
PenktačL Gt. 24 d.,
1943 KETVIRT. DALIS

_______________________ I

----------------------------------------------- Pranas Jančius, M.I.C.

PIRMOJI KALĖDŲ DOVANA

Pas mus ir kai kuriuose 
kituose kraštuose yra įsivy
ravęs gražus Kalėdų įpro- 
tys. Tai pasikeitimas Kalė
dų dovanomis. Šis paprotys 
prasidėjo beveik prieš du 
tūkstančius metų.

Pirmoji dovana buvo 
mums Dievo iš dangaus pa
siųsta. Šią brangią pirmąją 
Kalėdų dovaną, palaimą vi
sos žmonijos, randame Bet
liejaus tvartelyje.

Tai buvo mažas kūdikė
lis. Žydams dovana išrodė 
gana maža, nes buvo pap
rastas kūdikis, panašus į 
daugelį kitų. Pranašai buvo 
paskelbę išrinktąja! ( tautai, 
kad ateisiąs karalius ir iš- 
pirksiąs visą žydų tautą iš 
vergijos. Metų bėgyje šis 
pranašavimas buvo iškreip
tas ir to laiko žydai manė, 
kad ateis žemiškas karalius,! 
su visa savo galybe, paliuo- 
suos juos iš vergijos ir iš
kels tautos garbę. Taigi ir 
į šio kūdikio gimimą jie ne
kreipė dėmesio, manydami, 
kad čia ne pažadėtasis ka
ralius. Šis žydų nepriėmi
mas kūdikio jiems kainavo 
brangiai, nes buvo priežas
tis jų žuvimo.

Šio kūdikio užgimimas 
buvo ir pasiliks svarbiau
sias pasaulio įvykis. Kartu 
su to kūdikio siela ir kūnu 
susijungė ir Dieviškumas.

Sunku yra suprasti, kam 
Dievas davė mums tokią 
brangią dovaną, ir kodėl tas 
kūdikis džiaugiasi būdamas 
mūsų viduje. Pamačius kū
dikio rankas sudėtas sker
sai viena kitos, dovanos tik-
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slas paaiškėja. Tai... .Kry
žius.

Matome, kad ta dovana 
nepaprastai didelė; kad Die
vas, iš tikrųjų, duosnus ne 
tik tiems, kurie Jį myli, bet 
ir tiems, kurie Jo nekenčia 
arba nepažįsta. Tik vien 
Dievo išmintis galėjo suma
nyti tokią dovaną, suteikti 
žmonijai tokią garbę.

Dievas suteikė mums tą 
dovaną, kad galėtumėm per 
ją įsigyti dangaus karalys
tę, kurią buvome praradę, 
kad laimėtumėm ten amžiną 
gyvenimą su Juo.

Mes, suklydę žmonės, pa
ėmę tą Dievo dovaną, tą. .. 
patį kūdikį, prikalam prie 
kryžiaus ir iškeliam Jį su
grąžindami Dievui. Tai bu: 
vo mūsų padėka. Bet nenu
ėjo veltui: Savo gyvastimi 
šis kūdikis atmokėjo Dievui 
žmonijos skolą, mums dan
gų atpirko, vėl sutaikė mus 
su Dievu.

Savo pasveikinimuose, sa
vo dovanose primink tik tą, 
kuris yra šios dienos ver
tas. Neužmirškime tikros 
Kalėdų ueikšmės. Kūdikėlio 
nepriėmimas yra priežastis 
visų pasaulio sumišimų, vi
so žmonijos skurdo, visų 
karų ir bado: mes esame 
užmiršę tą Dievo dovaną, tą 
tikrą Kalėdų reikšmę, ir 
daugiau ją nebetikim.

Prisiminkime savo maldo
se angelų giesmes žodžius:

“Garbė Dievui aukštybė
se, o žemėje taika geros va
lios žmonėms.” Prašykime 
kad Kūdikėlis Jėzus juos 
išgirstų. Tai bus geriausia 
mums Kalėdų dovana.

“Toje pačioje šalyje buvo piemenę, kurie budėjo ir sergėjo per naktį savo bandą. 
Štai Viešpaties angelas atsistojo prie ję ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Jie labai nu
sigando; bet Angelas jiems tarė: Nebijokite! Nes štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, 
koks bus visai tautai, kad šiandien jums gimė Dovido mieste Išganytojas; jis yra 
Kristus, Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite kūdiki suvystytą vystyklais ir pagul
dytą prakartėje. Urnai atsirado prie Angelo daugybė dangiškosios kariuomenės, kurie 
garbino Dievą ir sakė: Garbė Dievui aukštybėje ir ramybė žemėje geros valios žmo
nėms!” (Luko 2, 8—15). •
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—ŽIŪRĖKIT, sniegas! 
Sniegas!...—suplojo ranke
lėm mažoji Onutė. Supuolė 

i vaikai, kakteles priglaudę 
prie stiklo, džiaugsmingom 
akutėm žvelgė į krentantį 
sniegą.

—Ubago kąsniais sninga. 
Vaikai, kas šiandien, bene 
ketvergas ?

—Mama, ne ketvergas, bet j 
ketvirtadienis—pataisė ket
virto skyriaus mokinys Po
viliukas.

X

—Ką čia jau. vaikeli, aš 
jau po senovei. Nemoku tų 
naujoviškų žodžių. Užrašyk, ■
Povilėli, į kalendorių, kada jei blogas—tuoj pat po šiu- 
pirmasis sniegas iškrito.

I Prisimenu, kai tarnavau pas 
poną už piemenę. Buvom 
samdyti aštuoni be kumš
čių. Tai kai jau parvažiuo
davom Kalėdų rytą po šven
tų Bernelių Mišių, šiupinys 
būdavo ant stalo: susmukę 

į žirniai, iš jų kyšo kiaulės 
snukis, nuluzgusios ausys 
dribso per bliūdo kraštus, o 
uodega pačiam vidury. Ta 
uodega vis kliūdavo man. 
Mums bevalgant, įeis būda
vo ponas, apmokės visiems 
algas ir dar po kokią dova
nėlę. Jei geras buvai, grą^ 
žindavo kitiems metams, o

pinio ir eik sau kur kojos 
Tad tą dieną sėsim žirnius. J neša. O kartais būdavo, kad 

—Mamyte, —nusišypsojo įr kūčių nebesulaukdavo. 
Poviliukas—jau nebe tas Jėzusėlio užgimimas 
laikas, kad tikėtumėm bur
tais. Ir ką čia turi bendro 
pirmasis sniegas su žir
niais?

