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DIDŽIŲJŲ MŪSŲ ŠVENČIŲ PRASME
S. BARZIHIKAS, LB valdybos pirm.

Kalėdos visų pirma religi-1 mums tampa ir visos tautos pa- 
nė švnetė. Šventė, susijusi su j žymiu, nes jis yra kiekvienoje 

mūsų šeimoje ir kiekvienuosepasaulio Išganytojo laukimu ir 
atėjimu. Sutapusi su gerosios 
naujienos viltimi, kurią paskel
bė angelų balsai viršum Betlie
jaus tvartelio: “Garbė Dievui 
augštybėse ir žemėje ramybė ge
ros valios žmonėms’’. Iš tikrųjų 
visam mūsų gyvenimui reikėte 
reikia šios gerosios naujienos 
dvasios. Reikia didžiųjų Dievo 
įsakymų vykdym,o — mylėk sa
vo Dievą ir artimą kaip pats 
save, reikia geros valios žmonių, 
nešančių ramybę bei jaukumą 
kultūriniam, visuomeniniam, po
litiniam mūsų gyvenimui.

Išganytojas į pasaulį atėjo 
per šeimą. Dėl to Kalėdos yra 
ir šeimos šventė. Tai ypačiai ge
rai supranta mūsų, lietuvių, tau
ta. Kūčių vakaras — tai tas 
metas, kada visi būriam ės prie 
'bendro stalo ir su brangiausio
mis savo dovanomis — su nuo
širdumu, su tarpusavio pagar
bos bei atlaidumo jausmais, su 
geriai’«ė*is linkėjimais, kurie 
kitiems paguodos ir džiaugsmo 
teikia. Džiaugsmo, kuriuo lietu
vis nuo amžių dalijasi su sa
vaisiais ir artimaisiais, su savo 
kaimynais ir bičiuliais. Kokie 
būtume laimingi, jei šitos šeimos 
šilimos dvasios būtų sklidinas ir 
mūsų viešasis gyvenimas!

— o —
Kūčių stalas su šienu, eglutės 

šviesos, visų laužoma ir pasida
linama plotkelė mums primena 
ne tik tuos vienus religinius įvy
kius — Išganytojo gimimą Bet
liejaus kūtelėje, krikščioniškąją 
šviesą bei džiaugsmą Dievo įsi
kūnijimo paslaptį, bet šis stalas

SIBIRAS, LIETUVA IR AMERIKA
L. D-as

Žiaurūs ir godūs kaimynai iš- lizdą sukti. Žiūrėsime, kur leis 
sklaidė lietuvius po visus pen- sovietas mums gyventi ir kokį 
kis kontinentus. Sunku būtų pa-, darbą dirbti... Tad atsisveikin- 
sakyti, kur jų dabar nėra. Di- i damas, brangi sesyte ir švoge- 
džiausi betgi centrai šiandien y- rėli, išbučiuoju jūsų veidelius su 
ra trys: Sibiras — katorgos že- džiaugsmu plakančia širdinji”: 
mė. Lietuva - vartų vargelių Dosia VPrfiMi Tfvy^n

Kitame laiške vėl rašoma: 
“Baisiai čia nusibodo, ir dū

šia veržiasi į tėvynę, bet sakoma, 
kad entuziazmo dėl to neturėtu
me, nes į sugrįžusius žiūrima

šalis ir Amerika — dolerio kraš
tas. Tolimi šie kraštai vienas 
nuo kito, bet šiandien suartėjo 
— juos suartino nematomi, bet 
gyvi ryšiai, palaikomi laiškais 
bei siuntiniais. Tūkstančiai jų 
skrenda į anapus, Lietuva yra kaip į kruvinus. Bet jau šešioli-
vidury ir į ją nukreiptos min 
tys iš abiejų pusių. Rečiau gal 
ten jos beužklysta iš Amerikos, 
bet kasdieną iš Sibiro. Kazachs
tano stepių ir Sibiro taigų trem
tiniams Lietuva gražiausia pa
saulio šalis, pasiilgtoji, pažadė
toji žemė, kurion grįžimo jie lau
kia dienomis ir naktimis. Tai liu 
dija daugybė laiškų, pasiekian
čių ir mug čia Amerikoje. Vie
name jų rašoma:

“Visus mus išlaisvino sūnus 
Adolfas. Visa širdimi ir minti
mis per 10 metų trėmimo Ado- 
liukas veržiasi į Lietuvą, į savo 
tėvynę. Jis jau dveji metai kaip 
savo vardu rašė daug prašymų. 
Ir šiandieną ta malda buvo pri
imta ir išklausyta ir mums pas
kelbta laisvė: Adolfui, Antanui, 
Veronikai ir Onai. Ačiū, Dieve, 
už suteiktą laisvę mums. Nors 
aš vis netikiu savo laisve, džiau 
giasi širdis, o ašaros vilgo akis. 
Ir klausiu pats savęs, už ką bu
vo tiek daug iškentėta. Ir dai
raus, kaip tas paukštelis, kur 
parskridusiam nutūpti, kur sau

> saulis nugrimstų chaose... šių 
tiesų pažinimą bandau įskiepyti 
savo septynmečiui bičiuliui Vy
tautui, kuriam stengiuosi pava
duoti tėvą, prieš metus medžio 
prislėgtą. Motiną džiova nusine
šė anksčiau. Mėgstame mudu 
kas vakarą mintyse aplankyti 
gražiąją Nemuno šalį, nors iš 
tos kelionės Vytukas grįžta mie
go sparnais o aš vienas dar il
gai braidžioju mielais tėvynės 
takais, rasdamas po tiek metų 
vis naujų grožybių — nedova
notinai seniau nepastebėtų...’’ 
Reikia juos surinkti ir išleisti

musų namuose. Kūčių stalą su 
Kalėdų švenčių dvasia ir nuo
taika rasime visur, kur yra pats 
lietuvis: ne tik sočioje ir perte
kusioje Amerikoje, ne tik Kana
doje ir Australijoje, bet ir alina
moje bei prievartaujamoje mū
sų tėvynėje Lietuvoje, ledo ir 
šalčio sukaustytame Sibire, me
diniame barake Vokietijoje. Ra
sime pradedant tolimąja šiaure 
ir einant į rytus, vakarus bei 
pietus. Dėl to Kūčių stalas mū
sų tautai šiandien yra ta vieta, 
kur sėdamės visi: paprastieji ir 
iškilieji, tremtiniai ir kaliniai, did 
vyriai ir mažieji. Jei kam prie
varta neleidžia, tas ten skrenda 
šviesių atsiminimų keliais. Va
dinasi Kalėdos — ne tik tylioji 
religinė bei šeiminė šventė, bet 
ir tautinė mūsų šventė, mus jun 
gianti ir vienijanti.

— o —
Didžiųjų švenčių prasmę vi

siems primena Lietuvių Bendruo 
menė, skelbianti tautos tradici
jų būtinybę bei reikšmę. Tautos 
tradicijose sau atramą randa gy 
voji tautinė dvasia. Todėl Lietu
vių Bendruomenė, sveikindama 
visus lietuvius Kalėdų švenčių 
ir ateinančių Naujųjų Metų pro
ga, visiems kartu linki ne tik' 
asmeninio, ne tik šeiminio 
džiaugsmo bei laimės, bet ir vi
sos tautos vilčių bei lūkesčių iš
sipildymo: tegrįžta mūsų tautai 
taip pat laisvo nepriklausomo 
Lietuvos gyvenimo džiaugsmas, 
laimė ir palaima, teateina jai ge
roji šventinė naujieną — ramy
bė ir taika.

Tai ištraukėlės iš laiškų, pas
kelbtu mūsų spaudoj. O kiek jų 
nepaskelbtų! Visi jie pilni grau
dumo, tėvynės ilgesio ir dėkin
gumo tiems, kurie dar jų neuž
miršo. Norėtųsi ta proga iškelti 
mintį, kad tuos laiškus kas nors 
surinktų ir išleistų. Jie yra bran 
gi medžiaga, parodanti mūsų 
labiausiai kenčiančios tautos da
lies meilę savo tėvynei, jų ne
palaužiamą valią ištverti ir grįž
ti pas savuosius. Tai toks pat 
vertingas lietuvių žmoniškumo 
dokumentas, kaip ir visa tai, ką 
vokiečiai, gyvenę po karo Lietu
voje, pasakojo grįžę apie mūsų 
tautiečius. Ar negalėtų kas nors 
iš rašytojų ar žurnalistų apsi
imti šį būtiną darbą atlikti? Jei 
nepadarys to jie, vargu kas ki
tas tuo pasirūpins.

Kalbant apie kitą lietuvių cent 
rą — Ameriką malonu pažymė
ti, kad daugumas jautriai at
siliepė, nebijodami pasiųsti laiš
kų bei siuntinių. Yra atskirų in
dividų, kurie per metus po ke
liasdešimt jų pasiunčia, tūkstan
čiais dolerių- išleidžia. Toks se
nos kartos tautietis Viktoras Ba 
rauskas, kaip neseniai spaudoje 
buvo aprašyta, pasiuntė 44, pen 
kių tūkstančių dolerių vertės, 
siuntinius. Kun.' Martinkus iš 
Naujosios Anglijos pasiuntė jau 
per šimtą savų siuntinių, o su
organizavo kelis šimtus. Jis su
darė net komitetą Telšių vysku
pijos kunigams sušelpti. Juo pa
sekė jau ir Panevėžio vyskupi
jos kunigai. Nemažai pasiuntė 
ir D. L. Kunigaikštienės Biru
tės draugija bei kiti, neminint 
Balfo. Tai labdaros čempionai. 
Garbė jiems! Jie įrodė, kad esa
ma dar nuoširdžių krikščionių, 
tikrų humanistų patriotų One 
vien žodžiais). Siuntiniai ištik- 
rųjų turi didelės materialinės, 
bet dar didesnės moralinės reik 
šmės. Viename laiške iš Sibiro 
rašoma: “Kai parsinešiau siun

ka metų kai gyvename baisioje 
šiaurėje. Gyvename po du mė
nesius nematydami saulės. Va
sarą be šiltų drabužių neišeisi, 
nes baisūs vėjai, o žiemą 9 mė
nesiai baisios sniego audros; 6 
mėnesius temperatūra tarp 50 
ir 60 C žemiau nulio. Tiktai trys 
mėnesiai vasaros. Atsibodo ši
toks sunkus ir be šviesos gyve
nimas...”

Ir stebiesi, kaip tie Sibiro ka
torgos kaliniai dar nenusimena, 
nepuola desperacijon ir net apie 
žmoniškumą rašo. Štai vienas 
tremtinys rašo draugui Lietuvo
je: “Atsimeni, Algirdai, mūsų 
senojo profesoriaus dažnai kar
totą posakį: Homo homini lupus 
ėst. Klydo profesorius — tuo aš 
įsitikinau čia, pervertinant visas 
vertybes! Ant pažinimo ribos 
daug ką kitaip supranti ir ki
taip įvertini... Savo vaikams į- 
žiebkitc, be kilniųjų skautiškų 
“Dievui, Tėvynei ir Artimui”, 
pagarbą žmogui ir šviesos bei 
gėrio pažinimą... Be šių tiesų, 
gražusis Dievo tvarinys — pa-

^fie.d okite. ('Vit’i.fiaciui naują giesmę, 

na tjia. fiada’iįi nuoitakių dalykų.”

Prisimindamos mūsų Išganytojo gimimo die
nos nuotaiką — Garbė augštybėse Dievui ir ramybė 
žemėje geros valios žmonėms — nuoširdžiai sveiki
name ir linkime mūsų didžiai gerbiamai dvasiškijai, 
visiems mūsų geriesiems rėmėjams, rėmėjoms, prie- 
teliams bei geradariams džiaugtis šios dangiškos 
naujienos vaisiumi ir kartu su visais Mistinio Kris
taus Kūno nariais skelbti tikrą Šv. Kalėdų džiaugs
mą, kuris yra prasmingas tik JAME, PER JĮ ir SU 
JUOMI.

