEAN AVENUE, WILL0W SPRINGS, ILL 

Tel. TErmlnel 0-2767 
Savininkė ANNA BRUZGULIS I

r?

— Šit., 
sutinka... ■ 
liakinas.

Regentas su kaikuriais pasi
sveikino, garsiai nusišniurkštė, 
išraudonavo ir priėjo prie De- 
reviaškino.

— Atleiskite... — sumurmėjo 
jis, nežiūrėdamas 5 šalį ir slėp
damas kišenėn nosinę. — Prie 
visų čia susirinkusiųjų atsiimu 
savo žodžius.

— Atleidžiu, — bosu prabilo 
Dereviaškinas ir, nugalėtojo 
žvilgsniu apmetęs visą publiką, 
atsisėdo. — Aš patenkintas. Po
ne advokate, prašau nutraukti 
mano bylą.

— Aš atsiprašau, — tęsė Gra 
dusovas. — Atleiskite... Ne
mėgstu nepasitenkinimų... Nori, 
kad aš tave “jumis” vadinčiau 
— prašau, galiu... Nori, kad ašį 
tave protingu laikyčiau — pra
šau... Man tik nusispjaut... Aš, 
broliuk, nekerštingas. šėtonas 
su tavim...

— Atleiskite. Jūs atsipraši 
, nėkite, bet nesikoliokite.

— Tai kaipgi man atsipraši
nėti? Aš atsiprašau. Aš vos 

j tik nesušukau: tai atsitiko iš 
užsimiršimo. Negi man ant ke
lių pulti... Atsiprašau ir net dė 
kojų Dievui, kad tau pakako 

1 proto tai bylai nutraukti. Man 
nėra kada po teismus valikio- 

į tis... Savo amžiuj nesu bylinė- 
Įjęsis; nei pats nesibylinėju, nei 
tau to nepatariu... Jum, vadina
si...

— Suprantama. Nenorite iš
gerti sanstefaninės taikės pro 
ga?

— Ir šgerti galima... Bet vis- 
dėlto tu, broliuk Osipai, kiau
lė... Aš tau tą sakau ne dėl to, 
kad norėčiau koliotis, bet tik... j 
tave mokydamas... Kiaulė, bro į 
liuk, ir tiek. Atsimeni, kaip tu 
prie mano kojų voliojais, kada 
tave iš archirėjaus choro užu 
sprando išmetė? A? Ir tu drįs
ti savo geradarį teismui skųsti ? 
Snuki, tu snuki... ir ar tau ne-j 
vMa? Klausykit?, ponai, ar 

negėda?
— Atleiskite. Juk čia ir vėl 

knliojimas's.
— Koks koliojimasis ? Ąš tik 

sakau .mokau... Prasidėsiu aš 
čia su tavim, miškiniu, po to, 
kai tu mane, savo geradarį, teis 
mui apskundė!... Tegu tave vel
niai. Ir kalbėtis su tavim ne
noriu. O jeigu aš čia tave ne
seniai kiaule pavadinau, tai ir 
esi (kiaulė... Užuot amžinai be- 
simeldęs Dievui už savo gerada
rį, kad jis tave dešimt metų 
maitino ir gaidų išmokė, tu 
kvailą skundą įteikei ir visokius 
velnius advokatus man čia siun
tinėji.

— Atleiskite, Dosifėjau Pet 
rovičiau, — įsižeidė Kaliakinas.

— Ne velniai pas jus buvo, 
bet aš. Prašau jus atsargiau.

— Tartum aš apie jus sa
kiau? Ateikite pas mane nors 
kiekvieną dieną; nuolankia 
prašau. Tik man nuostabu, 
kaip jūs, kursą baigęs, išsilavi
nimą įgijęs, užuot tam kalaku
tui nurodinėjęs kas reikia, ran
ką jam spaudžiate. Aš jūsų 
vietoje būdamas jį kalėjime su- 
pūdyčiau. Ir, pagaliau, ko jūs 
pykstate? Aš juk atsiprašiau. 
Ko jums iš manęs dar reikia.' 
Nesuprantu. Čia esantieji ponui, 
klausykite, jūs būkite liudinin
kai — aš jau atsiprašiau, bet 
kokio nors kvailio atsiprašyti 
antrą kartą aš nerandu reikalo.