UVO ŠALTA Gruodžio laimingai išsisuko nuo už- 
1 diena. Vincas šlamštas,; metamo jam jungo, 

i “ Liuosybės ” redak torius 
išėjo iš spaustuvės prasivė
dinti. Prisėdęs skvernus per 
visą dieną, susierzinęs su 
straipsniais, taisymais, at
sakymais, jis norėjo pakvė
puoti tyru žiemos oru. kad 
šiek tiek atgaivinus sugar
gusias smegenis. Jo galva 
buvo sunki ne tik nuo papra
sto rašė jo darbo, bet ją var
gino rūpestis apie “Liuosy
bės” praplatinimą.

O, ta liuosybė! Kaip jis 
jos troško, ir niekados ne
galėjo pilnai įgyti. Mažuose 
metuose engė jam kailį pra
dinės mokyklos užveizdėto- 
jas, o iš ten’ išsiliuosavęs, 
pateko gimnazijon, kuri jį 
varžė sunkesnis mokslas ir f 
visokie nesmagūs reikalavi
mai: gero apsiėjimo, man
dagumo, draugiškumo, šiaip 
taip sugriebęs keturių klia- 
sų paliudijimą, ir trenkęs į 
šalį visus civilizacijos įran
kius, Vincas atsikvėpė, bet 
tik ant valandėlės, nes pa
teko rankosna tėvų, kurie 
užsimanė leisti jį į kunigus. 
Lik sveika, liuosybė! dūsa
vo Vincas, bet netikėtai ir

Pradėjęs vėl liuosiau kvė
puoti, jis jau ir kitiems bu
vo beskelbiąs liuosybę. kaip 
štai žandaro nagai—grypšt! 
—vos nenutvėrė jį už apy
kaklės. Ką tik spėjo ištrūkti 
į Ameriką.

Na, dabar tai, ūžkit, vy- 
rail mąstė sau Vincas, kurio 
apetitas, taip ilgai varžo
mas, visiškai atsiliuosavo, 
atvykus jam į tikrąją liuo 
sybės šalį. Bet stebėtina, 
kad liuosybės žemėje jis su
sivaržė smarkiau, nė kaip 
kada nors savo gyvenime ir 
užsinarino ant kaklo neat- 
mezgamą 
į cicilikų

Vincui, 
ir l-abiau
cilikai uždėjo tiek 
priedermių, kad nebuvo nė 
laiko paragauti liuosybės 
vaisių. Liepė jam rašinėti 
straipsnius, knygutes, mo
kytis spaudos vedimo, pla
tinti tarp žmonių laisvama- 
nybę ir pagalios jam, di
džiausiam nelaisvės vergui, 
prisakė būti “Liuosybės” 
redaktorium!

Tikra likimo ironija. Gar-

mazgą: pakliuvo 
partiją.
kaipo gabesniam 

prasikalusiam, ci- 
visokių

sinti liuosybę. jos neturint 
Tai galima tik ant juoko, 
arba iš nebvilties. Bet Vin
cui tas gana sekėsi, lygiai 
kaip ligoniui mokinti apie 
sveikatą. — kada pats jos 
neteko.

—Ot ir turi! Visi senovės 
žmonės tai pripažįsta. Kad 
aš kitą kartą tarnavau pas 
vieną dvarponį... Amžiną 
atilsį nebėra jau jo gyvųjų 
tarpe... Tai baimė—kas per 
žirnių derlius pas jį būdavo! 
Kai tik pirmas sniegas iš
kris, žiūrėk, ponas bebėgąs 
prie kalendoriaus. Kaip šian 
die dar atsimenu, rudenį 
žirnius iškūlęs pripildavo

Jėzusėlio užgimimas ir 
pono širdį suminkštindavo. 
Užmiršdavom ir mes visų 
metų vargus, žinoma, ne vi
sur taip buvo, kitur užteko 
žirnių košės su apgraužtu 
kaulu.

- Vincas iš to didžiavosi. 
“Esmi vergas savo prieder
mės, bet liuosas nuo prieta
rų,” taip mėgdavo sakyti ir 
pats stebėjosi, kaip taip pui
kiai supranta savo padėji- pilną lyg langų pakajuką. 
mą ir geniališkai moka j; 
nupiešti. Prietarais Vincas 
vadino tikėjimą. Nuo tikė- 

jjimo įtekmės jau seniai jis 
buvo atsiliuosavęs. Nuo to 
jam pirmiausia rūpėjo atsi
kratyti. Vos tik išsiritęs iš 
lukšto, ištrūkęs iš motinos 
nagų, ir jau jokios valdžios 
neverčiamas atlikti tikėjimo 
priedermių. Vincas pasidarė 
taip liuosas, kaip 
ir jo ragučiai,^^-0
daugiau, nė kaip paprastas 
ožys,—pradėjo augti ir rai- 
totis. Visokius savo nešvan
kius darbelius vadino popu- 
liarizacija gamtos įstatų ir 
gražiais žodžiais, taip 
kėjo apvilkti ištvirkusį 
sielgimą, kad menkiau

(Nukelta į 2 pusi.)

laukinis 
jis turėjo

Kun. Thomas S. Bowdem, S.J., kilęs iš St. Louis. Mo., 
(kairėj) perima Craighton universiteto, Omaha, Nebr., 
rektoriaus pareigas iš kun. Joseph P. Zuercher, S.J. (de
šinėj), kuris paskirtas jėzuitų Missouri valstybėj, provin- 
ciolu. (NCWC-Draugas photo)

—Mama, juk jau greitai 
bus Kalėdos, juk jau snin
ga?—klausia Pranutė.

—Vaikeli, dar keturios 
savaitės ir kelios dienos.

—Ar tada eisim pasupti 
mažulėlę Jėzusėlį?

—Taip, vaikeli, eisim pa
supti. Jau sekmadienį raro
tai. Įstatyk, Povilėli, į lik- 
tarną žvakelę, bo žibalo ne
turiu, išluostyk stiklą, kad 
būtų šviesiau.

—H as noliu pasupti Jė
zusėlį, ii as noliu eiti į la- 
lotus—verkšlendama Onute 
trinasi apie verpiančią mo
tiną.

—Gerai, gerai, eisim visi 
— glostydama supurusius 
mažytės plaukučius, žadėjo 
motina.

—Mama, duok man vatos 
—prašo Pranutė.

—O kur dėsi, vaikeli?
—Aš padarysiu Jėzusėliui 

antklodėlę. Bažnyčia labai 
šalta, o jo namelis atidary
tas—jam bus šalta. Kai aš 
nueisiu bažnyčion, prideng
siu jį, juk jis toks mažutė
lis. mažutėlis...

—Vaikeliai, nesušildy šit 
Jėzulio su antklodėlių. Jūs 
tik sušildysit savo širdelėm, 
uždekit savo širdeles karš
tomis maldelėmis. Atsiklau
pę sukalbėkit poterėlį už tė
velius, mylėkit vienas kitą, 
neiruskriauskit. Tai tada jū
sų širdelės šildys jo namelį.

