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Žemes ir dangaus žiburiai

PRIE KŪČIŲ STALO

(Eilėraštis gautas iš Sibiro)

Tu neverk, motule, kad prie kūčių stalo 
Yiena kėdė šiemet jau stovės tuščia.
Kad nei auš iš rankos tau baltos plotkelės
Tas. kurs peniai laužė su tavim slapčia.

Mūsų lėktuvas priartėjo prie 
Nevv Yorko, kuriame rengiausi 
praleisti Kalėdas. Apačioje su
žibo miliojonai miesto žiburių. 
Miesto, kuris yra virtęs pasaulio 
sostine. Atokiau nuo didmiesčio 
žiburių aerodromo bokšto švytu
rys vienodai ir galingai be pa
liovos svaidė šviesos pluoštus Į 
nakties gūdžią tamsą. Rodė ke
lią oro keleiviam.

Įsivaizdavau, kaip didžiojo 
miesto žiburių šviesoje milijonai 
skuba iš krautuvės i krautuve, 
retai kuris sumodamas pažvelgti 
i savo laikų nerimą ar Į anuos 
porą tūkstančių metų, besibai
giančių nuo pirmųjų Kalėdų, ku
rias vėl rengiamės sutikti. Gal 
ir anuo metu kiekvienas rūpino
si savo kasdieniniu kąsniu, skur
džia ar ištaiginga pramoga? Gal 
ir anuo tolimu tamsiu metu tik 
atskiri švyturiai svaidė šviesos 
ruožus i ateities tamsą?

Tos minties padilgintas, kai 
tik lėktuvas nutūpė, p.ro miesto 
žiburius leidausi i bičiulio na
mus ir. kai tik buvau paliktas 
vienas sau, išsitraukiau iš lagam
inėlio vyskupo Fulton Sheen 
knygą Life Is VVorth Living. Man 
rodės, joje turi būti skyrelis apie 
laikus prieš Kristų.

kalbėjo ne apie žydus 
pirmąsias Kalėdas. Žydų 

pranašavimai buvo daugiau ar 
mažiau girdėti. Žydai buvo iš
rinktoji tauta, kurioje is kartos 
į kartą ėjo pažadas, kad ateis tas 
kuris išvaduos žydų tautą. Pa
žadas sušvisdavo neaiškia šviesa 
psalmėse, patarlių knygose. Pa
žadas žaibu švysčiojo Izaijo. Me- 
lachijo ir kitų pranašu knygose. 
Per šimtus metų prieš Kristų 
buvo nusakyta, kad Tas, kuri-; 
ateis, bus Karalius, bus pats 
Pievas; kad jis kils iš Jokūbo - 
Dovydo giminės ir gims iš Mer
gelės.

Šiandien su nuostaba seki: juo

prieš

žydai gyyeno tamsesnius laikus, 
didesnę priespaudą, juo tada į- 
sakmiau kalbėjo pranašai apie 
ateisianti išvaduotoją karalių; 
juo didesnė tamsa, juo aiškesni 
buvo žiburiai; juo didesnė des
peracija. juo didesni vilties pa
žadai...

Bet Sheenas kalbėbjo ne apie 
žydus. Jis atkreipė akis Į kitas 
tautas, kuriuos taip pat buvo pa
likęs ilgesys To. kuris turi ateiti. 
Pagoniškojo pasaulio- tamsoje 
sušvinta atskiri didieji protai, 
kurie su nuostabiu aiškumu iš
sako aną laukimą.

Sustoja mintis prie vieno di
džiųjų graikų, apie išminčiaus ir 
mokytojo Sokrato. Tai buvo pa
tys gražiausi Atėnų žydėjimo lai
kai— penktasis amžius prieš 
Kristų. Sokrato mokinys Alkibia
das. neramus politikas ir karo 
vadas, sykį, prieš eidamas į šven
tyklą. užsuko pas mokytoja So- 
ratą ir paklausė:

“Ko aš turėčiau maldauti diev
us?’

Sokratas atsakė:
"Lauk! Lauk išmintingo žmo

gaus. kuris turi ateiti; kuris turi 
mus pamokyti, kaip mes turime 
elgtis Dievo ir žmonių atžvil
giu”.

Alkibiadas tarė:
“Aš pasiryžęs daryti visa, ko 

jis norės. Kada jis ateis?"
Sokratas:
"Aš nežinau kada, bet aš ži

nau. kad jis nori tau gero".

Atverčiau kitą vietą, apie kinų 
išminčių Konfūcl’ą?Tai kinų ti
kėjimo kūrėjas, gyvenęs 551 — 
479 prriš Kristų. Jam priski ia- 
ma daug veikalu. Viename iš jų 
“Moraluose’’. Konfucijus taria: 

"šventasis turi ateiti iš dan
gaus, ir jis turės išmanymą apie 
visus daiktus ir turės valdžia 
žemei ir dangui'

Kova su Dievu Sovietų Rusijoje
nnncius. palikes savo turtus ir 
nuėjęs gyventi neturte, vadino, i 
Gotama. bet jo mokiniai ji pa-

vadino Buddha t.y. “apšviestuo
ju”. Ir jis'gyveno prieš Kristų 
beveik tuo pačiu laiku kaip kinų 
Konfucijus — 563 — 483. Mir
damas jis savo mokiniam kalbė
jo:

"Aš nesu primasis Buddha, 
kuris atėjo į žemę, nesu aš nė 
paskutinis. Aš mirsiu, bet Budd
ha gyvens, nes Buddha yra Tie
sa. Tiesos karalystė išaugs apie 
po pienkių šimtu metų... Tuo 
laiku kitas Buddha kils ir jums 
pasirodys jis pati amžinoji 
sa, apie kokią aš mokiau".

Buddhos mokinys Ananda 
klausė mokytoją.

“Iš ko mes ji pažinsim?’
Buddha atsakė:
'Buddha, kuris ateis po manęs, 

bus žinomas kaip Maitreya, 
tai reiškia: 
Meilė".

Mano vieton šiemet padėk eglės šaka 
Lietuvos eglyno, kuris globė mus, 
O prie jes uždeki Kūčių stalo žvakę. 
Ir sūnaus artumas atgaivins namus.

Kai prie Kūčių stalo maldos žodžiai liesis 
Ir vaikus minėsi sielvarte, tyliai, 
Alane atsiminus, ašara riedės tau. 
Skausmo kalavijai smigs širdin giliai.

pa

o
jis, kurio vardas yra

gimimas buvo suta-Kristaus
tapęs su-Romos imperijos išau
gimu ir galybe. Romėnų biogra
fas Suetonius ( apie 120 pr. Kr.) 
vėl priimė Ateisiančio laukimą. 
Rašė: Gamta augina naują as
menį kuris bus romėnų ka
ralius'. Senatas buvo tokio pri
minimo sujaudintas ir išleido 
įstatymą nepalikti gyvo nė vieno 
tais metais gimusio vyriškos 
lyties kūdikio. Bet įsakymas ne
galėjo būti įvykdytas, nes dau
gelio senatorių žmonos turėjo 
gimdyti... Tai rodė. — kalba vy-

atmosferoje bir o laukimo, kad 
kažkoks didelis karalius turi a- 
teiti į pasauli.

Patvirtino tai ir Romos istori
kas Tacitas savo Tstoi lio’e'. 
"Žmonija visuotinai įsitikinus, 
kad seni pranašavimai, atėję iš 
Rytų, įvyks, ir netoli laikas, ka
da Judėja išaugins Tą, kuris val
dys visatą.

mm

amžius buvo nuostabu.

Bet neverk, motule, mano sengalvėle. 
Laisvė ii- tėvynė Įkvėpė taip mus.
Daug sūnų ir dukrų Kūčių paplotėlio 
Jau nelaužys niekad motinų namuos.

Neliūdėk, motulė, mes tėvų 
Laisvės ryto aušra skelbiam 
Tik uždeki žvakę tu prie Kūčių stalo. 
Kad vieta manoji nebebūt tuščia...

šalėki

Dovanos
KAHLIL GIBRAN

Jūsų dovanos yra menkos, jei 
duodate tik tai. kas jums pri
klauso. Tikrai duoda tik tasai, 
kuris save atiduoda.