— Jūs patsai kvailys, — 
kranktelėjo Osipas ir nepaten
kintas sudavė sau į krūtinę.

— Aš kvailys? Aš? Ir tu ga
li man taip sakyti?...

Ponas Gradusovas 
- pasakė įėjęs Ka-

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1957 METŲ 

Visiems mūsų klientams ir draugams 

NUO

R E A LT O R

and FAMILY

Žemai sėdi Emilija, viršuje (iš kairės j dešinę) stovi 
sūnus Robertas, Albertas, Jr. ir Marija. Sėdi Marija 

ir Albertas Svobodai. (tėvai)

Main office:

3739 WE$T, 26TH $T„ CHICAGO, ILL.
SALES FORCE: Mildred Pergler, Laddy Kubr, 

Richard Cervenka, Lillian Smrt, Edward Zoubek, 
Frances Zoubek, Secretary.

Branch:
6013 WEST CERMAK RD., CICERO, ILL.
Branch:

George Zych, Manager, Salesmen, James Dietz, 
Chester Slater, Frank Smrt, Ivan Berg, Rudolph 
Prohaska, Anne Borgeaud, Secretary, Julius Ma- 
rischler, Bookkeeper, Irwin Minarik, Attorney.

iBEETIIIG!

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

START

1957
WITH A SAVINGS PLAN!
Decide how much you can save from in- 
come—then open an insured savings ac- 
count here—and build it up through regu- 
lar saving. Earnings start the first *n ac- 
counts opened by the lOth of the month.. 
Your savings are insured to $10,000, and 
earn a worthwhile return.

GARY FEDERAL SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION
Phone 5-5546

19 W. Seventeenth Avc. Gary, Imi.
-P

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams

LACH & STILINOVICH
FUNERAL DIRECTORS
Ambulance Service

JOSEPH J. LACH GEORGE STILINOVICH
42 Broadway Phones 4-9401 - 5-6158 

531 W. llth Avė. Gary, Indiana

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI
Jr

J?

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GARY CAMERA
Ansco, Bell & Howell, Eastman, Grallex, Revere 

Ali Brand Narnės

TU 2-6302 619 Washington St.
Gary, Indiana

r?

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

STEEL CITY FED. SAVINGS 
& LOAN ASS'N.

846 Broadway

RALPH F. RHOADES
Executive Vice President

Gary, Ind.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Pažįstamiems

TYLER PARK POULTRY 
MA R KET

LIVE 0R DRESSED POULTRY 
Fancy Turkeys, Chickens, Ducks and Eggs 

Orders taken for parties — banąuets 
901 West 15th Avė. Gary, Indiana

Phone 2-8810
- -

Tel. — 2-7319
J

Jr
' Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

GLEN PARK CARPET 
& TILE CO.

"Everythingkin Floor Coveritig”
Carpets, Linoleum and asphalt, rubber, vinyl

and wall tile
3905 Broadway Gary, Indiana

Phone 4-0070
Jr

V................. ~ -- --------------------'7' ■"
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

3000 TAX LAW CHANGES
The new tax law affects you 

We handle all tax problems
Auditing, Statements, Claims

VVILLIAMS TAX SERVICE
860 Broadway Phone 3-6466

Across from Sears Farm Store
\........................-....... . ' " J. .==2. 4*

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą".
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KALĖDOS — Kristaus gimimo švente

— ir mes atgimstame Kristuje.
»

Nauji Metai — nauja ateitis parapijos 

gyvenime!...

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai 

parapijos kunigams ir visiems parapijie

čiams.

Kun. A. Martinkus
Dievo Apveizdos 
Parapijos Klebonas

IŠ UGNIES UGNIN Amžiui didėjant — mažink riebalus

(Atkelta iš 6 pusi.)
Po savaitės Gradusovas sto-

Bendroje maisto sudėtyje ric- dasi geros rūšies liesoje mėsoje 
balai visiems yra reikalingi, betjir žuvyse. Gerame sūryje yra
senstančiam asmeniui mažiau 
jų bereikia. Daugelis maisto 
naudojimo žinovų tvirtina, kad 
senesnio amžiaus žmonėms yra 
pavojinga vaitoti didesnį kiekį 
riebalų.

gausu riebalų, net tam tikrose 
daržovėse jų nemažai užtinka
ma.