—Mama, mes ketvirtasky- 
riai giedosime Kalėdų rytą 
bažnyčioje. Jau mokytojas 

(Nukelta į 6 pusi.)

Būdavo ir sakys: “Zos, ne- 
brisk į žirnius, bo nuskęsi.” 
Išdidus buvo ponas, bet šir
dį turėjo auksinę. Buvo ta
da juodas pasninkas ištisą 
adventą ir gavėnią. Tai jau 
tada žirnius spragindavom 
ir virdavom. Sveiki buvome 
ir linksmi, o dabar Bažny
čia palengvino pasninkus, o 
ir taip bedieviai rėkauja. 
Išnyko pasninkai, nyksta ir 
žirniai.

—Mamyte, ar tada žmo
nės vien žirniais maitinosi, 
juk galėjo nusibosti?

—Tai visaip būdavo, val
gėme žirnius, iš kanapių 
darydavome draską, pieną, 
žinoma, prieš galą advento 
jau ir žirniai sprinkdavo 
gerklėj. Ale tada pradėdavo 
uoslę kutenti šiupinys. Iš
pasninkavę laukdavom šv. 
Kalėdų. O dabar per visą 
adventą riebinais z ū b a i s 
vaikšto.

—Mama, o 
nys?

—Samdinių 
džiaugsmas,
stalo—šeimynos kišenės pil
nos. Iš šiupinio galėjai sprę
sti šeimininkės duosnumą.
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Mūsų Gerbiamieji ir mylimie
ji “Draugo” ir Kristaus Kara
liaus “Laivo” rėmėjai, platinto
jai bei skaitytojai, teprlpildo Jū
sų širdis Karalių Karalius tikru 
džiaugsmu švenčiant Jo Gimimo 
sukaktį ir tevadovauja Naujųjų 
Metų visuose Jūsų žygiuose.

“DRAUGO” IR “LAIVO” 
ADMINISTRACIJA IR

REDAKCIJA

kas tas šiupi-

kalėdinis 
Šiupinys ant

%
SVEIKINAME

★
Kristaus gimimo šventės proga sveikiname vi
sus mūsų vienuolyno ir prieglaudos rėmėjus. 
Linkime visiems savo geradariams ir draugams 
džiaugtis Dieviškojo Kūdikėlio atneštosios ra
mybės ir džiaugsmo pilnybe. Seserys, seneliai 
ir našlaičiai šių gražių švenčių metu dažnai pasi
mels už Jus, už Jūsų kariuomenėje tarnaujančius 
sūnus ir už visus Jūsų reikalus.

Giliai dėkingos,
NUKRYŽIUOTO JĖZAUS SESERYS
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2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Linksmų Kalėdų Švenčių

Proga

Redak-

■

I

sveikinu visus savo parapi- 
"Drau-

£

Penktad., gruod. 24 d., 1943'

jiečius, pažįstamus ir 
go" Administraciją ir 
ciją ir linkiu, kad visos paver
gtos tautos, galėtų kitas Ka
lėdas švęsti visai kitoje nuo
taikoje.

Kun. J. Paškauskas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
z NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

★

L. ABARAVIČIUS
7351 S. Westem Ave.

Office Tel. Wabash 1994
Residence Tel. Hemlock 3257

JAPONŲ BOMBOMS KRINTANT

| Amerikiečių invazijos į New Britain salą metu japonų lėktuvai smarkiai atakavo 
išsodinimo laivelius, iš kurių tiktai du buvo nuskandinti. Pranešime sakoma, kad tie
siog stebėtina, jog nepataikyta nei į vieną didesnį Amerikos laivą. (Signal Corps pho
to; Acme-Draugaš telephoto)į

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

A *

Sveikinu savo parapijiečius, 
draugus ir pažįstamus su

Šv. Kalėdų šventėmis 
ir linkiu, kad švęsdami Šias v 
šventes ramioje nuotaikoje, pri
simintume tuos savo brolius, 
draugus ir pažįstamus, kurie 
fronte saugoja mūsų ramybę, o 
taip pat ir brolius lietuvius, ku
rie kenčia pavergtoje Lietuvoje.

\z •

Kun. A. Linkus

BEDIEVIO KALĖDOS
(Atkelta iš 1 pusi.) 

vokiantieji berniukai tik dū
savo, žiūrėdami į tą milžiną 
ir nė nesikėsindami pilnai 
pasakti jo pėdomis. Bet jau 
kelių metų milžino būta — 
netvirto.

Tame dalykas, kad milži
nas viduje nebuvo ramus, 
kaip iš paviršiaus nurodė. 
Išsiliuosavimas nuo “prie
tarų’’ nesuteikė jam liuosy-
bės. Tikėjimo įgytą jausmą da jau rodos 
jis tyčia vadino ‘prietarais’, 
kad sumažinti jo vertę 
sudrūrinti sa.ve

r

Tinkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

NUO VALDYBOS IR DIREKTORIŲ

ST. AMTHO«Y SAVINGS & LOAN ASSN.
1500 SOUTH 49TH COURT CICERO, ILL.

PHONE CICERO 412

11
INSURED SAVINGS — REAL ESTATE LOANS

J
J
f

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

CHICAGO CITY BANK 
& TRUST CO.

815 West 63rd St

Wentworth 8800
Š

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

iki milžino didumo. Jau nė! 
nebežinojo, kaip su juom 
kovoti. Dabar buvo griebę- 
sis už šmeižimo. Numanė i 
gerai, kad tas ginklas labai 
netikras ir neilgai patenka, 
bet apskaitė, kad jo amžiui 
da gali užtekti ir šmeižimo 
lokomotyvą paleido visu 
garu.

Vienok tikėjimas labai 
biauriai erzina žmogų. Ka- 

matai savo
siekį, jau reik tik ištiesti 

ir ranka, kad nusiskinti savo 
kovoje su darbo vaisių, kaip štai vis- 

juom. Bet kova su tikėjimu kas persiverčia ragožium ir
neatsiėjo jam lengvai. Jau- nežinia nė kaip, nė iš kur 
iresniuose metuose jis to lyg prie pabaigos užmanymo 
ir nejautė. Anot vieno mas- atsiranda daugiau kliūčių, 
kolių majoro “žmogus jau- ne kaip pradžioje. Tas pats 
čia tik iš ryto, po pietų gi atsitiko ir su ‘Uiuosybės” 
tikėjimas vėl išnyksta.” redaktorium. Viskas jau nu- 
Taip ir Vincas, kol jaunes- rodė kuopuikiausiai: žmo
nis, tai tikėjimo neturėjo ne 
tik po pietų, bet ir iš ryto 
neperdaug jį atjausdavo.