Ka turite savo nuosavybėj, 
yra daiktai, kurie verčia budėti 
ir baimintis dėl rytojaus dienos? 
Bet ką gali tai padėti ”Ką duoda 
rytojaus diena gudriam šuniui, 
kuris pakasą kaulą sausam .smė
ly. sekdamas iš paskos piligri
mų. kurie keliauja i šventąjį

Jūsų baimė, kad ko nors rytoj 
t ūks. kyla dažnai ne iš reikalo, 
o iš pačios baimės, kaip trošku
lys to. kuris turi šulini kupiną 
vandens. Ji kankina pats trošku-

Yra žmonių, kurie duoda ma
žai iš to. ka turi daug. Jie duoda, 
kad būtu žinomi, ir tas paslėptas

žemei jų

kai
prašo- 
duodi

Rusijoje kova su 
vedama toliau, 
mas tuo atžvilgiu nėra pasikei
tęs. nes jo ramstį sudaro ateiz
mas. Tačiau praėjęs karas ir po
kario laikai yra kiek apkeitę bol
ševikų kovos su Dievu taktiką. 
Tai pastebi tie užsieniečiai, ku
rie Sovietų Rusiją lankė anks
čiau ir atsilanko dabar. Vienas 
iš jų ,dr. Walter W. van Kirk, 
protestantų kunigas, prieš me
tus lankėsi Sovietų Rusijoje su 
grupe amerikiečių dvasininkų. 
Nors gerai žinome, kad kvies
tiem dvasininkam specialiai pa
rodoma tai, kas su religija riša- 
si ir atrodo “normalu”, vis dėlto 
Kirk radęs kai kurių atmainų. 
Jisai rašo:

“Praėjo 20 metų, kai paskuti
nį kartą buvau Rusijoje. Tada 
man atrodė, kad tikėjimas yra 
jau mirštąs. Maskvoje buvo pilna 
antireliginių muzėjų. Krautuvė
se buvo pardavinėjami konfis
kuoti religiniai paveikslai (ikon
os) niekingom kainom. Daugiau 
buvo norima iš to pasijuokti, ne
gu parduoti. Antireliginė litera
tūra plūdo iš “Bezbožniko” lei
dyklos. Dievo ir šventųjų kari
katūros kabojo gatvių sankryžo
se. Religijos dėstymas buvo už
gintas ne tiktai mokyklose, bet 
ir bažnyčiose. Keturiasdešimt 
vyskupu ir tūkstančiai kunigų 
buvo išžudyti, dar didesni skai
čiai jų ištremti į Sibirą. Kaimų 
bažnyčios buvo paverstos tvar
tais ir sandėliais. Tarp 1917 

. ir 1935 metų iš 46,457 stačiati
kiu bažnyčių teliko 4225. iš 50. 
960 stačiatikių kunigų liko tik

Dievu tebe-
Boiševiz-

5665, iš 130 vyskupų 28. iš 1026' ” 
vienuolynu 37". (Mūsų manymu 
ir tie nurodyti skaičiai dar nėra 
visai tikri).
DIEVO PRIREIKĖ KARO METU

Praėjusio karo metu, kai vo
kiečiai priėjo iki Maskvos, tai 
bolševikinė Stalino valdžia gle- 
bėdamosi šaukėsi pati iotizmo ir 
tikėjimo. Rusam buvo Įkalbėta, 
kad yra šventa pareiga tėvyne 
ginti (nesakė, jog tuo būdu pir
miausia ginamas bolševizmas), o 
tikintiesiems — ginti Dievą. 
Maskvos radijas 1942 kovo men. 
šaukė, kad vi i tikintieji turi sto
ti ginti “krikčionybe ir Kristų, 
kurį norima pakeisti Alfredo Ro- 
senbergo filosofija’. Kaip žino
ma, tasai Hitlerio ideologas ne
pripažino nė Kristaus dievišku
mo nei Jo kilmės iš Dovydo 
(žydu) giminės. Bolševikai tai 
panaudojo propagandai. Tačiau 
jie turėjo duoti ir daugi m re
liginės laisvės. Minėtas Ki k vėl 
nurodo skaičius:

“Iš likusių 4000 stačiatikių 
bažnyčių vėl išaugo arti 20.00 
o. 20.000 iš 5000 dvasininkų 
35.000. iš 28 vyskupų — 73 
Spaudi namas pirmas Sv. Raštas 
po spalio revoliucijos (1917). At
virose bažnyčios žmonių susiren
ka sausakimšai. Tie ;a. tai dau
giausia senoji karta, bet revoliu
cijos pradžioje ji buvo dar jauna 
karta ir ją galėjo paveikti anti
religinė propaganda, bet to ne
padarė Iš pačios jauniausios 
kartos yra taip pat daug tikin
čiųjų. apie 1400 jaunuolių ruo
šiasi i stačiatikių kunigus Jie 
gerai žino, ka reiškia rinktis

Kri taus mokslą. užuot Markso 
ir Lenino. Tikėjimas Rusijoje iš
liko gyvas. Dievo garbinimas 
yra didelė rakštis Kremliaus a- 
teistų akyse. Ką jie tat daro’.’

Mokslo žodis akmens vietoje
Chruščiovas savo 1954 metu 

kalboje “išpeikė” tuos komunis
tus partiečius, kurie griebiasi 
prievartos prieš tikinčiuosius. 
Esą nesuderinama su partijos 
garbingumu užgaulioti tikinčių
jų jausmu. Chruščiovas nurodė 
kitas- priemones kalbėdamas:

“Mok las remiasi faktais, o 
religija bibliškris išsigalvoji
mais. Dėl to yra visai aiškus es
minis skirtumas tarp mokslo ir 
tikėjimas prieštarauja mokslo 
suome.lės mok-lu tyrinėjimai y- 
ra priešingi tikėjimo dogmom. 
Tie dalykai nc-ude inami. nes 
tikėjimas prieštarauja mokslo 
davinam apie žmogų, jo gyveni
mą ir gamtą”

Po tos kalbos uo’iem bezbož- 
nikam parijai e aišku, kad ma
žiau reikia svaidyti akmenis i 
kunigus, altorius ir k’-yžius. o

argumentus”. Kai žmoiiė; la
biau i i-ąmonins. k M mok Jas 
yra tikras, o tikėjimas “žmonių 
išnaudotoju” išgalvotas, tai re
ligijai nebus vietos visuomenė
je. Reikią daugiau apšvietus, 
kad išnyktu “tiko inio tamsa”.

Bet kokia yra to tikroji ap- 
švieta ir kokie mok lini.ti argu
mentai parodo sovietų “Didžio
ji enciklopedija” Atsiverskime

geidimas jų dovanas daro nege
ras. Yra gi tokių, kurie duoda 
mažai, bet atiduoda visa. Jie tiki 
į gyvenimą Ir jo teikiamas gėry
bes. dėl to jų glėbys niekada ne
būva tuščias.

Yra žmonių, kurie duoda su 
džiaugsmu, ir tame džiaugsme 
randa savo atlyginimą. Yra to
kių. kuriem duodant sopa.širdL 
ir tas sopulys yra jų kriktšas. 
Bet yra ir tokių, kuri duodami 
nesigraudžia ir neieško savo 
džiaugsmo nei galvoja apie tai. 
kad duoti yra dorybė. Jie yra 
kaip tos klonio mirtos, kurios 
savo kvapsni skleidžia į visas 
platybes.

Tokių žmonių rankomis Die- 
v as kalba: Jis šysosi 
akimis.

Gera yra duoti, kai 
mas. bet dar geriau, 
neprašomas.

Ieškojimas to. kuriam 
duoti, teikia didesni džiaugsmą, 
negu tai. kad duodi.

Ar daug yra tokių, kurie ne
būtų šio to reikalingi” Visiem 
gali prireikti kito dovanos.

Taigi, duokite dar šiandien, 
kol neatėjo jūsų paveldėtojai.

Dažnai sakoma: "Mielai duo
čiau. bet tiktai tiem, kurie to 
nusipelno"

Medžiai jūsų sode taip nekal
ba. nei jūsų ganyklų kaimenės. 
Jie duoda ir tiem, kurie nieko 
jiem neduoda.

l asai, kam yra duotos dienos 
ir naktys, turi teisę ir į tai. ką 
jus turite. Jis turi teisę apmal
šinti savo troškuli srovele jūsų 
šaltinio, nes jam yra skirta ger
ti iš gyvenimo didžiojo vande
nyno

Kas gi esi. kad kiti turėtų ta
vęs prašyti savo kvėpavimą ir 
klupčioti prieš tave, kad mat} 
tum jų garbe apnuogintą ir žmo
gaus verte nužemintą”

Žiūrėkite, kad būtumėte rasti 
verti duoti, kad Dievo rankoje 
būtumėte įrankiu gyvenimo do
vanom dalvti

reikia

Kas gauna, tenesijaučia ap
sunkintas dėkingumo pareigos 
ir kas duoda, teneslėgia dėkingu 
nio reikalvimu. nes visi esamo 
skolingi Tam. kuris žente davė 
mums motina, o pats yra vi<ų

(Ištraukos iš "The Prophet 
knygos, parašytos l.ebanono 
mastytojo Kahlil Gibran. mirus

Drfi. Gtrard Van Honlhorat



DARBININKAS 1957 ra. gruodžio 20 <L, Nr. 90
: ■ iii »***■

Ji— M es iš Meškuičių
Gretos” okupuo

toje Lietuvoje leidžiamas bol- 
, šeyikinis jaunimo žurnalas, 
spalio mėn. įsidėjo reportažą

ŠvL Kalėdų ir Naujų Mėtų

apiė Meškuičius. Vieną nuot-
- rauką mes čia
- Atkreipkite dėmesį į 1 
š’ stovintį stulpą. Ant jo

garsintuvas (gavarilka). kuris 
nusuktas tiesiai į šventorių. 
Kai bažnyčioje vyksta pamal
dos, garsintuvas paleidžiamas

z garsiai rėkti. Juo skelbiama 
komunistinė propagandą^ truk
doma žmonėm melstis.

pakartojame.

PROGA

Nuoširdžiai sveikiname visus 
parapiečius bei pažįstamus

• ir linkime Dievo palaimos
MSGR. IGNAS KELMELIS 

KUN. P. TOTORAITIS
švč. Trejybės Parapijos Klebonas

NEWARK, N. J.

