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KALĖDOS IR LIETUVIŠKIEJI REIKALAI 
Kristaus rankose yra raktas Lietuvai atgauti nepriklausomybę 

Pagrindinis dalykas Kristaus 
gimime, sako Malcolm Mugge-
ridge savo veikale "Jesus Re-
discoyered", yra varganumas ir 

Nuostabu, kad Dievo Sūnus gyventi trisdešimt metų, laukda-
ištisus trisdešimt metų reiškėsi mas likimo, kurį žinojo iki 
tiktai kaip žmogus. Ypač nuo- smulkmenų. Jis žinojo, kad bus 
stabu ne tai, kad jis darė ste-1 atmestas ir kad ras tiktai bū-

paprastuims. Dievo Sūnus už-, buklus viešosios veiklos metu, j relį žmonių, besiryžtančių pa-
gimė šiam pasauliui ne kunigaikš
čiu, o vargšu Tad puošimas Jo 
gimimo legendinėmis brangio
mis dekoracijomis, paveikslais, 
spindinčiomis šviesomis bei ki
tokia ornamentika sunaikina 

bet tai, kad. jų nedarė savo pri
vataus gyvenimo laikotarpyje. 
Jei visa tai, ką rašė evangelis
tas Lukas apie Mariją, būtent, 
angelo apreiškimą, jos apsilan
kymą pas savo pusseserę Elz-

bet kokį kitu atžvilgiu patiki- bietą, kuri pradžiugo Išgany
mą simbolizmą. Iš tikro, mes, 
žmonės, turime nuostabią savy
bę — fantaziją išpiešti iš tik
rovės nasrų-

Nuostabu, kad krikščioniško
ji religija turėjo prasidėti to
kiu būdu ir tokiose, pasaulietiš-

dėti pakeisti pasaulį. 

Kristaus užduotis žemėje to 
Ii pralenkė tautinio nepriklauso" 
mumo ir vergijos sampratas. 
Jo garsusis atsakas į klastingą 
klausimą, ar žydai privalo mo
kėti mokestį ciesoriui — duoti 
ciesoriui, kas ciesoriaus, o Die
vui tai, kas Dievo — Jį visam 

tojo artumoje, yra mitas; jei 
aprašymas apie piemenis taipgi 
yra su mitų priemaišom, būtent, 
kad tą išskirtinę žvaigždėtą j ' aY^Vkė lė _virš" laisvės kovo 
naktį buvo pažadėta "taika g e - | l a i s v ė s k o v o t o j o vaidmens mo 
ros valios žmonėms", t. y. viltis,Į d e r n i ą j a p r a s m e . J i s n e b u v o 

.._ kuri mus stiprina ir po devynio-Į j o k s G a r i b a l d i G a n d h i . j į , 
ku požiūriu, nepalankiose saly-j likos šimtų metų; jei pagaliau. J

g k e l b ė l a t d v a g i l a i 
g * BetJiejuje, kur net ir ku-1 pasakojimą apie prakartėlę iri i m a n č ^ č y J i g 
dikio laukianti Marija atkeliavo Kūdikį nuaudė lengvatikė meilė. | s £ l e i d ė v i e n i n t e l ^ t i k r ą i a i s v e _ 
su Juozapu is Nazareto, nes vy- j padariusi Kristų Dievu, - tai D i e v Q y a i k ^ J i g 
ko surašinėjimas. Gal but, n e i k o d ė l t a s fantazinis rezginys | ̂  5

ž m o n e g t a r n a v i m u i , k u r i s 

Nuotr . Vyt. Maželio 

SENIS GRUODIS 

vieno tą dieną gimusio kūdikio' staiga pasibaigė su Kristaus vai 
ateities galimybės neatrodė to-!kyS t e? Kodėl jis nepasakoja 
kios liūdnos, kaip Kristaus. Būtų \ apįe Kristų berniuką, paauglį ar 
reikėję tikrai pastabios akies jaunuolį? — klausia žymus 
vaikelyje ant ėdžių įžiūrėti tą, prancūzų rašytojas Francois 
kuris bus šimtmečiais garbina- j Mauriac. Prancūzijos akademi 
mas visokiausių žmonių kaip j o s narys, miręs šių metų rug-
vienintelis jų išganytojas. 

Pasakojama, kad keletui pie

šėjo 1 dieną. 
Net ir dabar senelis Simonas 

tebestovi ant Kristaus paslėpto-
rramų, prižiūrėjusių netoliese sa- j 0 gyvenimo slenksčio, spaudžia 
vo avis laukuose (bent jie ne-Į Kūdikį prie savo krūtinės ir 
pakeisti ir neišpuošti), buvo 
paskelbta džiugi žinia, kad gi
mė Kristus. Taip pat kalbama 
apie. keletą išminčių ar karalių 
iš rytų, atėjusių Betliejun su 
dovanomis — auksu, smilkalais 
ir mira. Sprendžiant apie juos 
pagal savo laikų išminčius, sun 

mato tautas, jų tarpe ir Lie
tuvą, nutviekstas šHesa, trum
pą laiką tryškusią iš Jo rankų. 
Jis regi kardą, kuris pervers 
Marijos širdį, ir pranašauja. Bet 
su tuo momentu, atrodo , už
krinta uždanga, ir šešėlis už-
temuo Kūdikį, apie kurį Lukas 

ku įtikėti, kad tokie Marijos nieko nebepasako ja, išskyrus epi 
sūnuje galėtų atpažinti Dievo; zodą a p į e bėgimą į Egiptą ir 
Sūnų. Daug didesnis skaičius ne- i Jėzaus atradimą šventovėje, kur 
išmintingųjų ir toliau tebesistebi. j i s a j stebino įstatymo žinovus, 
tą kvapą užimančia istorijos Į Pastarasis momentas įgalina 
akimirka, kai pirmą kartą žmo
nėms Dievas buvo apreikštas ne 
galios, turto ir medžiaginio gro
žio formoje, o silpnume, netikru
me ir menkume. 

Kiekviena krikščionių karta 
neišvengiamai bando savaip iš
reikšti Kristų. Po griežtų, medy
je išpiaustytų figūrų viduramžių 
pradžioje, ateina veržlumu dvel
kiantis renesanso Kristus. Mūsų 

mus suprasti, kas jis per vaikas 
buvo. Būdingas Kristaus bruo
žas yra autoritetas. Net vaiku 
būdamas, Jis kalba taip, lyg tu
rėdamas galią Jis klausinėja 
įstatymo žinovus, bet stebina 
juos savo atsakymais. Čia pasi
reiškė šviesa, atėjusi į pasaulį, 
panašiai, kaip ji nušvito prakar-
tėlėje. 

Jėzus Kristus, kuriam laikas 
laikais netrūksta keistų pastan-1 neegzistuoja, kurio dieviškumas 
gų, kartais net dvasininkų re
miamų, vaizduoti "hipinį" Išga
nytoją. Tačiau už to viso slypi 
tikras žmogus: gimstantis, bręs 
tantis, kaip ir kiti; sukantis gal
vą, kaip ir aš, apie tai, ką reiš
kia gyvenimas, o ne ką jis duo
da, brendantis per tas pačias dul
kes, ieškantis pavėsio nuo tos 
pačios saulės; atsigulęs nakties 
poilsiui ir p3bundąs rytą sekan
čios dienos gyvenimui. 

Rašytojo M. Muggeridge žo
džiais tariant, aš irgi Kristų 
savaip įsivaizduoju: vyras, ku-Į 
rio kūnas teikėsi gyventi ir mir-
ti Rodosi pagaunu vaizdą Jo, 
stovinčio ant kalnų, vis ieškan-j 
čio naujų horizontų; pastebiu Jo j 
bruožus jauno rabino veide. Ar 
tai Jo balsą girdėjau ataidintį iš | 
toli vos girdimai Galilėjos eže- i 
ru. Ar tai Jo dulkės ten, kuri 
vienišas keleivis dingsta tolumo- j 
je? Čia, kur jis gyveno, pats; 
oras skleidžia Jo žodžius apie I 
reikalingumą prarasti savo gy-
vybę; norint ją išgelbėti; apie j 
tai, kad dvasia teikia gyvybę,; 
o kūnas — nieko. Tai žodžiai, ku 
rie taip pakeitė žmogiškąjį gy
venimą ir istoriją, kaip dar jo
kie kiti nebuvo padarę. 

dvelkia amžina dabartimi, turėjo 

yra ne kas kita, kaip laisvė, at
palaiduojanti juos nuo kanki
nančių geismų ir savojo "aš" 
vergijos. Visos kitos laisvės, 
kartai iškovotos, tampa nauja 
vergija Kristus yra vienintelis 
išlaisvintojas kurio laisvė nie
kada neišnyksta. 

Jonas 'Krikštytojas kvietė at
gailai, nes, jis skelbė, "dangaus 
karalystė arti". Cituodamas 
Izaiją, jis sakėsi esąs "tyruose 
šaukiančiojo balsas- Taisykite 
Viešpaties kelią". Kai Kristus 
pas jį atėjo krikštytis, Jonas 
tuojau Jį atpažino kaip Vieš
patį, kurio kelią turi tiesinti. 
Tada tyrumų atsiskyrėlis, apsi
siautęs kupranugario plaukų 
apdaru, žengė žingsnį atgal ir 
nulenkė savo galvą prieš jaunąjį 
mokytoją iš Nazareto. Kristus 
turi jj apkrikštyti, o ne atbulai. 
Kai Kristus švelniai nenusilei
do, Jonas pasidavė ir su didžiau
siu nusižeminimu pylė krikšto 
vandenį ant Kristaus galvos. 

Tuo metu paukštis praskrido 
dangumi ženklindamas Dievo 
džiaugsmą šiuo įvykiu. Tik gam 
tiniuose reiškimuose galima 
įžiūrėti antgamtinį ir atvirkš
čiai. Paukštis negali egzistuoti 
be Dievo, ir dėlto jau vien savo 
buvimu skelbia Dievo buvimą. 

(Nukelta į 2 psl.) 

ARON TOMASI 

A. Tomasi šiuo metu laikomas vienu žymiausių da
barties vengrų rašytojų. Jis rašo spalvinga šnekama kalba 
ir yra religinio nusiteikimo humanistas. įsigalėjus komu
nistinei santvarkai, jam nebuvo leista savo raštų spaus
dinti. Tik atleidus partijos varžtus, pasirodė jo pasakos ir 
novelės, už kurias jis gavo Kossutho premiją. Čia spausdi
nama novelė "Senis Gruodis" yra švelni satyra, pašiepian
ti komunistų teisinės ir natūralinės tvarkos sugriovimą. 

P. G. 

Paskutiniais mano vaikystės Nūdien gal gyvena vienas ki-
metais, kai aš ne tik pažinau tik- j tas išminčius, bet jų permaža. 
rovės pasaulį, bet ir pradėjau jį Į Tuo tarpu šiais, tokiais neramiais 
savo galvoje saviškai tvarkyti, aš; laikais, netgi ir daugelio jų ne-
vaizdavaus metus kaip seną vyrą, būtų perdaug. Tad nenuostabu, 

j nemirtingą seną vyrą su dvylika 
Įsūnų, kurių vyriausias buvo 
Gruodis. Nuo to laiko aš dažnai j aš branginau kiekvieną skiautelę 
vartydavau, kalendorių ir retkar- j žinių apie jo atėjimą, bet, kai su-
čiais netgi jį nešiojaus savo kiše- j žinojau, kad jis atvykęs ne pirmą 
nėję, bet visvien mėnesius aš lai-1 savaitės dieną, o trečiadienį, bu-

; kau Metų sūnumis. Be abejo, pa- j vau priverstas susimąstyti. 
; laipsniui jie išaugo, lygiai kaip | Aš galvojau: o ką, jeigu senis 
į ir aš. Iš tikrųjų Gruodis jau nebe' išminčius Gruodis irgi pasikeitė 
j vaikas, o vyras, išmintingas vy-jsu laiku ir gal buvo Lapkrityje 
' ras. Į užprašytas kokios organizacijos, 

kad šį rudenį aš taip ilgesingai į radienis 
laukiau Gruodžio. Rūpestingai 

kurios nariai tegali pasirodyti tik 
trečiadieniais arba kurių tikslas 
iškilmingai su nepakeičiamu tiks
lumu kiekvieną mėnesį ir savai
tę trečiadieniais pradėti griežtai 
vykdyti kokį naują planą ir to 
paties reikalauja iš visų svarbių 
įvykių, įskaitant netgi ir dieno-
naktis? 

Tačiau tai buvo tik mintis, 
kaip paukštė, kuri atskrido ir nu
lėkė. Dienos bėgo, kaip paprastai, 
dirbant ir tikint, ligi atėjo antra
dienis, paskutinis Lapkričio ant-

~ |p !nas kitą vaSino 3raugu, kolega, 
netgi ir savo tarpe? 

Pasitikėdamas jo brandžia iš
mintim, aš neabejodamas tiesiai 
paklausiau: 

— Ar aš galiu tamstą vadinti 
ponu, ponu Gruodžiu? 

Aš gerai padariau nekalbėda
mas apsukai, nes Gruodis pradėjo 
juoktis ir išmintingu mirktelėji
mu tarė: 

— Mano brangus drauge, ne
vadink manęs ponu ar kokiu ki
tu titulu, nes aš nė per nago juo
dimą nepasikeičiau per šituos me
tus. Aš tiesiog esu Gruodis, kaip 
pereitą žiemą ir visais metais, pra
dedant tais, kai aš atsiradau pa
saulyje Taip pat nei mano pa
žiūros, nei įpročiai nepasikeitė, 
mano veiksmai irgi tebėra tie pa
tys. Mano prigimtis šalta, nors ji 
sušyla garbei ir mano širdis smar
kiai plaka Kalėdų džiaugsmu. Aš 
mėgstu snigti ir kiek galėdamas 
stengiuos, kad naktimis žvaigždės 
šviesiai žėrėtų. Kartais aš links
mas, kartais paniuręs, bet vis
vien aš lieku tas pats, šiandieną 
ir visada tų dalykų nepakeistas. 
Ir tai aš tamstą užtikrinu yra 
kaip turi būti, nes tie, kurie pa
sikeičia be tikro reikalo, galiau
siai pasikeis prisiderindami die
noms, naktims, valandoms ir net 
minutėms. Tuo keliu chaosas pa
šalina tvarką ir nė vienas nežino, 
kur jis iš tikrųjų stovi, ką jis turi 
daryti. 

— Čia yra dalis tiesos, — aš 
pastebėjau. 