Bet dabar Vincas jau su
laukė vyro metų. Tame lai
ke žmogus, anot Dantės, 
priėjęs savo dienų pusiau
kelę, įeina į labai tamsią 
girią, pilną laukinių žvėrių. 
Toji tamsioji giria — sielva 
obseura—jau nesykį stojo 
Vinco akyse ir kovoti su ja 
pasekmingai jau neužteko 
jam vien inteligentiško pa
šiepimo, kurį: jau taip tan
kiai buvo vartojęs, kad tas 
sutraukė jo veidą į sausas, 
kietas linijas, iš kurios ga
lėjai spėti, kad pas tą žmo
gų visi širdies jausmai iš
sekė, išdžiūvo ir tapo palai
doti ant visados.

Aršiausia, kad kovoje su ■ 
tikėjimu Vincas neturėjo 
kitos lygios galybės, ant 
kurios galėtų pasiremti. Pa
šiepimas buvo geras pertik
rinti kitus, bet ne save. Ne
ramiose valandose jisai sta
čiai nežinojo, ką su savim 
daryti. Dirbdavo išsijuosęs, 
tampė savo dirksnius iki 
pailsimai ir kartais taip 
juos paakindavo, kad juoda 
nebvilties bedugnė jau—jau 
žiūrėjo jam į akis. Jos už
miršimui, diritsnius reikėjo 
tampyti išnaujo ir tam dar 
bui nematė nei galo, nei iš 
ėjimo. Valandose tokios kai
čios kovos turėjo užtektinai 
progos, kad ištirti savo silp 

1 nybę ir nustoti savyje užsi 
tikėjimo, kurs buvo vienati 
ne jo vilčia.

Tuomeyk tikėjimas, tac 
“prietaras” augo jo akyse j

nes suerzinti, jų gašlumai 
sukelti, betvarkė padaryta, 
dar vienas- pasistengimas, ir 
tikėjimas suteskės, kaipmo 
linis puodas, o ant jo griu
vėsių “Liuosybė” pavergs 
visus — savo nelaisvėn. Ir

APDOVANOTAS TRIMIS 
MEDALIAIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
★

WILLIAMS & BURNS
FUNERALS DIRECTORS

7th Ave. & Adams » Gary, Ind.

—---- :7;"- %
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

★

GAS STATION
GANZON, Prop.

Gary, Ind.

GANZON
STEVE 

1900 Madison St.

________________________  
štai ateina tik tokia sena, 
žinoma, nusibodus, šventė, 
kaip Kalėdos ir, vėl visi puo
lėsi prie tikėjimo!

Yra tokios valandos, kada 
blogai daryti būva daug 
sunkiau, nė kaip gerai,—ir 
tokią valandą turėjo “Liuo- 
sybės’ ’ redaktorius prieš 
Kalėdas. Taigi pailsęs kovo
ti su tikėjimu, jis išėjo pa
sivaikščioti.

Buvo lygiai paskutinė die 
na prieš Kalėdas, žmonių 
buvo prikimštos gatvės 
Visi, norėdami palaikyti, jei 
ne didę šventę, tai nors jos 
papročius skubino pirkti 
Kalėdų dovanas. Krautuvė
se buvo pilna mažmožių vai
kams. Žmonės ėjo miestan 
arba, apsikrovę pundais, gr^ 
žo namuosna. .

Tas viskas erzino Vinco 
nervus. Tokie kvaili paprG 
čiai palaikymui įsisenėjusio 
prietaro! — mąstė jisai. Ar 
negeriau būtų tie pinigai! 
paaukoti kokiam cicilikų ra
jonui? Bet žmonės taip bu
vo linkę į prietarus, kad net 
keli jo pažįstami cicilikai 
nešėsi namon Kalėdų dova
nas. Vincas atsikreipė nuo
jų su pasibiaurėjimu ir pri-Į 
simetė nematąs jų pasveiki 
nimo. Prisiartino prie žino 
mos smuklės. Čia paprastai 
jo šalininkai populiarizuo 
davo gamtos įstatus, kaip 
katras mokėjo. Norėjo užei
ti ir išsimesti vieną, nervų 
sudrutinimui, bet ir iš te^ 
išgirdo šneką apie Kalėdas.

Nuspjovė ir praėjo pro 
šalį.

Traukė tolyn, štai čia ren 
karna į dėžutę pinigai lab
daringiems Kalėdų pietums. 
Būtų davęs, bet nedavė, dė
lei to kalėdų vardo, čia ka
talikiškos krautuvės languo
se matyt išstatyti paveiks
lėliai — Viešpaties užgimi
mo.

Su Juom redaktorius jar 
kovojo per penkioliką metų 
ir juo tolyn, juo labyn mate, 
kad tikėjimas ir prietaras 
tai du Bkirtingi dalykai, bet 
dėlei to tikėjimą dar smar
kiau vadino prietaru. Įdo 
mu, kad ramūs tikėjimiški 
paveikslėliai jam išrodė sun 
kūs, baisūs, nesuprantami 
Čia net neįstengė sukelti sa
vyje paniekinimo; jautė tik 
sunkią, juodą neapykantą, 

Eidamas toliau, vienam 
užkampyje patėmijo mažą, 
nudriskusią mergaitę, dre 

(NCWC-Draugas ^čią nuo šalčio, su nugru- 
(Nukelta į 4 pusi.)

%
J

Lieut. Jsmes Gerrits ka
talikas iš Philadelphia, Pa. 
padėjėjas vairuotojo vieno 
Liberator bomberių, kurie 
atliko destrukciją aliejaus 
šaltiniu Ploesti, Rumunijoj. 
Laike bombardavimo pašo
vus vairuotoją, jis paėmė 
bosnberio vairavimą ir su vi
sa jgula laimingai sugrįžo 
f savo bazę. Už tai vyriau
sybės apdovanotas trimis 
ordinais, 
photo) i

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PRUSIECKI FUNERAL 
HOME 

AMBULANCE SERVICE
3831 Main St. Ind. Harbor 288

INDIANA HARBOR, IND.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ^VENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime
Savo Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems

ADOLPH’S TAVERN
ADOLFAS IR SOFIJA KRAUJALIAI

Savininkai

2014 Canalport Ave. Tel. Canal 1703
------------
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linkiu visiems Nekalto Prasi-
dėjimo parapijos nariams, 
draugijų vadams ir uoliems 
rėmėjams. "Draugui" ir visam 
jo štabui linkiu pasisekimo 
jųjų darbuotėje, kad "Drau 
gas" būtų nuolatinis lankyto
jas kiekvienoje šeimoje.