Šv. Kalėdų proga. Gerieji Prieteliai, užprašėme 
3 Šv. Mišių novenas Jūsų intencijomis, o ypač, kad 
Naujieji, 1958, Metai būtų Jums Dievuje laimingi ir 
šventi.
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tinį, žiūrėti subėgo visas bara
kas. Kelias dienas neturėjome 
ramybės — visi žmonės plaukė 
pasižiūrėti gautų daiktų. O žmo 
nelė, kur buvus, kur nebuvus, 
vis eina pažiūrėti ir vis projek
tuoja, ką iš to padaryti, ką pa
sius...”

Grįžimo kaina

Džiaugsmas dėl tokių mate
rialinių gėrybių, dėl seniai ma
tytų bet labai reikalingų, būti
nų dalykų yra visai supranta
mas, ypač tokiose kolchozinin- 
kų ar Sibiro miškuose dirban
čiųjų šeimose, kur dirbančių tė
ra vienas o valgančių daug. Ma
no pvz. kaimyno brolio šeima, 
neseniai paleista iš Sibiro, susi
deda iš 9-nių asmenų — tėvai 
ir 7 vaikai, visi nepilnamečiai, 
o dirba tik vienas tėvas. Tokio 
vieno uždarbio vargu užtenka 
maistui. Arba štai vėl kokia pa
dėtis dažno grįžusio iš Sibiro 
Buvęs mokytojas, su šeima grį
žęs, vaikšto p,o Ukmergę ir įieš
ko darbo — kokio ledų parda
vinėtojo, kioskininko ar sandė
lininko, nes pripažintas trečio 
laipsnio invalidumas. Savon pro- 
fesijon toks “nusikaltėlis” ne
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bus priimtas, kolchoze nepajėgs 
dirbti, tad dėkis kur nori. Ir to
kių ne vienas. Neužmirština, kad 
tremtinio Sibire vargai nesibai
gia su ta diena, kai jis gauna pa
są, t. y. paleidžiamas į laisvę. 
(Tremtiniai Sibire, kaip pasako
jo grįžusi p. Gaučienė, ir net 
kolchoze būdami gyvena “po 
komendantūra”, t. y. komendan
tų priežiūroj, ir neturi paso, tad 
vistiek kaip kaliniai). Paleistas 
nevisada gauna teisę grįžti į sa
vo tėvynę. O grįžęs nevisada 
gauna darbą. Svarbu grįžus įsi
registruoti, o tai netaip lengva. 
Dažnai tenka dideliais pinigais 
įsipirkti. Tad grįžusio dažnai 
laukia sunkesni vargai negu Si
bire. Todėl parama sibirininkui 
ar grįžusiam dažnai tėra vienin
telė galimybė įsikurti tėvynėje. 
Siuntinio pasiuntimu išperka
mas brolis iš vergijos žemės ir 
grąžinamas tėvynėn, kad ir pa- 
vergton, bet vistiek Lietuvos že
mėn. Dar svarbesnė betgi yra 
tos medžiaginės paramos mora
linė reikšmė, nes nelaimėje at
sidūrę lietuviai pasijunta esą ne
vieni, pajunta gyvą dvasinį vi
sos lietuviu bendruomenės ryšį, 
ir tas žinojimas, kad yra brolių 
tautiečių, kurie stengiasi pagel
bėti, stiprina, teikia vilties ir iš
tvermės.
Ar tik nestoka humaniškumo

Tenka tik apgailestauti, kad 
dolerinė šalis spėjo jau ne vieno 
mūsų jausmus atbukinti. O gal 
ne Amerika čia kalta, o tiesiog 
paprasto humaniško bei krikš
čioniško išauklėiimo stoka, ku
ri nele»dž;a dvasmių vertybių 
statvti aukščiau už materialines 
,Tėrybes, už savo malonumus. 
Kas tariasi tegalįs pirkti namą 
tik, anot Jurgio Jankaus, geroj 
gatvėj kas leidžia sau pirkti tik 
naujosios laidos automobilį, kas 
laiko būtina pareiga reguliariai 
kas mėnesn nn^ild^di santaupų 
knygutę ir dėl šių priežasčių “ne 
ištenka” dolerio siuntiniui, var
gu tam priklauso patrioto bei 
krikščionio vardas nes juk pat
riotiškumas bei krikščionišku
mas negali būti vertinamas pa
gal namą ar automobilį, bet pa
gal darbus artimui. Arba kas 
didžiuojasi galįs dažna proga 
pasirodyti prieš svečius aokrau- 
tu stalu gausiais valgiais bet gė
rimais, kas tenkina savo vaikų

KALĖDOS PAS “PUEBLO” INDĖNUS
Niekuomet neužmiršiu vienų 

metų Kalėdų išvakarės ir sekan
čio ryto. Senesnio amžiaus indė
nas, buvęs karys, apsisiautęs 
šviesiu audeklu, stovėjo nejudė
damas beveik dvi valandas ma
žoje misionierių bažnytėlėje. Ša
lia jo grupavosi indėnės — mo
tinos — su mažyčiais, rūpestin
gai pririštais prie nugarų ir su
sisupusios audeklais. Bažnytėlė 
buvo maža, bet proporcingai gra 
ži su augštom lubom ir indėniš
kais paveikslais. Medinis balko
nas buvo užpildytas berniukų, 
kurie, būgnams davus ženklą, 
užgrojo tam tikrais instrumen
tais vadinamais “bird whistle”. 
Vėliau kunigas paprašė mus vi
sus įsijungti į giedamą “Silent 
Ni'ght”. Vos mes pradėjome, 
kaip pasigirdo būgnų ir “bird 
whistle” sutartinė. Buvo labai 
įspūdinga. J bažnyčios vidų, būg 
nų ir giedotojo lydimi, įėjo šo
kėjai. Pirmiausiai sekė “Buffa- 
lo” šokis. Jį šoko dvi moterys 
ir du vyrai, pasipuošę pagal šio 
šokio užvardinimą; be to, šoko 
dar du vyrai, pasipuošę kalnų 
ožių kailiu, keturi vyrai apsitai
sę kaip stirnos ir du berniukai 
apsirengę kaip antilopos. Šokio 
figūros buvo labai įdomios ir 
keistos. Šokėji) veidai buvo nu
dažyti juodai, o rankos — bal
tai.

Mes išlydėjome pirmą šokėjų 
grupę iš bažnyčios ir vėl grįžo
me į bažnyčią su antra šokėjų 
grupe, kurią sudarė indėnai, pa
sipuošę kalnų ožių galvom. Ant
rai grupei išėjus, atvyko trečio

užgaidas, kokias tik jie turi, ir 
tuo pat metu, savo sąžinei nu
raminti, “teįstengia” pasiųsti su 
plyšusius batus bei kandžių su
kapotus drabužius, vargu tą ga
lima vadinti išauklėtu žmogum, 
nes išauklėjimas nedaug ką ben- 
ro turi su egoizmu. Yra dar ir 
tokių, kurie nė vieno siuntinio 
nėra pasiuntę, nors ten turi ir 
giminių, ir draugų. Dažnas tei
sinasi pinigų stoka broliui su
šelpti, bet tuo pat metu jis ne- 
stokuoja pinigų pomėgiams — 
kinams, pobūviams, televizijoms, 
puošniems drabužiams... O vis 
dėlto, tautieti, reikėtų žinoti, kad 
norint vadintis žmogumi, o ypač 
susipratusiu lietuviu, skirti bent 
dešimt nuošimčių savo vargstan 
čiam broliui to, kiek išleidi savo 
malonumams, yra labai ir labai 
nedaug. Ir tai tu gali visada. Jei 
tu to nepadarai, tai kažin ar ne 
tau taikomi žodžiai apie pabal
tintus kapus, “kurie iš oro pu
sės rodosi žmonėms labai gra
žūs, o viduje pilni... visokių pu
vėsių”.

Priešas tapo draugu
Kada Paderevskis buvo Len

kijos ministeris pirmininkas, vie 
ną vėlyvą vakarą, jam besvars
tant valstybės reikalus savo ka
binete, prie jo atsirado užpuo
likas su revolveriu vienoje ran
koje, o kitoje rankoje laikė raš
tą ir reikalavo jį, Paderevakį, 
tuč tuojau, kad tą raštą pasira
šytų. Raštas gi buvo Paderevs- 
kiui atsistatydinimas iš minis- 
terio pirmininko pareigų.

Paderevskio žmona, miegoju
si kitame kambaryje, išgirdusi 
triukšmą atsibudo ir, kai įžen
gė į vyro kabinetą, rado šį be
sigrumiant su užpuoliku. Greit 
buvo pašaukti sargybiniai ir Pa
derevskis liepė jiems paimti už
puoliką ir išvedus į gatvę pa
leisti. Nuo tos nakties pasako
davo Paderevskis: "Šis žmogus 
buvo mano draugas”.

ji — išpuošusi galvas ilgom 
paukščių plunksnom. Tai buvo 
“Comanche” giminė. Kiekvienas 
jų, įėjus į bažnytėlę, giedojo ir 
šoko pagal tos giminės paprotį. 
Kada trečioji grupė pabaigė sa
vo šokį — staiga visi pradingo 
naktyje ir viskas nutilo.

San Felipe randasi ant Rio 
Grande, į pietvakarius nuo San
ta Fe. Netoliese yra daug dides
nė ir daugiau apgyvendinta vie
ta — Santo Domingo Pueblo. 
Mes tenai atvykome nakties me
tu apie 3 valandą. Čia bažnytė
lė buvo didesnė ir naujesnė negu 
San Felipe. Mišios buvo trum
pesnės ir, belaukdami šios gi
minės šokėjų, mes šildėmės prie 
laužo, sukurto čia pat — baž
nytkaimyje.

Pagaliau, būgnų tonai sudrum 
stė nakties tylą ir mes susirin
kom bažnyčioje. Pradžioje buvo 
atliktas medžioklės šokis, susi
darąs iš 60 šokėjų, dviejų būg
nininkų ir choro. Jų galvos bu
vo papuoštos erelio plunksnom, 
pritaisytom prie mėlyno kaspi
no, kuris gaubė galvą.

Po to pasirodė antroji grupė, 
susidedanti iš 60 indėnų, indėnių 
ir vaikų. Jie šoko “krepšio” šo
kį. Šoko moterys, vyrai, vaikai 
nepadarydami nei mažiausios 
klaidos. Po šokio indėnai susi
rikiavo į vieną eilę ir išeidami 
mirkė pirštus šventajame van
deny ir nusilenkdavo altoriui.

Tai buvo vienas iš nepamirš
tamų prisiminimu Kalėdų išva
karių ir ryto indėnų “Pueblo” 
tarpe.

Kūrybingiausi metai
Amerikietis psichologas pro

fesorius Harvey Lehman’as yra 
parašęs knygą, kurioje surink
ta daugybė pavyzdžių, vaizduo
jančių koki,o amžiaus žmogus 
yra kūrybingiausias. Iš tos kny 
gos “Amžius ir laimėjimai” at
rodo, kad kūrybingiausias žmo
gaus amžius yra iki 40 metų, ir 
čia, neapsieinama be išimčių. 
Jei pvz. paimsime garsenybes 
chemijos, matematikos fizikos, 
tai tobuliau šieji laimėiimai pa
siekti žmonių turinčių 26-34 me
tus. Tačiau išimtis yra garsu
sis Gali'lt jus, kuris tiek pat su
gebėjo turėdamas 17 ir 73 me
tus. Gi muzikoje gražiausias dai
nas ir simfonijas sukūrė kom
pozitoriai, turėdami 30-34 me
tus. Operų kūrėjų statistika ro
do, kad jiems kūrybingiausi me
tai buvo 34-39, bet ir čia taisyk
lė sužalojama. Pavyzdžiui, Ver
di kuris “Otelio” ir kitag operas 
sukūrė, būdamas 70 metų am
žiaus. Tiesa, poezijos sritis rei
kalaujanti jaunystės metų. To
dėl prof. Lehmanas pastebi, kad 
ir poezijoje gražiausių kūrinių 
susilaukta, kai poetams sukak
davo 24-26 metai, gi dramatur
gams ir komedijų autoriams kū
rybingi metai 30-36. Dailininkų 
rankose gražiausius kūrinius tep 
tukas įamžino, kai jie turėjo 32- 
36 metus, nors Leonardo da Vi- 
ci nemirtingąjį kūrinį “Paskuti
nė vakarienė” sukūrė turėdamas 
virš 40 metų. Shopenhaueriui kū 
rybingiausi metai buvo, kai jis 
turėjo 31 metus.