— Argi tik dalis? — paklausė 
Gruodis. — Ji yra visoje pilnu
moje, aš tą žinau ne tik protu, 
bet ir iš patyrimo. O to patyri
mo aš esu susikrovęs nemaža. 
Taip pat ir nesuskaitomais pa
vyzdžiais, mano brangus drauge, 
iš savo paties šeimos. Ir taip mes 
išmintingai sutarėm, kad kiekvie
nas mūsų darys tai, kas labiau
siai tinka. Mano brolis Sausis pa
vyzdžiui turi sulaikyti sniegą ar 
bet kuriuo atveju turi gauti dau
giau iš debesų, jeigu jo nėra. 
Vasaris turi laužvti ledus ir duo-
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ŽMOGUS IR PASAULIS 
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Paveikslas iš viduramžių bažnyčios 

Pasaulis liūdnas, tačiau kartais, 
kai širdis išsivaduoja 
iš savo kasdieninio skausmo 
ir staiga jaučia šviesą. 
kuri ją apšviečia ir skalauja. 

tada pasaulis nebeliūdnas. 
Džiaugsmas. 

stipresnis už skausmą, tave svaigina. 
Pasaulis jau nebeliūdnas. 

nebeliūdnas 
šis gyvenimas. Dangus dainuoja 
kažkokią laimės dainą. 
Vilties vėjas gaivina žmogų. 

Jo širdis 
atsiveria ryto šviesai. 
Trumpalaikė meilės akimirka, 
vienatinė mano sielos amžinybė, 
mano vienintelio dangaus aukštoji 

šviesa. 
Nebeliūdnas pasaulis, jeigu mylime. 

Noriu gyventi, nes tave myliu. 
Vakarop, kai geso 
saulės šviesa virš tamsios jūros 
ir žvaigždės pradėjo . 
žibėti naktinėje padangėje. 
kai mano siela buvo labai nuliūdusi, 

ir mano širdis nepaprastai 
nusiminusi, 

ir ligi gelmių mane užtvindė 
baisi ir trapi gyvenimo širdgėla, 
kai aš buvau vienišas 
ir vienas su savo vyrišku 
skausmu graudulingą pavakarę, 

vakarop atvykai tu. 
Kaip tik t a Tave mylėjau. 
Nežinojau Dabar žinau. 
Tai visad žinosiu. Rytas bus 
begalinis, negalės 
vėl aptemti mano siela. 

Aš Sūrėjau j dangų. 
Girdėjau ūrą. Šviesa žibėjo 
virš žemės. Žvaigždės, 
šviesa, jūra, naktis, niekas 
man nekalbėjo apie Dievą. 
Tyloje jaučiau širdį marią. 

Gyvenimas — kokia skausminga 
ramybė! 

Jokio šaukimo ženklo 
j amžinąjį dangų. Jokio ženklo 
Kūrėjo, kurio išmintinga ranka 
būtų sutvarkiusi pasauli. 
Kokia mirtina žmogiška vienatvė! 

Dangus gal visad žėri 
virš amžinos jūros, kuri šniokščia. 
Begalinė akla jėga. 
kažkokia maloni galia mus velka. 
Ateis mirtis. Būkite šviesa 
šviesoje, vanduo vandenyje. 

Mes nugrimsime šviesulingai 
ar užgesę nebūtyje. 
Esame migla miglo,^, esame 
vien tik dulkės, išbarstyti pelenai. 
kuriuos jokia ranka nesurinks 
ir nesukraus žvaigėdėtoje naktyje. 

Bet ne. Niekad. Aš tave myliu. 
Esu amžinas. Pasaulio užburtas 
grožis man nekalba apie Dievą, 
bet. tu. bet meilė, jūs man kalbate 
apie Dievą. Šiandieną mano širdis 
yra nemari. Kažkas mane šaukia 

į gyvenimą, kurio nepažįstu, 
į naują pasaulį. Tavo žvilgsnyje 
yra neišmatuoto gilumo langus 
ir to dangaus man gana. 
Pasaulis yra liūdnas, bet, kartais, 
kai širdis įsiliepsnoja. 

ir meiles šviesa tave nušviečia 
kaip žaibas, ligi gelmių, 
tada pasaulis nebeliūdnas. 
Gyvenimas neliūdnas, ne Tave 

paliečia 
sparnas, Dievo ranka. Neliūdnas, 
neliūdnas gyvenimas, jeigu mylime. 

Išvertė P. Gaučys 

Vincente Gaos, ispanų poetas 
Nuo 1948—56 m. dėstė ispanų 
literatūrą įvairiuose JAV univer
sitetuose. Jis yra vienas pirmųjų 
ispanų poetų, pradėjęs kelti Die
vo temą, kaip paslaptį ir kančią, 
o taip pat ir kaip kovą ir abe
jonę. P . G. 

Tą vakarą aš buvau labai vil
tingai nusiteikęs. Linksmai aš pri- j ti pasauliui vilties užuominą, 
šildžiau kambarį ir pasirūpinau j da Kovas pažadina žemę ir įtiki-
visais patogumais savo žiemos I n a saulę tą vilties pažadą pada-
svečiui. Ir taip aš laukiau Gruo-1 ryti skaisčiu laimėjimu. Kaip ne-
džio, kuris pagal vėjų ir žvaigž- I suvaldomas laukinis jaunuolis, 
džių tvarkraštį atvyko vieną mi-, Balandis meta iššūkio pirštinę 
nutę po vidurnakčio. Iš pirmo mirčiai. Gegužė jau gieda perga-
pažvelgimo jis atrodė išblyškęs ir lę j r tyram susižavėjime sujungia 
išsisėmęs, gal netgi truputį niū- mylinčias širdis. Spinduliuojąs 
rus. Aš negalėjau atspėti priežas- Birželis pažadina linksmą dainą 

visose gyvose būtybėse. Tada Lie 
pa palaimina tautų žemę, o Rug-
piūtis dosniai atlygina tuos, ku
rie dirba. Rugsėjis siunčia vai
kus į mokyklas ir išmoko me
džius bei augalus pasidavimo iš

ties, gal dėl ligos ar nemalonu
mų, patirtų bekeliaujant per Vi
satą. Na, nesvarbu, aš galvojau, 
ir džiaugsmingai jį sveikinau, 
lyg ir jis žėrėtų pasitenkinimu. 
Aš jį pasodinau arti židinio ir 
vaišinau visu tuo, kas namuose:j mities. Spalis atneša vynuogių 

derlių, kad džiaugsmo ar liūde
sio atveju vynas būtų po ranka. 
Savo ruožtu Lapkritis apverkia 
pasaulį, nugrimzdusį į blogas die
nas, pasaulį, kurio tikėjimą aš 
tegaliu sušilyti tik pasakom, ligi 
tos diencte, kada pagaliau Mesi
jas ateina į šią žemę. 

Susijaudinęs aš žiūrėjau į 
Gruodį. 

— Kokia laimė, — tariau — 
kad bent Metų sūnūs panašiai 
jaučia. 

— Iš tikrųjų laimė — patvir
tino Gruodis. — Gal būt, žmo
gaus didžiausia geroji lemtis. Te
gu Likimas pasaugo jų gyveni
mą nuo iškilimų, galinčių suer
zinti Metų sūnus ir sukelti brol
žudišką karą. Tegul Dangus ati
tolina nuo pasaulio, pavyzdžiui 
nuo mano brolio Sausio, godu
mą ir ambiciją paveržti Birželio 
vietą, nes netgi ir tas paprastas 
tvarkos sulaužymas gali sunai
kinti pasaulį. 

— Baisu apie tai ir pagalvo
ti, pone Gruodi, — atsakiau vir
pėdamas nuo tokio pranašavimo 
baimės. 

—Pone Gruodi? 
— O, prašau man atleisti — 

atsakiau. 
Maloniai atleisdamas už ma

no liežuvio paklydimą. Gruodis 
nusišypsojo ir kalbėjo toliau: 

— Bet be abejo čia nėra klau
simo apie Sausio ar kurio kito 
mano brolio maištą. Mes nekovo
jame prieš Dievo ir gamtos įsta
tymus. Birželis niekad nesvajos į-
kopti į ledo sostą, nei aš niekad 
nepuoselėsiu tuščios minties me-

(Nukelta j 2 psl) 

buvo gerti ir valgyti. Jis mielai pri 
ėmė mano vaišes ir jo rūstūs bruo 
žai suminkštėjo, tuo tarpu jo a-
kių šviesa buvo panaši į žvaigž
džių. 

— Kaip aš turiu kreiptis į tams
tą? — jo paklausiau. 

Gruodis nustebęs pažvelgė į 
mane, lyg nebūtų gerai supratęs 
mano pagarbaus klausimo arba 
lyg spėdamas besislepiant kokį ne
žinojimą už mano žodžių. 

— Aš esu Gruodis — atsakė. 
— O, tą aš žinau. Mes esame 

susitikę ir anksčiau. Iš tikrųjų 
praeitų metų tą pačią dieną ir 
valandą, ir kas dar daugiau, kar
tu praleidome neužmirštamas 31 
dieną. Nuo tada daug kas įvyko 
čia žemėje, bet aš neužmiršau to 
ilgo ir malonaus atsilankymo. 

— Taip pat ir aš atsimenu, — 
Gruodis patvirtino — ir dar dau
gelį kitų dalykų. Iš tikrųjų gi vis
ką, nes nuo tada aš mačiausi su 
savo vienuolika brolių, kurie iš
samiai man papasakojo apie vis
ką. Tačiau dėl vieno dalyko aš 
nesu tikras, o tai būtent, kodėl 
tamsta nežinojai, kaip kreiptis į 
mane 

Į tai nebus lengva atsakyti, pa
galvojau. Ką aš galėjau pasakyti 

I kaip svetingas šeimininkas ir po
kalbininkas? Ar man reikėjo leis
tis į visas smulkmenas, kokias kė
lė mano klausimas. Ar aš turė
jau jį klausti pavyzdžiui, ar me
tų eigoje jo socialinės pažiūros 
griežtai nepakito? Ar aš turėjau 
klausti ar jis nepradėjo turėti rei
kalų su šiluma, o ne su šalčiu? Ar 
gal turėjau klausti, ar dvylika 

'brolių, dabar kreipdamies, vie-

» 



DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gruodžio m. 23 d. 

SENIS GRUODIS 
(Atkelta iš 1 psl.) 

džius apdengti žiedais. Mano vie
nintelis rūpestis atnešti padoru 
šaltį. Kiek aš galiu, pasėlius ap
dengiu sniegu, o vandenis ledu. 
Aš stengiuos, kad snaigės bliz- t 

nuodėmes. Iš pradžių sniegą aš 
padarau minkštą, kaip pūką, o 
paskui kietą ir traškant}, ir taip 
neleidžiu j am sukorėtL O visų 
labiausiai aš mėgstu sekti pasa
kas, ypatingai vaikams ir varg
šams. getų, džiugindamas visų širdis, 

ypač vaikų, nes aš irgi randu sa
vo didžiausią džiaugsmą vaikuo
se, kai jie čiužinėja netgi ir ten, 
kur jiems nedera, žaisdami su 
švytinčiu sniegu ar su laimingu 
užsimiršimu slidinėdami po le
dą. Kai galiu, aš suteikiu malo
numą žmonėms, dirbantiems šil
tose patalpose ir įstaigose Aš at
nešu džiaugsmą mergaitėms ir 
padidinu berniukų žinojimą. 
Linksmiems senesniems žmo
nėms aš uždegu ugnį, kurios šil-
moje jie randa ramybę ir kurios 
karštyje jie gali naujai išgyventi 
malonius atsiminimus. Aš talki
nu gražioms moterims su jų kai
liniais ir ligi raudonumo nugnai
bau jų ausis. 

— Iš tikrųjų tamsta taip da
rai? — paklausiu juokdamasis. 

Gruodis tik mirktelėjo ir tęsė: 
— Trumpai kalbant, visiem j gj . p a s a ką? 

aš taikau šaltą teisingumą ir y-
pač virpinu tuos, kurie niekina 
taikias priemones. Miestuose aš 
pasistengiu, kad klestėtų * teatrai, į 

M m m m , aš galvojau, vargšas 
senasis Gruodis turi ir taip daug 
darbo, o -jis nė neužsimena apie 
kiaulių skerdimą ar žudymą ne
kaltų eglaičių Kalėdų metu. 
Bet aš nenorėjau to minėti ir tuo 
tik padidinti jo rūpestį. Užuot to, 
aš grįžau prie pasakų. 

— Mane jaudina tai, kad tams
tai labiausiai patinka sekti pasa
kas. 

— Žinai, — susimąstęs kalbė
jo Gruodis, — tiesa tegyvena tik 
pasakose. 

Ta i jam sakant, kažkaip atro
dė, lyg ir jis būtų susitaikęs su 
faktu, kad tiesa iš tikrųjų gali 
glūdėti pasakose. Išmintis, aš 
galvojau, nors ir kaip puiki būtų, 
turi savo ribas. Be abejo tai rei
kalus nuneša labai toli. Argi ga
li tiesa būti tokia bekūnė, kad ne
beranda kitokios prieglobos kaip 

— Ar tamsta nori pasakyti tie
są tegyvenant tik pasakose? 

— Taip. 

Kalėdų rytas Amerikoje 

n i u : sų pirma jam reikėjo prigaminti 
— Mano mielas drauge, yra į daugybę snaigių, nes Lapkritis 

žmonių, kurių gyvenimas kaip! buvo išnaudojęs dideli kiekį esa-
pasaka. Nors tokių maža, amži- mų atsargų. 

o kaimuose, kad aidėtų dainos ir — Bet aš priešinaus — to-
linksmi šokiai. Taip pat aš žiū-1 kiu atveju mes veltui kovojame 
riu, kad ūkininkai ilsėtųsi nuo: už tiesą. Jeigu taip, tai ar nebū-
savo darbų. Medžius aš apibėriu | tų geriau mums patiem ieško-
perlais, parūpinu prieglaudą; ti prieglobos pasakose, kur mes 
paukščiams, medum aš patepu j galime būti bent kartu su tiesa, 
meškų sapnus ir priverčiu vilkus j kurios siekiame? 
žiemos badu išpirkti savo vasaros Gruodis atsakė maloniu šyps-
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VALDYBA IR DIREKTORIAI 
linki visiems savo klientams ir rėmėjams 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

METROPOLITAN 
BANK&TRUSTCO. 

Established — 1914 

2201 W. Cermak Rd., Chicago, 111. 60608 
Tel. — CL 4 -1000 

Deposits Insured to $20.000.00 by F.D.I.C. 

noji tiesa yra maloninga žmonių 
giminei. —Tai pasakęs, jis atsi
stojo išeiti. 

— Aš išeinu, — jis tarė, — 
nes turiu nemažai ką atlikti. 
Man reikia pasnigti, o paskui 
nutviskinti Šv. Barboros patran
ką, vėliau gi paruošti kelią ma
no bičiuliui Šv. Mikalojui ir pasi
dalinti su Dievo Motina jos 
džiaugsmu. Kiekviena diena at
neša naują uždavinį. 

— Mes visi būsime dėkingi, — 
pasakiau ir kalbėjau iš širdies 
gilumos. 

Gruodis nusijuokė, o paskui, 
mąsliai besišypsodamas, priešta
raujančiai mostelėjo: 

— Ypatingai Naujųjų Metų iš
vakarėse!—Jo veidas ir balsas aiš
kiai rodė jį nesant palankų Nau
jųjų Metų išvakarėms. 

— Man sunku patikėti, — aš 
tariau, — kad Naujųjų Metų išva
karės nemėgsta jūsų gruodišku-
mo. 

— Už visa tai jos mane laido
ja, — Gruodis atsakė. 