LAIVAS KARO FOTOGRAFO VARDU

Kun. A. Briška

Linksmų Kalėdų Švenčių

Proga

Kun. A. MartiniaisŠiomis dienomis Baltimore, Md., laivų dirbtuvėje į vandenį nuleistas naujas laisvės 
laivas, kuriam duota vardas Carl Thusgaard, Acme fotografo, žuvusio lėktuvo katas
trofoj, Pacifike. Iš kairės į dešinę: velionio duktė Onytė, Joseph Acosta ir Michael 
Ackerman — Acme fotografai, velionio žmo na ir W. C. Reynolds, produkcijos laivų dirb
tuvėj menedžerius. (Acme-Draugas telephoto). - |

linkiu visiems parapijiečiams, 
draugams i r pažįstamiems. 
Per šias šventes prisiminkime 
savo maldose, kad Dievo Ap
vaizda saugotų mūsų brolius, 
draugus, ir pažįstamus kovo
jančius įvairiuose frontuose.

4*
i

%

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams,

Mūsų Gausingiems Kostumeriams 
Ir Draugams! uz-

The
HALSTED EXCHANGE

NATIONAL BANK
OF CHICAGO

Narys Federal Reserve System ir Federal Deposit 
Insurance Corporation
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Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

★

SHARKEY'S TAVERN

1138 Grant St. Gary 5991

—‘ ‘Negali būti! ’ ’ Sušuko 
Vincas. “Nuo ‘Liuosybės’ 
žmonės apsišviečia, pasitai
so. Kas skaito ‘Liuosybę’, 
tai visados turi darbą, nes 
ji užstoja už darbininkus. 
Tu, mergaite, turbūt, meluo 
ji. Tavo tėvas tamsūnas ir 

. nieko neskaito.”■
—“Ne, ponaiti, aš sakau 

teisybę. Aš pati norėčiau, 
kad tėtis mestų skaitęs tą 
‘ Liuosybę’, nes dabar ir mus 
labai muša. Sako, kam man 
jūs reikalingi? Aš per jus 
neturiu liuosybės, sako. Nė 
Dievo nereikia, sako. O ma
ma mane mokina, kad Dieve 
reikia melsti, tai gausime 
visko. Dievas duos tėčiui 
darbą, ir duonos, ir pinigų, 
ir Kalėdos dovanų. Ir aš ma
mai labiau tikiu, nė kaip tė
čiui, nes tėtis 
ras.”

be;

BEDIEVIO KALĖDOS
(Atkelta iš 2 dusLj

busiais nagais laikančią ma
žą gurbutį, kuriame buvo 
keletas varinių pinigų.

—“Ką tu čia veiki?” 
klausė redaktorius.

—“Duokite, ponaiti, cen
tą,” tarė mergaitė.

—“Kam?” klausė Vincas.
—“Mano mamai ir man. 

Mūs tėtis pirmiau buvo ge
ras, bet paliovė ėjęs į baž
nyčią, pradėjo gerti ir ne 
teko darbo. Mama apsirgo. 
Turiu dar du mažesniu bro
liuku, ir jie taipgi laukia■
Kalėdų dovanos!

Tą viską mergaitė ištarė 
gailiu, drebančiu balsu.

“Kokie tamsūnai, tie mūsI
žmonės! — suniurnėjo pik
tai redaktorius. Jau devyni 
metai kaip šitame mieste 
gyvena “Liuosybę,” ir dar 
jiems, reikia bažnyčios! Tu-i 
riu jai išaiškinti.” l.

—“ Klausyk,—tarė redak
torius garsiai:— aš tau duo
siu dešimts centų, jei pasa
kysi savo tėvui, kad jis skai 
tytų laikraščius. Jo nelaimė 
ne tame, kad neina bažny-! » pasakyk jam. Matai, kad

.-bažnyčia jam duonos “ ,“evas tau duoda’ tlk

dabar nege-

su savo 
Dievu!” 
Vincas.

—“Tu kvaila 
ma ir su savo 
kantriai tarė 
tau pusę dolerio, duok tėvui, 
tegul nusiperka maisto ir 
tegul toliau skaito ‘Liuosy

čion, 
neduos,—bet tame, kad jis 
tamsus ir nieko neskaito. 
Ar tėtis moka skaityti?”

—“Taip, ponaiti,—atsakė 
mergaitė: tėtis myli skaity
ti, bet kaip paprato skaityti 
vieną cicilikų laikraštį, tai 
pasidarė toks negeras, kad 
pradėjo mušti mamą, už ką 
eina į bažnyčią, ir pats pa
liovė vaikščiojęs.”

—“Vis su ta bažnyčia! 
Tavo mama kvaila, kad ten 
eina. O kokį laikraštį tėvas 
skaitė?” užklausė Vincas.

—“Liuosybę,” 
gaitė.

1.

9 KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR
TIK UŽ S5.00

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik 
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

mimas, ir Jo nevalia niekin
ti, nes užsirūstins.”

Vincas krūptelėjo ir ren
gėsi biauriai užkeikti,
matydamas, kad toji pašne < 
ka patraukė žmonių atydą. !! 
kurie pradėjo rinktis ir klau ' 
sytis, atsitraukė užkaitęs it ; 
užsimiršo apie pusę dolerio,;! 
kurį pagriebė kasžin koas' ; 
valkata ir nubėgo į smuklę. I <

Tas atsitikimas su mer j 
gaite taip sujudino Vincą, : 
kad jis nestengė surinkti sa- į 
vo mislių, kol neatsidūrė ties i 
tramvajaus vėžėms, per ku 
rias jam reikėjo pereiti. Ei
damas skersai'per vėžes, re į 
daktorius susidūrė su sena j 
moteriške, apsikrovusia Ka
lėdų pundais. Tame akimirk
snyje užskambino tramva
jus. Vincas skubindamasis 
prasilenkti, užgavd moteris 
kę, kuri, nebūdama tokia 
mikli, parslydo šalia vėžių 
Konduktorius nespėjo taip 
greit sustabdyti tramva
jaus, ir priešakinis jo sietas 
užkliudė moteriškę, pastū
mė ir pavilkėjo keletą žing
snių. “Liuosybės” redakto
rius, kuriam tik rūpėjo jo 
paties išsigelbėjimas, pašo-1 
ko greit į šalį, prasilenkė 
laimingai su tramvajum ii 
atsistojęs žiūrėjo, kas atsi
tiko su moteriške. Bettram 
vajus sustojo, moteriškė ta
po ištraukta iš jo apačios 
ir subėgę žmonės ją prikė
lė. Moteriškė nebuvo sužeis
ta, tik skaudžiai nubrūzdy- 
ta ir turėjo išsuktą ranką 
Ji buvo labai nusigandusi ir 
dejavo, kad jau mirs.

—‘‘Kunigą man pašaukit, 
kunigą!” verkė žmona. “Jau 
mirsiu, pašaukit kunigą!”