Aplamai, kūrybingumo am
žiaus ribos sunku yra nustatytu

Vienumoje surankiojama sa
vo paties sielos daleles, išbars
tytas po pasaulj.

Neištikimumas mažuose da
lykuose — tai neištikimybių no
viciatas dideliems dalykams.
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DIRBTINIS ŽEMES PALYDOVAS
Dirbtinis žemės palydovas, 

skriedamas dangaus skliaute, 
liudija apie naujus milžiniškus 
žingsnius mokslo ir technikos 
progrese. Deja jis iškilo hori- 
zohte ne kaip taikos žvaigždė, 
žadinanti viltis gražesne ateiti
mi, bet ka'p naujas pasauliui ne
rimu keliančio siaubo ženklas. 
Iš Maskvog pasigirdę grasini- 
mflii,. ir visas komunistinės pro
pagandos triukšmas labai aiš
kiai atidengia, kad pirmojo dirb
tinio žemės palydovo tikslai *toli 
gražu nėra grynai moksliniai. 
Čia kiekvienas pasigenda to ty
laus mokslinio kuklumo ir pap
rastumo. su kuriuo t’krieii moks 
liniai laimėjimai įeina įeina į žmo 
nių gyvenimą. Sovietai, paleisda 
mi savąjį "Sputniką”, pirmoj ei
lėj sekė ne tarplanetinių erdvių

užkariavimo, bet savos įtakos ir 
savos imperijos išplėtimo į nau- 
ias šios žemės teritorijas. Jie šie 
kė įrodyti, kad Rytai yra pasiren 
gę panaudoti naujus baisius gink 
lūs prieš visus, kurie bandys pas 
toti kelią jų agresiniam planam. 
Dirbtinis žemės palydovas dėl to 
šiandien didesnį įspūdį daro ne 
kaip mokslinis lrimėjimas, bet 
kaip naujas ginklas, kurį iškė
lę į erdves, sovietai iš naujo grū 
moja taikos ir laisvės ištrošku
siam. Įeidamas į istoriją, jis gar 
bingai liudys apie jį sukūrusius 
mokslininkus bet labai negarbin 
gai primins tuos politikus, kurie 
jį panaudoja savajai melo ir ne
apykantos propagandai.

Piimojo dirbtinio žemės paly
dovo paleidimas neduoda pagrin 
do kalbėti apie tariamą sovieti-

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

proga

sveikiname visus amžinuosius narius, rėmėjus 

ir geradarius.

Šiluvos (Cedar Lake, Indiana) 
kunigai Saleziečiai ir jų vedamos 

gimnazijos mokiniai.

nių mokslininkų pranašumą, pa
lyginus juos su laisvojo pasau
lio mokslininkais. Niekam nepas 
laptis, kad kiti, net žymiai to
bulesni, žemės — o gal ir mėnu
lio — palydovai bus paleisti į 
erdves artimiausioje ateityje ki
tuose pasaulio kraštuose. Vien 
tik propagandiniai tikslai sovie
tus vertė savojo "mėnulio” pa
leidimą paankstinti. Tariamai 
pralenkiant laisvojo pasaulio 
kraštus, sovietams rūpėjo bent 
dalinai atgauti tą pasitikėjimą, 
kurį jie vis labiau praranda sa
vo gyventojų sluogsniuose ir už
sienio komunistų tarpe. Tokio 
plataus masto eksperimentų pa- 
ankstinimas moksliniams tiks
lams tikrai negalėjo būti nau
dingas. Bet komunistams yra 
įprasta propagandą statyti aukš 
čiau už tikruosius mokslinius 
tikslus.

Niekas negali pagirti vaka
riečiu už t"1 i kad i;o leido sovie
tams laimėti primatą, palei
džiant dirbtinį žemės palydovą, 
tuo sudarydami progą moksli
nius laimėjimus panaudoti ko- 
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munistinei propagandai. Tačiau 
pasisekimo galimybės komunis
tinei propagandai šiandien yra 
daug labiau ribotos, negu buvo 
anksčiau. Šiandien visi žino, kad 
technikos ir mokslo pažangą so
vietai užmoka pavergtų gyven
tojų skurdu. Jie gamina tarp- 
kontinentines raketas, o gyven
tojus palieka be batų, be drabu
žių ir net be duonos. Norėdami 
neatsilikti nuo laisvųjų kraštų 
techninės ir mokslinės pažan
gos, technikai ir mokslui jie au
koja pavergtų tautų kančias ir 
kraują.

Kai apie žemę skrieja pirma
sis dirbtinis jos palydovas, tu
rime prisiminti Šv. Tėvo žodžius, 
kuriuos jis pasakė praėjusių me
tų rugsėjo mėnesį tarptautiniam 
astronautikos kongresui: “Ir 
patys drąsiausi erdvių tyrinėji
mai tik dar labiau suskaldys žmo 
niją, jei drauge su jais nekils 
moralinis sąmoningumas, jei 
žmonės nepaseks savo sąžinės 
balso, kuris jiems liepia tarnau
ti augštiesiems žmonijos intere
sams”. V. R.

Paukščiai pagelbsti 
gyvuliams

Vienas keliauninkas, keliauda
mas Afrikoje, matęs ganantis 
pievoje visą kaimenę laukinių 
jaučių, arba avinjaučių. Gyvu
liai ramiai ėdė žolę, o ant jų 
straksėjo laipiojo nepažįstami 
paukščiai. Nors tie paukščiai ka
pojo jaučių odą, bet gyvuliai, ro
dos, numanydami, kad taip ir 
reikia, nė nejudėjo. Pamatę ke
liauninką paukščiai suriko, lyg 
kokie sargybiniai, jaučiai suju
do ir ėmė bėgti. Keliauninkas 
norėdamas sužinoti, ką rinko 
nuo šių gyvulių paukščiai, nu
šovė vieną jautį. Pamatė, kad 
šių gyvulių plaukuose kaikurie 
vabalai deda kiaušinėlius, iš ku
rių vėliau atsiranda inkštirų. O 
inkštirai labai įkirūs gyvuliams, 
tuos vikšrus paukščiai gaudė, o 
jaučiams to ir tereikėjo.

Kitas paukštis panašiai pasi
tarnauja net baisiam didžiuliui 
raganosiui. O su krokodilu visų 
geriausia draugauja vienas ma
žutis paukščiukas.

Žmogus turi būti celių 
draugu

Jei celės veikia žmogaus min
tis, kurias jis joms siunčia, ir 
jei iš jų laukiama, kad jos būtų 
jam draugingos, jis pats pir
miausia joms turi būti palan
kus, sako medicinos mokslas.

Gydytojai vis laibiau ir labiau 
įsitikina, kad dvasinė ligonio bū

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

ANTANAS A. OUS
President

The Sanitary District of Chicago

sena yra ankštai susijusi su jo 
pasveikimu. Tikėjimas pasveikti 
yra galingas gamtos padėjėjas, 
nes į kiekvieną kūno celę tuo 
būna įnešama vilties. Gi žmogus 
dažnai galvoja priešingai, kad 
jis niekuomet nepasveiksiąs ir 
kiekvieną savo kūno dalį veikia 
sielvartas, tamsus nujautimas, 
drąsos sunaikinimas ir 1.1.

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

M 
*

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

visiems mūsų Klientams, o taip pat ir 
jų šelpiamiems giminėms, draugams 

ir pažįstamiems

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKI

Savo Draugams, Pažįstamiems ir Klientams

M

NEWSPAPER SERVICE CO.
180 North Wacker Drive Tel, AHdover 3-6089

Gaminame įvairių rūšių klišes (cuts) ir matricas
%

f------------------------------ ---- *
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

visus savo draugus, pažįstamus bei kostumerius

CENTRAL PARCEL 
SERVICE, INC

220 S. STATE STREET, suit 1200.
i

Chicago 4, Illinois
Tel.. WAbash 2-9354

Mes turime tiesioginę sutartį su Intourist Maskvoje 
nuo 1947 metų

MARCIE’S TAVERNA
837 West 34th Place VIrginia 7-8704

4*

ItlERKIE-IflERRIĘ

CHRISTItlAS
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI SAVO GAUSIEMS KLIENTAMS

SKIP'S LiąilORS
į 515 S. Damen Avė. WAlbrook 5-8202 

Kur visokius gėrimus gaunate už žemas kainas

&

Linksmų Šv. Kalėdų

Švenčių
Linkiu visiems 

Lietuviams

JOHN T. ZURIS
LAWYER A N COUNSELLOR

11 SO. LA SALLE ST. 
Ii<k>m 1415

Phone RAndolph 6-4425

4

J
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CHARLES P. KAL
Sveikinu visus savo klientus, pažįstamus ir visuo
menės veikėjus su Šv. Kalėdomis Čia, Amerikoje, 
mums bus linksmos ir laimingos Kalėdos, bet da
lis Lietuvos sūnų ir dukterų yra išblaškyti po visus 

pasaulio kampus. Gal jų gyvenimo sąlygos yra ne
pakenčiamai sunkios, bet nėra abejonės, kad ir jie 
laukia Kalėdų švenčių ir tikisi geresnės ateities.
Jie tikisi, kad anksčiau ar vėliau jie galės grįžti 
į Laisvą Lietuvą, kurioje vėl plėvesuos lietuviškos 
trispalvės vėliavos.

Istorijai parodo, kad Laisvės niekas negali 
ir negalės užgniaužti, kadangi Laisvė yra kaip upe
lyje bėgantis vanduo. Upelį laikinai užtvenkus, 
vanduo pradės pamažu kilti aukštyn ir užtvanką su
laužys. Taip pat ir Laisvė — ji gali būti laikinai 
suvaržyta, bet žmonių troškimai, pasišventimas ir 
vienybė sutrupins Geležinę Uždangą. Tai ir yra 

mano linkėjimas 1958 metams.

CHARLES P. KAL
■■ ' -.... ■ V

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linki

visiems savo kostiumeriams ir draugams 

linki

A. STANČIAUSKAS
Visų rūšių šildymas, oro vėsintuvai, skardos darbai

skardos darbai.

1546 So 49th Court Cicero 50, III. 

Tel. OLympic 6-0775

SVEIKNAME SAVO PAŽĮSTAMUS IR KLIENTUS SU 

ŠV. KALĖDOMIS 
IR NAUJAIS METAIS

SOFIJA IR JURGIS KLIMKAI6IAI

MAISTO KRAUTUVĖ
2611 West 44th Street
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The Illinois Business Firms and 
Civic Leaders Listed Below Wish 
To Extend Hearty Season's£t 
Greetings To Their Many Friends 
and Customers

Christmas Blessings and 
Happiness to all

SAINT JOHN 

De Lasalle Church
REV. FATHER J. J. MURPHY

10205 SOUTH PARK AVĖ.

Christmas Blessings and 
Happiness to all

POGODA 
Lincoln - Mercurv

SALES AND SERVICE 
PHONE HILLCREST 6-4330 

555 Chestnut St. 

WINNETKA, ILL.

rz
r?

Christmas Blessings and 
Happiness to all

FRANK SMILGIS
MEAT MARKET

Phone PRospect 6-5801 

2519 West 71st Street 

CHICAGO, ILL.

Christmas Blessings and 
Happiness to all

A FRIEND
f

Best wishes for a Holy Christmas 

and a Blessed New Year

A. A. CHARBONNEAU
CONSTRUCTION COMPANY

Phone PRospect 6-0771 3528 West 63rd Ptece

CHICAGO, ILLINOIS

r

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEW YEAR

BOB MUHLKES 
NEW CLOVER CLUB
McContnic Blvd and Depmster Street

Skokie, Illinois ORchard 3-9777
4*

Christmas Blessings and 
Happiness to all

M A YF AIR
B0WLING IRNES

— Air - Conditioned —

A.M.F. AUTOMATIC 
PIN SPOTTERS 

Phone AVenue 3-9090 

4837 NO ELSTON AVĖ.

Christmas Blessings and 
Happiness to all

ŠENATOR

JOSEPH LELIVELT 
REPRESENTATIVE 

5th District

Christmas Blessings and 
Happiness to all

MIDTOWN
IGNITION and PARTS C0.