Į tai aš tegalėjau pasakyti tik 
tiek, kad toks yra gyvenimas. 
Gruodis nieko nebeatsakė. Jis tik 
išmintingai linkterėjo. Tada vy
riausias Metų sūnus išėjo rūpin
tis savo žiemiškais reikalais. Vi-

Verfė P. Gaučys 

Kaled os 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Net ir žvirblis, sakoma, negali 
nukristi žemėn, nesukeldamas 
Dievui rūpesčio. Visas medžiagi
nis pasaulin, yra tarsi neiššifruo 
tas Dievo pranešimas, kurį mis
tikai, menininkai ir mokslinin
kai stengiasi iššifruoti, kar tais 
su daliniu pasisekimu. Tačiau 
r3ktas yra tik Kristaus rankose. 
Kristaus rankose yra rak tas ir 
Lietuvai atgauti laisvę bei ne

priklausomybę. 
Išgirskime Vyriausiojo Lie

tuvos Išlaisvinimo komiteto 
(Vliko) seimo, įvykusio Chica-
goje gruodžio 5-6 d., kvietimą, 
raginant į visą gyvąją lietuvių 
t au tos dalį į Lietuvos laisvės 
talką. Vliko sekretorius Stasys 
Dzikas save pranešime pabr ižė: 

— Laukiame kiekvieno lietu
vio įnašo pagal jo padėtj ir pa
jėgumą, o kiekvienos lietuvių 
organizacijos — pagal jos pa
skirtį- Dėmesys krypsta pirmiau 
sia i intelektualus, dirbančius 
mokslo ir tyrimo įstaigose, ypa
tingai politinių bei teisės moks
lų, istorijos, l i teratūros ir kalbų 
dėstytojus. J ie bendrauja su eli
tu ir dalyvauja sekančios kar tos 
vadovaujančių asmenybių for-
rr-avime. Jų savoje akademinėje 
plotmėje sugestijos, iniciatyva, 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

G E R K L E S LIGOS 
PRITAIKO AKTVrr«-

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 ral. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai Trečiad 
iždaryta Ligoniai priimami susitarus 

Ofjso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. WA!brook 5-5076 

RezkL Telef. 239-4883 

OR. K. G. BALUKAS 
ARrSFRI.IA IR MOTKRr LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S. PulaskJ Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-644b 
Priima lig-onius pagal susitarime 
jei neatsiliepia skambinti 374-8015 

studijos ir veikalai, iškeliant ir, reigojantis reikalavimas. Vlikas 
sprendžiant lietuviškąsias probjiki, kad mūsų intelektualai pa-
iemas, yra mūsų viltis ir, leis- teisins j juos dedamas viltis. 
kitę tarti, pavergtos tautos įpa- K. Br. 

<f ' • % 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
proga sveikinu 

draugus ir pažįstamus, linkėdamas Dievo palaimos 

KUN. JONAS SKRODENIS, 
Šv. Teresės parapijos klebonas 

Kankakee, Illinois 

Tel. 

Vai.: 
antr., 
susitarus. 

ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

j 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. Iki 12 d. 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
pirm. ketv. 1 iki 7 popiet; 
penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 

DR. VL, BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS L I G O 

2801 West 63rd Street 
Kampas 53-čjos Ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakart 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

rrečlad. ir kitu iaiku pagal sutart: 
Ofiso teief. 47B-4042 

RezkL tel WAlhrook S-304?> 

DR. C. K. BOBELIS 
lakštu ir Šlapumo Take 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Klgin 
425 No. Liberty Street 

Boute 25. Elsiin Hlinois 

LinksmŲ Šv. Kalėdų Švenčiy 
linkime visiems mūšy klientams, giminėms, 

draugams ir pažįstamiems. 

P A R A M A 
MAISTU 18 LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

2534 West 69th St. Tel. RE 7-3332 
Sav. J. JANŪŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

" ^ 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pererne 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-24O0 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — X E R \ T IR 

EMOCTVKS LIGOS 
^.RAWFOPJ) MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIM EISIMAS 
Akušerija Ir moterų ligos 

Ginekologine Chrurgija 
6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ml 3-0001. 
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Linksmų Š v . K a l ė d ų Š v e n č i ų 
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems. 

A — J M E A T S 
PRIME CHOICE MĖSA — LIETUVIŠKOS DEŠROS 

2433 West 69th St., Chicago. 111. 60629, Tel. HE 6-6888 
Savininkas ANTANAS PLIENIS 

- v \ J? 

rf UNKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
visiems draugams ir klientams linki 

ANTANAS V A S I L I A U S K A S 
MAISTO KRAUTUVĖ 

1 345 So. 49th Ave. Cicero 50, III. 
TEL.: T0WNHRLL 3-2834 

^ 

UNKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ! 
linkime klientams, draugams 

ir visiems lietuviams 

B A L Z E K A S 
MOTOR 

I N C 

S. Balzekas, Sr. 

"U WILL LIKĘ US" 
CHRYSLER • IMFERIAL 
PLYMOUTH • VALIANT 

DISTRIBUTOR 

4030 Archer Avenue 
Telephone VIrginia 7-1515 S. Balzekas, J r . 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Varnų - rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O E S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai, ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR A. JENKIHS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cieero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-
ir šeštad. tik susitarus. 

Trečiad. 

. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"oontarf ••••»-••-" 

ral. pag .̂1 susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. A. PUSTEL::r S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen \\ 
TeL Ofiso PR 6-7800: Xamų.925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 Sotith Kedzie Avenue 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. 
šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet 
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Linksmų Šv. Kalėdų Š v e n č i ų 

Sveikiname savo klientus ir visus pažįstamus 
LAVERGtfE PrURMfiCi, 50th Ave. ir Mfli st. 

( ,.-, rm HHnois, Phrme 832-MttO 
1 . OSMOT.AK — R. RKIMAN 

Kalbame lietuviškai 
A. L I U T K U S 

^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
LINKIME 

savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

RANCH MOTEL 
W.\LTKR BASČIAI SK AS ^ * * * ' t ' fc C-s> *>^**&**>Sr&i**>^ JOHN ZALGA 

9201 Stony Island Ave. Chicago 17, 111. 
Telef. REsrent 1-3100 

DR. ALG, KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LTGL" IR KRAUJO 
SPECIALYBĖ 

"Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

Tel. — REliance 5-1811 

OR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
S925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIK1Ų n? VAIKC LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BtnbDINO 

7156 South 'Westeni Avenue 
Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
S—S vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad. 

11 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rez. teL 239-2919 

TeL ofiso ir Imto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasden — 3 vai. ir 6—8 vai. vak. 
ISskyru* trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 We*t 71st Street 
Telef HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPLDMOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

( By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, Pūsles ir Prostato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 W. 63rd SL 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
OfLso teL REliance 5-441* 

Rez. GRovelliUl 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki S v. va*. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. "lst Street 

Telefonas 925-82996 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 1f»—12 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-S v. vak. šeštad. uždaryta 

Rezid. teL AVA 5-3099. 

- • • 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

S 5 8 West flSrd Street 
Priima tik susitarus 

Valandos pirmad,, ketv. 5— 
mtrnĄ ? 4 vai. 

vai., 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Ofisas ir rez. 2652 AV. 59tB St. 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir klt« 
laiku pa^al susitarimą. 

Of. Tel. H E 4-2123, Xanra GI 8-6196 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik sositaros 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAftRAS) 

GYDYTOJA TU CHIRURG8 
6648 Soath Aibany Avenue 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—8 ra l 
penkt. ir šešta.:. 2—i popiet 

laiku ^agal susitarimą 
vak. 

Ir kitu 

TeL o««o PR 6-644A, rez. H E 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Vai.: t lkl 4 v. p. Ir 7 lkl g r. v. 

Treč. ir Sefitad. pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sotith Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Varnu 636-4850 
VaL: pirmad., antrad., penktad, 1-4 
ir 6-8 v. v. ketvirt. C-š v. vakaro. 
šeštadieniais l l - l vaL popiet. 

< 



Viduramžių bažnyčios vienas iš charakteringų paveikslų 

VIDURAMŽIU MINIATIŪRŲ 
BAŽNYTINIS MENAS 

ELENA VASYLIŪNIENĖ 

Tipfngoji meno rūšis — mi
niatiūrų menas išsivystė 8 šimt
metyje, Karolio didžiojo laikais. 
Šis menas primena mums mūsų 
modernųjį meną, bet jo atsira
dimas ir eiga nieko neturi bend
ro su šių dienų modernizmu. 
Psalmynai, įvairios šventos 
knygos buvo iliustruotos ir jos 
pasiliko kaip svarbus ir nepamai
nomas dokumentas, iš kurio 
šimtmečių bėgyje išsivystė goti-
nis menas. Kai kas sako kad mi
niatiūra neturi kokios nors ypa
tingos reikšmės, bet tai yra ne-

I tiesa. Tos viduramžių miniatiū
ros buvo kopijuojamos, iš jų buvo 
daromi dideli paveikslai. Minia
tiūrų reikšmė yra labai didelė: 
jos yra tokios pat vertės meno 
kūriniai, kaip ir didieji paveiks

l a i . 
Karolio Didžiojo imperija už-

\ ėmė milžinišką plotą — šių die
nų Italijos, Vokietijos ir Praneūzi-
] jos plotus. Aštuntam šimtmety
je šioji Europos dalis buvo aDgy-
venta įvairių tautų, turinčių įvai 
rų kultūrinį palikimą bei papro
čius. Karolis Didysis stengėsi į-

^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems savo klientams ir draugams 
FRANKS TELEVISION 

& RADIO INC. 
SALES & SERVICE 

3240 S. Halsted St., Chicago 8, III. 
Tel. CA 5-7252 

TV — Radio — Hi-Fi — Air Conditioners — Electric Appliances 
Savininkai Paulius Endzelis, Juozas Bendoraitis 

K 
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X? 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ŠVENČIŲ 
linkime visiems lietuviams. 
AUGEE BELACSKAS, krantav. vedėjas 

ARBET FURNITURE 
2442 West 47th Street, Chicago, Illinois 60632. Tel. FR 6-1100 

Cia rasite visa kas tik jūsų namams reikalinga — geriausios 
kokybės ir už nebrangias kainas. 

vairių tautų kultūrinį palikimą | 
išlaikyti, ir tas atsispindėjo me-Į 
ne. 

Senovės graikų ir romėnų ta
pyba ir ypač skulptūra, kurios pa 
grindė buvo tobulo žmogaus at
vaizdas, seniai buvo užmiršta. 
Barbarai sudaužė antikos dievus 
bei dievaičius, o pirmųjų amžių 
krikščionybė draudė juos imituo
ti kaip pagonybės atvaizdais. 
Piešti tobulą žmogų reikėjo di
delio įgudimo ir didelių studijų, 
ko irgi negalima buvo tikėtis aš
tuntame šimtmetyje. Bet supra- Į 
timas žmogaus vaizdavimo išsi-j 
laikė Bizantijoje. Iš ten plaukė 
Įtaka ir į Karolio Didžiojo valsty
bę. 

Bet Europos šiaurė buvo dar 
i apgyvendinta barbarų genčių, 
[kurie žmogaus vaizdavę nebu
vo. Jie niekad ir didelių meno 

I kūrinių nekūrė. Jų menas buvo 
grynai dekoratyvinis, kuriuo bu
vo išpuošti amuletai, peilių bei 
kitų ginklų rankenos, įvairūs pa-
puošalai. Jų dailininkai buvo iš-

| vyste savotišką dekoratyvinį mo 
tyvą, kuris rėmėsi ratukais, raiz-
gytomis linijomis, pilnas judesio, 
bėgimo. Dar šiaurės tautos žino
jo ir stilizuotą gyvulio vaizdavi
mą. Ir tai buvo viskas. 

j*aiw•-- «30es£r - - -
Krikščionybei plintant, jų tar

pe šis dekoratyvinis menas nebe
teko savo prasmės. Krikščioniš
kame pasaulyje menas buvo rei
kalingas vaizduoti Dievą bei jo 
šventuosius ir apaštalus arba at

pasakoti evangeliją. Su dekoraty
vinėmis figūromis to nepadarysi. 
Reikėjo imtis žmogaus vaizdavi
mo, įdomu, kad šis šiaurės gen
čių dekoratyvinis menas perėjo į 
krikščioniškąją miniatiūrą ir su
darė ten savotišką stilių, kuria
me jungėsi senovinis graikų ele
mentas, perpintas su šiaurietiš
ku dekoratyviniu elementu. 

Visa tai ir sudarė aštuntojo 
šimtmečio meno grožį ir įdomu
mą. Žmogaus figūra buvo piešia
ma, laikantis linearinio principo. 
Svarbiausia buvo šventojo vei
das, todėl ir jis buvo piešiamas 
kuo skrupulingiausiai, o toli
mesnis kūno vaizdavimas sudarė 
vien linijų plaukimo įspūdį, visai 
nesirūpinant kūno formomis. 
Dekoratyvinis grynas piešinys 
buvo naudojamas kaip papuoša
las aplink visą paveiklsą ir jo 
kampinėse dalyse. 

Viduramžiai susikūrė čia sa
votišką minties vaizdavimo bū
dą. Niekam nerūpėjo kopijuoti 
gamtos arba piešti, į ją nusižiū
rėjus. Dailininkui labiausiai rū
pėjo nupiešti šventąjį ir atvaiz
duoti jį kuo geriausiai. Be šven
tojo buvo piešiami dar karaliai 
bei scenos iš jų gyvenimo. Žmo
gaus panašumas niekam nerūpė
jo. Karalius buvo piešiamas di
desnis už kitas figūras, tuo paro
dant jo galingumą. Jo rūbai bu
vo turtingesni už stovinčių ap
link jį, kad jisai atrodytų turtin
gesnis ir geresnis. Niekas nesirū
pino nei perspektyva. Ką norėta 

parodyti svarbesnio, visa tai bu-
^'O dedama paveikslo viduryje, 
figūras net padidinant, o kas 
mažiau svarbu — žemiau, o jau 
angelai ir šventieji buvo viršuje. 
Perspektyva turėjo savo pakaita
lą — tai spalvą; jeigu auksinė — 
tai karališkoji arba dieviškoji 
spalva. Žemė buvo vaizduojama, 
sudedant stilizuotus akmenis vie
nas ant kito, vanduo buvo vaiz-

I duojamas mėlynas ir banguota 
linija. Angelams buvo parenka
mos kuo šviesiausios spalvos, nu
sidėjėliams — kuo tamsiausios. 
Šventiesiems buvo pridedamos 
aureolės, kad juos būtų galima 

l atskirti nuo paprastų kilmingų
jų. Mėnulis ir saulė buvo vaiz-

I duojami galvos pavidalu, viena 
j iš jų pusiau prisidengusi av 
I dėklu. Viduramžių tapyba išvy? 
tė simboliką, kuri buvo gerai pri
prantama ano amžiaus žmogui, 
bet kuri nebeteko reikšmės šian
dien. Ankstyvų viduramžių, 8-

! 10 šimtmečio miniatiūra buvo 
labai ekspresinga, daili ir malo-

i ni. Ji sukūrė šventojo tipą, kuris, 
savo didelėmis akimis žiūrėda-

! mas į tolį, traukė ir žiūrovą į sa-
! vo sukurtą pasaulį. Dailininkų 
Į vardai buvo nežinomi, nes vienu 
I vardu buvo vadinamos mokyklos 

kur knygos buvo rašomos ir ilius-
i truojamos. Raidės, ypač kurios 
pradėdavo knygą ar skyrių, buvo 

| taip pat dekoruotos ir sudaryda
vo savotišką paveikslą. 