/

jo į taikos teismą ir buvo tei-
I siamas už. Dereviaškno, advo-
' kato ir nuovados padėjėjo, ei- ---------  ------ -------------- .
nančio savo pareigas, [žeidimą, pavojinga vartoti didesnį kieki . eiavl'nS'am“n senatvėsi kryp 

i Pradžioje jis nesuprato, ar jis riebalų. tln Pasukus re,kalingas didesnis
! čia buvo jieškovas ar kaltina-; . . atsargumas maitinimosi srityje,
masis bet paskui, kada teismas Tulžles h8omis daugiausia ka(l per didelis kiekis riebalų 

į “sujungtomis jėgomis" nuteisė .*** “<*«'?». karias daug rie- nepadarytų žalos sveikatai, kū
jį dviem mėnesiais areSto, jis ^lų vartoja maisto sudėtyje, n Šiuo metu ir kitais žvilgsniais 

i, ... . „u-.-uiz, Didžiuma tulžies akmenų turi yra trapesne. Jaunieji yra ma-
I karčiai nusi ypsojo i s cholesterolį, tai yra vieną rie-j žiau atsargūs, bet pavojus leng-
n0‘ balų rūšį. Arterijų sukietėjimas 1 v*au nugali, senesnieji turi la-

— Hm... Mane įžeidė ir aš dažnai yra cholesterolio išsidė- biau saugotis, nes bėdai ištikus
dar turiu sėdėti... Stebėtina..^ stymo iš lgai kiaujo indų šie- nebeturi to gajaus atsparumo
Reikia, pone taikoa teisėjau, nelių išdava. Pavojingi riebalų
pagal įstatymą teisti, bet ne sa- “sandėliai” jaknose yra kita bė

da nuo jų per didelio kiekio mai 
ste. Kadangi šie ir kiti atvejai 
yra daugiau gavojingi senes
niems, tai metų skaičiui didė
jant riebalų kiekį maiste reikia 
mažinti.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
PROGA

organizme.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOHN'S FOOD MART
JONAS ir STELLA BUTVILAI, Sav.

1501 S. 481h Avė.—Cicero, III.—Olympic Ž-3722

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime

visiems savo kostumeriams ir bičiuliams

& M. TAPJ-

V:

sveikinu Šv. Mykolo parapijiečius, visuo

menes veikėjus, draugus ir pažįstamus. 

Linkiu visiems sutartinai darbuotis, kaip 

parapijos darbuose, taip ir visuomeni

niam veikime.

Kun. A. Valančius
Šv. Mykolo Parapijos 
Klebonas

viškai samprotauti. Jūsų velio
nė mamytė Varvara Sergejev- 
na, duok jai, Dieve, dangaus 
karalystę, tokius kaip Osipą 
rykštėmis būtų liepusi išplakti, 
o jūs sau prie šono glaudžiate... 
Kasgi iš to išeis? Jūs šitokius 
šelmius išteisinate, ir kitas iš-j 
teisins... Kurgi tada eiti skųs
tis ?.

— Sprendimas gali būti ap
skųstas dviejų savaičių būvy
je... Prašau nekalbėti. Galite 
eiti.

— Suprantama... šiais laikais , 
iš vienos algos nepragyvensi, — 
pasakė Gradusovas ir reikšmin
gai mirktelėjo. — Jeigu valgyt 
norisi, tai per nevalią reikia ne
baltą žmogų įkišti... Taip taip...
'r kaltinti negalima....

— Ką?
— Nieko... Aš taipsau... Jūs 

manote, jei jau jūs su aukso 
grandine, tai jum ir teismo ne
bėra? Nesirūpinkite... Išvešiu 
į tyrą vandenį.

Užvirė byla dėl “teismo įžei
dimo", bet, įsikišus soboro por- 
toirėjui, byla šiaip taip buvo 
nuraminta.