PHONE CLIFFSIDE 4-1123

3962 Archer Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

Christmas Blessings and 
Happiness to all

EDDIE PRICE
TYPOGRAPHIC SERVICE

PHONE SEELEY 3-1050

222 South Morgan St.

CHICAGO, ILLINOIS

liįtnnuiinininniniiunnnuiiimHiHi

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 

AND A BLESSED NEW YEAR

GAGE STRUCTURAL STEEL CORP.
3141 So. Hoyne Avė. LAfayette 3-1747

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS.
AND A BLESSED NEYV YEAR

NILES SERVICE
T Y D 0 L

GASOLINE and OILS

Phone Niles 7-9809 7005 Milwaukee Avė.
NILES, ILLINOIS

Christmas Blessings and 
Happiness to all

BRYN MAWR
DELICATESSEN 

& RESTAURANT

PHONE CORNELIA 7-6482

3256 West Bryn Mawr

CHICAGO, ILLINOIS

Christmas Blessings and 
Happiness to all

ROGER’S FOODS
PHONE SPRING 4-0522

6118 West Higgins
CHICAGO, ILLINOIS

(inunuuuuuihiuh

Christmas Blessings and 

Happiness to all

V IT AL 
FOOD’S CORP.

nuHunuununuuu

Christmas Blessings and 
Happiness to all

SCHAMBERGER 
BROS., Ine.

SCHIJTZ YVHOLESALKRS

PHONE AUSTIN 7-8146

4743 West Kinzie St.

CHICAGO, ILLINOIS

Christmas Blessings and 
Happiness to all

GREEN’S
STANDARD SERVICE 

STATION

HERMAN OREEN, owner 

Ll 8-9191

5269 So. Michigaa Avė.

Christmas Blessings and 

Happiness to all

CAMPBELL 
AUTO SERVCE

GR 6-7227

2100 W. 63rdSt.

Christmas Blessings and 
Happiness to all

OLE’S FOOD 
PRODUCTS CO., Ine.

t

PHONE ALBANY 2-2344

1428 N. Kilpatrick Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

Christmas Blessings and 
Happiness to all

PHIL J. MALLOY & 
ASSOCIATES. INC.

PHONE WHITEHALL 4-4010

9116 Merchandise Mart
CHICAGO ILLINOIS

Christmas Blessings and 
Happiness to all

MEYER BROTHERS
DEPARTMENT STORES

4805 So. Ashland Avė.
AND

1537 W. Chicago Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

įnuHunnnhUHnunnnuuuuuHnuL

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
.AND A BLESSED NEW YEAR

CHARLES I. LEONARD, pieš.

PANAMA BEAVER, INC.
Inked Ribboms — Carbon Papers — Unimasters 

Duplicating & Secretarial Supplies — Aerosol Products 
Gali Your PANAMA BEAVER Man f

‘Alwavs A Live Wire"

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEW YEAR

M A R C O
Construction Company, Ine.

2448 West Grand Avė. SEeley 3-7011

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEW YEAR

MANGAM’S CHATEAU
Serving You

THE FINEST OF FOODS AND LIQUORS

Phone Lyons 3-4900 7850 Ogden Avenue

LYONS, ILLINOIS

77

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEYV YEAR

SIBILANO FURNITURE CO.
Complete Line of Home Furnishitigs

Phone PAlisade 5-3700 5541 W. Belmont Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A ĘLESSED NEYV YEAR

77

-f

MIN SUN TRADING CO.
Phone VIctory 2-8688 2222 So. La Šalie St.

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEW YEAR

CHICAGO CUTTING DIE CO.
Phone GRaceland 7-4600 2333 Nelson Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

Christmas Blessings and 
Happiness to all

IVO W. BUDDEKE 
& COMPANY

PHONE ANDOVER 3-1334

208 So. La Šalie St.

CHICAGO, ILLINOIS

Christmas Blessings and 
Happiness to all

CHICAGO CITY 
BANK & TRUST CO.

WE 6-8800

815 West 63rd St.

Christmas Blessings and 
Happiness to all

- JOHN’S 66 
SERVICE STATION .

John YV. Zichtenman, owner 

LI 9-8485

4301 N. Lincoln Avė.

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEYV YEAR

KIL-BAR ELECTRIC COMPANY
Phone Lincoln 9-2200 2261 Clybourn Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

(T 4*

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEW YEAR
MR. HANK ZAWICKI, owner

BRANDON T. V. SERVICE
Phone BAyport 1-4560 8821 Exchange Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

Best VVishcs Fo-r A Holy Christmas and A Blessed New Year

AUNT POLLY’S BAKERY
MR. ROBT. ELY, owner

Phone West Chicago 674 215 Main
WEST CHICAGO, ILLINOIS

77
Best YVishes For A Holy Christmas and A Blessed New Year

ALLGAUER’S RESTAURANT
OPEN DAILY & SUNDAY

6666 North Ridge BRiargate 4-6666
7200 Lincoln Avenue JUniper 8-8600 *

BEST YVISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 

AND A BLESSED NEYV YEAR

A FRIEND
7?

Christmas Blessings and 
Happiness to all

GEORGE EISELE
PHARMACISTS

PHONE FRANKLIN 2-8935

176 West Adams St.

CHICAGO, ILLINOIS

Christmas Blessings and 
Happiness to all

LA SCALA
RESTAURANT t 

COCKTAIL LOUNGE
Josepli Biancalana, owner 

DE 7-8335

1121 No State St.

Christmas Blessings and 
Happiness to all

CLAUSS

PASTRY SHOP’S
PASTRY SHOPS
MR. GUS CLAUSS, owner 

Special Attent'on To Pa.rty Orders 
17 laMigeomen Rd. Riverside, III. 
6824 YVindsor Avė. Benvyn, UI. 
1925 Riverside Broadvietv, III.

Christmas Blessings and 
Happiness to all

HOUSE OF HANSEN
D. B. HANSEN and Sons 

Religious Articles - Church Goods
FR 2-8750, 23 North Franklin

UUUUlUnUUUUUUi
(Cont. in part I of this issue)
luuuunnunuuuiu

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
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LENKŲ ISTORIKAS APIE VILNIŲ
i

ST. BMŪNAS, Toronto, Kanada

Vilnius buvo Lietuvos sostine 
net per 450 metų, to niekas ne
ginčijo, bet lenkų gen. Želigovs
kis, inscenizavęs maištą, 1920 
m. Vilnių užgrobė; lenkai 19 me 
tų (1920-1939 m.) laikė jį savo 
okupacijoj, užtai net dabar no
ri jau... teisėtai savintis, pada
rydami lietuvių sostinę tariamai 
savo pačių “teisėta nuosavybe”. Į 
Kai Varšuvos raudonieji lenkai 
tyli, prisibijodami “močiutės” j 
Maskvos, tai baltieji lenkai su 
jų egziline vyriausybe ir šiaudi
niu prezidentu Londone neuž
miršta dažnai parėkauti apie 
Lenkiją nuo jūrų ligi jūrų, gir
di, su Vilnium ir Lvovu.

Dėl ukrainiečių Lvov,o mums 
netenka rūpintis: 45 milionų uk
rainiečių tauta, mūsų istoriniai 
bičiuliai, ras sau ir ateity prie
monių prieš 27 milionų Lenkiją, 
jos agresinius apetitus. Bet ką 
gi daryti mums, 3 milionams 
lietuvių, kai turime atsilaikyti 
prieš spalvotąjį kolonializmą iš 
lenkų pusės?

Mūsų diplomatams bene tek
tų ir vėl paryškinti lenkų agre
sijos analizę, agresijos, kuri 
prieš pasaulį net bandoma dang 
styti tariama teise ir demokra
tiškumu (Vilniaus gyventojų 
"atsiklausimu”).

Keistas jų teisingumas: atim
ti Vilnių (sostinę) Lietuvai, o 
atiduoti Lenkijai, kaip tolimo 
užkampio miestą! Jų referendu
mas (gyventojų atsiklausimas) 
— netikras, falsifikuotas, o net 
ir iš viso jis — jis neleistinas. 
O jeigu jį, kaip teisinį absurdą, 
toleruoti, tai kodėl tokio pat re
ferendumo (gyventojų atsiklau- 
simo) nepareikalauta 1920 m. 
pačiai Varšuvai (lenkų sostinei), 
Lodzei ar betkuriam Lenkijos 
miestui, kur visada gyvendavo 
60G žydų? Čia yra iš esmės la
bai stiprus priekaištas lenkams, 
nes Vilniuje, dėl istorinių aplin
kybių, tuo laiku (1920 m.) žy
dų, ypač su jų karo pabėgėliais, 
raudonajai armijai, badui ir li
goms siaučiant kaimyninėje Gu
dijoje, mažne ranka pasiekia
mai gyveno tikrai daugiau, ne
gu pačių lenkų (atseit, aplenkė
jusių lietuvių), bet juk niekas 
nepasiūlė Vilnių atiduoti pvz. 
Palestinai. Ot tau ir gyventojų 
dauguma! Gal dar ji, dėl dides
nio biznio galimumų ateičiai, štai 
ga būtų panorėjusi tapti rusų 
ar vokiečių provincija (jei dide
liais demokratais besidedą len
kai būtų neužmiršę dėl šito at
siklausti), ypač dar perdavus 
balsavimą iš Maskvos ar Berly-
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no rankas, be tarptautinės kont 
rolės ir prieš tai atvedus jų oku 
pacinę kariuomenę. Atrodo, kad 
pats klausimas — tai jau pu
siau duotas atsakymas įrody
mui neteisėtumo, o šitokią “de
mokratiją” legalizuojant, tai ir 
patys lenkai turėjo prarasti net 
Varšuvą, savo sostinę (ne tik 
Vilnių), kur protarpiais gyven
davo... 60G žydų “mažuma” su 
jų 1914-18 m. karo pabėgėliais.

Mums tačiau gali būti įdomu, 
kad ne visi lenkai vienodai dėl 
šito galvoja, štai, atrodo, viso 
pasaulio bibliotekose yra jau 
randama 1954 m. Amerikoje iš
leista knyga labai svari ir nau
dinga lietuviams, būtent: Pasz- 
kiewicz Henryk, “The Origin of 
Russia”, New York, Philosophi- 
cal Library, Copyright 1954.

Nors tai knyga apie Rusiją, 
bet mažne 1/4 jos tenka ir Lie
tuvai, jos senovei. Reikėtų, kad 
šią retą knygą įsigytų ne tik 
mūsų veiksniai, diplomatai, re
dakcijos, bet ir visi Vilniaus 
entuziastai-kovotojai, kol dar ne 
išbaigta laida (nes antra vargu 
ar greit beišeis?).

Tai didelės leidyklos didelis 
mokslo veikalas, kokių turbūt 
vienas tik per šimtmečius tepa
sirodo. Pats autorius — lenkas: 
prof. dr, H. Paškevičius, bene 
vienas iš didžiausių lenkų isto
rikų ir Lenkijos Mokslų Akade
mijos narys, šis monumentalus 
jo darbas kondensuoja milžiniš
ką ir tai daugelio tautų istorinę 
bibliografiją, ne vien tik lenkų. 
Lenkui būtų gėda ignoruoti šio 
didelio vyro darbą. O pažymėti
na gi, kad čia visai palankiai, 
didelio mokslininko objektyvu
mu, aprašinėjama Lietuvos se
novė. net kunigaikščių vardai pa 
duodartia lietuviškai, ne laužytai 
(pati gi knyga yra anglų k. ori
ginale). Gi d'ėl Vilniaus, kas 
mums labai reikšminga, tai šis 
didelis vyras paslapčių nedaro, 
nieko neslepia: Vilnius nuo pat 
senovės parodoma etnografinėj 
— tik lietuvių apgyventoj teri
torijoj, o slavų žemių ribos net 
už kelių dešimčių mylių (taigi 
ir lenkų žemės niekada nesiekė 
Vilniaus). Viename iš žemėla
pių su senovės Rytų Europa yra 
virš Wilno, kitas, daug stambes 
nėmis raidėmis, įrašas Vilnius 
(tai?i lietuviškai), kad nepalik
tų abejonių. Ginčuose su len
kais mums tai bus labai naudin
ga dabar ir ateity, nes tai juk 
gi yra mokslinė nuomonė ( o ne 
šiaip “frazė”) ir tai didelio is
torinio autoriteto, kas dar įdo
miau, kad tai ne neutralaus, o 
pačių lenkų istoriko, kas jo duo
damą faktų stiprumą (mūsų 
naudai) tik padvigubina!