Žmonių nebuvo matyti nei mokyklos kieme, net kaimo kely
Šv. Kaledy ir Naujų Metų sulaukus

1946 m. rinkimai partiza
no J. Daumanto ir tarybinio 
rašytojo A. Baltrūno raštuose

Vienas Lietuvos partizanų 
vadų — J. Daumantas, prieš 
kelis metus prasimušęs į va
karus, mums paliko doku-

“Demokratiškiausi rinkimai pasauly” buvo. Lietuvoj e

takai

už geležinės uždangos”, kur 
autoriaus pergyvenimais ir 
autentiškais šaltiniais re
miantis, surašyta * Lietuvos 
partizanų veikla 1945-6-7 m. 
m. Lietuvoje, ypač pietinėje 
Lietuvos dalyje. Dabar, ka
da tarybinių rašytojų raštai 
pasiekią mus vakaruose, tu
rim progą kai kurias vietas 
sugretinti, ir mūsų akyse dar 
akivaizdžiai i iškyla Lietuvos 
partizanų veikla, pasireišku
si okupuotoje Lietuvoje anks
tyvaisiais pokario metais.

Duosiu, ilgą tarybinio ra
šytojo A. Baltrūno ištrauką 
iš jo apysakos “Dainavos pa
vasaris”, pabaigoje sugretin
damas ją su partizano J. 
Daumanto “Partizanai už 
geležinės uždangos” knygos pratarė 
ištrauką, liečiančią tuos pa-- ■ 
čius įvykius — 1946 m. vasa
rio mėn. bolševikius rinki
mus okupuotoje Lietuvoje į 
vadinama “Aukščiausiąją Ta
rybą.”

šifinų Julytės pašiurpusius tuosime iš kulkosvaidžių, 
plaukus. — Ir tavo tėveliai 
ateis, ir Onutės, ir visų ki
tų... Juk taip,' mergaitės?

— Kad tėtei koja skauda. 
" Batas miške kulną "labai "nu

trynė...
Mokytoja klausiamai pa- 

. žvelgė į kitus vaikus.
— Mūsų avies apsieriuo- -•

■ jant laukia. Negali šiandien...
— Pačiai liepė greitai pa- 

. reiti...
— Rytoj kuls, tai laiko ne- 

1 turi... Irgi nenorėjo leisti...
“Lyg susitarę visi būtų?” 

" — vos sulaikydama ašaras, 
galvojo pati sau viena moky
toja Almonė.

Laiptais girdėjosi žingsniai: 
kažkas ėjo pas mokyklos ve
dėją Norkūną. Paskui jau 
dviese nusileido žemyn. Su 
vedėju kartu i klasę įėjo pir
mininkas šilinis. Nelinksmai 
apžvelgęs esančius, Norkūnas

ir aplinkiniai keliukai, 
buvo tušti — niekas nebepa- 
traukė rinkiminės apylinkės 
pusėn.

Iš Merkinės vaikomo tele-

Beveik tuo pačiu metu 
tik ne per kaimą, o nuo

šaliomis pakluonėmis — bri
do pusnimis mokyklos link 
Kasiulis. Eiti kaimu, be abe
jo, būtų buvę geriau, — ten 
tarp namų ir medžių nėra 
tiek vietos įsibėgėti vėjui. Ta- 
čiau Kasiulis tyčia pasirinko _______ __
šį k^lią, nenorėdamas atkreip- Stepukas, ir du liaudies gy
ti i save kaimynų dėmesio. nėjai. Visi kiti, pasiskirstę į

“Nueisiu pirmas, tai pas
kui skambės visa apylinkė. Į 
komunistus, sakys įsirašė...”

Per pūgos tirštį neįmano
ma buvo žvilgsniu užčiuopti 
medžių, sodybų kontūrų. Ka
siulis klampojo toliau beveik 
aklai ir, kai prie beržų prie
šai sujuodavo automato vamz
dis. jis vos' neatsisėdo į pus
nį.

kiai atsilikę nuo kitų rinki
minių apylinkių...

Rinkiminėje apylinkėje pa
liko tik Almonė, Budreikų

rą šitaip aprašo: gg
“Neilgai trukus visa apy-

linkę virto tikru frontu. Ap- * 
linkui rinkimines būstines 
pradėjo kilti pavojaus rake
tos. Nakties tylą ardė auto
matinių ginklų kalenimas, 
kartas nuo karto nustelbia-

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU

visus parapiečius, choristus, vargonininką, 
seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius

KUN. P. J. JUSKAltlS

— Gal leisk vaikus namo...
Skaudžiai Sudilgino Almo- 

nei krūtinę.
— Nebesusirinks, manai?

— vis dar netikra, paklausė 
ji-

Ne iš karto atsakė Norkū
nas. Pažvelgė jis į niūrų ši
linį. kramtanti pageltusius 
ūsų galus, išėmė iš kišenės 
sulankstytą popieriaus lapą 
ir, pasivedęs arčiau lempos, 
parodė mokytojai Pakalny
tei.

— Paskaityk šilinis ant 
mokyklos vartų prisegtą rą-

— Stok! — vėjas kažkur 
į šoną nunešė kimų balsą.

Išniro trys apsnigti silue
tai.

Kasiulis juto, kaip krūti
nėje ėmė pasiutusiai šuoliuo
ti širdis. Sutvirtėjo staiga nu-

Didelėmis, vienoje kitoje 
nuo ištirpstančios 

snaigės praskydusiomis rai-

A. Baltrūnas rašo:
“Žmonių nebūvo matyti 

nei mokyklos kieme, nei kai
mo kelelyje...

Neramus Almonės laukimas 
paveikė, matyt, ir vaikus.

— Tamsta mokytoja, o jei
gu nesusirinks? — besiglaus- 
tydamos šlamančiais popie
riniais sparniukais prie Pa
kalnytės, nedrąsiai klausinė- do... 
jo mergaitės, — Kas tada?

Almonė, vis dar slėpdama > vietoje 
nuo vaikų savo nerimą, ne
jučiomis gniaužė rankose no dėmis, buvo parašyta:
sinaitę. ‘^Mokykloje vakaras neį-

— Kaip nesusirinks? Susi- vyks. Kuriems nebrangus sa- 
rinks!... — ji suglostė Luko vas kailis, tuos mes • paagi-

5 Giedraus
Kalėdų

Džiaugsmo
Nuoširdžiai linki visiems parapiečiams ir

Darbininko skaitytojam
KUN. DR. JONAS STARKUS

Sv. Mykolo Arkangelo 
Parapijos Klebonas

. Bayonne, N. J.

IR KUN. ZEMEIKIS

— Kur eini?
— Na,-einu ant tokio rei

kalo...
Vis dar nesusivokdamas, su 

kuo taip nelauktai teko su
sidurti, Kasiulis gūžėsimi 
perstojo mirkčiojo suglumu
siomis akutėmis.

— Į susirinkimą, dėduk, 
reikia eiti, — nutraukė juo
kus pakimęs liaudies gynė
jas (istrebitelis. Rnij.).
y — Vyručiai, aš gi ten ir 
einu, — staiga apsidžiaugė 
žmogutis. Tfu, net pagaugais 
nuėjo, kad jus kur šimtas 
aitvarų?

Po kelių minučių, traukda-

chorkos suktinę, bliksėdamas 
guviomis akutėmis, Kasiulis 
jau pasakojo vyraihs, kaip 
pakeliui vos nenuginklavęs 
liaudies gynėjų būrio...” (Per
galė, 1956 m, ir. 2, psl. 36).

Tuo metu kai pirmoji pas
totė, grįžusi su urna, įsuko 
kieman. Pakiršino girios pu
sėje piktai sutarškė kulkos
vaidis. Vyrai, buvusieji gon- 
kelėse, susižvalgė. Ančiulis 
persižegnojo, pasitraukė nuo 
lango toliau. Kasiulis pasku
bomis užsirišo kiškinės kepu
rės ausis. Po kelių minučių 
jo aukšta kailinė kepurė jau 
dūlavo pakluonėmis.

Norkūnas susirado seržan
tą Janulį.

lygias dalis, kad kiekvienoje 
grupėje pavojaus atveju bū
tų automatas ir šautuvas, 
sėdo į roges ir su urnomis iš
važiavo...” (Pergalė. 1956 m. 
nr. 2, psl. 39).

Mokykloje ir aplinkinių 
pirkių languose viena paskui 
kitą sužibo šviesos.

Niekas, net ir poste buvęs 
liaudies gynėjas nepastebėjo, 
kada ir kaip iš miškoi pusės, 
prisidengdami augusiais pa
kluonėse alksnių krūmais, 
priartėjo ginkluoti šešėliai. 
Tik sutelktinė ugnies papliū
pa staiga sudrebino mokyk
los langus, kažkur gonkose 
sužvangėjo birdami stiklai. 
Pirmąją akimirką, užpūtus 
lempas, sunku buvo susivok
ti: iš kur šaudė, keli buvo 
ugnies židiniai, ir ką dar ga
lima daryti, kad priešas ne
prieitų arčiau. Visi penki 
liaudies gynėjai, turėję auto
matus, sukrito kieme, prie 
tvoros, skirtingose vietose.