Perkėlęs savo bylą bajorų su- 
važiaviman, Gradusovas buvo 
įsitikinęs, kad šis jį ne tik iš
teisins, bet dargi Osipą paso- 

i dins kalėjimam Taip jis gulvo- 
i jo ir pačios bylos metu. Stoda- 
. mas prieš teismą, jis laikėsi 
; meil'ai ir santūriai, nekalbėda- 
! mas nereikalingų žodžių. Tik 
kartą, kai pirmininkas pasiūlė; 
jam sėstis, jis užsigavo ir tarė:

— Nejaugi įstatymuose para
šyta, kad regentas šalia savo 
choristo sėdėtų ?

Bet, kada suvažiavimas pa
tvirtino taikos teisėjo sprendi
mą, jis primerkė akis...

— Kaip? Kas? — paklausė 
jis, — Tai kaipgi liepsite su
prasti? Tai apie ką jūs?

— Suvažavimas patvirtino 
tarkos teisėjo sprendimą. Jei 
jūs tuo nepatenkintas, galite 
skųstis senatui.

— Taip. Jautriai jums dėko
ju, jūsų prakilnybe, j,.: greitą 
ir teisingą sprendimą. Supran
tama, iš v’enos algos nepragy- 

a vensi, aš te.' puikiai suprantu,
' bet, atleiskite, mes ir nepaper

kamą teismą rasime.
Neimsiu čia pasakoti viso to, 

ką Gradusovas prikalbėjo suva- 
ž avime. Dabar jis bylinėjasi už tįč 
“suvažiavimo įžeidimą” ir klau- 
syti nenori, kada pažįstam: 
stengiasi jam išaiškinti, kad jis 
kaltas... Jis tikras savo nekal
tumu ir tiki, kad anksčiau ar 
vėliau bus pasakyta Jam dėkui 
už iškeltas aikštėn piktadary
bes.

— Nieko šitam durniui nepa
darysi, — kalba soboro dvasi
ninkas, be vilties numodamas 
ranka, — Nesupranta.

Vertė Adolfas Valeška

JONAS IR EMILIJA MOTEJUNAI, sav.
“Kur geri draugai susitinka”

2638 W. 69th St. GR 6-9894
Chicago, Illinois

d ------------------------------------------------------
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu visiems savo klientams ir pažįstamiems

MID - WEST STORE
I. J. GRIGAIČIAI, savin.

3200 S. Loue Avė. Tel. VIc. 2-6242 Chicago, III. 
....... .............. ■ --------- ■ - t

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JUSTIN KULIS
VAISTININKAS 

Wholesale and Retail 
Botanical Drugs and Patent Medicine 

3259-3261 S. Halsted St. Telefonas VIctory 2-9584

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

CHARLIE’S TAVERN
VERONIKA IR CHARLES KASIUAUSKAI, Sav. 

3356 So. Halsted St. VItginia 7-8621

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

A. BUDRIS
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

3953 So. Rockwell Street
Phone YArds 7-6934

“PASISLĖPĘ” RIEBALAI
Tenka atkreipti dėmesį kad 

daugelis maisto rūšių turi sa
vyje užslėptus riebalus. Reikia 
žinoti, kad nemažas riebalų kie
kis, atskiestame pavidale, ran-
F

cf

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Knygų Leidėjus ir Spaudos Darbininkus 

— Sveikina —

BUTVILAS PRESS
MG. & MRS. GEORGE BUTVILAS

911 West 19th Place Chicago 8, III.
Pitone: CAnal 6-1041

Spausdiname knygas, brošiūras, programas ir kitus 
prekybinius raštus

stata
j

J-

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

linkime visiems savo pacientams ir pažįstamiems

DR. JOSEPH KELLA
DENTIST

6558 So. Western Avė. Chicago, III.

HEm _ 4-2061

Linksmų Kalėdų Švenčių
SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS IR KVIEČIAME 

VIENINGAI DIRBTI IR SIEKTI DIDESNIŲ 
LAIMĖJIMŲ MŪSŲ TAUTAI

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR LAIGINGŲ 1955 METŲ

LINKIME VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR 
DRAUGAMS.