P. S. Kas norėtų šią knygą 
gauti, turėtų paprašyti artimiau 
šią knygyną susisiekti su Philo- 
soph. Library leidykla New 
Yorke. Studentai ar šiaip tau
tiečiai turėtų prašyti miestų bib 
liotekas šią rimtą mokslo kny
gą įsigyti, kur tokių dar nėra.

KELETAS SUGESTIJŲ VASARIO 
16 PROGA

AL. GIMANTAS

kiamais, gražiais, giliaspaude 
spausdintais, Lietuvos vaizdų vo 
kais? Jei sugebėjome tokius iš- Medicinos mokslininkai yra 
leisti Lietuvoje, tai Amerikoje, nustatę kad epideminės ligos

Ligos keliauja

Jr

Malonu stebėti daugely laik- tokios progos reporterių ir fo- 
raščių įvairius autorius, pasisa- tografų paprastai yra gaudo- 
kant ir teikiant savo pasiūly- mos. Pagaliau, jei šiaip pakvies- 
mus bei pastabas, kaip iškilmin- tieji iškilmėsna vieni ar kiti žy- 
giau ir prasmingiau paminėti be- mūs amerikiečiai gali vienu ar 
artėjančias keturiadešimtąsias kitu atsikalbinėti ir neatvykti, 
Lietuvos nepriklausomybės at-l sužinoję, kad jie bus viena ar ki- 
kūrimo metines. Visi gerai su-; ta forma pagerbti reikėtų tikė- 
pranta reikalo svarbą ir nori ne- tis, pasistengs būtinai dalyvauti, 
eilinę sukaktį paminėti tikrai
taip. kad ji išsiskirtų forma ir; Be to būtl* visai ne Pro šali iš* 
būdu nuo eilinių, kasmet minimų}leistl ir specialius ant vokų lipi- 
metinių namus ženklus. Pelnas galėtų

Savo' metu šis bendradarbis į būti skiriamas laisvinimo reika- 
siūlė ir šiandien neatšaukia min-!lam ar šalpai. Tautiečiai tikrai 
ties, jog visvien derėtų plačiai nea^sisakytų įsigyti tokius ženk- 
išeiti amerikinėn visuomenėn Va ^s, jei tik jie būtų meniškai sko 
sario 16 proza. Aišku, jog laiš-, n/n^a* atlikti ir sugebėtų išreiks- 
kai redakcijoms yra labai geras 1958 m. sukakties svarbą. Be

kur spaudos technikos galimy
bės yra dar platesnės, būtų ga
lima tokius vokus pagaminti gal 
net dailesnius ir spalvingesnius. 
Ir čia juk būtų didžios reikš
mės ir kultūringo pobūdžio rek
lama Lietuvai.

Ir dar būtų eilė galimybių, ku 
rios, turint gerų norų, tikrai ne
būtų perdaug sudėtingos įgyven
dinti

keliauja dažniausiai tais pačiais 
keliais, kaip ir žmonės. Juk di
dieji pasaulinio susisiekimo ke
liai nuolat buvę ir epideminių 
ligų plėtimosi centrai. Vadinasi, 
ligos keliauja ten, kur vyksta 
žmonių judėjimas. Tik drugys 
čia sudaro išimtį atkeliaudamas 
be žmonių pagalbos. Pasirodo, 
kad vėjas dažnai iš maliarinių 
pelkynų išnešioja drugio sukėlė-o lietuviškiesiems reika

lams atneštų džiugių pasekmių, jus — museles į gan tolimas apy 
svarbu jubilėjiniais linkės ir tokiu būdu sukelia li

gą.1958 metais.

to, kodėl nepagalvoti apie išlei
dimą metalinių, prie švarko at
lapo segamų ženklelių. Lietuvo-

ir naudingas dalykas, bet žinant, 
kad skyriai, kuriuose talpinami 
toki skaitytojų laiškai, turi ga-, 
na ribotą savų nuolatinių skai-Ne t°ki buvo išleisti 20 metų su- 
tytojų skaičių, nebūtinai atsiek
tų pageidaujamą tikslą. Be to 
laiškais paprastai užtvindome 
kasmet daugelį laikraščių, tad, 
minint keturiasdešimtąją sukak
tį tai tikrai nebūtų nieko išskir
tino ar savaimingo. Apmokėti 
skelbimai — atsišaukimai į a- 
mr ri ki ne visuomenę, rašančiojo 
įsitikinimu, atkreiptų kur kas 
didesnį dėmesį už laiškus redak
cijai. Žinoma, čia galimas ir pa
kaitalas, kuris galėtų žymiai pi
giau atsieiti už apmokamus teks 
tus. Paskutiniajame Alto suva
žiavime tas momentas buvo tin
kamai suprastas ir todėl buvo 
viešai pasiūlyta, kad, kur gali
ma, būtų labai gera suruošti 
priešpiečius, arbatėles ameriki
nės spaudos atstovams, kurių 
metu būtų galima spaudos žmo
nes plačiau painformuoti rūpi
mais klausimais, pateikti medžią 
gos jų straipsniams. Ką gi, ir 
čia, žinoma, išlaidos, o gal ir ma
ži nepatogumai rengėjams. Bet, 
atvirai kalbant, nepatepęs — ne- 
visada toli nuvažiuosi. Be abejo 
išsamūs ir platūs nuolatinių laik 
raščių rašytojų ar “kolumnistų” 
rašiniai apie Lietuvą skaitytojų 
tarpe gali turėti net ir didesnį 
pasisekimą už išspausdintus 
skelbimus.

Galima būtų išgarsinti Lietu
vos vardą dar ir kitais keliais.
Ir tas jau prieš kiek laiko šio 
autoriaus buvo spaudoje minėta.
Kodėl kokios nors mūsų visuo
meninės, kultūrinės ar politinės 
organizacijos (mūsų vyčių pa
vyzdžiu) 1958 m. sukaktuvinių 
metų proga negalėtų išleisti ko
kius “laisvės medalius”, “gar
bės diplomus”, “garbės lentas” 
ir pan., jais apdovanojant ryš
kesnius amerikinės visuomenės 
veidus. Žinoma, tai turėtų lies
ti tokius asmenis, kurie iš tik
rųjų Lietuvos laisvės byloje yra 
tinkamai užsirekomendavę ir sa
vo darbu prie to prisidėję. Skel
biant tokius žymeniu įteikimus, 
aišku, kartu patraukiamas ir di-4 
džiosios spaudos dėmesys, nes

kakties proga; kodėl to gražaus 
mosto nepakartoti kitiems 20 m. 
praslinkus? Ir ženklelių pelnas, 
atskaičius pagaminimo išlaidas, 
turėtų eiti bendrųjų reikalų nau
dai. O kaip su seniai visų lau-
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Dėkodami visiems už nuoširdi’ bendradarbiavi
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grutingi,
You hame hėlped to keep ivheels turning 
As they have, day after day.
And this message is to thioik you 
V ery much in every way.

You’ve been loyal and considerate 
As now the aid year ends,
Wc will face thc Ncw Year huppy 
Since we know you are our friends.
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JOSEPH M. JUDICKAS,
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KOTI
DRAUGAMS, PAŽĮSTAMIEMS IR VISIEMS, KURIE PER ŠIUOS IR VISUS PEREITUS 
METUS, PIRKDAMI IR PARDUODAMI NUOSAVYBES PER ŠIĄ ĮSTAIGĄ, IŠREIŠKĖ 
MUMS PASITIKĖJIMĄ

ir palink
DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ IR

E. Kuršius,, P. M. Adomaitis, A. Vaina 
J. Stonkus, B. Underys

TALMAN REALTY SALES
2625 W. 71st STR. (Talman Avė. Kamp.) 

CHICAGO 29, ILLINOIS

VISI TELEF.: REPUBLIC 7-9400 
Expertiškas pildymas Income Tax’u.

Namų pardavimas — pirkimas, apdrauda, išnuomavimas, 
notariatas, nuosavybių valdymas — management, 

visų rūšių automobilių leidimai.

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲJŲ METŲ

Tnerrų Christmas
U z»h;
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Pirmadienis, 1957 gruodžio
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LAIKAS DIRBA MŪSŲ NAUDAI
PETRAS MARKC NAS, Chicago, III.

linkime
MŪSŲ GERADARIAMS, RĖMĖJAMS, o ypatingai pa
minusiems mūsų šių metų bankietą, kad sukelti 
pakankamai lėšų pastatyti prie Šv. Šeimynos prie
glaudos ir taip reikalingą ligoninę (Infirmary).

LABDARIŲ ORGANIZACIJOS VALDYBA

KUN. A. LINKUS
KUN. ST. ADOMINAS 

Holy Family Vilią gyventojai, 
seselės ir kunigai.

ORLAND BARK, ILL.
J

LINKSMŲ

KALĖDŲ

ŠVENČIŲ
iTl

linkime

visiems geros valios 

Lietuviams
J0SEPH STANAITIS

AMERICAN LEGION POST 
DON VARNAS

No. 986
Joseph Stanaitis, Komanderis

%
DRAUGYSTE LIETUVOS KAREIVIŲ

CICERO
Per savo valdybą sveikina savo narius, ypač biznierius,

Šventų Kalėdų ir Naujų Metų proga ir linki visiems 
geros sveikatos ir sėkmės gyvenime.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METU
proga linki visiems geros sveikatos

Kazys Šimkus, pirm. Klem. I.audanckas, R. Nartonis,
K. Andrijauskas, K. P. Deveikis, Beit Tumaviče,

O. Pocius, J. Klimas, J. Rainis, A. Kasmauskas.

SVEIKINAME SU ŠVENTOMIS 

KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS 
Ciceros ir Apylinkės Lietuvius.

P. ir 0. RAMANAUSKAI 
Cicero 50, Illinois

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

visiems draugams ir kostumeriams linki

SCHIELES BAKERY
4902 W. 14TH ST. CICERO 50, ILL.

%
jr

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

visiems draugams ir kostumeriams linki

A. ir D. PAREIGIAI 

MAISTO KRAUTUVĖ
1301 S. 50th Ct., Cicero 5(\ III.

J

Remkite tuos, kurių skelbimus matot “Drauge”.

DTFNRASTTS DRAUGAS. CHTCAGO ILLTNOIS

1956 m. viso pasaulio akys bu
vo nukreiptos j Vengriją didvy
riškai kovojusią už savo laisvę 
ir nepriklausomybę. Ji kovojo 
už savo, už mūsų, o kartu ir už 
visų kitų pavergtų tautų lais
vę. Vengrų tauta ilgai kentėjo, 
bet, išsekus kantrybei, ji sukilo 
prieš savo pavergėjus ir norėjo 
nusikratyti baisaus komunizmo.

Satelitinių kraštų įvykiai pa
rodo mums, kad komunistinis 
pastatas pradėjo iš pamatų griū 
ti. Iš visko atrodo, kad bolševi
kų režimas stovi netvirtai — 
ant molinių kojų. Jis pamažu 
nyksta, menkėja, nes patys Ru
sijos žmonės nepritaria.

Didelės ir mažos valstybės kra 
tosi bolševikų rojaus. Ateis die
na, kad ir mūsų tėvynė Lietuva 
paprašys okupantus išsinešdin
ti iš mūsų krašto. Tremtiniai 
yra gyva istorija, kurie apie ko
munizmo pavojų gali skelbti pla
čiajai Amerikos visuomenei ir I 
viso pasaulio žmonėms. Bolševi
kai tos tiesos labai bijo; jie vi- ; 
lioja kiekvieną tremtinį grįžti į 
savo kilmės kraštą. Todėl tebū
na kiekvieno lietuvio tremtinio 
šventa pareiga skelbti visam pa
sauliui apie komunizmo grėsmę.

Niekas negali užginčyti tiesos, 
kad mes, tremtiniai, pergyveno
me tris diktatūras — Mussoli- 
nio, Hitlerio ir Stalino — ir nė 
viena jų nebuvo tinkama gyve
nimui. Skirtumas tik toks, kad 
Stalino diktatūra pralenkė abi 
kitas savo nepaprastais žiauru
mais, žmonių žudymais ir kan
kinimais.