Po kelių minučių vėl pasi
kartojo spragus kolkosvaidžių 
kalenimas, šį kartą jau ar
čiau, pakalnėje, kur augo 
trys nusvirtašakiai gluosniai. 
Į tą pusę ir nukrypo liaudies . 
gynėjų automatai, šautuvų 
vamzdžiai. Tačiau nemažes
nis pavojus staiga atsirado 
iš priešingos pusės: nuo kai
mo, kažkur iš tos vietos, kur 
buvo AnČiulio kiemas, viena 
po kitos ėmė švimbti kulkos 
ir, taškydamoš sniegą, smigo 
visai netoli malkų stirtos. 
Patekę tarf> dviejų ugnių, vy
rai nutraukė atsišaudymą, 
šliaužė pasitarti. Tuo metu 
į dangų iškilo raketa ir blau
siai žalia šviesa nušvietė visą 
apylinkę, mokyklos 
kiemą.

Trauktis nebuvo 
jeigu ir būtų buvę
laisvomis rankomis prasimuš
ti į Alytaus plento pusę, tai 
vis tiek jie negalėjo dabar 
palikti banditams rinkiminių 
urnų su biuleteniais, rinkėjų 
sąrašų...

Seržantas Janulis, peršau-- 
tas bėgant kiemu, sukniubo 

vadovavusį liau- prieangėlyje. Paėmęs jo au- 
. Norkūnas pastatė 

i- prie kiekvieno lango po vyrą 
tų viskam pasiruošę ir neiš- ir. liepęs šaudyti tik tuo at- 
sivaikščiotų. Norkūno žinio- veju, kada aiškiai bus mato- 
je buvo dar keturi šautuvai 
— vietos aktyvistų. Laukti, 
kad banditai mėgintų dienos 
metu artėti prie mokyklos, 
vargu buvo galima... Tik 
kartos nuo karto vienoje ar. D^^bal-
k.toje pusėje «r*telMavo ,p lė ]g5fl nr
vienišas šūvis, kurčiai nuai- M ® 
dėdavo trumpa kulkosvai- 2-«• «> 
džio serija. Bet ir to užteko, 
kad ilgesnį laiką visa apylin
kė apmirtų. Ir kaimo gatvė, vadas, tą patį rinkimų vaka-

pastatą.

kur. O 
galima

Nuoširdžiai sveikiname visu% parapiečius, sulaukus

Vėl priartėjome prie taiki
nio. Dėl pekliškos tamsos ne
galėjome pasirinkti geresnių 
pozicijų. Išsidėstėme nuolai
džioj, slidžioj pakriaušėj.

šį kartą bolševikai į mūsų 
šūvius atsakė daug greičiau 
ir daug taiklesne bei tankes
ne ugnimi. Kulkds zvimbė 
pro pat ausis, nenoromis 
lenkdamos mus prie purvinos įg 
žemės. Ugnies taiklumui pa- 
didinti, įgulai talkininkavo S 
bažnyčios bokšte įmontuoti 
stiprūs prožektoriai, kurie, 
sukinėjami, stengėsi apšvies- 
ti mūsų pozicijas.

Iššaudę, kiek buvom numa- 
tę, užsimetėm savo dešimtu- 
kus ant pečių ir, palikę dūks- 
tančius enkagebistus, patrau- 
kerne Dūmiškių link. Nak
ties tamsumoje nepaliauja
mai dangų raižė raketos, gir
dėjom įvairių ginklų kaleni
mą. Kai kur net švietė gais
rai nuo padegtų būstinių. 
Retkarčiais iš pietryčių ausį 
pasiekdavo duslūs sprogimai. 
Tai dzūkai ardė stambesnius 
tiltus.

Nekalto Prasidėjimo Parapijos 
Cambridge, Mass., klebonas

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS PARAPIEČIUS 

SULAUKUS

Patersono Šv. Kazimiero Parapijos 
Klebonas ir Vikaras

KUN. JONAS P. KINTA

KUN. V. DEMIKIS

M

§ NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS PARAPIEČIUS. B
S SULAUKUS B

Kalėdų ŠvenčiųPo vidurnakčio šis vaizdas 
dar sugyvėjo. Sunaikinus te- jK 
lefonų linijas, bolševikai pa- Jg 
sijuto didesniame pavojuje, 
Ryšį su gretimomis ir centri- 
nėmis rinkiminių būstinių 
apsaugomis jie galėjo dabar 
palaikyti tik raketomis ir mo
torizuotais ryšininkais, kurie 
buvo siunčiami tik neišven
giamais svarbiais atvejais. 
Signalinės raketos įvairiomis 
spalvomis nepaliaujamai rai
žė visose pusėse nakties tam
są. Tai mums padėjo orien- 
tuotis žygiuoti tikslia kryp- ’ -Si
timi...” (J. Daumantas “Par-' 
tizanai už geležinės uždan
gos”. psl. 166, 167).

Naujų Metų

:«

Šv. Jurgio Parapija, Brookl/n, N. Y.

KUN. A. PETRAUSKAS, KLEBONAS

KUN, V. MASIULIS

S 
&

šv. Kazimiero Parapijos Nashua, N. H.

Klebonas ir Vikaras

nuoširdžiai sveikina mielus parapiečius, sulaukus
Iš šių aprašymų matome, 

kokiose sąlygose bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje vyko 5©; 
“demokratiškiausi” pasaulyje j© 
1946 metų rinkimai. Tarybi- iC; 
nio rašytojo A. Baltrūno ir j© 
Lietuvos partizano J. Dau- 
manto aprašytieji vaizdai la
bai panašūs.

J. Daumanto pareiškimu, 
prievartaudami žmones, bol
ševikai surinko apie 27-28 
proc. visų galinčių balsuoti 
lietuvių, o klastodami rinki
mų rezultatus, pasauliui pra
nešė, kad lietuvių tauta 96 
su viršum procentaiš' atidavė 
savo balsus už kompartijos 
išstatytus kandidatus.
.Tuo tarpu tarybinis rašy- M 
tojas A. Baltrūnas paskelbė. Jį 
kad jo aprašytoje Pivaiūnų jj- 
apylinkėje balsavo 40 proc. M 
turinčių teisę balsuoti žino 
niM g

Taigi, kur tie 96 procentai ip 
balsuotojų, kuriais bolševi- &£ 
Iro I nocatiH*)

:<
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ

linkime visiems Dievo palaimos bei globos

t <4 VCUlUlfi »UUV’C*’UO| (JI lVClil££1

jį dies gynėjų grupei, liepė dar' tomatą, 
«k..' kartą perspėti vyrus, kad bū 

tų viskam pasiruošę ir neiš-
1

' «< U J v n < I v X v ~

Elizabeth. N. J. šv. Petro ir Povilo Parapijos Kunigai:
KLEB. KUN. M. G. KEME2IS . jį

KUN. V. KARALEVIČIUS ’
KUN. J. PRAGULBKKAS g

mas taikinys, pats laiptais 
užbėgo į savo kambarėlį. Tam
soje slinko šešėliai.

— Pasiduokit arba uždeg
sim mokyklą! — iš apačios

J Daumantas, partizanų kat apgaudinėjo pasaulį?...
Rmj

KUN. J. BUCEVICIUS

KUN. A. VAINAUSKAS

“ R
R 
R

Kristaus Gimimo Šventėje

NUOŠIRDŽIUS LINKĖJIMUS SIUNČIU

mano vadovaujamos radijo valandos klausytojam, 
rėmėjam, bičiuliam ir bendradarbiam, visiems 

linkėdamas skaidraus Kalėdų džiaugsmo, 
o brangiai Tėvy. žemei — Lietuvai 

prisikalti vėl laisvai ir nepriklausomai

JOKŪBAS J. STUKAS

R
R 
R
* 
t1
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Yra toks senas paprotys: prieš Laive buvo keleivių, o ke-
iįplaukiant, laivių denio var- leiviai tai kiekvieno jūreivio 

pas kas pusvalandis skambina. »z--- “ 1 «
Trečią kartą sugaudus var

pui, sustaugė “El-Korano” si
rena, nes jau buvo atėjęs 
laikas pakelti inkarą. Buvu
sia “El-Korano” vadas, toli
mojo plaukiojimo kapitonas 
Antonelli,, laivo vadovavimą 
perdavė savo tautiečiui taip 
pat tolimojo plaukiojimo ka
pitonui Ferrato. .

— Na, sudiev, draugę, pa
sakė jis, imdamas paskutinę 
taurę. — Plauk sveikas. Jei 
matysi, kad vėjas per stiprus, 
ligi Palos plauk stačiai į šiau
rę. Nuo šiaurvakarinio vėjo, 
tokio, koks pučia šiandien,
Ispanijos krantai visada su- ’ 
daro gerą užvėją. - jo šono, laivas dabar atsitie

sė. Drąsesni pradėjo kaišioti 
nosis iš kajučių, o kiti net 

i rizikavo išeiti į pasivaikščio
jimo tiltelį.

nio stuktelėjimo ir, pajutę,

deja, taip yra.
Atrodė’ kad reikalas kryps

ta į gerąją, pusę. Kaip ir bu
vo numatyta, “El-Koranas”, 
tik išplaukęs iš uosto, gavo 
stiprų smūgį nuo šoninio vė-

GLAUDĖ FARRERE

NN(TI5
' ■ 4

I5PANIJO5
kad buvę deny keleiviai ir ke- • :

’■ leives šaute nušovė i apačią ■ .
Tačiau no keletas minučių. rite’ i1“35 sudaryčiau paruošia Chantilly kremą, lia atsigulė. Tačiau nepaisant
N. O. vėjas trimis ketvirčiais 
pasisuko į O. S. O.