Taigi miniatiūrų menas išsi-

i Nukelta j 4 psl.J 

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gruodžio m, 23 d. 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Nuoširdų sveikinimą ir linkėjimą siunčia Cicero lie
tuviams ii visiems bičiuliams Čikagoje ir kitur 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS KUNIGAI: 
Klebonas J. STANKEVIČIUS 
J. VYŠNIAUSKAS 
A. JUŠKA 
A. VILKAITIS 

% m f 

T 

FEDKAL 

• J . -" ra H . . --• 

L I N K S M Ų K A L Ė D Ų 
ir 

L A I M I N G Ų N A U J Ų M E T Ų 
.. Linkime savo klientams. 

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

O F C H I C A G O 

j> 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime savo lietuviams klientams ir 

pažįstamiems 

KAZYS ČESNAUSKAS 
K0NTRAKT0RIUS 

8425 So. Talman Ave., Chicago, 111. 60629 
Telefonas — HEmlock 6-2812 
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J? 

DIREKTORIŲ TARYBA 
JUSTIN MACKIEWICH, Tarybos Pirmininkas 
JUSTĖS* MACKIEWICH, ir., Direktorius 
HELEN KUCHINSKAS. Direktore 
DAN KURAITIS, Direktorius 
LEO GINIOTIS, Direktorius 
JOSEPH PADŽICNAS, Direktorius 
PETER MASSIE, Direktorius 

PAREIGŪNAI 
JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Prezidentas ir Vedėjas 
HELEN KUCHINSKAS, Sekretorė-Iždūrinke 
JOHN CLOEUS, Vyr. Vice-Prezidentas 
DOMINIC CHIAPETTA, Vice-Prezidentas 
ANTON KAŠUBĄ, Vice-Prezidentas ir Kontrolierius 
JOHN LEWE, Vice-Prezidentas 
EDWARD KRYSTON, Vice-Prezidentas 
STASYS BARAS, Vice-Prezklento pavaduotojas 
EDWARD BOGUS, Vice-Prezidento pavaduotojas 
THEODORE BALU A, Vice-Prezideiito pavaduotojas 
DAVID MACKIEWICH, Sekretoriaus pavaduotojas 
LUCY RAILA, Sekretoriaus pavaduotoja 
VACLOVAS DZENKAUSKAS, Paskolų Valdininkas 
BERNARD STONE, Apdraudę Skyriaus Vedėjas 

ADV0KRTAI 
WILLIAM HPPERMAN 
BERNARD KASH 
FRANK KUTĄ 

l 

Linksmų Kalėdų Švenčių 
L i n k i 

klientams, draugams ir pažįstamiems 

R I C H M O N D AUTO SERVICE 
2934 W. 63rd St., Tel, GR 6-3134 ar GR 6-3353 

UŽSIENIO IR VIETINIŲ AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

Savininkas JUOZAS JURAIT1S 
^ 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime visiems klientams 

MARQUETTE FASKIONS 
MOTERŲ RŪBŲ KRAUTUVE 

2438 W . 63rd St. — Tel. HE 4-4321 
S. IR Z . JURKŪNAI 

i 

=? 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems savo klientams ir draugams 

C O M M U N I T Y PHARMACY 
Lietuvių vaistine — C. KARECKAS, R. Ph. 

5000 W. I6th St., Cicero, III. — Tel. 0L 2-0951 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
MŪSŲ KLIENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

l i n k i 

SPOT LITE FOOD MART 
Importuoti ir vietiniai gaminiai 

2812 West Marquette Road 
Chicago, Illinois 60629 " Tel. WA 5-1133 

M. JURGUTIS ir B. UNDERYS, savininkai 

^ 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

M Y K O L A S B A J O R Ū N A S IR ŠEIMA 
LIQU0R STORE & TAVERN 

2500 West 69th St. GR 6-9092 Chicago, Illinois 
VIETOS IR UŽSIENIO GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 

J 

Sr 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gruodžio m. 23 d. 

KARDINOLO WYSZYNSKIO 

Paskutiniu metu padažnėjo I masis to dėsnio, kad kol nėra tarp 
kard. Wyszynskio vizitai Romo-i tautiniai galiojančio traktato dėl 
je. Kiekvieną kartą, kai jis atvyks- j galutinio valstybių sienų nusta-
ta, spauda spėlioja, kokiais rei- i tymo ir pripažinimo, tol vysku-
kalais jis lankosi Vatikane. Su- i pijų valdytojais skiriami tik ad-
prantame, kad pokalbiai, vykstą j ministratoriai. 
už storų Vatikano sienų, lieka , Kard. Wyszynskis tikriausiai 
paslaptis. Tačiau yra manoma, ne kartą šį reikalą kla-
kad kard. Wyszynskis vis klibina beno Vatikae. Galutinis bu-
Vokietijos srities prie Lenkijos pri-1 vusioje Vokietijos teritorijo-
jungtuju (lenkai sako ."atgautų-! je esančių vyskupijų sutvar-
jų") žemių vyskupijų klausimą, j kymas ir jų įjungimas į lenkišką-

Vokietijos sritį iki Oderio-Nei-; šias provincijas, būtų netiesiogi-
sės priiungus prie Lenkijos, ten!nis ir galutinis Oder-Neisės ri-
pateko keletas vyskupijų: Danci
go, Varmijos, Breslavo, Schnei-
demuehl prelatūra ir kitų vysku
pijų dalys. Buvo laikai, tuoj po 
karo, kada valdžia skyrė tų vys
kupijų valdytojais kunigus iš 
taip vad. "patriotų" sąjūdžio, 
valdžios palaikomo ir remiamo. 
Kad neįvyktų skilimas, nes tokie 
valdytojai buvo skiriami be Ro
mos žinios, kardinolui Wyszyns-
kiui pavyko išgauti iš Romos, 
kad toms vyskupijoms būtų po
piežiaus paskirti vyskupai admi
nistratoriai. Šv. Sostas juos la iko 
tik apaštaliniais administrato
riais, o ne ordinarais, laikyda-

ras patriotas. Deja, vis budint iri ir gautų Vatikano antspaudą sa-, Vengri joje nielčo nelaimėjo, tilc 
savo laiku intervenuojant tiek vo dabar vedamai politikai. Atei- i dar daugiau pateko į valdžios 
Vokietijos vyskupų konferencijos I tis parodys, kaip šis reikalas vys- reples, kurias dabar savo rankose 
pirmininkams, tiek ambasadai | tysis ir kokias gaus konkrečias; laiko valdžiai pataikaujantieji 
prie Šv. Sosto, kard. Wyszynskio | formas 
žygiai nebuvo sėkmingi. 

Dabar padėtis ima keistis. Tū
not prieš akis netolimą Vakarų 
Vokietijos ir Lenkjos susitarimą 
dėl sienų, pripažįstant iš vokie
čių pusės Oderio-Neisės liniją ga-

i lutina ir nekvestionuojama, kar-

vyskupai. To bijomasi Lenkijoje, 
i kur iki šiol vvskupų skyrimas pri Kitas kard. Vvvszynskio rupes-! , , - ., * r. . f, -
klausė tik Sv. Sostui. Bet uz to
kią politiką kardinolas tiek val
džios, tiek kai kurių katalikų 
pvz. ("Pax" sąjūdžio) yra kalti
namas užsispyrimu, nenuolaidu-

tis — katalikų Bažnyčios Lenki 
joje santykiai su komunistiniu 
režimu. Jis iki šiol nesileido į 
pigias ir apgaulingas sutartis, ku
rios praktiškai Bažnyčiai nebūtų 

. , , . . ' , . ,., . mu, nesukalbamumu, kas atneša 
. nieko gero davusios, o katalikam D " . . . ., ,! rw i 

dinolas Wyszynsk i spasku t in ian ie j u ž a ė . u s i o s d a r d i d e s n i u s v a r ž t Bažnyčiai uk nuostolius. O kard. 
vizite Romoje norėjo reikalą pa- U ^ ^ t o k i o s e . s u ^ , , . VVyszynskis pirm visko stato val-
skubinti: išgauti minėtoms vys-1 r e z e r v u o t ų <-„., kol™ u 0 u „ , . aidžiai vieną reikalavimą — buv 
kupijoms ordinarų paskyrimą ir į 
pačių vyskupijų įjungimą į Len-, 

Šv. 

problemų, kai valdžia neleidžia Į rajonuose, tūkstančiai tiluneiųjų. 
statyti naujų bažnyčių ten, kur I Religijos mokymo trukdymas, rei 
yra naujai apsigyvenę, pramonės' 'Nukelta į 5 psl. •• 

Kard. S. Wyszynski 

nenorėjo daryti, nes tada jau bū-

\ iduramžiu miniatiūrų... 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
vystė į sudėtingą, įdomų ir savo
tišką meno rūšį. Pagarsėję buvo 
Reimso, Hilderheimo, Cluny vie 
nuolynai ir vietovės. Žmonės pie
šė ne kam kitam, bet Dievo gar- palengvinęs santykius su valdžia, 
bei. Tuo pačiu, Dievą garbinda- j Nepamirškime, kad kard. Wy-
mi, jie sukūrė nemirštamus me-1 szynskis yra ne tik Lenkijos Baž-
no kūrinius. ! nyčios primas, bet drauge ir ge-

kijos bažnytinę sąrangą. At
rodo, ir dabar nepavyko. Jį pra
lenkė Gomulka, išgavęs iš Vaka
rų Vokietijos tai, ko Wyszynskis 
neišgavo iš Vatikano. Net ir jau 
pasirašius sutartį dėl Oder-Nei
sės vakarinės Lenkijos ribos pri
pažinimo, Vatikano spaudos in
formacijos biuro vedėjas paaiški
no, kad Vatikanas dėl galutinio 
sienų DriDažinimo laikosi tradici
nio nusistatymo. Betgi kard. Wy-
szynskis, grįžęs iš paskutinės ke-
ionės į Romą šių metų lapkri

čio mėn. gale, pareiškė, kad po
piežius padarysiąs dėl buv. Vokie
tijos teritorijoje esančių vyskupi
jų ir katalikų vyskupų statuso ga
lutinį sprendimą, kai tik Bon-
nos-Varšuvos sutartis bus ratifi-
juota. Kard. Vvyszynskis viešai 
taip pareiškė: "Šiuo reikalu esu 
gavęs iš Šventojo Tėvo raštą, 
garantuojantį, kad kai tik bus iš
spręsta juridinė-politinė situaci
ja, Šventas Sostas padarys reikia
mus žygius". 

Kita žinia, kurią kar. Wyszyns 

sau balsą 
vyskupų skyrime 
Ten (Vengrijoje) 
"sutarties" su 

klebonų ir 
ir pan. 
ir po 

Sostu, 
po valdžiai palankių vyskupų 
paskyrimo, katalikai 
mi, kaip ir pirmiau. 

Vokietijos teritorijoje grąžinti ba 
žnyčios ir kitus religinių instituci
jų pastatus, kuriuos valdžia pa
sisavino kaip karo grobį ir už ku-

persekioja-! riuos tikintieji turi mokėti val-
Bažnyčia ' džiai aukštą nuomą. Yra ir kitų 

tų politinis aktas, ko Šv. Sostas! kis parvežė iš Romos Lenkijos ti-
vengia, nes tai ne jo sritis. Bet j kimiesiems yra pop. Pauliaus VI 
toks aktas butų sustiprinęs kardi
nolo autoritetą valdžios akyse ir 

^ 

DAN KURAITIS 

Savo prieteliams, draugams ir bičiuliams linkiu 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

eventuali kelionė į Lenkiją. Sa
vo pamoksle Varšuvos katedro
je kardinolas pasakė, kad esąs ga
limas dalykas, jog popiežius se
kančiais metais gali aplankyti 
Lenkiją gegužės mėn., arba 
rugpiūčio ar spalio mėnesiais. 
Kaip žinoma, Paulius VI norėjo 
aplankyti Lenkiją 1966 m., bet 
Galmulkos valdžia, bijodama pa
bloginti santykius su Sovietų 
Sąjunga, kuri buvo priešinga to
kiam vizitui, popiežiaus kelionei 
nedavė pritarimo. Kaip bus da
bar, sunku pasakyti, nes tarp kar-

11 dinolo ir valdžios yra tuo reikalu 
nuomonių skirtumo. Kardinolas 
nori, kad toji popiežiaus kelionė 
būtų grynai religinio pobūdžio, 
pvz. aplankant tik Censtakavos 
šventovę, o valdžia — kad ji bū
tų valstybinio pobūdžio, nes ta
da popiežius negalės pasakyti 
ko nors prieš komunizmą, dar
gi turės rodyti malonų veidą jį 
priimantiems aukštiesiems val
džios pareigūnams. Tokiu valsty
binio masto vizitu Gomulka tik
riausiai sustiprintų savo prestyžą 

• 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkime draugams ir pažįstamiems. 

ELEONORA IR JUOZAS 
P A D 2 I Ū N A I 

C H I C A G O , I L L I N O I S 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
visiems draugams ir klientams linki 

LEADER LAUNDRY 
AND DRY CLEANERS 

1633 W. 43rd St. Chicago, 111. 

TeL YArds 74800 

Kooperuoja ir remia Sophie Barčus radio šeimos programas. 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime draugams ir pažįstamiems. 

— Viskas namų pagerinimui ir pagrąžinimui — 

SOFIJA IR KOSTAS B U T K A I 
3407 West 7lst Street, Chicago, Illinois 60629 

Telefonas — PRospect 8-2781 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Imkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems. 

Savininkai JONAS ir ERWIN 

«£ 
?% 

%. 

VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ AUTOMOBILIŲ 
(Complete auto service) 

PILNAS TAISYMAS IR APTARNAVIMAS 
ERWIN'S A U T O REPAIR, INC. 
2218 West 69th Street, Tel. HE 4-6900 

CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
mūsLi klientams ir visiems lietuviams! 

/ 
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1. ANDRIULIO LIET. SŪRIŲ ATSTOVAI ČIKAGOJE 

IR APYLINKĖJE: 

STASYS IR MARIJA METRIKIAI 

FARM FOOD COMPANY 
1811 W . 47th St., Chicago, 111., YA 7-8393 
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Sveikinam " D R A U G O " skaitytojus ir bendradarbius su Šventomis 
KALĖDOMIS ir linkim visiems nuotaikingu švenčiŲ bei daug 
laimes ir sveikatos Naujuose Metuose! 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

Grant Works Coal & Oil Co. 
ADOMAS BERNADIŠJUS, Prop. 