KUTRA-NORKUS REALTY

2405 W. 51st St., Chicago, Illinois
Telef. WAllbrook 5-5B30

J. Kutra 
A. Norkus
V. Paulionis Krank Zogas

Advokatas 1

1933 1957

Linksmų Kalėdų
lankiu Visiems Savo 

Kostumeriams ir Draugams

WEST SIDE 
EXPRESS

Moving, Pečiams Alyva, 
Anglys ir Malkos

2146 S. Hoyne A v.
Chicago, III.

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

Linksmiausių Šventų Kalėdų
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

BERECKAS HARDVVARE
Namų, apyvokos prekės

4938 W. I5th St. T0wnhall 3-2216
CICERO, ILL.

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Telefonas VIrginia 7-8578

ROCKWELL LOUNGE
DEGTINE
Chicago, III*

GERAS ALUS — VYNAS
4535 S. Rockwell St.

LEONAS IR MARY PETKELIAI
SAVININKAI

LITHUANIAN
CHAMBER OF COMMERCE 

OF ILLINOIS
Ędward C. Stasukaitis, President

Stanley P. Balzekas, Peter C. Massie ir Felix A. Raudonis,
Vice-p rezidentai

Adolfas Baliūnas, Sekr.; Anton J. Valonis, Iždininkas

Dr. Stephcn lliežis 
Dr. Kazys Draugelis 
Wm. J. Kareiva 
Dan Kuraitis

Direktoriai

Julius Kuzas 
John W. Parha likis 
Aigird L. Pivaronas 
Anthooy J. Rudis 
irank Zogas

J?
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

RED’S PLACE
Naujai atremontuota

Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti 

WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav.

2200 West Cermak Rd. Chicago, III. 
Telefonas VIrginia 7-8874

j?

t



s DIENRAŠTIS draugas, chicago, illinots l šeštadienis, gruodžio 22, 1956

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkiu

visiems savo parapijiečiams, veikė

jams, draugijoms ir pažįstamiems. 
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir vi
sus katalikiškos spaudos platintojus 
linkėdamas jiems kogeriausio pasise
kimo.

Kun. J. Šaulinskas
Visų Šventi; Parapijos
Klebonas

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JULIUS KUZAS
&2B VVHOLESALE MEAT

DISTRIBUTOR

6840 S. Artesian

Avenue

Chicago, Illinois

Telephone WAlbrook 5-8744

<7
r h

ŠIAME MARGAME PASAULYJE
ED. 8ULAITIS, Cicero, III.

DAUG ŽUVUSIŲJŲ 
KATASTROFOSE

talpina 999 žodž'us ir kelia ma
tematiškus ženklus, pažymin- 

Ičius gramatinį laiką ii' asmenį.Įvairiose katastrofose, pa 
reikalavusiose 5 ar daugiau gy-| KO PAREIKALAUS KELIŲ 
vybių, per 15 metų (nuo 1941 —j STATYBA
1955) JAValstybėse žuvo apie tx . r_• . •20,000 žmonių. Siame laikotari. ISple3t°3‘ ralst>'b‘nė ™s!lel-'f 
pyje žuvusiųjų skaičius svyravo^1™. Pradedama

OOf- ,. i vykdyti JAValstybese, vienenųnuo 825 — 1941 metais iki arti „V, , , ,9 a nei  iQ47 metų laikotarpyje pareikalaus
v iro , / m'T •, t Į 5,200,000 tonų plieno, 112,000,-Metropolitan Life Insurance AAA,__ .. 1 . AAO n™ •

j. • • , 00O maišų cemento, 908,000 ju-Co. duomenimis, daugiausia .... . ’ AAA, .A, 1 dėjimo ženklų rodyklių 5,000, žmonių žuvo gaisruose — 5,194. j . . T , ..
Po to eina gamtinės katastro
fos: vėtros, potvyniai — 3,914 
aukos. Auto nelaimėse krito 3, 
717 asmenys.

Iš pavienių katastrofų pati 
i skaudžiausioji buvo sprogimas 

Sj ir gaisras Texas City, Tex., 
~ įvykęs 1947 m. balandžio mėn. 

16—17 d.d., kada žuvo 560 žmo
nės. Kiti didesnieji nelaimingi 
atsitikimai: nakties klubo gais
ras Bostone, 1942 m. — 492 au-' 
kos, dviejų amunicijos laivų 
sprogimas Port Chicago, Calif., 
1944 m. — 322 aukos ir t.t.