Pasviręs Ugi tol ant kairio- “El-Koranas’

puikią bridžio draugiją? Be 
to, ta proga mes jus pavai
šinsime savo paskutiniu iš-

Tai puikiai tiks. O jūs, bar
manai, pasirūpinkite kokte- 
liu. ,

to, atrodė, kad ji vis dar kaž
ko bijosi. Jos geltonų oran
žinių akių išplėsti" vyzdžiai

Paėmęs iš karininko žiūro
nus, Ferrato surado plūdu
riuojantį vandeny įtartą daik
tą, kuris nuo laivo buvo maž-

nuėjo prie ketvirtosios kaju
tės durų.^-

Dešinėje laivo pusėje 
kniauksėjo vienas pasilikęs 
antrasis'kačiukas.

— štai... ji vienintelė vis
ką numatė... šitas kvailas gy
vulys iš anksto nujautė, kad 
čia skandinamos minos, ir 
perspėjo mus apie besiarti
nantį pavojų... Ir dar žmonės 
kalba, kad mokslas yra galin
gesnis už instiktus!...

— Atleiskite, pone kapito
ne, — pastebėjo budintis ka
rininkas.— Jūs, rodos, kal
bate apie miną? Bet juk Vi
duržemio jūrose minų nėra 
prie Marmaros...

— Labai naiviai jūs galvo-

sis po ritualinio rankos pa
spaudimo. -r- Ten mieste per
duok nuo manęs visiems lin- J 
kėjimus. Žinoma, ligi Palos 
aš^ plauksiu stačiai į šiaurę. 
Taip ir buvau nutaręs. Ta
čiau jeigu šiaurys pasuks į 
šiaurryčius, tai man, žinoma, 
teks-su juo susidurti iš . prie-

Antonelli draugo nuomonę 
patvirtino galvos linktelėjimu.

. “El-Koranas” greitasis paš
to garlaivis, septynių tūks
tančių tonų, su trijų tūks
tančių . arklio jėgų varikliu, 
plaukiąs per valandą dvide
šimt dviejų mazgų greitumu 
— buvo vienas iš moderniau
sių ii- ištaigingiausių bendro
vės laivų. Jis plaukė iš Gra
no į Port-Vendres. Kapitonas 
Ferrato jam vadovavo pirmą 
kartą, šis tolimojo plaukioji
mo kapitonas tikrai turėjo 
būti geras jūrininkas, nes 
bendrovė savo gerųjų laivų 
silpniems vadams nepatiki.

Geras jūrininkas niekada

-Jūroje jau buvo visiškai 
tamsu.

Dviem valandom praslin- Kapitonas Ferrato manė, kad 
tas daiktas turi būti netoli 
laivo pirmagalio, kairėje jo 
pusėje. Tai buvo taip aišku, 
kad visi, mačiusieji katės 
baimę, pradėjo nerimauti ir 
žvalgytis į vienas kitą.

— Koks nelabasis čia ga
lėtų būti! — plūdo kapito
nas Ferrato. — Jei kas nors

niekas kitas nematė ir kas 
vis dėl turėjo kur nors būti.

vas nebūtų pakeitęs savo kur
so, jis būtų visai tiksliai į jį 
atsimušęs. Dabar tas tamsus 
daiktas likosi laivo kairėje, 
maždaug per 50 metrų.

Kai laivas prisiartino be
veik lygiagrečiai prie plūdu- 
ruojančio daikto, karininkai 
aiškiai pamatė, kad tai po
vandeninio laivo jau traukia
mi į vandenį periskopai. Lai- 

__  vo sraigtui apsisukus dar ke- 
atsitiktų, mano širdis būtų lis tūkstančius kartų, toje _ 

vietoje sužaibavo, pasigirdo aš nebūčiau'laiku pamatęs 
baisus trenksmas, ir į padan
ges iškilo didelis vandens 
stulpas. Nuo oro ir vandens 
sujudimo “El-Koranas” su
drebėjo ligi pačios savo apa
čios visu korpusu. Karinin
kas meste išmetė iš rankų 
žiūronus, o Ferrato vis tebe
žiūrėjo nejudėdamas.

Staiga vėl įsiviešpatavo 
tamsa, kuri dabar atrodė dar 
didesnė, negu anksčiau buvo. 
Kai įvyko sprogimas, abu ka
rininkai aiškiausiai pamatė 
smengančią į vandenį povan
deninio laivo uodegą. Viskas 
buvo taip aiškiai matyti, kad 
kapitonas Ferrato net pas
tebėjo antenos stiebelį. Po 
to viskas paskendo monoto
niškame jūros ošime, pro ku- lio sveikatą... Jis mus. šian-

laiko, kai prasidėjo tas ne
lemtasis Ispanijos naminisju, kuris yra raudonesnis už 

raudoniausias rožes... Sutin
kate?

Tardamas šiuos žodžius, ka
pitonas Ferrato mandagiai 
pasisveikino su jauna gražia 
ponia’ kurią visi šios linijos 
laivų kapitonai labai gerai 
pažinojo, nes jos vyras buvo 
žinomas- stambus ^pramonin-. 
kas ir su laivų bendrove nuo
lat turėdavo reikalų.

Ponia nusišypsojo, pareiš
kė sutinkanti išgerti koktei
lio, tačiau atsisakė nuo bri
džio.

— Savo kajutėje aš turiu 
draugę, kuri yra daug opes
nė keleivė, negu aš. Todėl il
gesnį laiką palikti ją vieną 
aš negaliu.

— Kaip? Jūsų kajutėje yra 
keleivė? Bet juk jūsų kajutė 
nr. 4! Nejaugi kasininkas 
būtų suklydęs?

— O ne! Jis nesuklydo... 
Mano kajutė tikrai ketvirta... 
Matau, kad jūs esate puikus 
kapitonas. Laive esate tik pir
mą kartą, bet jį pažįstate, 
kaip savo delną.

— Kitaip negalima, ponia. 
Tačiau aš nesuprantu... Juk 
ketvirtoje kajutėje tėra vie
na lova... Ai* ta keleivė jūsų 

padorus laivo kapitonas nepa- draugė0

“El-Koranas” buvo gerai 
pastatytas laivas. Į pasivaikš
čiojimo tiltelį buvo galima 
išeiti tiesiai iš rūkomojo salo
no, nelipant aukštyn ir nesi-

salonas buvo tiesiog sujung- 
ta^ durimis su pramogų salo
nu, kuriame, be kitko, buvo 
pianinas, maži vargonėliai, 
džiazo estrada. Visi baldai 
buvo pagaminti iš ameriko
niškojo erškėčio, riešuto ir 
citrinos medžių. Nemaža čia 
buvo ir blizgančio metalo ir 
brangios odos. Keleivių mie
gamosios kajutės buvo prie
šais, todėl nepatogumais jie 
skųstis negalėjo. Pro gana 
plačius langus jie matė tru
putį nerimaujančios jūros pu
totas bangų viršūnes, žiū
rint pro langą, atrodė, kad 
esi didelėje nuo vėjo banguo
jančioje pievoje, kurioje ga
nosi baltes, žalią žolę skaban
čios avys.

Kapitonas Ferrato pasiro
dė deny, nes jis žinojo, kad 
vienas jo pasirodymas kelei- 

kapitono Antonelli, kuris “EI- laiduoja saugumą. Joks 
Koranui” vadovavo per dvi-

neatsisakys nuo gero patari
mo ir jį priims ne tam, kad 
nepasinaudotų. Gi patarimai

dešimt mėnesių, o prieš tai . sitrauks nuo komandos tilte- 
buvo net metus “Mustafos jūra bent kiek nera-

— O, kapitone... Draugė 
mano lovoje! Ji greičiau su
sirietusi mano ievos kampu- 

buvo ne iš tų, kuriuos gali- — Laikas pamėginti kok- ty prie kojų... Tik nesistenki- 
ma sviesti per bortą. telio, — pareiškė jis linksmai, te atspėti. Tai katė, kurią aš

vežuos į Prancūziją.
— štai kaip... Bet juk ka

tės niekada neserga jūrų li
ga... Vadinasi, jūs galite...

— Ne, negaliu. Nors mano 
katė jūrų liga ir neserga, bet 
ji turės kačiukų...