Keletas žmonių suprato 
jos šneką. Viens nubėgo pas 

(Nukelta į 5 pusi.)

2.

3.

4.
1

■I
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5.

6.

į- 7.

Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos į Tikiu į Dievą Tėvą. 
Paraše Vysk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina .................................................

Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas, šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina .........................................................

Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alesander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 įhisl. Gerais aptaisais. 
Kaina .................................................. „..........................

Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo sKaitant šią knygą, 
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina .......................

Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. ši knyga yra tęsinys knygos 
"Kristaus Patarimų Keliais’. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais. 
Kaina ...............................................................................

29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi, su aplankytų vietų 
žemėiapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms 
Kama ................................... ............................................

Karalieaės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė 
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ......................................................................

Išpažinties Paslaptis. J. Spilmann’as. Vertė B. Kasan
tis. įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą žmomgzudį, bet išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. Z30 pusi. Kama 

Švenc. Jėzaus Širdies intromzacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. G. Gražiai išleista 
maldų knygelė su litanija ir visomis maldomis, 
prie svč. Jėzaus Širdies. Mažo iormato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ........................................

$1.00

$3.00

$1.5(

$1.00

$1.00

$1.00

50c
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75c
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35c
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By Bob DarFACTS YOU NEVER KNEW!!>
■CHE AMOUNT OF llGHT A BULB PRODUCE5 
\ DEPENDS.AIMOST ENTtRElY, UPON THE 

yOCOROF THE SURFACE FROM WHICH 
^>THE LIGHT IS REFLECTED-FLAT WHITE 
LECTING 75X TO 85%, LIGHT BluE 40% TORE

50%, AND AiL OTHER COLOR5 DK.IOEDVY k L E SS.

Ir pasididžiuodamas Vin
cas ištraukė pinigą ir norė
jo įmesti į gurbelį. Bet ko
kia buvo jo nuosteba, kada 
mergaitė atitraukė gurbutį, 
ir pinigas nusirito ant že
mės.

—“Ką? tu nenori pusės 
dolerio!” užklausė redakto
rius, 4 » į.■it t.

—“Nenoriu!” atsakė mer
gaitė, ir jos akys žybterėjo. 
“Tu paniekinai mano mamą

atsakė mer ir Dievuką! Aš žinau, kad 
dabar Kalėdos, Dievo užgi-

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

"DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Avė.,

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis i 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

6
JE TO THE UNUSUAL PRESERVATiVE PftOPERTiESOF PEAT-

BOGS, fiOME OF THE MOST DEUCATE S4GNAL H0RN5 AND 
^TUEC ANCIENT AAETALCRAFT,MAVE BEEN FOUHD ANO CAN 

BE SEEN AT THE AMERICAN MUŠTOM Of NATŪRAI HISTORY IN J 
AN ALMOS f PERFECf STATĖ OF PRESEgVATlON. J

ai

Geriausia dovana, ir viena kuria jūsų 
giminės ar draugai tikrai įvertins per 

visus 1944 m., tai "Draugo" prenumerata.

\mONG TE$TinG DEVKES ARE ^O5f IMK^ 
\CAN PRODUCE HEAT WAVE$,COLl> A 

^3 WAVES AND OTHER CUMATIC 
CONtMT*OHS M 

TF^^laboratooes^^^

lSEc^c

<* «OUN£>, KU A
ANO BETWEEN TWFAc^"JNSfCfS ,N
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Linksmų Kalėdų Švenčių 
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linkiu visiems savo parapijie
čiams, veikėjams, draugi
joms ir pažįstamiems. Svei
kinu taip pat "Draugo" štabų 
ir visus katalikiškos spaudos 
platintojus linkėdamas jiems 
kogeriausio pasisekimo.

Kun. J. Šaulinskas

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS 5

‘ RAUDONSKURIA1” SUSIREMS SU * MEŠKOMIS

Šv. Kalėdų proga, sveikinu

Kun. V. Černauskas

/E

Šiomis dienomis New Yorke įvyko dviejų futbolo rinktinių — Redskins ir Giants 
persiėmimas už pirmenybę lošti su profesionalų Bears rinktine. Laimėtojais išėjo Red
skins. Atvaizde vienas įdomiausių žaidimo momentų tarp Redskins ir Giants. (Acme- 
Draugas telephoto)

visus parapijiečius, parapijos 
rėmėjus ir geradarius.

Nuoširdžiai linkiu visiems 
gausių Vaikelio Jėzaus dova- t 
nų ypač, kad ramybė ir džiau
gsmas viešpatautų visame pa
saulyje.

K
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LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS!

U. S. CONGRESSMAN
nuo 4-to

CONGRESSIONAL DISTRIKTO
*- ---------------------------- -■ -

' ” ...............................

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!

ACE PLUMBING & HEATING
SUPPLY CO.

1729-33 Broaduay
Gary, Ind.

Gary 5586

------------------------------------------------------ ........................ ...

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

LZVKSJIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
ir
STUDIO

Ali Its Branches
Gary 2-2338

GRAND
Photograph In

824 VVest 15th Avė.
Gary, Ind.

Kristaus Kančią. Knyge- 
Rytmetinės ir Vakarinės 

Marijos Litanija, ir kitos

'dangiškasis dvaras
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie 

Įėję yra taip pat ir 
Maldos, švenčiausios 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III

. ■ ......................

Remkite ir platinkite "Draugų", nes jis ir

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

BEDIEVIO KALĖDOS 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

kunigą, kiti ją nunešė į ne
tolimą aptieką, kad ant grei
to sumedžioti kokių gydy
klų.

Vincas nežinojo, ką dary- 
Žmonės matė, kaip jis 

niekšiškai šoko į šalį, par
stūmė moteriškę ir rūpinosi 
tik save išgelbėti. Jam buvo 
gėda, nes svetimtaučiai be 
jokios politikės pravardžia
vo jį cowardu (bailiu), su
puvusiu vyru, šiaudiniu po
nu. Nekurie net urzėjo, kad 
mieste, kuriame atsiranda 
tokių žmonių, neprošalį bū
tų atsiminti apie Lynčo įsta
tymus. Viens drąsesnis jau 
pradėjo zulintis į Vinco pa
šones. Bet pribuvo policijan- 
tas. Jis ištolo matė visą at
sitikimą ir pašiepiančiai pri 
pažino Vincą nekaltu, nes 
asmeniškas išsigelbėjimas, 
esąs įgimtu netik žmogui, 
bet ir gyvuliui. Po valandė
lės moteriškė visiškai atsi
peikėjo ir su kitų pagelba 
galėjo eiti namon.