W E S E L L F U E L O I L 

16th St. and 49th Court. Cicero, 111. 
R e s . : 1601 S. 49th Cour t Res . P h o n e O l y m p i c 2-9311 

Office P h o n e Olympic 2 -9311 

MUTUAL FEDERAL S A V I N G S 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL. 60608 • TELEPHONE 847*7747 

•Js 

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems savo klientams ir draugams 

DARGIS DRUG STORE 
Mr. & Mrs. CHARLES P. DARGIS 

2425 W. Marquette Road, Chicago, III. 
Tel. HEmlock 4-6050 
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OFFICERS: 
PETER KAZANAUSKAS 

President 
C AŠIMI R G. OKSAS 

Exec. Vice-President 
W ALTE R MISEVICH 

Vice-President 
STEPHANIE SIMONAITIS 

Secretary-Treasurer 
ANTHONY L. LAPINSKAS 

Attorney & Asst Secy-Treas. 

DBRECTORS: 

PETER KAZANAUSKAS 
PETER KRAUJALIS 
ANTHONY L. LAPINSKAS 
WALTER MISEVICH 

CASIMIR G. OKSAS 
JOAN K. OKSAS 

STEPHANIE SIMONAITIS 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems. 

M A I S T O K R A U T U V E 
4064 So. Artesian Avenue Tel. — 247-7871 

Vietos ir Importuoti Maisto Gaminiai 

Savininkas BRONIUS ZABUKAS 
tf 

f 

OFFICE HOURS: 
Monday. Tuesday, Friday 9 am. to 4 p.m. 

Thursday 9 a.m. to 8 p.m. 
Saturday 9 a.m. to 1 p.m. 

No Business Transacted on Wednesday 
PARKING LOT _ Adjoining our Office Building. 

s=ate_ J? 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems lietuviams! 

BORMANN, INCORPORATED 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

618 N . 16th Ave. prie Chicago Ave, 
MELROSE PARK, ILL. — AMBULANCE SERVICE 

Melrose Park Phone FI. 4-0714 
V 
tfr 

^ 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

linkime visiems savo klientams ir draugams 

TULPĖ VALGYKLA 
JTJZfc IR IZIDORIUM ACGAI<ttAI, Sav. 

2447 vVest 89th Street 
^ 



ADVENTAS IR JO PAPROČIAI 
SENOVĖJE 

Prisiminimas iš žemaičiu Kalvarijos padangės 

Iki advento beveik visi didieji 
ūkio darbai yra baigti, tik kur — 
ne—kur dar matyti likučiai ne
suartų dirvų, nenukąstų bulvių 
bei nenuimtų daržovių. Baigusie
ji žemės ūkio darbus lengvai su
randa darbų apie namus, miškuo
se Moterys užsidaro namie. Ten 
jos iki pavasario prasėdi: vienos 
prie ratelių, kitos audimo staklė
se. Ta ip visos turi per žiemą pa
kankamai darbo, kol išaušta mie
las pavasaris. 

Adventas anais žilos senovės 
laikais turėjo daug visokių gra
žių ir savotiškai įdomių papročių, 
bet nevisose vietovėse jie buvo 
vienodi. Kiekviena apylinkė sa
vo tradicijomis ir papročiais sky
rėsi nuo kitų. Čia prisimenama 
Žemaičių Kalvarijos apylinkė. 
Čia adventiški papročiai buvo iš 
tėvų ir senolių laikų, kurie jau 
gyvenimo dulkių storu sluoksniu 
pridengti. 

Advento metu ne tik vienoje 
bažnyčioje buvo matyt, kad yra 
maldos ir susikaupimo metas, bet 
toks vaizdas buvo ir žmonėse, 
mieste ir kaimo gilumoje. Adven
tui prasidėjus, visur nutildavo 
muzika, nurimdavo dainos, juo
kas ir jaunimo klegesys. Jokių pa
silinksminimų, šokių, iškilmingų 
ir triukšmingų balių niekas ne-
beruošdavo. Kiekvienas stengda-

vakarinę jriesmę vadinama "ka- turi kovoti dViem frontais: su į "dialogas" tarp katalikų ir neti-
runką'". Nepamiršdavo prieš ei- marksistinės valdžios pinklėmis kinčiųjų yra imtinas labai atsar-
nant gulti pagiedoti "Labanak- ir su tam tikru progresistiniu re- giai, nepaneigiant jo reikalingu-

formizmu, kuris "aštriai kritikuo | mo. Pagal Wyszynskį} "reikia la
ja kiekvieną, kuris nori pravesti bai budėti, kad dialogas vyktų 
Bažnyčioje atsinaujinimą protin- pagal Sv. Sosto duotas direktyvas, 
gomis ir atsargiomis vidaus re- nes yra pavojaus, kad jis, kaip 
formomis". Kitais žodžiais ta- dažnai atsitinka, nevirstų pokal-
riant, "bet kuria kaina atmainų biu tarp ignorantų, kurie yra kur 

tis". Nusibodus giedoti, vienas 
kuris iš senesniųjų pradėdavo pa
sakoti pasakas ir visokius iš savo 
gyvenimo įvykius, prisiminimus 
ir įspūdžius. Po vakarienės apie 
9 valandą eidavo gulti, bet kiek 

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gruodžio m. 23 d. 
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I 
vosi adventą praleisti su didesniu į v i e n a s čia P 3 1 atsiklaupęs kalbė- į karštligė Vakaruose, pasunkina : ti ir manosi galį kalbėti su visais 
susikaupimu ir nuoširdesniu pa- j ̂ a v o vakarinius poterius. Rytais dfrbą ir Lenkijoje". Taip pat ir ir apie viską... Yra laikas moky-

"naujoji teologija" slepia didelį mui ir laikas pasikalbėjimui. Dia-
pavojų, kuris auga gana spar-' logas neturi atstoti mokymo". 

maldumu. 
Iki saulėlydžio baigiami 

lauko darbai, o sutemus susirink-
da vo į vidų. Čia kiekvienas sto
davo prie savo įprasto darbo. Mo
terys, vienos verpdavo, kitos megs-
davo, siūdavo ar vakarienę virda
vo. Vyrai sukdavo virves ar ba
lanas skaldydavo, o vaikai vieni 
poterių mokydavosi kiti, skaityda
vo ar žaisdavo. Pabaigus ruošos 
darbus ir visiems susirinkus gie
dodavo įvairias šventas giesmes, 
bet kas vakarą būtinai giedodavo 

apie 5 valandą ryto keldavo ir 
v i s j ' kiekvienas, pakalbėjęs poterius. 

eidavo prie savo nuolatinio dar- j čiai. "Bažnyčia turi gintis nuo Į Yra dar ir kitas pavojus — taip i *• 
bo. Prieš aušrą visada pagiedoda- I šio pavojaus ir rodyti, kad teolo- tvirtina kard. Wyszynskis — kad JT 
vo: "Sveika aušra" ir "Valandas" 
Po pusryčių bent kiek prašvitus, j las" 
vyrai išskubėdavo prie dienos dar
bų, o moterys likusios namuose 
sėsdavo prie ratelio ar į stakles, 
o likusios vargdavo su gyvuliais, 
rūpindavosi švara, nepamiršda
vo ir pietų išvirti. 

Advento metu griežtai Drisilai-

(Nukelta j 8 psl.) 

gija yra senas ir pastovus moks-1 ekumenizmas neįgautų "politi
nio pobūdžio". Šis pavojus yra pa-

KARD. WYSZYN5KI0 RŪPESČIAI 
(Atkelta iš 4 pusi.) Dar reikia pridėti valdžios pa-

kalaujant, kad tikybos mokyto- stangas griauti kard. Wyszynskio 
jai t am darbui gautų valdžios'populiarumą tikinčiųjų tarpe, 
leidimą, katalikų išlaikytų mo-jpvz. išreikalavus iš Vatikano 
kyklų likvidavimas ir panašūs antrojo Lenkijai kardinolo (juo 
klausimai, kardinolo nusistaty-1 tapo Krokuvos arkivysk. Voyty-
mu, turi būti pirmiau, palankiai l a ) , kuris turi sudaryti Wyszyns-
išspręsti, o tada bus galima kai-1 kiui tarsi šešėlį ir k t 

Kaip kard. Wyszynskis žiūri ir 

Dėl tos "naujos teologijos" rei
kia paaiškinti, kad valdžia ją 
remia ir propaguoja. Valstybinė 
leidykla "Pax" skiria dideles su
mas išversti į lenkų kalbą, at
spausdinti ir išplatinti daugelį 
Vakarų Europos "naujųjų teolo
gų" veikalų, dažnai kritikuojan
čių dogmas, Bažnyčios santvarką, 
popiežiaus mokymą, sklebiančių 
keisčiausias reformas ir pan. Tuo 
norima daryti sąmyšis katalikų 

našus į pavojų šiandien taip 
madingų prieštarautojų, kurie 
nieko neišmano nei apie Bažny- '• 
čią, nei apie Kryžių, nei apie 
kančią, savęs išsižadėjimą ir au- j 
ką". 

Bet vistik kard. Wyszynskis nė
ra pesimistas. "Dabartinė Bažny
čios krizė bus greitai nugalėta. Į-
vairios klaidos, atsiradusios iš 
perdėtų bažnytinių institucijų re
formų, neteks savos sugestyvinės 

protuose ir sąžinėse, silpnint j ų ^ ? , 5 - Dema^°Sm su laiku nu
tils . Tada ateisiąs tikrųjų prana
šų ir mokytojų laikas. 

Observator 

tradicinį tikėjimą. 

Kard. Wyszynskio nuomone ir 

'S 

bėti ir apie "susitarimą", jei val
džia iš tikrųjų norinti įrodyti ge
rą valią taikingam Bažnyčios ir 
Valstybės sugyvenimui. Iš to ir 
sunkenybės susitarti, susikalbėti. 

Linksmų Kalėdų 
Švenčiu 

linkiu visiems mano 
klientams ir draugams. 

ALBINAS BENIULIS 
5301 So. Talman Avenue, 

Chicago, Illinois 60632 
Telef. RE 7-7083 

BALDŲ PERVEŽIMAS MIESTE 
IR TOLIAU 

kaip vertina Bažnyčios padėtį 
Lenkijoje, skaitome jo pareiški
mą italų žurnale "Relazioni". 
"Lenkijos Bažnyčia veikia skirtin 
gose sąlygose, negu Vakaruose 
Pvz. mes turime veikti be auten
tiškos katalikiškos spaudos, be 
brolijų, be k a t draugijų, be kon
fesinių mokyklų, be labdaros or
ganizacijų. Tai liūdna panora
ma* kuri Vakaruose dažnai pa
mirštama. Štai kokia antroji ko
munizmo veido pusė, o ji nėra 
maloni". 

Toliau kard. VVyszynskis pa-
}! brėžia ,kad Bažnyčia Lenkijoje 

- ^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linki visiems lietuviams 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, 
INC. 

2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 
Chicago, III. 60608 Telef. YArds 7 3278-3279 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, INC. 
parūpina ne tik kelionei bilietus, lėktuvais, laivais, 
traukiniais ir autobusais, bet taip pat organizuoja 
ekskursijas į įdomesnias vietas Amerikoje, Kanado
je, Meksikoje, Pietų Amerikos valstybėse, Europoje 

ir kitur. 

SS 

M Ū S Ų maloniems klijentams linkime 
L I N K S M Ų ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

S. IR J. JAZBUČIAI 
MARY ANNETTE MOTEL 

8910 COLLINS A VE., MLAMI BEACH, FLA. 33154 
PHONE — 865-9258 ir 865-2678 

& 

C U R R E N T R A T E 
On Ali fnsured Savrngs 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems lietuviams 

Š I M A I T I S 
REALTY, INSURANCE 

2737 West 43rd Street, Telef. CLiffside 4-2390 

r^ 

51% 
UŽ CERTIFIKATUS 

LINKSMŲ KALĖDŲ 

ŠVENČIŲ 
Linkime visiems savo klientams, 

draugams ir visiems lietuviams. 

VALDYBA IR DIREKTORIAI 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime pacijentams, draugams ir pažįstamiems. 

DR. & MRS. A. P. STULGA 
2723 West 71st Street Tel. 476-6785 

\ 

LINXSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime visiems mūsa klientams ir draugams 

Š I M K U S 
REAL ESTATE — NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Ave., Chicago, 111. 60632 
Tel. CLiffside 4-7450 V JP 

K. 

LINKSMŲ ŠV. KRLEDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu visiems savo klijentairs ii draugams 

P E T E ' S F O O D S T O R E 
ir "DRAUGO" stotis 

P E T R A S Š M I T A S , s a v . p r i e š š v . Jurg io bažnyčią 
901 W. 33rd Street, Chicago, Illinois 60608, Tel. YArds 7-0087 

^ 

H O U P S — 
Mon., Thurs. 
and Friday 

9 AM to 8 PM 
Tuesday 9 AM 

to 5 PM 
VVednesday — 
closed all day. 
Sat. 9 AM to 

12 noon 

SU P RE ME 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

1751 WEST 47TH ST. INSURED Phone YARDS 7-3895 

JOHN KARN'ER 
Tcwr_ President 

Elected Officials of the Town of Cicero $ 
join in extending Christmas Greetings and tt 
Best Wishes for a Happy and Prosperous S 
New Year to all their friends and neicrh- 5 
bors in Cicero - the Best Town in America. įA 

8 

1 
n 

TED J. ZAREMBA 
Town Supervisor 

JOHN F. KIMBARK 
Town CIerk n 

GERALD R.ESNICK 
Town Collector 

GERALD DOLEZAL 
Town Trustee f 

g 
FRANK A. MUNGAI 

Town Trustee 
BEN DARDA 
Town Trustee 

s 
y* 

OTTO F. DAN'EK 
Town Trustee 

FRANK A. MURIN 
Town Assessor 8 
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Perskaitė hraiiča. duokilr kitiems pasiskaityti 



DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gruodžio m. 23 d. 

BLOGAS NAMAS 
G. SONGINAS 

Mūsų Vilnius skiriasi nuo kitų ši į paprastą veidą. T o veido 
tuo, kad jame daugumas vietovių bruožai daugiau buvo panašūs į 
ir senų pastatų yra susiję su ko- velnio veidą, nors išorinių velnio 
kiais nors įvykiais, apie kuriuos žymių, kaip ragų tarp garbano-
plinta daugybė padavimų ir le- tų plaukų, nebuvo matyti. Skulp-
gendu. Aprašymą kai kurių įvy- tūrcs meniškumas nekėlė abejo-
kių galima rasti Vilniaus bažny- nės, bet veido bruožuose atsispin-
čių ar vienuolynų archyvuose, dėjo piktumo ar klastingumo iš

tik dabar galėjo daugiau padėti apie jį kalbėtų viso miesto žmo-'veidą, negu į namo savininko., 
dtiems, sušelpti vargšus ir pa- nės. Tai sumanė vi š pagrindi- To nepasisekimo paveiktas, susi-! 

<? 
\ 

'•emti bažnyčias bei vienuolynus, 
jo vardas buvo žinomas ir gerbia
mas, kaip gero ir jautraus žmo
gaus. 