Niekuomet neužmirš
Lietuvių tauta amžiais neuž

mirš kruvinojo komunizmo už 
nužudytus, nukankintus ir Sibi
ran ištremtus lietuvius patrio
tus.

Komunizmas, kaip pasaulinė 
doktrina, mūsų gyvenime netin
ka. Jis kurią dieną žlugs ir tu
rės užleisti vietą augštesnei civi
lizacijai.

Pravartu komunizmą pažinti 
iš arti.

Pavartę istorijos lapus, mes 
randame, kad Marksas ir Leni
nas nebuvo mokslo žmonės. Jie 
buvo padaužos ir karjeristai, ku- 

&

rie savo apsukrumu sugebėjo už
kopti į viršūnes.

Paskutinis diktatorius Stali
nas, kuris rusų tautos buvo gar
binamas augščiau negu Dievas, 
turėjo labai juodą praeitį; jis 
buvo bemokslis, žiaurus gruzi
nas. Eilę metų siekė karjeros, 
kėlė sąmyšius ir revoliucijas. Ka 
Įėjime bebūdamas pasidarė di
deliu komunistu. Išėjęs iš kalė
jimo, užkopė į viršūnes, neteisė
tai pasigrobė valdžią, pavergė 
Rusiją ir daug kitų svetimų tau
tų.

Gėrio niekintojai
Kas ilgus amžius žmogui bu

vo didžiausiomis dvasinėmis ver
tybėmis, šiandien bolševikai yra 
išniekinę ir stengiasi išrauti iš 
žmonių sielų Dievą, Bažnyčią ir 
tikybą. Sugriovę tą amžinąją tie 
są, bolševikai nesugebėjo nieko 
tobulesnio sukurti ir žmonijai 
duoti. Priešingai, dvasiniai jie 
savo žmones apiplėšė. Jie išplė
šė iš daugelio žmonių širdžių per 
amžius iš kartų į kartas pavel
dėtą turtą — tikybą. Mes gerai 
žinome, kad jų žmonės, kaip ir 
mes visi, daugumoje yra tikin
tieji. Bet visa nelaimė kad bol
ševikai tikybą persekioja ir ti
kintiesiems sudaro didelius sun
kumus atlikti savo dvasinius rei
kalus. Neskaitant Sovietų Ru
sijos, mūsų tėvynėje Lietuvoje 
ir kituose satelitiniuose kraštuo
se bolševikai bažnyčias pavertė 
kinais, teatrais, sandėliais, dirb
tuvėmis ir mašinoms taisyti ga
ražais. Dauguma kunigų areš
tuota ir išvežta į Sibirą. Kiti 
kalinami kalėjimuose, o didžioji 
tautos dalis — nukankinta ar
ba nužudyta.

Susipratusius lietuvius, dau
gumoje intelektualus, bolševikai 
stengiasi dvasiniai palaužti. O 
po to, kada žmogų dvasiniai pa
siseka palaužti, tai primeta sa
vo komunistines idėjas.

Ne viską galime tikėti, ką bol
ševikų spauda rašo. Jie spau
doje varo didelę propagandą ir 
per metus propagandai išleidžia 
bilionus rublių. Vieni jų tai pro
pagandai lengvai patiki, kiti — 
ne. Jie skelbia žinias, stengda
miesi pasaulį suklaidinti, jog So

vietų Ruaijoje esanti laisvė ir ro 
jiškas gyvenimas. Sovietų kon
stitucijoje yra žmonėms pažadė
ta daug laisvės ir daug saulės. 
Bet kas ją mato? Viskas yra 
melai ir apgavystės. Meg žino
me, kokia yra bolševikų laisvė. 
O taip pat mes žinome, kad ir 
pačioje Rusijoje yra daug žmo
nių, galvojančių kitaip negu ko
munistai.

Naujasis režimas
Naujasis chruščevinig režimas 

yra pasiryžęs kitaip galvojan
čius perauklėti. Kaip žinome, at
sitiko priešingai, nes Lenkijoje 
ir Vengrijoje auklėtiniai sukilo 

j prieš Kremliaus mokytojus ir 
stengėsi juos išmušti laukan iš 
savo krašto.

Nuo 1917 m. revoliucijos bolše 
vikai užaugino dvi kartas naujų 
žmonių. Visą tą laiką jie savo 
žmones auklėjo komunistinėje 
dvasioje, o vistik peraukl'ėti ne
sugebėjo. Mes žinome, kas vy
ko ir tebevyksta Vengrijoje, 
Lenkijoje, Rytų Vokietijoje ,ir 
kituose satelitiniuose kraštuose. 
Pačios Rusijos širdy — Maskvo
je — studentai reikalavo duoti 
daugiau laisvės. Be to pačios Ru 
sijos žmonės užjaučia Vengrijos 
tragediją, nes jie bolševikinį ro
jų gerai pažįsta.

Mūsų kova su priešu nebaigta.
Gyvename atominio amžiaus 

laikus Dėdės Šamo žemėje, ku
rios galybė ir turtai yra neišse
miami: Tai mums suteikia daug 
vilčių į artėjantį mūsų išsilais
vinimą.

Reikia mums daugiau kantry
bės, dirbti visiems vienybėje Lie
tuvos laisvinimo darbą.

Laikas dirba mūsų naudai, o 
išsilaisvinimo valanda artėja.

Pesimistas gyvenime įžvelgia 
vien tik blogį ir nepastebi gė
rį; optimistas gi temato gėrį, o 
neįžvelgia blogio.

Prigimtojo grožio karalystė 
yra praeinanti; moralinio gi — 
amžinai tverianti.

Juo daugiau mąstoma, tuo 
mažiau kalbama; juo daugiau 
kalbama, tuo mažiau mąstoma.

Vladas Klasta
K. of C. (Kolum
bo Vyčių) nary. 

4-to laipsnio

• DZAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲJŲ METU 

Linki dešimtims tūkstančių lietuvių 
Mūsų patenkintų kostiumerių

TOWN OF LAKE UTILITIES
FURNITURE & APPLIANCES 

1800-02 W. 47th St. — Comer Wood St.
- Telefonas — Ufeyette 3-7771-2

> C

GENERAL PARCEL
& TRAVEL CO, INC-

( L i e p n s e d b y U S 8 R )

135 WEST 14th STREET, Tel. CHelsea 3-2583
(bet. fith & 7th Avės), NEW YORK lt, N. Y.

WISHES TO EXTEND CHRISTMAS 
AND NEW YEAR GREETINGS

to our numerous friends and elients, and expresses thanks 
lor theis coniidenee and patronage.

O

ssdt,

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
proga

sveikina savo parapijiečius, draugi
jas, veikėjus, profesijonalus bei biz
nierius, linkėdamas visiems geriau
sio pasisekimo ir Dievo palaimos.

Kun.St. Jonelis
Šv. Baltramiejaus Parapijos, 
Waukegane, Klebonas

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

VALDYBA IR DIREKTORIAI

BRIGHTON SAVINGS 
&LOAN ASS'N

4071 Archer Avė. Chicago, III.

Jv:
Tel. LAfayette 3-8248

CHRISTItlAS
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

proga sveikinu savo esamus, buvusius ir būsimus 
klijentus visus pažįstamus ir draugus

ALEKSAS BRINAS
GENERAL KONTRAKTORIUS

Taiso ir atlieka visokius namų remontus 

2715 West 43rd St. Chicago 32, III. 
LA 3-9751 FR 6-3922

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Lietuviams Linki

BUCO DARŽAS
Willow West Inn 86 Picrtic Grove

RICNARD A. BUTCHAS IR MARIJONA BUTCMAS

83rd St. 86 Willow Springs Rd.
Willow Springs, Illinois
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linkime visiems sako kostumeriams 
ir pažįstamiems

GENERAL SAUSAGE 
COMPANY

2001 BLUE ISLAND AVĖ. 
Phone CAnal 6-6900

B. KUNSTMANAS ir B. PAKŠTAS
Sveikina su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
visus savo klientus ir pažįstamus

Miduolis, Skaidrioji, Lemon-Iee ir kiti gėrimai gaunami 
Balio Pakšto Likerio parduotuvėje

38th St. ir So. Califomia Avenue (kampas)
Telef. Vlrginia 7-8252, Chicago 32, III.

4'

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Lietuviams

BRIGHTON BAKERY
DURSTĄS ir MACKEVIČIUS

savininkai

2457 W. 46 Place Chicago, III
Tefl. Vlrginia 7-1250 *

Tarybinės švietimo ministeri
jos leidžiamame žurnale “Tary
binė Mokykla” š. m. 8 numery
je atspausdintas straipsnis 1957 
-58 mokslo metus pradedant, iš 
kurio lengvai galima susivokti 
apie dabartinę Lietuvos mokyk
lų būvį. Pirmiausia aiškėja, kad 
kiekvienais metais didelis moki
nių skaičius nelanko ar negali 
lankyti mokyklų. Pavyzdžiui, 
1956-57 m. mokiniu planiniai 
kontingentai neįvykdyti virš 
30 000 mokyklinio amžiaus vai
kų, o jie privalėtų lankyti. Per 
praėjusius mokslo metus nusto
jo mokyklą lankę virš 20,000 mo 
kinių”. Straipsnio autorius prie 
šių skaičių pažymi:” visa tai ro
do blogą visuotino mokymo pa
dėtį daugelyje respublikos rajo
nų”. Tačiau dėl kurių priežas
čių apie 30,000 mokinių lieka už 
mokyklos durų ir dėl ko apie 
20,000 nustojo lankyti, autorius 
nieko nepasako.

Daugelis mokinių nebaigia 
mokyklų

Girdi, Ariogalos, Kelmės, Ne
menčinės, Dūkštų, Radviliškio, 
Šilalės, Užvenčio, Žagarės ir ei
lėje kitų rajonų septynias kla
ses 1956-57 mokslo metais 30% 
mokinių mažiau baigė, negu pra 
dėjus mokytis pirmoje klasėje. 
Turimais operatyviniais davi
niais, ir šių mokslo metų pra
džioje eilėje mokinių skaičius 
atskirose klasėse.

Statistiniai duomenys

Šiais metais veikia 2,480 pra
dinių mokyklų, 935 septynmetės 
ir 425 vidurinės mokyklos, ku
rias lanko apie 424,000 mokinių. 
Mokyklose internatų skaičius šie 
kia iki 415 su 12,000 juose ap- 

į gyventais mokiniais. Darbinin
kų mokyklų veikia 123 su 19,000 
mokinių. Taigi bendro lavini
mosi mokyklose yra apie 25,000 
mokytojų. Be to, šiais metais 
prisidėjo prie pedagoginio darbo 
jaunųjų mokytojų apie 1,600; 
jie yra baigę augštąjį arba vi
durinį pedagoginį mokslą.

LIETUVOS MOKYKLŲ BŪVIS
J. MIŠKINIS, Amstcrdam, N. Y.

Patys save vanoja

Moksleiviai lėtai komunistėja 
Verkšlenama, kad ne visose 

mokyklose skiriama pakanka
mas dėmesys moksleivių idėji
niam politiniam auklėjimui ma-

Švietimo ministerijos “Tary- terialistinės pasaulėžiūros dva- 
binė Mokykla” tvirtina kad dau šioje. Todėl ir reikalauja: giliu 
gelyje rajonų visuotinio moky- komunistiniu idėjiškumu turi 
mo padėtis yra nepatenkinama, būti persunktas ne tik atskirų 
Kalti esą vieni už blogą darbą mokymo dalykų dėmesys bet ir 
mokyklose, kiti — už blogą kont visas pedagoginės veiklos proce- 
rolę ir pagalba mokyklai. Esą sas, užklasinis darbas, masinės 
nmaslaptis, kad kaįkurios mo- priemonės, moksleivių organiza- 
kyklos neparuoštos mokslui, cijų veikla. Esą reikia pasiekti 
Šiais metais tik dėl patalpų sto- žymiai didesnio paveikimo moks 
kos neat;daryta mokykla-inter- leivių idėjiniam-politiniam auk- 
natas Vilniuje. Nepilnai įvelti- Įėjimui per pionierių ir komjau- 
namas ir vaikų darželių darbas, nimo organizacijas. Formuojant 
Pastaruoju metu net nutrauk- moksleivių materialistinę pašau
tas pedagoginių kadrų ruošimas lėžiūrą, kovojant su religiniais 
vaikų darželiams. Neįvykdytas “prietarais”, reikia siekti susi- 
planas dėl vaikų darželių skai-Į tarimo su tėvais ir t.t. 
čiaus. Mažai esą vaikų darželių Jūs, nepriklausomos Lietuvos 
Vilniuje ir kituose didesniuose mokyklos duobkasiai, pirmosios
miestuose. Girdi, be galo retas 
reiškinys — vaikų darželis ta
rybiniuose ūkiuose kolūkiuose. 
Silpnas esąs darbas ir pionierių 
namų, sporto mokyklų ir kitų 
užmokyklinių vaikų įstaigų. Be 
to, daugelis mokyklų silpnai vei
kiančios politechnizacijos srity
je.