JAUNIMAS NESIDOMI 
ATOMU

Dabartiniai metai yra laiko
mi atominiu amžiumi, bet tie 

i žmonės, kurie jį išrado ar jo 
srityje dirba neranda dėmesio 
šio krašto jaunimo tarpe. Iš ap
klausinėtų 15,000 vidurinių mo
kyklų mokinių, studijuojančių 
įvairiose JAValstybių vietose,

Į tik maža dalis pareiškė norą 
i dirbti atomo srityje.
j Iš berniukų tarpo daugiausia 
pasisakė už mediciną, o mergai- 
čių dauguma pareiškė norą bū
ti šeimininkėmis. Toliau eilės 

'tvarka seka šios profesijos: 
chemikai, elektros inžinieriai, 
vid. mokyklų mokytojai, mecha
nikai, pardavėjai, psichologai, 
krautuvininkai ir tik dešimtoje 
vietoje atominės srities darbuo
tojai.

Šiuoi3 duomenis surinko Pur- 
due universiteto švietimo sky 
rius, vadovaujamas dr. H. H. 
Remmers.

Linksmų Šv. Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

LINKIU SAVO KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS 
IR BUDRIKO RADIJO PROGRAMOS 

KLAUSYTOJAMS

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3241 So. Halsted St. Chicago 8, Illinois

Lietuviška radio valanda leidžiama ketvirtadieniais iš 
WHFC, 1450 kil. radio stoties nuo 6 iki 7 vai. vak.

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

MidWest Jemlry and Mnsic
ANTANAS P. ir BRONISLAVA LIAKAI IR SEIMĄ, 

Sav.

2014-16 W. 35th St. Chicago, Illinois 

Tel. Lafayette S-0332
J

Help Fight TB 
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Buy Christmas Seals

Paremkime džiovininkus, pirkime 
Kalėdų ženkliukus.

000 galionų dažų ir daug kito- , 
kių gėrybių.

Taip pat čia reikės ir daug!
darbo jėgos. Taip, aad dabartį-. ______ ===================
nis darbininkų skaičius, siekiąs
220,000 iki 1958 rų. padidės iki Vienas iš didžiausių tokių cen 
350,000. Iki 1961 m. šis skaičius, trų ne tik JAValstybėse, bet ir 
numatoma, pašoks iki 500,000. į visame pasaulyje yra atidarytas 

, netoli Minneapolio ir jis užima
TAI BENT KRAUTUVĖ 10 akrų plotą po vienu stogu.

Nuo n Pasaulinio karo pabai! &o pastato įruošimas . kainavo 
gos JAValstybėse yra įsteigtas 20 mil. dolerių
nemažas skaičius pardavimo 
centrų, kurie yra paprastai sta
tomi priemiesčiuose ir čia vie- Dieną, kūpą mes nedegsime 
noje -vietoje yra įmar.ema įsigy-1 meile, daugelis mirs nuo šalčio 
ti įvairiausių gerybių. s F. Mauriac

iuuuuunmuuuHuuunuhuuunuHuui
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

LINKI VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS

PIETŪS IS AUTOMATŲ
Norint sumažinti nemažas 

įmonių valgyklų išlaidas, dau
gumoje vietų jas numatoma pa 
keisti automatai — mašinomis 
kurios tieks piinus pietus, susi
dedančius iš mėsos, daržovių ir 
bulvių. Už šį valgį reikėsią mo
kėti apie 75 centus.

Maistas automatuose būsiąs 
gaminamas elektroniniu būdu 
arba jis galės būti pagamintas 
anksčiau ar čia tik šildomas.

ARBATA — GERAS 
VAISTAS

Dr. I. Phillįps Frohman iŠ Wa 
shingtono, savo veikale “Medi- 
cal Annals of the District of 

iColumbia” nurodo arbatos nau
dą nesveikuojantiems. Jis ją re
komenduoja jauniems, seniems 
bei ligoniams, nurodydamas, 
jog arbata pagelbsti nuovargy-' 
je ir padidina raumenų darbin
gumo laipsnį, paveikiant į žmo
gaus nervų sistemą.