Netrukus pirklys Jaugėdas ve-

nių durų j sieną įmūryti savo vei- rinko savo įrankius ir, nereika- ; 

do menišką bareljefinę skulptū- laudamas užmokesčio, išėjo na- • 
r3- mo, pasiryžęs daugiau nebandyti ! 

Tuo laiku Šv. Petro ir Povilo t a m e n a m e dirbti, 
bažnyčiai atremontuoti, didikų; Skulptūra buvo meniška, jos 
Pacų pakviestas, į Vilnių atvyko; s p a i v a i a b a i tiko prie raudonų' dė ir turėjo sūnų, kurį pakrikšti 

jo Lauryno vardu, bet netrukus Į Italijos dailininkas G. Beretti. 
jo žmona mirė. Jis liko vienas su: Laurynas pasiūlė t am dailininkui 
mažu vaiku. Sūnus augo tarp sve-1 tokią skulptūrą virš jo namų du

rų įmūryti, žadėdamas užmokėti timų, nes tėvas mažai jam t u r ė 
jo laiko, bet, senai tolimai gimi
naitei Onai prižiūrint, išaugo 
tvirtas ir sveikas berniukas. 

Sūnui paaugus, tėvas siuntė jį 
į Domininkonų išlaikomą mo-

plytų, įnešdama namui daugiau 
gyvumo ir Įvairumo. Jos buvimas [ 
virš durų pritraukdavo praeivių | 
žvilgsnius, todėl Laurynas ją pali-

25 auksnius. Kaina buvo gana k o įmūrytą, nors ji nebuvo pana-
aukšta, ir dailininkas be svyravi- §j ; ;Q v e i ( į a 

Dailininkas Beretti, kitą dieną 
dailininkas pasi- vėlokai grįžęs iš smuklės, kur su 

rinko juodą gipsą, nes ta spalva draugais vaišinosi vengrišku vy-

mo sutiko. 
Savo darbui 

bet daug jų laikas ar gaisrai su- raiška, kokią mes matome velnio • kyklą, o paskui į Vilniaus univer- geriausiai derinosi prie raudonų n U j r a c Į 0 savo kambarvje ant sta 
naikino, kai kurie liko tik žmo- veido paveiksluose. Ji nebuvo at- j siteta. Vėliau tolimesniam moks- j namo sienų plytų. Neatdėlio- lQ laišką ir storą kapšiuką auksi
nių atminime. 

Tokių padavimų ar legendų a-
pie Vilniaus miesto pastatus yra 
daug. Viena tokių legendų liko 
žmonių atminime iki šių laikų 
apie namą Domininkonų gatvė
je. Jis turėjo "blogo namo" var-
dą. 

Iš datos, atrastos ant namo pa-

stumianti, priešingai, buvo pa- lui siuntė į Paryžių, kur jis buvo damas pradėjo dirbti. Po poros n įų . Laiškas buvo parašytas la-
traukli ir graži. Todėl praeiviai iki 1816 metų. Grįžo, kai tėvas dienų darbo, kai skulptūra buvo bai kaligrafiškai, bet lietuvių 
ne-etai sustodavo prieš namą ir parašė laišką, kad serga ir jam jmūryta , pamatė, kad ji visiškai, kalba, kurią Beretti truputį tik 
gėrėdavosi tuo menišku darbu. ' sunku toliau vesti prekybą. • j nepanaši į namo savininko vei- žodžiu temokėjo. Kapšiuke buvo 

Padavimas sako, kad tuos na-. Grįžo Laurynas pasikeitęs.. Tė- \dą. Nusivylęs savo darbu, skulp- du šimtai auksinių monetų. Kas 
mus po savo tėvo mirties pastatė' vas ir senutė Ona auklėjo jį na-! tirą sudaužė ir pradėjo iš naujo. ' tą laišką parašė ir tuos pinigus 
ir jame gyveno turtingo pirklio mie katalikiškai, skiepijo jam ti- Pabaigęs pastebėjo, kad ir antra p a dėjo ant stalo, Beretti, negalė-
Jaugėdo sūnus Laurynas, grįžęs kėjimo dėsnius, kiekvieną sekma- skulptūra panašumo visiškai ne- j 0 žinoti. Taip pat nežinojo, kas 
iš užsienio, kur ėjo mokslus. 

mato, buvo aišku, kad jis pasta- j Jo tėvas Anupras turėjo turtin-
tytas 1818 metais, bet jau 18211 gą urmo prekių sandėlį Vokiečių 
metais buvo pertvarkytas, pritai- gatvėje ir prie jo 6 kambarių bu-
kant jį vaikų prieglaudai. To na- j tą. Pirklys Anupras Jaugėda bu
mo fasadas po pertvarkymo iki vo kilęs iš neturtingos šeimos. Jo, gedavo veidą"! kitą šoną.' Bet 

tą patį vargšą, sutikęs toli nuc 
bažnyčios, visuomet sušelpdavo. 

dienį vesdavosi į bažnyčią ir mo- turi , tai ir tą sunaikino. Pradėjo i y r a t ame laiške parašyta. Kitą 
kė nepraeiti pro vargšą, jo nesu- trečią kartą. Ir šį kartą darbas | dieną anksti iš ryto su radiniu 
šelpus. Bet dabar Laurynas tai už- ėjo sparčiai, bet ir trečia skulptū- j nuvyko pas savo gerą pažįstamą 
mi'šo. Jis aplenkdavo bažnyčią, r a buvo daugiau panaši į velnio (Nukel ta j 7 pusi.) 
į tikinčius žiūrėdavo su panieka, 
pamatęs vargšą prie bažnyčios, 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime masų klientams, draugams ir 

pažįstamiems. 

• 
MARQUETTE PHOTO 

SUPPLY 

Jr 
1910 metų liko tas pats. Ir dar tėvai anksti mirė. Jis, likęs vienas, 
tais metais buvo galima matyti savo jaunystėje matė daug vargo, 
virš pagrindinių durų įmūrytą Sunkiai dirbdavo, dažnai eidavo Bažnyčia ir religija jam neegzis 

tavo, jis jų nekentė ir griežtai at-l fasados sieną apdaužytą žmo- miegoti alkanas, o gero žodžio 
gaus veido bareljefinę skulptūrą, retai kada sulaukdavo. Bet tos s[sakė j a s kokiu nors būdu pa 

Tas namas 1818 metais skyrė- sunkios gyvenimo sąlygos jo n e - ; r e m t i j a s s u n a u s pasikeitima 
si nuo aplinkinių tuo, kad jo sie- palaužė, jis liko doras, sąžinin-
nos buvo iš gražių raudonų ply- gas, darbštus ir jautrus kito ne-
tų. Jis buvo erdvus, su plačiu kie- laimei. Bet visuomet svajojo tapti 
mu užpakaly ir mūrinėmis arkli- turtingu, kad galėtų savo vaikus 
dėmis dviems arkliams. Prie ark- išmokslinti ir užtikrinti jiems ge-
lidžių buvo erdvus kambarys 
prižiūrėtojui. Tokius senovėje 
statydavosi kur nors priemiestyje 

labai paveikė tėvą. Jis, sieloda-
masis dėl jo permainos, netrukus 
mirė. Laurynas paveldėjo visus 
tėvo turtus ir savarankiškai pra
dėjo tvarkyti tėvo prekybą. 

Sekėsi jam gerai, jo turtai dau
gėjo. Jis nusipirko Domininkonų 

resx;.*f gyvenimą. 
Pradėjo jis prekiauti iš mažų 

santaupų, bet savo gabumais i r j į įvėfe didelį žemės sklypą k ja-
Lietuvos didikai. Šiame rajone jis darbštumu po 20 metų galėjo į- j m e pasistatė namą, kuris vėliau 
buvo neįprastas, todėl tuojau pa-;sigyti urmo prekių sandėlį. Nuo gavo "blogo namo"' vardą. Pirko 
traukdavo praeivio akis. ; tos dienos laimės ratas pasisuko; p ^ ą a r y i ų lengvą prabangų ve-

Dar labiau tais laikais jis sky- jo pusėn, pajamos didėjo, sande- Į žimuką, roges, o 'arkliams pri-
rėsi nuo kitų namų savo barelje-' lis plėtėsi. Po kiek laiko buvo vie-! žiūrėti paėmė jauną vaikiną Pra-
fine skulptūra, įmūryta virš pa- nas iš turtingesnių Vilniaus mies- :

 n o v a r d u > §įs n u o vajkystės dirbo 
grindinių durų. Skulptūra buvo to pirklių. 
juodos spalvos, vaizduojanti Turtai nepakeitė jo būdo. Jis 
žmogaus veidą, bet buvo nepana- liko toks pats doras ir sąžiningas, 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
_ L I N K I -

^; 

Doctor Walter Swiatek 
O P T O M E T R I S T 

2209 WEST CERMAK RD, VIRGtNIA 7-6592 
CHICAGO 8. ILLINOIS 
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Link v » smŲ Šv. Kaiedu Švenčių 
Linkiu visiems savo klientams ir draugams 

ANTANAS VILIMAS 
PERKRAtJSTYMAI ARTI m TOLIMŲ DISTANCIJŲ 

823 W. 34th Pface, Chicago, lllrnols 
Tel. FRontier 6-1832 

tėvo sandėliuose ir labai mėgda
vo arklius. 

Keistas dalykas, Laurynas bu
vo netikintis, nemėgdavo bažny
čios, o jo vežėjas Pranas buvo gi
liai tikintis, savo kambaryje prie 
arklidžių visuomet laikė kryžių ir 
šventus paveikslus ir nebuvo sek
madienio, kad jis apleistų bažny
čią. Jo ponas Laurynas šnairavo, 
bet nieko nesakė, nes tokio kito 
arklių prižiūrėtojo negalėtų rasti. 

Jau po dviejų savaičių arkliai 
atrodė kitaip. ""Buvo gražiai išva-

j lyti, sušukuoti, o karčiai net bliz-
'. gėjo.' Kai Pranas veždavo Laury
ną , tai praeiviai sustodavo pažiū
rėti tų gražių arklių ir praban-

Įgaus vežimuko su vežiku prieša
ky. Tas Laurynui labai patikda
vo. 

Laurynas nepasitenkino gra
žiu raudonų plytų namu. Jis no
rėjo dar daugiau jį išpuošti, kad 
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REIKMENYS FOTOGRAFAMS IR MĖGĖJAMS 

3314 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629 Tel. PR 6 8998 
—/£ 
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L I N K S M Ų ŠV. K A L Ė D Ų 
linkime 

visiems mūšy klientams ir draugams. 

Peoples Coal & Oil Co. 
4917 So, Loomis Blvd., Chicago, Illinois 

- Tel. — YArds 7-3340 
M. ALEKSIEWICZ, savininkas 

V 

Linksmų Šv. Ka!edu Švenčiu 
linkiu visiems savo klientams ir draugams. 

ALFRED J.FANTOZZI 
I N S U R A N C E 

2422 South Oakley Avenue 
N O T A R Y PUBLIC Phone Vl rg in ia 7-7766 

\ = 
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ROOSEVELT F U R N I T U R E 
B E N D R O V E 

2310 W, Roosevelt Rd. SEeley 3-47 M 
Sveikina visus savo klientas, esančius ir būsiančius 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Proga ir Linki Visiems Jas Laimingai ir Linksmai Praleisti. 

ROOSEVELT FURNITURE BENDROVES DIREKTORIAI: 
Mrs. N'ellie Bertulis ir Leonard Blatz 

V 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
l i n k i m e v i s i e m s . 

CAPITOL PHOTO ENGRAVERS 
Dlinois 60133 9860 West Derby Lane, Westchester, 

TELEF. — 681-0055 

Gamina preciziškai visokias klišes. 
^ : 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime mūsij klientams, draugams ir pažįstamiems. 

V. & S. DISTRIBUTORS 
Importuoto ir vietinio maisto urmo prekyba. 

TEL. — 376-6336 
4621 S. Hermitage Ave,, Chicago, III. 60609 
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Linksmu Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Klientams fa> Draugams. 

L. ABARAVIČIUS 
Agentas — New York Life Insuranca Co. 

5907 So. Kedzie Ave. Chicago 29, III. 
Office Tel. 374-4300 Res. Tel. GR 6-4789 

J? 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

MR. ir MRS. PAUL PUTRIM 
BUCERHĖ IR G K O S I R H * 

1446 South 49th Ct Gcero, Iliinois 
Phoaes OLTMPTC 2-7529 

L I N K S M Ų 
K A L Ė D Ų 

IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 
M E T Ų 

l i n k i m e 
VISIEMS GEROS VALIOS 

L I E T U V I A M S 

c/ 

FRANKZOGAS, PRESIDENT 

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

J. ir K. BALTRAMONAI. sav. 
Restorano 

R O T A 
M A R Q U E T T E PAR KE 
6812 So. Western, PR 8-3493 
savo klientams, draugams ir pažįstamiems siunčia nuoširdžias lin
kėjimas Kalėdų švenčia proga. 

tir 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems savo klientams ir draugams 

1 

4040 Archer Avenue ChicagOj Illinois 60632 

Tel. — 254-4470 

RUDAUSKŲ ŠEIMA 
UŽEIGA IR HOLLYWOOD SALE IŠNUOMAVTMUI 

2419 W. 43rd St. Tel. Vlrginia 7-9780 
^ • — f 
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Linksmų Šv. Kalėdų Svsnčių 
Linkime visiems savo klientams ir draugams 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
4065 Archer Ave., Chicago 32, III. Tel. YA 7-5930 

P. NEDAS-NEDZINSKAS 

^ 



BLOGAS NAMAS 
(Atkelta iš 6 pusi.) 

— Šv. Jono bažnyčios kleboną. 
Klebonas kurį laiką buvo Ro

moje, ten išmoko italų kalbos ir 
susipažino su tada dar jaunu, bet 
jau žymiu dailininku Beretti. Jie 
dažnai susitikdavo ir mėgdavo 
lyginti bei ieškoti panašumo tarp 

tfr 

gus. 
Dailininkas nesuprato, nieko m 

| bet, kai klebonas paaiškino, kadį B o r u t a b u s nįaus tas u ž g u n d v 

lietuvių ir italų kalbų. Tas juos j Boruta yra lietuviškas velnias, ! m a - %ero krikščionio, nes 
suartino, ir jie susidraugavo. Kle- j nors ir gudų kilmės, tai jam bu- | v o , p? n* g a^ prisidės prie 

Laurynas Jaugėda savo naujuo 

bonu Beretti pasitikėjo ir, pa
duodamas laišką, prašė išaiškin-

vo aiški klebono priekaištų prie
žastis. Jis paskubėjo paaiškinti 

ti, kas jį parašė ir kam skirti tie į apie Domininkonų gatvės skulp-
du širrtai auksinių 

Klebonas laišką perskaitė. Ja
me buv o parašyta: 

"Did/'i ii Gerbiamas Pone, esu 
sužavėtas Jūsų kūrinio aukštu 
meniškumu ir dėkoju Jums už 
mano veido bareljefą, kurį Jūs 

turą, kurią jis sukūrė nesąmonin
gai ir asitiktinai, be to, už ją net 
užmokesčio neprašė. Klebonas, 
apgalvojęs viską, tarė: 

— Aš matau, kad šiame reika
le esi nekaltas, nors vistiek tų pi
nigų nuo velnio krikščionis pri-

^ 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

P E T E S A U T O R E P A I R 
• 6211-15 S. Damen Ave. Tel. 737-3988 

CHICAGO, ILLINOIS 60636 
PETRAS PIŠNYS, savininkas 

- ^ 

{r 

kestį, kurį su pagarba ir dėkin-jrado išeitį ir ją klebonui pasiūlė 
gumų Jums siunčia 

Jums atsidavęs ir pasiruošęs pa
tarnauti Boruta". 