Mokytojai raginami mažiau 
užsiiminėti teorija, o daugiau 
praktiškais dalykais.

Mokinių žinios vis dar nepa
kankamos daugelyje mokyklų, 
ypač iš lietuvių kalbos ir litera
tūros, rusų kalbos, matemati
kos. Tai patvirtina inspektorių 
kontrolė, egzaminai, o taip pat 
ir stojamųjų egzaminų į augštą 
sias mokyklas rezultatai.

bolševikų okupacijos metu taip 
nuodijot moksleiviją, tais pa
čiais nuodais ir metodais nuo- 
dijat ir dabar. Bet jums nepa
vyko ir nepavyks Lietuvos moks 
leiviją užkrėsti komunistinėmis 
idėjomis, kurios yra priešingos 
lietuvių tautai ir jos kultūrai. 
Šalin iš Lietuvos mokyklų mark 
sistines idėjas! JMKS

Jei papasakosite kitiems ką 
skaitėte, arba nemokantiems 
skaityti garsiai paskaitysite, 
atliksite didelį artimo meilės 
darbą.

Jei lauksi tobulumo dar prieš 
ką nors pradedant — maža te
nuveiksi.

f

Mieliems zarasiečiams išsisklaidžiusiems 
po visę pasaulį.

Šventu Kalėdų ir Naujų Metų 1958 proga svei
kiname Jus, linkėdami, kad Jūsų viltys dar labiau 
sustiprėtų sugrįžti į mūsų mylimą Tėvynę Lietuvą.

Naujieji metai tebūna Jums taip pat šviesūs 
ir laimingi.

M. ŠLAPŠYS, pirm., J. KIAUNIEN6, vicepirm.,
V. BUTKYS, sekret., P. MATEKCNAS, archiv.

P. PAJROCKAS, narys
Zarasiečių Ryšiams Palaikyti Sekretoriatas New York’e, 

1148 Glenmore Avė., Broolyn 8, N. Y.

rZ

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

LEADER EAUNDRY
DRY CLEAHER

1633 W. 43rd St. Chicago, III.
Tel. YArds 7-4800

Kooperuoja ir remia Sophie Barčus radio programas

Su Šventom Kalėdomis Sveikina Visus 
Ir Laimingų Naujų Metų

visiems linki

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ, BRIDGEPORTE 

Visi Nariai ir Valdyba

VALO YBA

PETRAS JUOZAPAVIČIUS, Pres.
ROŽE MAZILIAUSKAS, Vice-Pres.
A. KAULAKIS, Nut. Rast.
T. S. JANULIS, fin. rast.
T. S. STULA, Ižd.
I. DARAŠKA, Maršalka
F. VALINSKAS, Korespondentas

Linksmų Kalėdų Švenčių linkime visiems savo klijentams, 
draugams ir pažįstamiems! 

SHUKIS BUIDERS, Ine.
Nauji namai ★ Komerciniai namai ★ - Pramonės namai ★ Pertaisymai

BRUNO SHUKIS V. A. SHUKIS

t,
M

BRUNO SHUKIS, Jr.4

SHUKIS REALTY CO.
PATIKIMAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

Seni namai ★ Draudimas + Nuosavybių tvarkymas

6433 SOUTH PULASKI ROAD, CHICAGO 29, ILLINOIS, Tel. LUdlow 5-5900
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GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI AR YRA GYVYBE KITOSE PLANETOSE?

linkiu savo parapijiečiams, giminėms 

ir visiems bičiuliams.

KUN. I. C. VICHURAS,
klebonas

KUN. PETRAS CELIESIUS,
vikaras

3905 Fir St.
East Chicago’ Indiana

šiandien, kada jau beveik yra 
tikra, kad bus galima pasiekti 
mėnuli ar kitas planetas, kyla 
gana įdomus klausimas: ar ten 
kas r,orą gyvena, ar iš viso ten i 
esanti kokia nors gyvybė? Moks 
las šios galimybės neatmeta, 
nors nėra tikras, kad ir kitose 1 
planetose būtu gyvenama žmo-, 
nių. Ir tikėjimas tai minčiai nė
ra priešingas. Neabejotinai, kad 
anų būtybių organinė sudėtis tu
rėtų būt’ skirtinga nuo čia že
mėje gyvenančių pritaikinta 
skirtingam klimatui, kitom gy
venimo sąlygoms, bet esminė su
dėtis visada ta pati: kūnas ir 
siela, jei kalbama apie žmogų.

Viduramžių mokslininkai nei 
nepagalvojo apie žmonių gyveni 
mo galimybę už žemės ribų.

- Jiems būtų buvę tiesiog neįma
noma įsivaizduoti, kad žmogus,

I gražiausias Dievo tvarinys ir vi
so sutvėrimo mums matomo ir 

i aplink esančio karaliukas, galė
tų turėti panašų sau sutvėrimą 
dar kur nors kitur^ kitoje žvaigž 
dėje, už šios žemės, pasaulio 
centro, kur Dievo Sūnus tapo 
žmogumi. Tos pačios nuomnės 
buvo ir didysis teologas šv. To
mas Akvinietis. Jis mokino, kad 
žemė yra viso sutvėrimo cent
ras ir kad visos žvaigždės, visi 
dangaus kūnai, yra sutverti dėl 
žmogaus, kad jam tarnautų kai
po ženklai metų laikotarpiams

JT

atskirti ir kaipo priemonės jo 
darbams reguliuoti nurodant 
lietų, vėją ir kitus atmosferinius 
reiškinius.

Atėjęs Renesansas, antikinių 
gyvenimo formų atnaujintojas 
dvasinėse ir meninėse srityse, 
apie 15-iį amžių, sukrėtė vidur- 
amž'no "nlvosena. išnešant idė-

ka ’ ir kiti dangaus pašau
na5 "al'tų būti ap’yvendinti pro 
tingiis sutvėrimais. Šio drąsaus 
daMdimo autorius buvo kardi
nolas N. Cusano, parašęs knygą 
De doeta ignorantia (apie moks
lini neišmanymai. Pagal kardi
nolo mintį ant kiekvienos žvaigž 
dės galėtų būti žmogiškųjų bū
tybių, nors ir labai skirtingų.

Po visu senovės fantastinių ar 
mitologinių pasakojimų pirmą 
kartą prasitarė mokslo žmogus, 
Bažnyčios autoritetas, duoda
mas būdingą idėją. Bet ji liko 
beveik nepastebėta iki moderniš
kojo astronomo Koperniko. Tik 
po Galilėjo atradimų teologai ir 
mokslininkai pradėjo tą mintį 
svarstyti. Racionalistams, kriti
kuojantiems religiją dėl daugiau 
pasaulių buvimo, davė tinkamą 
atsakymą vienuolis Felix, gar
sus Notre Dame katedros Pary
žiuje pamokslininkas: — Tai kas 
liečia katalikų dogmą ne tik ne
sudaro jokio keblumo, bet nebi
jau ir tvirtinti kad čia yra ir 
atsakymas jums patiems, o 
— —
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
linkiu visiems savo Lietuviams kostumeriams

RHOADE5-CHARLTGN 
AG E N CY

846 Broadway, Gary, Indiana

Phone TUrner 5-8421 Res. TUrner 3-0605

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Mūsų Kostumeriams Ir Draugams

Special Attension Given to Windstorm and Fire Itepairs

AL MARIS
HOME IMPROVEMENTS

4566 Lincoln Street, Gary, Ind.

Phone TUrner 4-7860

We Specialize in Roofing Repairs, Ali Types 
of Home Repairs, Ali Types 
of Home Improvement Al Maris

I

Jr

Negalėdamas asmeniškai aplankyti naujos į- 
staigos stengiuos Šventų Kalėdų proga pasveikinti 
dienraščio "Draugo" štabą ir visus bičiulius bei pa
žįstamus Clevelandiečius.

D R O S U T I S

2744 Tyndall Avė. Tuscon, Arizona

Jr
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo. Kostumeriams Ir Draugams

JOSEPH MROZEK
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

3953 So. Rockwell Street
Phone Y Artis 7-6934

PIVARŪNAS KEPYKLA
Kepa Ruginę Lietuvišką Duoną ir kitus kepsnius 

4622 S. Marshfield Avenue 
Tel. FRontier 6-4622

mums geras ginklas apsigyni
mui nuo jūsų puolimų.

Gilesnį ir aiškesnį atsakymą 
yra davęs 1890 m. prancūzų pa
mokslininkas Jokūbas Monsab- 
re: — Kodėl planetos negalėtų 
būti apgyvendintos mažesniais 
sutvėrimais už angelus, bet di
desniais už mus? Tarp betarpiš
ko grynu dvasių gyvenimo ir 
mūsų kūniškojo, protaujančio
jo, jaučiančioj,o ir negatyvaus 
yra vietos dar ir kitokiam gy
venimui. Tiesa, mes turėjome 
Įsikūnijimą... Ar gal dėl to die
viškasis Ganvtojas, norėdamas 
nuvesti visa kaimene į amžinos 
laimės ?anvkią, paliko erdvėse 
devyniasdešimt devynias avis, 
kad atėius čionai surasti šimto
sios paklydusios?

Šiuo argumentu plačiai rašė 
vokiečių teologas Pohle savo vei 
kale Die Sternenvvelten und ibre 
Bewohner, 1884 m. Jis sakė: — 
Atrodo visai suderinama su pas
kutiniuoju pasaulio tikslu, kad 
dangiškieji kūnai, tinką gyveni
mui. būtų apgyvendinti sutvėri
mais, kurie prisidėtų prie Su
tvėrėjo garbės iš savu pasaulių, 
kaip žmogus iš šio mažiausio pa
saulio. ....

Iš . tikrųjų atrodo absurdas, 
kad didžiosios planetos būtų tuš 
čios, be gyventojų. Ir jose turė
tų gvventi protingos būtybės, 
sugebančios nažinti. gerbti irmy 
lėti jų, žvaigždžių. Sutvėrėją.

Mūsų laikais, 1952 m., rašė 
Amerikos teologas kun. F. Con- 
•nell: — Dievas sutvėrė ne vien 
žemiškas būtybes, sutvėrė ir ki
tas be antgamtinio tikslo, gry
nai tam, kad pažintų ir mylėtų 
Dievą pagal savo išgales.

Taigi, jei ateityje būtų rasta 
žmonių, gyvenančių ant mėnu
lio ar ant kitu planetų, nebūtų 
jokio susikirtimo su tikėjimo 
tiesomis. Bet jie nebūtų šios žmo 
nii.os dalimi, paeinančios iš A- 
domo ir Jievos negalint išaiškin 
ti jų ten nukeliavimo. Neturėtų 
ir prigimtosios nuodėmės, bent 

! tos papildytos pirmųjų tėvų, ir 
■ nebūtų Kristaus atpirkti. Ir aiš
ku dėl ko, nes jų kilmė ne iš 
Adomo ir užtat neneša pasek-, 
mių.