Kemalio” laivo kapitonas, nu-

Kapitonas Ferrato uostė — Laikas ir prie bridžio sėsti 
vėjo keitimąsi. Vėjas pūtė ne tiems, kurie ji mėgsta. Ligi 
stačiai iš šiaurės, bet grei- pietų dar turime visą valandą. 
Čiau nuo dešiniosios . uosto Ponia Lapara, jūs, rodos, esa- 
būnos. te bridžio šalininkė. No-

kils po pietų, ponios Laparos 
kaimyjiė ketvirtoje kajutėje 
išgirdo silpną kniaukimą ir 
atėjo pašaukti ponią Laparą, 
kuri pagaliau vis dėlto leido
si sugundomą žaisti bridžią. 
šį momentą ponia kaip tik 
žaidė kontra— partiją, nuo 
kurios sūnktf atitraukti' se
ną bridžio žaidėją; Išgirdusi 
naujieną, ji "mėtė tik ką iš
dalintas kortas ir nubėgo pa
sižiūrėti į kajutę. Kajutėje ji 
buvo neilgiau, kaip vieną 
minutę, ir grįžo nešina gra
žiu krepšeliu, kuriame gulė
jo balta kaip sniegas katė ir 
toki pat du kačiukai.

Apspitę ponią Laparą, visi 
džiaugsmingai šūkavo, net 
užmiršę nebaigtą bridžio par
tiją. Atrodė, kad kačiukų gi
mimas padarė .jtaką ir jūrai, 
ir vėjui, neš'šiaurys- staiga 
papūtė iš šono ir pradėjo kil
noti laivo priešakį. Kad būtų 
patogiau keleiviams, budin
tis karininkas įsakė laivą pa
sukti taip, kad jis kuo ma
žiausiai suptųsi. Staigus lai
vo pasisukimas keleiviams 
padarė tokį įspūdį, kokį gali 
padaryti žvarbus rudens vė
jas, staiga įsisukęs į suvytu
sius ir pageltusius lapus: vi
si staiga išbėgiojo į savo ka
jutes. Su kapitonu Ferrato 
ir laivo gydytoju beliko 
keli drąsesnieji, jau iš anks
čiau pažįstą jūros Įnorius. 
Ponia Lapara, kurios nebau
gino blogas, oras, taip pat 
pasiliko, tačiau ir ji -pasku
bėjo į saugesnę ir šiltesnę 
vietą nunešti katę su kačiu
kais. ' ,

Ferrato jau buvo beeinąs 
Į komandos tiltelį, kai jam

sutikti. Tarp Barcelonos ir 
Malagos jų prikaišiojo ir vy
riausybininkai ir sukilėliai. 
Kam? Niekam. Kad sutruk
dytų nekariaujantiems kiš
tis... Mums — man ir jums 
— kištis... Viešpatie, aš įsi
vaizduoju, kas būtų atsitikę, 
jei mes nebūtume pasukę į 
dešinę... Kas būtų buvę, jei

DIENOS
(Eilėraštis gautas iš Lietuvos, autorius nežinomas)

Dienos diena. Rūkai nudryžę, 
lt dūmai, vėju j išgaruos — 
Nuo saulės veido nusigrįžę. 
Vargai paslėps akis delnuos...

O Rytas kels — gyventi, dirbti; 
Nubus žvaigždė, nauja gyva. 
Laisva daina galės paguosti 
Tave, o mano, Lietuva!

llga, kaip skausmo naktys ilgos — 
Karšta, kaip vasaros diena — 
Skambės visiems, kas išsiilgo 
Atpančiotos, laisvos dainos.

Sugers ja klonių jaunos gėlės — 
Aidu kartos štai, laukai...
Ir širdys laisvei pasikėlę
Drauge kartos laisvai, laisvai

nerami...
Ir jis, išėjęs iš salono, iš 

karto šokdamas per dvi laip
tų pakopas, nubėgo i koman
dos tiltelį pas budintį kari
ninką, kuris, rūkydamas ci
garetę, kaitaliojo raudoną ir 
žalią komandos signalus.

— Alio, Fargai! — sušuko 
dar tebebėgdamas Ferrato.'

Karininkas 
pasisveikino su 
ku:

— Klausau,

išsitempė ir 
savo viršinin-

kapitone.
— Nieko ypatingo?
— Jei neskaityti to, kad 

O. S. O. vėjas atsisuko į N. 
E... šitokiam vėjui esant, aš 
nė kiek nesistebėčiau, kad 
mes staiga gautume jo smū
gi iš rytų. Bet apie tai aš 
jums, kapitone, jau buvau 
pranešęs.

Ferrato atsikrenkštė ir nu

tos prakeiktos minos... Kas 
būtų buvę, jei šito iš anksto 
nebūtų jautusi ta kvaila ka
tė? Juk miną ji mums paro
dė. Ji, žinoma tegalvojo apie 
savo kačiukus, tačiau išgel
bėjo visų mūsų gyvybes. Gra
žiai mes būtume atrodę, jei 
“El-Koranas” būtų bakstelė
jęs į miną!

Kapitonas stipriai nusikei
kė, paskui sušuko:

— Jungai, eik ir užsakyk 
dešimt bonkų šampano. Ne
bus per daug... Jūs, pone ka
rininke, nueikite pakviesti 
ponią Laparą’ jos katę ir ka
čiukus. Paprašykite, kad a- 
teitų į didįjį saloną... Išgersi
me visi kartu į Kalėdų Sene-

rį daugiau nesigirdėjo nieko, dien išgelbėjo... Galite jūs 
Įsiviešpatavusią miriing ty- kalbėti, kaip jum patinka, 

lą suardė graudus katės
sispiovė. Pasidairęs po dan- kniauktelėjimas. Atsisukę ka- Jau trisdešimt metų po ją 
gų, jis tarė:

— Aišku. Aš jums ii' nepri- nešančią savo vaikus į tą vie- 
kaišioju, Fargai... Tačiau ar 
jūs nieko nesate pastebėjęs?...
Kabėje pusėje ypač...

Budintis karininkas nuste
bo:

— Kairėje pusėje? Po vėl- : 
iiių, kapitone, nagi -kairėje : 
pusėje krantas, bet jis dar ;

. . toli... žiūrėkite, Palos švie-
Na, čia tai tikrai pui- staiga užkirto kelią gražuolė sas -galima įžiūrėti tik labai '

kus dalykas! Mums tai tik- keleivė, ^kuri truputį prislėg- sunkiai, štai... jos ten... tie- :
ras siurprizas, ponia. Tik įsi- ' tu balsu,tarė: siog... J

' — Pone kapitone... — Palos aš matau, — at-
Ji nebaigė sakinio, tartum sakė Ferrato, — bet kairėje į 

nežinodama, ką toliau šaky- laivo pusėje... priešaky jūs 
ti. nieko nematote?

*• tr- * a-a . — Kas atsitiko? — paklau- Karininkas paėmė į ran-
aš niktž^tauiu3 Mums m S§ nustebęs Ferrato- Ten kas naktinius žiūronus ir aš piktžodžiauju... Mums, ju
rininkams, tai didelė naujie
na... Mes tikime, kad katė

vaizduokite: naujagimiai ka
čiukai laive ir dar kada — 
gruodžio 24 dienos naktį! 
štai mums visiems lemia lai
mę. Po šimts!... Kalėdų nak-

pas jus kas nors negera?... pro juos ilgai dairėsi.
— Kažkas yra mano katei, ■ Iš tikrųjų nieko nema-

tau, — pagaliau atitraukęs 
nuo akių žiūronus, pasakė 

dar niekada nebuvau mačiu- karininkes — Aš nematau 
ei... Atrodo, kad ji kažko bi
jo... Galima manyti, kad ji Paskutinio žodžio jis ne- 
nenon buh luinajame lai- balgė lr vS1 staiga prisldėjęs 
vo šone... prie žiūronus, pradėjo

— Gražiausia!... iš naujo dairytis. — Prekei-

nėra-paprastas gyvulys, kaip 1 
visi kiti. Katės laivuose visa
da buvo ir yra mėgstami gy
vuliai. šita tradicija užsiliku
si dar nuo senovės Egipto lai
kų. Tas pats ir dabar: tik 
pamėginkite iš laivo į jūrą 
išmesti katę, ir laive įvyks .
sukilimas. Jei katė padvesia Kajutė nr. 4 buvo po pa- kimas! Kairėje iš tikrųjų 
laive, tai jūrininkai tiki, kad ^iu didžiuoju laivo salonu, kažkas stūkso... Kapitone, 
būtinai atsitiks kas nors blo- Užteko tik nusileisti dvylika bet jūs turite katino akis... 
ga... Tačiau, jei katė laive laiptų pakopų, ir jau_ buvai _ Ne katino, bet katės,__
gimdo, tai reikšmė neabejo- joje. Ferrato pasižiūrėjo į patvirtino Ferrato __ Tiesa
tinai gera. Bet ypač, jei tai laivo gydytoją.
įvyksta šiandien... Barmanai, — Gal nueisime, daktare, 
parudškite “El-Korano” rau- pasižiūrėti? dužusio laivo liekanas... Tar-
donojo visiems! šitą įvykį Ponia Lapara ėjo pirma, tum koks laivelis būtų... Ro-
reikia aplaistyti, ponia Lapa- rodydama kelią. Abu karinin- ^os, kad jis sukasi vietoje...
ra. Ei, barmanai, pasiųskite kai sekė paskui. Tačiau aš manau, kad toks
tuojau pašaukti virėją! Tegul B tikrųjų, katė nenorėjo daiktelis mums nepadarytų
jis iškepa skubiai kepsnį ir būti kairėje laivo pusėje. Pro žalos, jei mes jį užkliudytu-
prie jo pagamina ką nors sal- praviras duris jie pamatė, me... Bet, žinoma, geriau jį 
daus, bet tokios spalvos, kuri baltas gyvulėlis, įsikan- aplenkti... Vairininke, penki 
atitiktų jūsų katės ir kačių- jęg Vjeną naujagimį, skubė- dešinėn! Po penkių minučių 
kų spalvą. Kokios spalvos jO į dešiniąją laivo pusę. Už- sukti atgal! — įsakinėjo jis 
jūsų katė: juoda, pilka, ruda, Hpusj laiptais, ji ėjo taip toli telefonu vairininkui. Imkite, 
šokoladinė?... Ną, mažų ma- j dešinę, kiek tiktai buvo gaU- kapitone, “ 
žiausia ji nebus žalia..

n...