Beretti buvo tikras, kad pini
gus jam siunčia koks Lietuvos di
dikas, vardu Boruta, kviesdamas 

# = 

| skatikas, nes didikas Pacas yra ir saugojo savo lobius. Jis nebu- buvo gerokai aplamdytas, bet gy-' DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gruodžio m 
šykštokas ir dosnumu nepasižy- vo blogas velnias, lietuvį jis ger- vas. Atrodo, kad tai buvo Boru-
mi. Aš siūlau tokį projektą: jūs bė, bet daugiau kreipė dėmesio į tos kerštas. 
tuos pinigus pašventinsit, ir mes svetimtaučius, atvykusius į Lietu- Visą savaitę Beretti gulėjo lo-

jį atvažiuoti ir papuošti jo rūmus,"Iuos pasidalinsim pusiau. Aš pil-|Vą. voje. Paco atsiųstas gydytojas į-
tai labai nustebo, kai klebonas' n a i t i ^ i u ' kad v i s a s blogumas tų: Labai mėgdavo užeiti į smuk- vairiais tepalais ir kompresais gy-
perskaitęs laišką,' pradėjo jam \ P i n ^ žus, kai jie paragaus švęs-; lę išgerti su kitais porą kvortų dė jo aplamdytus šonus. Aplan-
priekaištauti, kad' jis susidėjo s u t c v a ndens ir išgirs jūsų maldos degtinės, pasikalbėti ir nieko ne- kydavo ir Šv. Jono bažnyčios kle-
velniu ir nuo velnio gauna pini-|žcx^žius- Tokiu būdu bažnyčios siskyrė nuo kitų smuklės lankyto- bonas, kuris stengdavosi jį paguo-

stogas bus atremontuotas, aš tu- jų. Rengdavosi jis įvairiai. Dau- sti ir įrodyti, kad tas atsitikimas 
rėšiu atliekamo skatiko, o velnias giausia dėvėjo bajoriškus drabu-j vis dėlto vertas šimto auksinių. 

žius, bet taip pat labai mėgdavo 
jis sa- svetimtaučio apsirengimą. Už vi-
Dievo sus gėrimus smuklininkui visuo-; se namuose įsikūrė patogiai. Jam 

garbės padidinimo. j met mokėdavo auksu ir grąžos nieko netrūko, jo prekyba didėjo. 
Tas projektas klebonui patiko.! nereikalaudavo. Tokį mokėjimo Jis steigė savo sandėlius kituose 

Jis papylė ant stalo visus auksi-: būdą smuklininkai labai mėgda- j miestuose. Padavimas sako, kad 
nius, klebonas juos iškilmingai j vo, bet žmonėms jis buvo įtarti- j 1820 m. prieš Kalėdas jis nuva-
pašventino, o po to pasidalino! nas, ir jie netrukus išsiaiškino, žiavo į Lydą patikrinti savo san-
pusiau. Davatka Morta, kuri kiek! kas jis yra. | dėlio skyriaus veiklos. Vežė jį ve-
vieną dieną ateidavo tvarkyti j Kadangi kiekvieną kartą atro- žėjas Pranas, pasikinkęs arkliu-
kiebono butą., tvirtino, kad ji sa- | dydavo kitaip, tai atpažindavo kus į lengvas roges, kurios kaip 
vo akimis per rakto skylutę ma- į tik tada, kai jis, už gėrimus mo~ j tik tiko ilgesnei kelionei. 

kėdamas, paberdavo ant stalo 
aukso monetas. Bet tada būdavo 
jau per vėlu, nes jis tuojau smuk
lę apleisdavo ir dingdavo tamso
je. Ne kartą žmonės ruošdavosi 
uždėti jam ant kaklo rožinį, nes šiškes pasiekė laimingai ir, 
tikėjo, kad velnias su rožiniu pernakvoję, Kūčių dieną iš 

no bažnyčios stogas yra kiauras. Į daugiau ką nors sužinoti apie j ant kaklo nustoja savo pragariš- pajudėjo link Vilniaus. 
Kai lyja, tai vanduo laša ant! v e l n i a - B o r u t a > b e t klebono klaus- kos jėgos. Atrodo, kad apie zmo-

ti jis varžėsi. Nutarė paklausti i nių norą Boruta puikiai buvo in-
svetimų, nepažįstamų žmonių iri formuotas ir visuomet visų spąs-
vakare nėjo į paprastą smuklę, | tų išvengdavo, 
bet pasuko į kitą, esančią Pilies Tos žinios pradžiugino daili-
gatvėje, kur rinkdavosi smulkūs ninką Beretti. Jis džiaugėsi, iš- kliai tik žingsniu galėjo bristi per 
bajorai ir didikų aukštesnio ran- j vengęs Borutos pinklių ir net jį g»U sniegą. Esant netoli Vil
go tarnautojai. Ten neteko jam ! apgavęs, bet tas nepatiko pačiam niaus, pametė kelią, nes visi pėd-
vienam nuobodžiauti, nes tuojau | Borutai. Kai dailininkas Beretti ] sakai buvo užpustyti. Arkliai, 
prie jo prisėdo smulkaus bajoro į su bendrininkais ištuštino penk- '• klimpdami sniege, nukrypo į lau-
drabužiuose su ilgais ūsais bajo-1 tą vyno ąsotį ir, mokėdamas už \ kus. Užėjo naktis, niekur nebuvo 
ras ir pasisiūlė padėti ištuštinti! gėrimą, metė ant stalo gautą iš; matyti jokios šviesos. Pranas at-

Borutos auksinę monetą, vienas! leido vadžias, leisdamas arkliams 
iš dalyvių nusigandęs suriko: Bo-1 patiems ieškoti kelio į namus. 

23 d. 
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teikėtės pritvirtinti virš namo du- įimti negali ir turi juos grąžinti. 
rų Domininkonų gatvėje. Di- Bet italų protas, kai reikalas 
džiai vertindamas Jūsų talentą, sukasi apie pinigus, yra lankstus 
prašau priimti tą smulkų užmo— j ir išradingas. Tai Beretti tuojau j J 

tė papiltus ant stalo auksinius. 
Kai klebonas juos šventino, tai 
jie šokinėjo, kaip gyvi, ir ji girdė
jo, kai jie cypė kaip pelės. Tik 

| pašventinus nusiramino ir nusto-

Klebone, — tarė, — Šv. Jo

jo šokinėti ir cypti. 
Dailininkas Beretti panorėjo 

šventųjų statulų. Jeigu stogo ne- j 
remontuosit, tai visus juos sunai-1 
kinsit Man taip pat reikalingas 

Lydą pasiekė per dvi dienas, 
bet ten užtruko ilgiau, negu Lau
rynas buvo numatęs, ir grįžti į 
Vilnių teko paskutinėmis dieno
mis prieš Kalėdas. Grįždami Ei-

ten 
ryto 

Buvo gili ir šalta žiema, o tą 
dieną pradėjo snigti. Kelionė bu
vo sunkesnė, negu jie numatė. 
Po pietų prasidėjo pūga, kuri kas
kart stiprėjo. Greit sutemo, ir ar 

:smų 
Linkiu savo klientams. 

*^» Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
draugams ir pažįstamiems. 

JOHN 8c BERN3CE S PLACE 
Taverna — užeiga, Brone ir Jonas Badauskdi, sav. 

3238 S. Halsted St„ Chicago, 111. 60608 
Tel. DA 6-9460 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
LINKIME VISIEMS 

MŪSŲ DRAUGAMS IK PAŽĮSTAMIEMS 

J O H N G. EVANS ŠEIMA 
(EVANAUSKAS) 

IR 

MRS. AGNĖS MAŽEIKA 

V 

LINKSMŲ ŠV. K£LŠDŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir drauoams. 

ROYAL BLUE STORE 
A. VALAVIČIUS, A ČEPĖNAS. R. BRENCIUS 

4359 S. Campbeil Ave., Chicago 32, III. Bl 7-9475 
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rūta! 

Nesuspėjęs Beretti apsižiūrėti, 
kai buvo pačiuptas už rankų, ant 
kaklo jam buvo uždėtas rožinis 
ir kumščių smūgiai pasipylė iš 
visų pusių. 

4 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
savo prieteliams ir klijentams linki 

COMPLETE A U T O SERVICE 
STASYS DAPKUS, savin. . 

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE 
4542 S. Western Cliffside 4-2241 

ąsotį vyno, užsakyto Beretti. 
Prie jų prisijungė aukšto rango 
Sapiegų tarnautojas ir užsimezgė 
gyva kalba ne tik apie dabartį, 
bet ir apie praeitį. Kai Beretti pa
klausė apie Borutą, tai bajoras 
tuojau išvedė jo visą heraldiką. 

Velnias Boruta prieš pora šim
tų metų atvyko iš Gudijos. Anks
čiau jis vadinosi Borkus, bet Lie- j Žmonės tikrai džiaugėsi, kad 
tuvoje iš lenkų priimtu papročiu bent vieną kartą jiems pavyko 
savo vardą pakeitė į Borutą, nes Borutą sučiupti, ir nesigailėjo 
tas vardas gražiau ir bajoriškiau \ kumščių bei lazdų smūgių. Ir tik 
skamba. Jam čia Lietuvoje labai\ tuo laiku užėjusiam i smuklę lie-
patiko, ir jis nutarė nuolat čia tuvių dailininkui, kuris gerai pa-
pasilikti. Įsikūrė Kernavės pilies' žinojo Beretti, pavyko jį išlaisvin-
griuvėsių požemiuose ir ten nešė į ti nuo įniršusios minios. Beretti 

Aplink buvo reti krūmai ir me- i 
džiai, bet ir tuos pastebėdavo tik 
priartėjus arčiau, nes vėjo neša
mas sniegas lipdė akis. Po kiek 
laiko arkliai sustojo. Pranas išli
po iš rogių, priėjo prie arklių, 
paglostė, paplakšnojo delnu 
per kaklą, bet arkliai stovėjo, pa
statę ausis, ir neramiai trynė snu-

(Nukelta į 8 psl.) 
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SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS 
klientus, artimuosius, pažįstamus kaip vietoj 
taip ir dideliuose toliuose gyvenančius. Ra
mybe ir džiaugsmas tepripildo VISŲ širdis. 

« * . 

MARQUETTE FOODS 
2943 W. 7Įsi St., Chicago, Illinois — 60629 

VIKTORAS ir EUGENIJA BACTNSKAI, sav. 

: ^ 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

RED'S PLACE 
Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti 
WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav. 

2200 West Cermak Rd. Chicago, I1L 
Telefonas Vlrginia 7-8874 

& 
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Linksmų Kalėdų Švenčių 
linkime mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems. 

JURGIS IR TERESĖ PEČKIAI 
1500 S. 49th Ave., Cicero, III. 60650. Tel. 863-9344 

S V E T A I N E I E B A R A S 

^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Klientams ir Draugams 
CHERRY MEAT PACKERS. INC. 

= ^ 
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4750 S. California Ave,, Chicago, 111. 606.32 VA 7-1200 

/iena' \i daugiausiai Dtrkam 
^nyg4 >ra jūrės Daužvardienė 

P0PULAR LITHUANIAH 
R E C I P E S 

;oje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą 
arba suras naują, iki šiol nėra 
gautą, kurių čia yra virš 200. 

Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei 
mininkauti moterims. 

Kaina tik 2.50 doL galima gau 
ti DRAUGE. 

Illinois gyventojai prie 
kainos prašemi pridėti 
mokesčiams, 

E U D E I K i S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermrtage Avenue 
Telefonas — YAids 7-1741-2 

\%% - - 20Cį — 30% pigiau m o k ė s i t 
už apdraudą nuo ucniea ir a u t o m o 
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 % Wes* 95th Street 

Chicago, n i inots 
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339 

G C L E S 
Vestuvėms, banketams, la idotuvėms 

ir kitokioms progoms 
O U 2 A U S K B 

Beverly Hills Gėlinyčia 
244.*? W. «3rd Street, Chicago, Dl inois 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S Ū N U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 VVesi 71 si St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50tti Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AFKŠTf: AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Perskaitė Dransla. duokite kitiems nasiskaitvii 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria* 

\ 

r ^ 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Bičiuliams ir klijentams linki 

STEFA IR BENAS DUNDAI 
UŽEIGOS Savininkai 

Galite srauti pirmos rūš ies importuotų ir vietiniu gertmg 

4830 W. ISth Si. Tel. T0w*liall 3-1617 
« ( , 

V ? 
CICERO 5#, H X J N Q I S 4 

= ^ 1 

^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
— l i n k i m e — 

savo klientams, draugams ir pažįstamiems. 

R I C H A R D S TAVERN 
2659 W. 43rd St., Chicago, UI. — Tel. VI 7 8935 

Savininkai — JESELSKIAI: t*v*s ir sonns 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS \ 
(LACKAWICZ) 

3424 W. 69th Street Tel. REpnbiic 7-1215 jf 
2314 W. 23rd PUce Tel. VIrcinia 7-6672 \ -%i K c K T X T C T->T T T T / T TO 

jį VASAITIS - BUTKUS 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Lituanica Ave. Tel. YA 7-U38-1139 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. California A\e. Tel. LAfayette 3-3572 | 

ANTANAS M. PHILLIPS 

H 1446 S. 50tb Ave.. Cicero, IR, Te? OL 2-100S 

I LEONARD BUKAUSKAS 
SS87 So. Litoanira Ave Tel 

f 

V 4 H « 7-3401 B 

POVILAS J. RIDIKAS j 
3354 So. Halsted Street TeL YArds 7-1911 

I R S Ū N U S 
649 E. lG2nd Street, South Hoiland 

10821 South Michigan Avenue, Chicago 
TEL. - - C© 4-2228 



8 DRAUGAS, trečiadienis 

BLOGAS NAMAS 
, 1910 m. gruodžio m. 23 d. įįįį+įį*** **£*£ ADVENTAS iR J O PAPRGčiAi 

(Atkelta i? 7 pusi.) 

kius į Prano petį. 
Artinosi vidurnaktis. 
— Kodėl nevažiuoji? — nekan

triai paklausė iš rogių Laurynas. 
— Negalima, pone, — atsakė 

Pranas. — Arkliai numato pavo
jų ir nenori eiti. 

— Turi gi botagą, tai para
gink, — paliepė Laurynas. 

Pranas turėjo botagą, bet ar
kliams jo niekuomet nevartojo. 

ir Onos skiepyti gyvenimo dės-

kliūčių pasiekė miestą kaip tik 
tuo laiku, kai iš visų bažnyčių 
sklido kalėdinė giesmė: "Bėkit, 
bėkit, piemenėliai". 