Surinktomis žiniomis, 1954 me | 
tais JAValstybėse buvo suvar- j 
totą 112 milionų svarų šio nau- , 
dingo gaminio. Taip pat yra ap
skaičiuojama, jog 1 avaro arba-I 
tos užtenka ivideiuntčia1 uuo-1 
dūkų.

KALBA BE ŽODŽIŲ
Italų kalbininkai išrado raš

tą, kurio pagalba viso pašauto i 
žmonės galės tarpusavyje suži
noti, nesimokant naujų kalbų. 
Šie išradėjai: Carlo Allioni ir 
Ernesto Boella vartoja arabiškų 
skaičių, reprezentuojančių žo
džius, sistemą. Pagal sudarytą 
kodeksą, žodis "meilė” ispanų, 
japonų ir kitose kalbose bus at
stovaujamas skaičiaus "33”.

Minėtieji kalbininkai teigia, 
jog tereikės tik valandos studi
jų, kol kinietis galės rašyti Ui 
šką itališkai, ar panašiai. Įsi
gijus kodekso knygą bus įmano 
mas laiškų rašymas įvairiomis 
kalbomis. Viena kodekso knyga

Linkiu "Draugo" štabui ir visiems katalikiškos 
spaudos skaitytojams, parapijos komitetams, savo 
parapijiečiams, biznieriams už jų duosnumą, drau
gijų veikėjams už jų veiklumą ir visiems lietuviams 
Dieviško Kūdikėlio palaimos ir ramybės, kiekvie
nai šeimai ir kad Dievas suteiktų laisvę paverg
tai mūsų Tėvynei Lietuvai.

Kan. Jurgis PašLauskas
Gimimo švč. Panelės Parapijos 
Klebonas

J?
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Pacijentams Ir Draugams

DR. AL. M. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avė. BIshop 7-2525
CHICAGO, ILLINOIS

S-
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NUOŠIRDUS ŠV. KALĖDŲ
SVEIKINIMAI IR GERIAUSI NAUJŲJŲ METŲ 

Linkėjimai Visiems Lietuviams

ŠIMAIČIAI
REALTY, BUILEERS, INSURANCE

2737 West 43rd Street, Telef. CLifside 4-2390
Aldona Šimaitis,
Juzė Simaitis,
Dr. Vladas Šimaitis, 
Viktoras Šimaitis,

Adv. Dr.

Povilas Žumbakis, 
Justas Strimaitis, 
Petras Smaižys, 
Petrai Kuniutis ir

K. Šidlauskas
Sf'

%

Linksmų Šv. Kalėdų 

Švenčių

Linkiu visiems 
Lietuviams

JOHN T. ZURIS

JONAS KAZANAUSKAS 
Mutual Federal Bendrovės — Prezidentas

uuhuuuuhiuuhuniunnuuuinuuuuu 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime

PACIJENTAMS. DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS
DR. ir MRS. P. ATKOČIŪNAS
3147 So. Halsted St., Chicago, III.

Susitarti Tel. CAlumet 5-0270 
IT

1446 So. 49 Court Cicero, III.
Susitarti Tel. OLympic 2-4276

Ne kasdien ‘‘Drauge" telpa mano adresas. Prašome žiūrėti į 
telefonų sąrašą, Chioagos ar Cicero. Dr. Petras Atkočiūnas.

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

VINCENTAS IR ONA PAUKŠTIS
Hardvvare, Paints. Varnish, Glass

2714 W. 47th St. Tel. LAfayette 3-1237
S?
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

m
AMBR0S1A PHARMACY

R. R. AMBROSIA, R. Ph. C.
Mes pristatome užsakymus į namus 

2258 W. 24th ST. CHICAGO, ILLINOIS 
Cor. Oakley Avė. Vlrglnia 7-8851-2

S?
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LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JAMES TAVERN
IG. IR ONA PAURAZAI, Sav.

2942 W. Pershing Rd. Tel. Vlrginia 7-8826

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linki Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS TAVERN
JONAS ANORIilUNAS Ir STEPONAS VISCIUS, $».
700 W. 31st St. Tel. VIctory 2-9440

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.