Visas dalykas užsibaigė 
mažmožiu, bet Vincas žino
jo. kad ant rytojaus pasiro
dys straipsnelis, kad “Liuo- 
sybės” 
linčiai 
vardą, nes pirmiausia rūpi
nosi apie išsiliuosavimą nuo 
pavojaus.

Turėdamas daug priešų, 
Vincas prijautė, kad laikraš 
eiai ar šiaip ar kitaip jį 
šlovins, taigi ėjo namon, 
keikdamas Kalėdas, tamsū- 
nus, bobas su pundais ir ne
mandagius amerikiečius, ku 
riems ne taip jau labai pri
tiktų civilizuotų žmonių var 
das.

Į
Spaustuvėje jo laukė nau

ji stebuklai. Pailsęs ir susi
erzinęs, jis norėjo apie viską 
užsimiršti draugiškoj pa
šnekoj su savo pagelbininkų 
Raugalu, su kuriuom nuo 
kelių metų labai gražiai su
tiko. Bet tarnas pasakė, kad 
Raugalas visą dieną buvo 
lyg susirūpinęs ir užsimąs
tęs, paskui nieko .nesakęs 
išėjo iš namų ir dar negrį- 
v zo. Vilties

J %

redaktorius prigu- 
palaiko laikraščio

Linkiu linksmų Kalėdų 
Švenčių

savo '
siems

parapijiečiams ir vi
'Draugo' skaitytojams.

Kenčiantiems lietuviams pa
vergtoje Lietuvoje, linkiu - iš--

, - .
—paties savęs pagarbini
mas, o praktikoje—atsižiū
rėjimas ant savo reikalo.. 
Bet jai žmonių reikalai su
sipainios ?—durnoj o redak 
torius, patėmijęs, kad per
daug nusapoliojo. E! — pc 
šimts pypkių! — juk aš to 
vistiek nesulauksiu. Ant po- 
pieros galima išrišinėti viso 
kius soči j alinius klausimus 
prieš tūkstantį metų. Kas 
man darbo, kaip juos išriš 
paskui. Dabar kvailiams rei
kia paduoti viltį.

—“Ar tik nerengia kokio kuodaugiausiai! Ji išteisina 
šmeižimus, kerštą, nesąmo
nę!

Toj valandoj sugrįžo Rau
galas. Jis buvo rimtas, rus
tus, bet labai pakajingas. 
Ilgai nelaukdamas, pagelbi- 
ninkas pranešė, kad daugiau 
nedirbsiąs prie “ Liuosy- 
bės.”

—“Aha! Išsyk atminiau 
kad bus streikas, ” pamisli- 
jo redaktorius ir garsiai at
siliepė :

—“Žinoma, dabar Kalė
dos. Tuoj ateis Nauji Metai. 
Numaniau, kad tamista nori 
pasinaudoti iš .aplinkybių 
Pakelt algą, eh? Kiek.’”

—“Suvis ne—atsakė Rau-

straiko?—suniurnėjo redak
torius. Būtų man dabar ne
paranku, bet tiek to. Gaila 
būtų nustoti Raugalo, nes 
darbininką pigu gauti, bet 
ne draugą. Raugalui galė
jau užsitikėti, nes turi sąži
nę. Sąžinę—hm—kaipo vie
nok ir aš pats linkęs į prie
tarus. Juk sąžinės nėra. Tu
rime tik atsižiūrėjimą ant 
savo reikalo.”

Taip sąprotaudamas. re
daktorius griebėsi už plunk
snos ir parašė ypatingai 
įkvėptą straipsnį apie atei
siantį draugijos atgijimą, 
kada žmonės gyvens be ti
kėjimo prietarų, be bažny
čios, išpažinties ir—Kalėdų, galas. Priežastis kitoniška. 
Teorijoje jos tikėjimas bus

%

t

tvermes sulaukti geresnių lai-
kų.

Kun. M. Švarlis

4*

J-
(Nukeita į 6 pusi.)

................ ■ . t-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKIME VISIEMS MŪSŲ KOSTUMERIAMS

IR DRAUGAMS!

i Irt
ELSTON LAUNDRY

?ETER KOWACZEK, Pres. L. KOTERSKI, Sekr.

4248 Elston Avė. Tel. KEYstone 8452

Kny 
visai 
save

BOWMAN D AIRY

COMPANY
4>

visus 1944 m., tai "Draugo" prenumerata
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Sveikinu savo parapijiečius 
draugus ir pažįstamus su

Šv. Kalėdų Šventėmis 
ir linkiu, kad šios šventės atneš
tų tikrą ramybę kiekvienam ge
ros valios žmogui. "Draugui ir 
visam jo štabui linkiu, kad ka
talikiškas dienraštis lankytų 
kiekvienus namus ir skleistų 
tas idėjas, kurias Gimusis Kūdi
kėlis Jėzus atnešė į šį pasaulį.

Prelatas M. L. Krušas

Linksmų Kalėdų Švenčių

Proga

Linkiu Visiems Lietuviams

SOPHIE BARČUS
Leidėja

4*

Lietuvių Šeimininkių Radio Programų
Rytmečiais iš Radio Stoties WGES

IR

"LIETUVIŠKŲ VAKARUŠKŲ" 
Programo

Pirmad. vak. nuo 7 iki 8 vai.

4>
r^7

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU
Linksmų Kalėdų Švenčių 

Proga

GERIAUSI LINKĖJIMAI

I

Linksmų Kalėdų Švenčių 
Proga

IR

Pergales — Naujuose Metuose

Yards 4800

LEADER LAUNDRY CO

..... ............................. '
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

IR •

Laimingų Naujų Metų!
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BANIS BARBER SHOP z
631 West 15th Avė.,

GARY, INDIANA

visus savo parapijiečius, rė
mėjus, geradarius, draugus ir 
pažįstamus. Linkiu, kad nuo
širdi taika ir ramybė viešpa
tautų kiekvienoje šeimoje ir 
visame pasaulyje.

ei jo j ir taip nelygi užmokės- Į 
tis! Dabar jis, Raugalas 
jaučiasi liuosas ir linksmas, 
kaip paukštis pavasaryj, lyg 
kas būtų nuritęs nuo jo krū 
tinės* sunkų akmenį, tuom- 
syk kada jo draugas pasi 
lieka senose žabangose su 
juoda, sunkia sąžine, jei da

BEDIEVIO KALĖDOS
(Atkelta iš 5 pusi.)

Aš negaliu ilgiau bendrauti 
su laikraščiu, kuris turi ne
dorą siekį, vartoja piktus 
įrankius ir remiasi tik ant 
ardymų ir šmeižimų.

Aš buvau išpažinties.”
—“I^ažinties?” — išsi

žiojo Vincas.—Ar tamsta— 
ar tamstai—atsiprašau tam- 

I stos — gal persidirbai, gal 
suardei savo nervus, ir — I 
žinoma, aš pats kaip kada 
padarau kvailystę, bet—ti
kiuosi, kad tamsta tik kreti 
juokus?”