— Ne katino, bet katės, —

ką jūs matote?
— Matau lyg ir kelias su-

žiūronus ir pasi- ;
ma, ir ten kačiuką padėjo žiūrėkite patys. Gal Jūs su- ;

— Pone kapitone, Ji visiš- pačiame šalutiniame fotely, prasite, kas ten galėtų būti. ;
kai baltutė. Tai tikra Ango- Jį grįžo daf kartą ir tą pat Man atrodo, kad tai greičiau- ;
ros katė. padarė su antruoju kačiuku, šiai bus kažkokio sudužusio ;

— Puiku! Tada tegul Jis Juos suguldžiusl, ir pati ša- laivo supuvusios liekanos.

bet aš, senas jūros velnias,

rininkai pamatė baltą katę, t; <ąsis, jums sakau, kad 
kvailos katės galvoje yra kaž- 

tą, iš kuries ji buvo atnešidaugiau, negu gerbiamų-
iš kurioje anksčiau nerimo. M ponų Dekarto ir Bergsono 
Įsikandusi kačiuką, ji sku- visose parašytose knygose! 
biai lipo laiptais . žemyn ir (Išvertė Pr. K.)

ŽIEMOS NAKTIS

MAIRONIS

Ir kas do nakts! Dega žvaigždės aukštai,
Bemirkščioja tartum akutės, 
Iš užgirio pilnas mėnulis antai 
Įspindo į langą grinčiutės.

Šarmotas rytys nebeblaško sniegų. 
Tik kvapą užimdamas spaudžia,

žvaigždelėmis verpalą audžia.

Septyni antai šienpiūvtai!
Aukščiau dar Šviesiau Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio išgrįsto blaiviai

O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas: 
Kur žiūri, ris žydros akelės;
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas — 
Jai paukščių vadinamas keltas.

Aplinkui nė balso! Tiktai vargdieniai —

Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai 
Nukrinta kaip lapas nuvytęs.

Tik pusnys aplinkui ir žvilga ir spindi:

Girdėtis... Iš tolo lyg skambalas dindi
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ANTHONY URBON
’ UGHT LUNCH & GRELL

želio 30 vėlų vakarą btiVo be- _ 
sirengiąs eiti namo. Staiga gylio. Buvo nustatyta, kad 
keistai nušvito padangė. Iš meteoras Susidėjo iš geležies 
pradžios manė, kad tai šiau- ir nikelio, nes kraterio briau- _  ____ __
rinė pašvaiste, bet geriau įsi- nose užtikta meteoro trupi- 1660 bir^io 2 išėjn miesto 
žiūrėjęs‘suprato, jog kas nors. nių. Juos ir dabar galima ma- pasivaikštinėti, žmonės 

tyti įvairiuose Rusijos muzė- pamatė kanauninką griūvant 
juose. • žemėn su perskelta galva.

kita. Naktis buvo neįprastai

rį apie 2 km. pločio ir 1 km. Lig šiol, kiek žmonių at
mintis neša, tokios “laimės” 
susilaukė tik vienas žmogus 
— Milano kanauninkas. Jis ' BETLfcJUS. Vaiku piešinys.

Kūčios Valančiaus “Palangos Juzėje”žemėn su perskelta galva. 
Dalyką atidžiai ištyrus ras
ta, kad tai kumšties dydžio 
meteoro darbas.

Panašaus likimo susilaukė 
1907 m. britų laivas “Ecli-» 
pse”, plaukdamas Pacifike. 
Jį didokas meteoras bema
tant paskandino. Dėl to, jei 
kas mena ano laiko pasauli
nę spaudą, buvo kilę ginčių 
su draudimo bendrove, atsi
sakiusia mokėti, nes draudi
mo sutarty nebuvo numaty- 
ta meteorų išdaigos.

tiniai laikraščiai prašneko 
įvairiausiais spėliojimais. Prie 
jų prisidėjo Sir Napier Shaw, 
kuris didžiavosi anais metais 
jautriausiais savo baromet
rais. Jis pastebėjęs, kad ba? 
rometrai nerimę, visaip svy
ravę ir jautęs lyg kažkokio 
didžio gyvio alsavimą — tem
peratūros pakitimą.

Anglijos laikraščiai parašė 
Ar nutilo. Tada prašneko vie
nas
laikraštukas, ėmęs rašyti apie 
piemenų matytus kažkokius

* žiburius ir šviesas. Iš to nus
tatyta, kad

žemėn lepterėjo didžiulis 
meteoras, skridęs bent 252. 
000 km. į valandą.

Jo žiežirbos ore dar švitėjo, 
jam ir sudužus. Jis nukrito 
į Sibiro girias.

Ligi 1921 metų joks moks
lininkas daugiau juo nesirū
pino. Tik tais metais rusas 
geologas Leonidas Kūlikas 
nusitrenkė ligi Irkutsko ir 
dar pasistūmėjo šiaurėn, ap- 
klausinėdamas piemenis ir 
žmones apie anos nakties

( _ šviesas. Jam pavyko nustaty- skersmens. Ten meteoras ,
® ®®ti vietą, bet prie jos negalėjo trenkęs maždaug prieš 5000 togumo dabar jau reikėtų

J prieiti per neįžengiamas gi- metų. Dar seniau, prieš ko- pridėti ir sputnikų išdaigas.
k Linksmu Kalėdų Švenčiu ir Laiminau Nauiu Metu S rias ir pelkes. Sugrįžo tada į kius 10.000 metų, yra nukri- Juos leidinėja Chruščiovas, 

Maskvą ir suorganizavo moks- tęs Quebeco provincijoj, Ka- Amerikos gimnazistai, o jei 
linę ekspediciją, kuri 1927 nadoj. pa^jg Navy, Army ir Air
pasiekė Vanovara miestuką Jei jau tokie dalykai deda- Force, tai tikrai galėsim gau- 
prie Tanguska upės. Iš ten vi, tai galima tikėtis kiekvie- ti per pakaušį kokiu sraigtu 
ekspedicija nusistūmė pir- nu momentu iš padangių ir mirti ne taip, nei pado- 
myn, kol rado didžiulį kadai- gauti per kepurę? Tokią “lai- riam žmogui dertėų. 04

2214 Tabor Street Pittsburg 4, Pa. j
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1323 N. Franklm Street, o Pittsburgh 12, Pa.

kino apie 12.000 kvadratinių 
km. ploto.

Tai leidžia pagalvoti, kas 
būtų atsitikę, jei būtų patai
kyta į žmonėm apgyventą 
sritį. O galėjo taip įvykti. 
Jei būtų kritęs 5 valandom 
vėliau, būtų tekę Turkijai; 
jei 6 — Afrikos Saharai, jei 
12 — Amazonės sričiai; dar 
vėliau Pacifikui.

rusų Uralo apylinkės - Kaip aiškėja iš šio pasako
jimo, virš mūsų galvų nuolat 
kybo “dangiškas” pavojus. 
Bet nereikia per daug bai
mintis. Dideli meteorai labai 
retai į žemę atsitrenkia, o 
mažyčiai — pradedant žirnio 
ir baigiant kelių centnerių 
girnų akmeniu — bekrisda- 
mi įkaista ir sudega. Tokius 
reiškinius dažnai galima ma
tyti naktimis. Paprastai juos 
vadiname krintančiomis žvai
gždėmis.

Be sibirinio didžiulio mete
oro, į žemę yra trenkę, bent 
ligi šiol žinomi, dar kiti du.

Arizonos dykumoj užtikta 
išmušta duobė, pusantro km.