šiuo metu nieko tikslaus ne
galima pasakyti. Tik Dievo ap
reiškimas galėtų atidengti pas
laptį. Mano kuklus asmeniškas ] 
įsitikinimas, kad kitose planeto
se nėra jokios gyvybės. Jų pas
kirtis: pasakoti Dievo visagaly
bę, tarnauti žmogui ir puošti dan 
gų. Mums leistina tik tiek pa
sakyti, kad pažinimas žmonių 
buvimo ir kitose planetose duo-

tų dar vieną progą daugiau gar
binti Viešpatį ir išreikšti dėkin
gumą jo beribei išminčiai ir be
galiniam gerumui. Anot Psalmis-
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LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
linki visiems tautiečiams

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

7403 So. Western, Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 8-2013
j

to: Coeli narrant gloriam Dei et 
opera eius firmamentum — Dan 
gūs pasakoja Dievo garbę ir tvir 
tumą jo darbų. T. B. M.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

SACHARSKI & SOM, FUNERAL 
HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Moderniška Koplyčia Dykai

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

J

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

M. J. KIRAS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
MŪSŲ DRAUGAMS IR KLIENTAMS

PILSEN BREWING CO.
BREWERS and BOTTLERS OF

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

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

VISIEMS LIETUVIAMS

< % 

Xs

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir -

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Daug džiaugsmo ir laimės visiems lietuviams 
Tėvynėje ir plačiame pasaulyje!

Visada pasirengę patarnauti mūsų artimiesiems 
naujų ir vartotų dovanų persiuntime į Lietuvą ir į 
visą Europą.

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 W. 26th St. Cliicago 23, Ilk, U.S;A.

Phone CRawford 7-2126

J

f

ARAS FUEL COMPANY
COAL & FUEL OIL

4913—19 So. Paulina Street
Telefonas PRospect 6-7960

★
COAL — COKE — FUEL OIL 

STOKER COALS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
visiems draugams, rėmėjams ir pažįstamiems linki

CLUB VAINUTAS
M. S. PAUPARAS

savininkas

42S8 S0 MAPLEWOOD AVĖ. Vlrginia 74846
4*
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
Sveikinu visus gimines, parapiečius, rėmėjus, 

geradarius, bičiulius bei pažįstamus.

Linkiu visiems tyro džiaugsmo ir dvasinių turtų.

KUN. ANICETAS M. LINKUS

Šv. Kryžiaus Parapijos Klebonas

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ 
VISUOMENĘ

Lietuvių Studentų šalpos fondas dentui Lietuvos laisvės reikalais 
JAV po penkerių veiklos metų nu- ir jų delegacijos priėmimas vice- 
tarė ix»nt trumpai supažindinti; prezidento Nixono nuaidėjo pla- 
mūsų visuomenę su nuveiktais dar čiai ir Amerikos sluogsniuose ir 
bais, padėkoti jai, spaudai, radijo kt.; jų leidžiamas žurnalas “Li- 
valandėlems ir kitiems veiksniams tuanus” pasiekia platų svetimtau- 
už paramą ir žvilgterėti į ateities čių ratą ir sėkmingai garsina Lie
piantis. tuvos vargus ir lietuvio rūpesčius;

i Penkerių metų laikotarpyje LSŠ į jie gražiai pasirodė ir kitur, gar- 
fondas ne kartą vra kreipęsis į vi- 1 sindami mūsų vardą^ stiprindami 
suomenę, prašydamas auku, kad uiūsų kovą dėl laisvės. Jie vie- 
galėtumėm paremti augštąjj moks-1 ninteliai ateities kovotojai, lietu- 
lą einanti jaunimą. į viū tautos priešakinės kovos gre-

Visuamenė, atsiliepdama i fondo tos. 
kreipimąsi, atskiromis savo auko- Tačiau augštojo mokslo sieki-
mis ir taip pat nuolatiniai fondo 
nariai sudėjo kuklią sumą, kurios 
dėka fondas įstengė suteikti de
šimčiai studentų paskolas-stipen- 
dijas. Fondas visiems rėmėjams

R
BE// J9//Ujįį K!ElJB ©
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkiu Savo Pacijentams ir Prieteliams

DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ne visi gyviai regeneruoja
Regeneracija vadiname tokį 

reiškinį, kuomet gyvulio kūnas 
sugeba atauginti sužalotas ar
ba visai sunaikintas savo kūno 
dalis. Kuo • gyvulio kūnas yra 
paprasčiau sudarytas, tuo jo 
kūno dalys geriau atauga, rege
neruoja. Daugeliui yra žinoma, 
kad hidrą supiausčius į mažus 
gabalėlius, iš kiekvieno atskiro 
gabalėlio išauga visai nauja hid 
ra. Labai gajūs ir lengvai išau
gina trūkstamas kūno dalis ir 
sliekai. Naruotakojai gyviai jau 
mažiau sugeba regeneruoti. Jie 
nebegali, kaip hidra, iš likusios 
sveikos dalies užsiauginti visą 
kūną. Jos tegali užsiauginti tik 
nutrauktas savo galūnes. Vėžiui 
atauga nutrauktos kojos, žnyp
lės, žiogui kojelės ir t. t.

Dalinė regeneracija pastebima 
ir stuburinių gyvių. Tritonui at
auga nutraukta arba nupjauta 
koja, o driežui uodega. Driežas 
savisaugos sumetimais net pats 
dalį uodegos nusilaužęs, nuo prie 
šo stengiasi pabėgti.

Kaikuriems gyvuliams kūno

inksmų Šv. Kalėdų 
ir laimingų liauju Metų

nuoširdžiai tinki Jums 
Tėvai Jėzuitai.

mas vra nelengvas. Reikalauja lė
šų. Kaikurių išvedžiojimai, kad 
jaunimas gali dirbti ir mokytis ar
ba, kad yra daugelis stipendijų 
fondų, praktikoje parodo neivei- 

yra didžiai dėkingas. Tos kuklios kiamų sunikumų ir dėl to pažiūra 
sumos yra mūsų visu — mūsų pa- klaidinga. Įvairių fundacijų, sti- 
čioB visuomenės nuosavybė. Ketu- pendijų ir t.t. yra, tiesa, bet jos 
ri iš jų baigė mokslus ir su fondu ' sunkiai prieinamos savo įvairio- 
gražiai atsiskaitė. Kiti du tebesi- ' mis sąlygomis ir apribojimais ir 
moko ir jiems nėra suėjės pasko- labai nedidelis lietuvių skaičius te- 
lo8 grąžinimo terminai. gali jomis pasinaudoti.

1956 m. lapkričio mėn., fondas Žymusis Harvardo universite- 
paskelbė auku rinkimo vajų, iš- to profesorius-dekanas dr. George 
siųsdamas mūsų tautiečiams apie Mundy š. m. spalio men. Chicago- 
1,000 vardinių aukų lapų. Nors va je savo paskaitoje aiškiai išdėstė, 
jaus laikas buvo numatytas 3 kad dėl lėšų stokos daugelis uni- 
mėn., bet aukos buvo siunčiamos versiteto studentų negali mokslo 
lėtai per ištisus metus. Iš pasiųstų baigti, gali studijuoti tik turtin-
lapų 203 grąžinti su aukomis, ne- SU tėvų vaikai. Jis siūlė net iš- ________  w   «
surado adresatų grižo — 60 ir be dirbti planą jaunimui mokytis IŠ-Iaukų grąžinta - 30. Gi apie 700 SIMOKfiTINAl. ' dalies regeneracija turi dideles
asmenų nedavė jokio ženklo, ką Tokios padėties akivaizdoje ne- reikšmės, pvz., sliekams 
jie su au'kų lapais padarė. Prie j jaugi mes, lietuviai, negalime su-
kiekvieno aukų lapo buvo ir an- daryti stambesnio fondo savajai 
mokėtas grąžinamasis vokas ir, studentijai padėti? Juo labiau, kad 
kas norėjo aukoti arba rinkti, ga- parama duodama paskolomis. Ji 
Įėjo ta atlikti, gi kas nenorėjo, tas grįžta. Gi reikalingų paramos —■
be jokių materialinių sau nuosto- nuolat didėja. Yra jaunuolių, kurie 

jau bebaigiu mokslą pritrūksta lė
šų. Tad padėkim jims. Padėkim pa
tys sau, mūsų vaikams, mūsų atei
čiai, mūsų interesams kovoje už 
Lietuvos laisvę. Fondas prašo au
kų lapus ir naujas geradarių au
kas siųsti jo einamojon sąskaiton 
adresu:

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių
Linki Draugams ir Ligoniams

I Al

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue VIrginia 7-0036
K?

lių salėjo gražinti lapą
Šalpos fondui einant į pagalbą 

studentijai, vra labai svarbu žino
ti lietuvių visuomenės nuotaikas.

Dėl to fondas kreipiasi i negrą
žinusius aukų lapus ir labai prašo 
juos grąžinti. Kadangi šiais, 1957, 
metaiB specialaus aukų vajaus ne
buvo skelbta, tad prašoma aukoti 
j turimus negrąžintus aukų lapus 
arba siųsti tiesiai aukas žemiau 
nurodytu adresu.

Kiek yra svarbu turėti savo 
tvirtą fondą mokslus einančiai stu 
dentijai padėti, susipratusiems lie
tuviams aiškinti nereikia. Dabar 
turime netoli tūkstančio mūsų stu 
dijuojančio jaunimo JAV. Jau da
bar jų lietuviška veikla visur žy
mi. Jau vien tik akademinio jau
nimo iniciatyva “Jaunimo petici
jai” parašų rinkimas JAV prezi-

Lithuaniąn Studentą W«lfare Fund
Account No. 11737 

c/o Chicago Sav. and Loan Ass’n 
6245 So. Western Avė. 

Chicago, Illinois
Fondas visiems aukojusiems pra

eityje ir rėmėjams ateityje, taip 
pat mūsų spaudai, jos darbuoto
jams, redaktoriams, radijo valan
dėlių vedėjams yra labai dėkingas 
už paramos ir fondo reikalų garsi
nimą.
Lietuvių Studentų Šalpos Fondas

žio
gams, Vėžiams, tritonams ir drie 
žams yrą daug naudingiau ne
tekti kūno dalies, kuri vėliau 
vėl atauga, negu pačiam žūti.

Yra ir tokių atsitikimų, kad 
vietoje vieno nupiauto organo, 
užauga kitas, pvz., vietoje akies 
vėžiui užauga ūseliai, vietoje nu 
trauktos slieko galvos užauga 
uodega, ir sliekas būna be gal
vos, su dviem uodegomis ir t.t. 
Tačiau tokie atsitikimai yra išr 
imtys, o ne labai dažni atsitiki
mai.

'K

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems Lietuviams

DR. K. DRANGELIS
(DANTISTAS)

2420 West Marąuette Road 

Ofiso tel. REpublic 7-2266 Rez. tel. HEmlock 4-3837

AIŠKUS ŽENKLAS

Šeimininkė kalbasi su dukra 
dėl nuomininko.

— Žinai, su juo neprasidėk. 
Jis turi kur nors žmoną.

— Bet, mama, jis prisiekė, 
kad nevedęs.

— Tai nieko, kad prisiekia. 
Bet jis turi aiškių vedusio įpro
čių. Visada, kai moka nuomą, 
išsiėmęs iš kišenės piniginę, jis 
nusigręžia.

Linksmų šv. Kalėdų

AL. VAITIS

/

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams, Draugams

PEOPLES CLOAK & BRIDAL SHOP
MRS. K. P. DZIUBAK

SUKNELES, PALTAI, EILUTES IR KAILIAI 
VESTUVIŲ VELKINAI IR SUKNES MUSŲ 

SPECIALYBE
1711 W. 47th St. Chicago 9, Illinois

Phone CLiffside 4-6181

%
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linkiu .Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. B. C. BRUŽAS
DANTISTAS

4003 Archer Avė. Tel. YArds 7-7772
K K?

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugę".

./rre,

KALĖDOS YRA DŽIAGSMO 
ŠVENTĖ

Jeigu visi žmonės būtų geros valios, ne
turėtų jokių priešų, nes visi būtų draugai 
Mūsų visuomenėje yra daug blogos valios, 
bet blogiausia tai jog nė vienas nenori pri
sipažinti, kad jis yra blogos valios žmogus. 
Tur būt, nebus prasilenkta su tiesa, jei pa
sakysime, kad gera valia yra artimo meilė. 
Jeigu žmogus visados į kitų žiūrės, kaip į 
Dievo kūrinį ir į savo brolį, tai jis stengsis 
jį ir mylėti, nežiūrint jo silpnybių ir klaidų.

Todėl Kalėdų proga ir linkėkime visiems 
tos geros valios.

MR. & MRS. ANTHONY J. RUDIS

j?