—‘‘Ne, atsakė Raugalas. 
Aš krėčiau juokus iki šio- 
liai, bet matau, kad gyveni
mas, tai ne juokai, žmogus 
gali raičiotis purvyne tik 
kaip kada, periodiškai, gal 
netyčia, bet purvais misti 
visados—negalima. Aš dar 
turiu sąžinę.”

—“Prakeiksmas! — pa- 
mislijo Vincas,—aš taip ir 
atminiau. Jis turi sąžinę!”

Garsiai gi atsiliepė:
—“Ar tamstai rodosi, kad 

aš tai neturiu sąžinės?”
O<‘ ‘ :

—“Nežinau, nenoriu apie 
tai spręsti. Atsiskirdamas, 
nenoriu su tamista vaidytis. 
Ne mano reikalas spręsti 
apie keno sąžinę. Aš tik ži
nau, kad maitytis purvais 
man jau nusibodo—aš žmo
gus” atsakė Raugalas.

—“Tu kiaulė,” sumikčiojo 
negarsiai Vincas.

—“Ką?”
—“Nieko. Aš tik norėjau 

ištirti, ar tamista kartais 
juoką nekreti. Bet jei iš tei
sybės nori mus pamesti, tai 
—liuosas kelias. Tuoj para
šysiu čekę.”

Ištaręs tuos žodžius su di
dybe atsakančia redakto
riaus urėdui, Vincas pasi
skubino padaryti atskaitą 
pagelbininko algos ir pada
vė jam čekį, nesakydamas 
nei žodžio.

—“Su Diev! Linksmų Ka
lėdų!” tarė Raugalas, atsi
sveikindamas.

—‘ ‘Lik sveikas! ” atsakė 
sausai Vincas ir užsigrįžo.

Raugalas norėjo kalbėti. 
Tiek metų juodu buvo drau
gavę, tiek metų dalinosi šir
dies kartumu ir viens kitam 
padėjo traukti nelaisvės 
jungą—‘ ‘Liuosybės’ ’ redak-

-—‘‘ Išpažinties ?”

4i

4"
Remkite ir platinkite "Draugą'', nes jis ir

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

Kun. J. Dambrauskas, M.I.C.

Vincas užtrenkė langą. 
Vėsula liko lauke, bet smar
kesnė audra kilo jo širdyje.

Į jo mintį veržėsi jaunų 
i dienų atminimai, kada jis da 
pats su tėvais giedodavo 
linksmą Kalėdų giesmę.— 

Vincas nusitvėrė už gal
vos. Pailsę jo dirksniai jau-

jis ją turi. Ne, tai neteisin- i tė, kad artinasi baisi vidu- 
ga! nusprendė Raugalas. Už rinė kova, o čia nėra spėkų, 
ką tas vaikinas turi taip ■ kad ją atremti, 
baisiai kankintis be paleng 
vinimo, be vilties?

—“Klausyk, Vincuti, — 
atsiliepė Raugalas širdingai 
—ką aš tau pasakysiu. Kad 
tu žinotum, kaip man dabar 
lengva, smagu, žinau, kad 
tu pasakysi, jog pertoli jau 
nubridai ir negali sugrįžti, 
bet jei tik paragautum tos 
ramybės, tai atiduotum už 
ją viską. Mestum tą nedorą 
darbą ir virstum geru žmo 
gumi. Sakau tau, kad daug 
lengviau darbuotis gerai, nė 
kaip tarnauti piktam sie
kiui.

Sakau tau”—
—“Ar netylėsi!” — už 

griovė Vincas, sugniaužęs 
kumščias. “Išeik tuojau iš 
mano namų! O, nervai, ma
no nervai!”

Vincas nusitvėrė už gal
vos ir delnais užsikimšo 
savo ausis. Matyt, draugo 
kalba jam atnešė tikrą so
pulį.

Raugalas, mat y d a m a s, 
kad nėra kas jam veikti, ty
kiai išėjo per duris.

Vincas atsidarė langą 
Smarki vėsula, kuri pradėje 
kilti ant nakties, kirto jam 
į veidą su šaltu sniegu. 
Drauge su vėju atlėkė link
sma kaimynų giesmė:

“Jau šiandieną gul ant 
ant šieno Karalaitis šio svie 

;to!” •

O nervai, mano nervai! 
dejavo Vincas su tikra neb- 
vilčia.

Laisvės spindulys nušvito | 
“Liuosybės” spaustuvėje ir 
išgelbėjo vieną vergą. Kada 
jis ištiks sustingusią redak
toriaus širdį ir suteiks jam 
taip ilgai pageidaujamą liuo 
sybę ?!”....

Galas.

Linksmų Kalėdų Švenčių 
Proga

Sveikiname visus Lietuvius, o 
Gerb. Pral. Kun. M. L. Krušą, 
Tėvelius, Marijonų Bendradarbių 
riaus narius, gimines, draugus ir pažįstamus.

ANTANAS IR ANTANINA
VAIŠVILAI

t

ypatingai 
Dvasiškus 
10-to sky-

New Yorko gubernatorius 
daugiausiai apmokamas, ne
gu kurios kitos valstijos gu
bernatorius. Jam per metus 
moka $25,000.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
LINKIME

Visiems Lietuviams, Draugams ir Nariams!

CHICAGO OFFICE THEATRE
& AMUSEMENT JANITORS UNION

Local No. 25.
THOMAS BURKE

Pro pirmąjį sniegą 
į rarotus

(Atkelta iš 1 pusi.) 
išmokino mus kalėdų gies
meles. Paskum aš jums pa
giedosiu, o dabar, Pranute 
ir Onele, eikšekit—aprišiu 
jus skaromis, pavėžinsiu ro
gutėmis, juk šiemet dar pir
mą kartą sniegas iškrito!

Vanda Virvytė (Ž.P.)

f

509 S. Wabash Avė
NUO TANKŲ PRIE 

KNYGOS

Chicago

VISIEMS LIETUVIAMS—

Nuoširdžiai Linkime lums Sulaukti

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

y
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Detroitietė Teresė McGee 
Marygrove Kolegijoj ima 
specialų kursą darbininkų 
klausimais ir ruošias būti 
rašytoja tai? klausimais. 
Prieš įstodama į kolegiją ji 
vienoj dirbtuvėj buvo veide-j 
rė prie tankų. (NCWC-Drau- 
gas telephoto)

Pirkite 
Novak Krautuvėje, 
kuri artimiausiai 

jūsų namų.

NOVAK’S
STOCK YARDMARKETS Chicagos miesto.

Mėsos Krautuvės 
randasi 

visose dalyse
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