Laurynas parvažiavęs įėjo į 
namus, o Pranas triūsėsi arklidė-

(Atkelta pusi.) 
kvdavo bažnyčios 

niai vėl grįžo į jo širdį. Jam atro- j se p,-je arklių, kurie, linksmai 
dė, kad ir dabar čia laukuose tė- j purškdami, rinko iš ėdžių avižų 

ikarienę paruošdavo, bendrai vi-
nustatvtų pas- ! s a šeima iš "kantičkų" giedodavo 

ninku. Trečiadieniais ir šeštadie- ' įvairias šventas giesmes. Bet daž
niais valgydavo tik pieniškus vai- I niausiai ateidavo kaimynai ir 
gius, o penktadieniais be pieno. bendrai giedodavo: "Kalnus" 
mėsos. Vyrai, be to, dar sušilai- I (Kryžiaus kelius). Baigę giedoti, 

vas laiko jį už rankos, kurioje jis 
vis turėjo Prano botagą. 

— Pone, — prabilo Pranas, — 
bažnyčios varpai skamba: Kristus 
gimė* 

i ., r> kvdavo n nuo degtines bei kortų 
kurio laiko Pranas ,7

V. „ . , . _ . & ., , ^ 
losimo. 1 ik būtinu reikalu teu-

grūdus. Po 
išgirdo stiprius smūgius į prieša
kinę namo sieną. Jis išbėgo į gat
vę ir pamatė Lauryną, plaktuku 
daužantį virš durų esančią daili 

Taip, Pranai, — atsakė ninko Beretti sukurtą menišką 
Laurynas, — tikrai Kristus gimė! 
Stiprus vėjas nukreipė į jų pusę 

naują bangą sniego, lyg norėda
mas tuos žodžius nuslopinti ir 

Ir nebuvo atsitikimo, kad jis kuo panaikinti. 
nors suduotų arkliui. Arkliai klau — Tavo laimė, Laurynai! Pasi-
sė jo balso, ir jis juos valdė tik matysim kitą kartą, — išgirdo 
balsu, todėl Lauryno įsakymo jis storą, užkimusį balsą. Ir vejoj ūmai išgėręs, metė an t stalo auk-

sūkurys, nešdamas sniegą ir švilp 

skulptūrą. 
Po savaitės žmonės pasakojo, 

kad į smuklę Pilies gatvėje vaka
re užėjo nepažįstamas svetimtau
čio drabužiais apsirengęs vyras su 

žeidavo pas kaimynus, bet veng
davo nereikalingų kalbų ir viso
kių šnektų. 

Kai kuriomis dienomis bažny
čiose būdavo laikomi iškilmingi 
rarotai — Mišios. Žmonių į raro
tus visada apsčiai prisirinkdavo. 
Niekas nežiūrėdavo, ar oras ge
ras ir kelias blogas. Galėjo būti 

nevykdė. Laurynas supykęs pasi
lenkęs išplėšė iš Prano rankų bo- damas, praūžė pro juos ir dingo 

tarp krūmų. 
— Čia Boruta, — tyliai praš

nibždėjo Pranas. — Tai jis mus 
klaidino ir laukais vedžioja. 

tagą ir užsimojo suduoti ar
kliams. 

— Viešpatie, gelbėk mus, — 
balsiai sušuko nusigandęs Pra
nas. 

Nesuspėjo Laurynas suduoti 
botagu arkliams, kai iš tolo išgir
do bažnyčių varpų garsus, ku
riuos pūgos vėjas nešė į jų pusę. 
Tolumoje iš slėnio įvairiaspalvis 
šviesus stulpas pakilo į dangų. 
Laurynas apstulbęs klausė varpų 
garso ir be judesio žiūrėjo į švi 
sos stulpą. Jis atsiminė vaikystės 
dienas, kai jis su tėvu ir senute 
Ona eidavo į bažnyčią. Tėvas lai
kydavo jį už rankos, ir jis tuo 
buvo patenkinatas ir laimingas, 
jausd; mas tvirtą tėvo delną. 

Iškilmingai skambėjo bažny
čios varpai, o daugybės žvakių 
apšviestoje bažnyčioje buvo di
džiausia spūstis įvairių luomų 
žmonių, kurių veiduose spindėjo 
Kalėdų šventės nuotaikos. Jis ži
nojo, kad tą naktį gimė Kristus, 
apie kuri senutė Ona jam pasako
jo. 

Vaikystės atsiminimai, kaip jū
ros banga, užliejo jį, nuplovė vi
sas abejones, atsiradusias esant 

Pūga nurimo, vėjas nustojo, vi
sur buvo tyla, tik varpų iškilmin
gi garsai plito apylinkėje. 

Pranas priėjo prie arklių. Ar
kliai ir rogės buvo apie tris žing
snius nuo stataus skardžio. Apa
čioje buvo didžiulė duobė, iš ku- ' n į a j apdovanojo visus savo ta 

raiščiais aprišta galva. Jis užsakė d i d ž į a u s i a P^ga ar didelis lietus 
pusę kvortos stiprios degtinės. Ją l r u z P u s t y « geliai, tokios kliūtis 

nuo ėjimo į bažnyčią žmonių ne
sulaikydavo. Šventadieniais na
muose likdavo tik tiek žmonių, 
kiek reikalinga vaikų ir gyvulių 
priežiūrai. Jokių kitų priežasčių 
niekas nežinojo. Laike advento 
kiekvienas laikė pareiga atlikti iš
pažintį. 

Šventadienio vakarus praleis
davo bendrai visa šeima. Kol va-

sinę monetą ir, skubiai iš smuk
lės išėjęs, dingo tamsoje. Žmo
nės suprato, kad čia buvo Boruta 
su sudaužytu veidu. Nuo tos 
dienos Boruta daugiau tarp žmo
nių nesirodė, nes jo veidas buvo 
taip sužalotas, kad kiekvienas jį 
iš karto pažintų. 

Didelės permainos įvyko Lau
ryno gyvenime. Po kelionės į Ly
dą jis savo gyvenimą pasuko k i 
tu keliu. Pardavė sandėlius, dos-

dar bendrai pasimelsdavo ir po 
vakarienės išsiskirstydavo. 

Adventas iš žilos senovės bu
vo laikomas maldos ir susikau
pimo laikotarpiu. Netolimoje pra
eityje jaunimas advento metu 
pradėjo galvoti apie vedybas ir 
planuoti, kaip susirasti visokerio
pai tinkamą gyvenimo draugę. 
Pasiturintieji vyrai stengdavosi 
advente šerti gerai širgus, kad 

gražiau atrodytų, įsigydavo pui
kias roges ir įsitaisydavo gražius 
pakiktus, kad po Kalėdų švenčių 
turėtų kuo važiuoti į zalietas 
(piršlybas). Iš anksto pasiųsdavo 
pasiuntinius, kurie įvairiais ke
liais skubėdavo ir belsdavosi į tų 
namų duris, kur gyvendavo pa
siturį ūkininkai. Ten savininkų 
dukros laukdavo ir iš anksto nu
jausdavo, kad ir advento metu 
atžvangės piršliai. Dažniausia to

kiais piršliais būdavo žydeliai, -a vestuvės. Be ilgesnes ^ ^ ^ 
kurie kaimuose supirkinėdavo tės ir pažinčių, dažniausiai Jokių 
skudurus, šerius ir sykiu pardavi- jaunavedžių gyvenimas būdavo 
nėdavo adatas, siūlus, šukas ir ki- gražus, tvarkingas ir susilaukda-
tas smulkias prekes. vo grąžai- prieauglio. 

Po Kalėdų nuvažiuodavo pirš- /• Ervydis 
liai ir po kelių savaičių įvykda-

l ^ 
= ^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime 

visiems parapijiečiams, veikėjams, draugijoms ir pa
žįstamiems. Sveikiname taip pat "Draugo" štabą ir 
visus katalikiškosios spaudos platintojus linkėdami 
jiems kogeriausio pasisekimo. 

V I S Ų Š V E N T Ų PARAP. KUNIGAI: 
P. LUKOŠIUS V. Mikolaitis 
A. STANEVIČIUS č. AUGLYS 
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arkliai būtų šokę pirmyn, tai visi 
būtų nuriedėję į tą duobę ir už-
simušę. 

Dangus prasiblaivė. Pasirodė 
žvaigždės ir mėnulis. Jie pažino, 
kad buvo Panerių kalnuose, o 

i e - I r i c s v a s a r o s m e t u ž m o n ė s i m d a " | nautojus, savo vežikui Pranui pa-
vo statybai žvyrą. Jeigu Laurynas dovanojo arklius, vežimuką, ro-
būtų sudavęs arkliams botagu ir j g e s j r p r į e d o penkis tūkstančius 

auksinių, kad jis galėtų savaran
kiškai verstis. Domininkonų vie
nuolynui padovanojo savo namą 
Domininkonų gatvėje ir tris tūk
stančius auksinių įrengimui vai
kų prieglaudos. Šv. Jono bažny-

apačioje, slėnyje, buvo Vilnius, čįa j davė penkis tūkstančius auk-
kurio bažnyčių varpų garsus jie s į n j ų naujam bažnyčios stogui, 
girdėjo. Pranas apsuko arklius su Dosniai apdovanojo visus varg-
rogėmis, bet Lauryno rogėse ne- šus, kuriuos rado prie bažnyčios, 
buvo. Jis klūpojo sniege ir, nulei- 0 universitetui ir mokykloms pa
dės galvą, meldėsi. Pranas priėjo skyrė dešimt tūkstančių auksi-' 
prie jo ir palietė jo petį. n ių . Sutvarkęs savo turtą, išva-

Pone, — pasakė, — važiuo- ž i a v o į Romą ir t en įstojo pran-
; ciškonų vienuolynan. 

atsikėlė ir Žmonės tvirtino, kad po kelio
likos metų jį matė vienuolio rū
bais Vilniuje ir jis net 1831 me
tais dalyvavo sukilime prieš ru
sus, bet apie tai mažai kas žmo
ni a. 1911 metais Šv. Jono bažny
čios archivuose rado pageltona
vusį laišką, kaligrafiškai parašy
tą, prisiunčiant du šimtu auksi
nių už skulptūros darbus. Laiškas 
buvo pasirašytas — Boruta. 

kim namo. 

Laurynas sunkiai 
jam ilgesnį laiką užsienyje. Tėvo Prano padedamas, įlipo į roges. 

% 

Linksmų Šv. K a l ė d ų Švenčių 
linkime 

MŪSŲ KLIENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

B A L T I C B A K E R Y 
NAUJOSE, ŽYMIAI PADIDINTOSE PATALPOSE 

4627 So. Hermitage Ave. Tel. LA 3-1510 
CHICAGO, ILLINOIS 60609 

B A L T I C B A K E R Y lMarquette Pke) 
2616 West 69th Street — Telef 737-6784 

^ \ . 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
L I N K I 

SOPHIE BARČUS 
ŠEIMOS RADIO 

ALDONA IR FELIKSAS DAŪKAI 

7159 S. Maplewood Ave. Te l . H E . 4-2413 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

SOPHIE BARČUS RADIO ŠEIMOS PROGRAMOS 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 10 Iki 11 vai. ryto. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
VISOS PROGRAMOS Iš WOPA, 1490 kil. AM 

^ 
^ 
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MERRY CHRISTMAS TO ALL OUR FRIENDS 

WEST LAWN SERVICE STATION 
NORM & PAUL 

Tuneups - Brakes - Mufflers - Tires - Wheel Balancing - Batterie* 
4425 W. 63rd Street, Chicago 29, III. 

63rd and KEN'NETH 

Phone POrtsmou'h 7-9762 

tf 

NEIŠSPRENDĖ KLAUSIMO 

Vilniuje buvo s t a tomas dide
lis namas. Statybos prižiūrėto
j a s atsisakė parti jos įsakymui 
mūryt i skliautus, kol betonas 
tinkamai nesukietėjęs. Už par
ti jos įsakymo nevykdymą poli
cija jį areštavo ir išsiuntė į 
darbo stovyklą. J o įpėdinis dir
bo kaip buvo įsakyta, tačiau po 
dviejų dienų skliautai įgriuvo. 
I r šį suėmė ir ta ip pat išsiuntė 
į darbo stovyklą už sabotažą. 
Abu ten specialistai susitikę 
svars tė a r geriau dirbti kaip 
reikia, a r pagal part i jos įsaky
mą. 

Linksmų Šv. Ka lėdų Š v e n č i ų 
l i n k i m e 

savo klientams, draugams ir pažįstamiems 
HEALTHY F O O D R E S T A U R A N T 

LIETUVIŲ VALGYKLA 
J u l i j a B i č i ū n i e n e 

3236 So. Halsted St. Tel. D A 6-9837 
V ^ 

•v : ^ 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
l i n k i m e 

PACIJENTAMS. DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

DR. & MRS. P. A T K O Č I Ū N A S 
1405 So. 49th Court, Cicero, Illinois 

Telef. — OLympic 2-4276 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

V I S I E M S S K O L I N T O J A M S 

— IR — 

T A L P Y T O J A M S ! 

U N I V E R S AL 
Savings and Loan Association 

1800 So Halsted Street, Chicago, iii. 60608 
PHONE — HAymarkst 1-3070 

^ s # 
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Sveikiname visus lietuvius ir klientus su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

i 
LINKIME VISIEMS 

LINKSMŲ KALĖDŲ 

ŠVENČIŲ! 

DAPKUS PRINTERS 
Complefe Modern 

O F F S E T - t e l l e r p r c s s 

J 

^ s 

L I N K S M Ų ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems musę klientams, draugams ir pažįstamiems 

GEORGE A. ŠUKYS INSURANCE INC. 
3252 So. Halsted Sheet, CAlumet 5-2520 

d* 

Justina.* Mackevičius, >r. 
STANDARD FEDERAL 

SAVINOS AND LOAN B-V F. S 
VALDYBOS PIRMININKAS 

Justinas Mackevičius, Jr. 
STANDARD FEDERAL 

SAVINOS AND LOAN B-VfS 
PREZIDENTAS 

4192 Archer Avenue, Chicago 32, III. 
^ : 

Harry Seigan šeima ir visi krautuves tarnau 
tojai linki visiems draugams ir klientams 
Linksmų Šv. Kaiedų Švenčių 

SEIGAN CO. 
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVE 

Visi pardavėjai kalba lietuviškai 
4630 So. Ashland Ave. Chicago, 111 

Telef. YArds 7-1272 

<jr 

Linksmų Šv. Kaiedų Švenčių 
linkime 

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems 

1 
u 

{ 
A U D Y K L A „JUOSTA 

STANISLOVAS YURKLS, Sav. 

2448 W. 78th St., Chicago, III. Tel. 737-5529 

r 

V 

Linksmų Šv. Kaiedų Švenčių 
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems. 

C O U N T R Y A U T O & TIRE SERVICE 
TEL. GR 6-7777 24 kotu towing service 

2423 W. 59th Street, Chicago. Illinois 60629 
Savininkas — MIKAS CESAS 

# 

-