•S KOVA SU DIEVU
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Sveikiname su tv. Kalėdom ir Naujais Metais 
visus mūsų draugus ir pažįstamus

2128 Caram Street

LIETUVIS GRABORIUS 1

S. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. HEmIock 1-0203
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PETRAS IR MARIJONA JURGAIČIAI 
SAVININKAI "

S Lietuviška užeiga parduodame įvairius gėrimus
2204 Carson ft. " TA HE 1-9795 S

(Atkelta iš 9 p.)
I 1957 vasario 18 išleistąjį 46 to ■
I mą. Kas jame rašoma apie Kris- I 
| tų ir krikščionybę? _

KAŽIN, AR KRISTUS GIMĖ I 

BETLĖJUJE?

| Apie Kristų toje “mokslinėje” ■ 
sovietų enciklopedijoje rašoma: I

"Kristus. Mitologinis krikš- ~~__
čionybės grindėjas, kuris taria- I 
mai gimęs Palestinos miestely- B 
je Betlėjuje. Naujo tikėjimo I 
mokęs Judėjoje, Galilėjoje, Sa- B 
marijoje ir kitose vietose. Buvęs I 
prikryžiuotas ir, kaip krikščion- B 
ių mokoma, prisikėlęs iš mirų- B 
šiųjų”

E tų žodžių aišku, kad Kris- B 
tus laikomas ne istoriniu asme- B 
niu, o tik mitologiniu, kaip koks 
senų graikų pramanytas karžyg- ertiaajs. 
is — pusdievis. Tai laikoma 
“mokslo’ įrodytu dalyku. Tuo 
tarpu istorija liudija Kristų gy
venus, kaip ir Jo laikų impera
torių Augustą, Erodą, Pilotą ir k. 
Kas tvirtina, kad Kristus buvo 
tik mitologinis asmuo, tvirtina 
niekus.

Užėjo Kūčios. Nuo ryto per- 
buvom alkani. Vakarop dukr 
terys — Elzė, Apolone ir Pet
ronė apskleidė stalą pirma 
šienu, paskiau drobule ir pa
dėjo lėkštes. Motuzienė atne
šė baltoje lėkštėje plotkas.

Suėjo šeimyna. Motuzą lau
žė su visais tardamas:

— Duok tai, Viešpatie, duok 
tai, Viešpatie! .

Tuo tarpu dukters padėjo 
ant stalo virtų pupų, žirnių 
ir kviečių su saldžia sriuba, 
kurioje dar takšojo sklype
lis plotkos. Tuojau visi per
sižegnojom, sukalbėjom po
terius ir pradėjom put put 
lesti grūdus. Dabar Motuzie
nė atnešdino kopūstų, su 
žirniais virtų. Gurkšt gurkšti 
prikimšom pilvus kaip reks- 
čius. Pavalgę sukalbėjom “Tė-

Gali kilti klausimas, iš kur 
tie meteorai atsibaladoja?

Atsakymas labai paprastas: 
iš mūsų pačių apylinkės, tai S 
yra — iš saulės sistemos. Me- 
teorai yra atplaišos subiru- 
šių kometų arba sutrūkusių 
planetų, kurios kadaise buvo 
tarp Marso ir Jupiterio. Ir 
šiandien toji erdvė pilna vi- 
šokių skeveldrų, mokslinio- 
kų vadinamų planetoidų. Jų ]£ 
cheminė sudėtis panaši į že- 
mės kūnus, tik aukštos tem- Js 
peratūros sulydintus į meta- 
lų formas.

Prie šio “dangiško” nepa-

— Ačiū Dievui, sulaukėm 
sveiki kūčių, rasit, Viešpats 
leis ir kitų sulaukti.

Imantysis sklypelį plotkos ^ veinąūsų”, bnnpt bimpt sugu- 
atsakydavo: lėm ir pūškavom.

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ!

805 Ravine St.

PAUL’S SUPER MARKET 
PAUL YUTZ, SAVININKAS 

4332 Greensprings Avę., West Miflin, Pa. 
Tai. 1-9534 

Munhall, Pa. HO 1-1278
860 E. 8th Avė.,' Munhall, Pa. HO 1-9362
100 Whitaker St.,

!

Whitaker, Pa. HO 1-9163

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Nauję Metų 
e linkime lietuviams kostumeriams ir draugams

PACKERS RESTAURANT
į OPEN DAY & NITE
| 2018 Carson Street e o o Pittsburgh 4, Pa. «
| HE 1-9773 j

Sveikinam su Kalėdų ir Nauję Metų šventėmis
Musę draugus ir pažįstamus

BLUE EAGLE INN.
MIKE VYKITE, SAVININKAS 

Parduodame vvhiskey & beer. taipgi turim - t 

gero alaus, degtinės ir snapso
2026 Fifth Avė. Pittsburgh 19, Pa. Tel. CO 1-8534 §

R 
i! ' 
r-' 
R.

Sveiki sulaukę linksmų Kalėdų

CHARLES MARKET
MAISTO KRAUTUVĖ

2136 Fifth Avė. • • Pittsburgh, Pa.
Phono.- EX 1-0473

CHARLES SPIRGE, SAVININKAS

‘Linkime linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metę

kraštuose, visuomeniniai krikš- Dievą nuo sosto’. Jei šiuo metu
čionybės pagrindai, kaip ir kitų mažiau to siekiama masine pro- į ■ 
religijų, išraunami”. Taigi, krikš paganda ir aštrais puolimais, tai j * 
čionybė nėra toleruojama, o tik dėl to, kad vidaus ir tarpiau- j 1

V. J. KRAUS, Jeweler
V. KRAUŽLYS savininkas

. persekiojama, nors Chruščiovas 
ir kitaip kalbėjo.

Vis dėlto pripažįstama, kad 
krikščionybė stengėsi sušvel
ninti žmonių santykius, bet jai 
nepavykę ir jos metodai komun-

1816 Carson St. * Pittsburgh 3, Pa.
Tel. EV 1-4850

tinė padėtis neleidžia. BolŠevi- i 
kam svarbu, kad užsienyje pa- į 
tikėtų, jog Sovietų Sąjungoje I 
esanti “visiška religinė laisvė’. 
Dėl to vis dažniau girdime, kad i 
bažnyčios veikia, kunigai pamal- ] 
das laiko, žmonės jas lanko, sta- i 
tomos ir naujos bažnyčios, kaip , 
Klaipėdoje, Lietuvoje. Tos ži- ( 
nfos yrar tikros tik tiek, kiek yra , 
tikra, kad iš didelio ąsočio te-

PfrisBuRGH 3, PA. £4 Be to, bolševikinė enciklope-

* čionys Kristų išpažįsta Dievu, izmui nepriimtini. Kodėl? Gi dėl
-- ...... ... to, kad krikščionybė skelbia šūkį

žmonėm susitaikyti ir atleisti”. 
Vadinasi, krikščionybė paneigia
ma ne dėl to, kad ji visuomeni- 
hiU JpkirtlikTnėri^Krikščto£ šviečiaroas propagandos spindu- 
JU s’elna taikingai. Krikščion- liais gyiestų it ki-
ybes taika geros valios žmonėm ri tų. Kai kurios prigau- 
bolševikam yra nepriimtina. Tačiaū

NUVERSTI DIEVĄ NUO 
KduS JiS F3S r£lK&llfl£3 

V . • -"tim ffn..Irt ramovei Mfee

LINKSMŲ KALĖDŲ it LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

BEALLE SERVICE STATION
f

3327 W. Caram St
ESPLEN.PITTSBURGH, PA.

FE 1-2070

Dealers in Gazoline & Oil, Esso Products, also

Bolševikai Dievo bijo, kaip ir 
pats velnias.

KODĖL KRIKKIONYBt NE
GERA?

Toliau taip rašoma apie krikš
čionybę:

Krikičionybė, kaip ir kiekvie
na kita religija, vaizduoja fan
tastišką, sujauktą visuomenini 
gyvenimą Istoriniu atžvilgiu to
kia visuomeninė santvarka yra 
tik laikinė. Pašalinus išnaudoto-

Bolševikų siekimas kaip buvo, narni, teisiųjų gi padangtės žy- 
taip ir paliko tas pats, tariant dr. dėtų”. (Pat 14, Ii.).

jų sistema Sovietų Sąjungoje ir W .vau Kirk žodžiais: "Nuversti . _. S. S.
-

Linksmų Kalėdų Švenčių linkime Visiems Mūsų 

Kostumeriams ir Draugams

KAUNAS BAKING COMPANY

DUONA ir KEKSAI 
Wcdding and Birthday Cakes

Phono FEdaral 1-4455

§

- ___ ■■■ ■ ą ... .. . . ‘ .X*.- -■ •



1957 m. gruodžio 20 d., Nr. 90 darbininkas 13

Tą naktj Betliejus džiūgauja, skamba Kalėdų varpai
Kristaus Gimimo bazilika seniausias

krikščioniškojo meno paminklas

Kasmet piligrimų būriai 
keliauja į šventąją Žemę, kur 
Betliejuje švenčia Kristaus 
gimimą. Keliaus jie ir šie
met, kaip anie Evangelijos 
piemenėliai skubės nusilenk
ti gimusiam Taikos Karaliui 
ir patys melsis už taiką ir 
teisingumą. '• Su jais ir mes 
nors mintimis nusikeikime į 
tą šalį.

skiria Izraelio ir

Betliejus tik penkios my
lios nuo Jeruzalės. Deja, da
bar laisvai nebegali nukeliau
ti, nes Jeruzalės priemies
čiuose užtvertos spygliuotos 
vielos. Jos
Jordanijos valstybes, o šiai 
pastarajai atiteko ir Betlie
jus.

Keliaudami sutiksime be
siganančias avių bandas. Ra
miai jos skobrinėja žolę kaip 
karaliaus Dovydo laikais, kaip 
Kristaus gimimo metu. Ma-

(Bethlehem) 
lietuviškai reiškia — 
namai. Dar jis vadi- 
ir Ephrata — vaisin-

BETLfcJAUS VARPAS viršum miesto.

KRISTAUS KŪDIKIO statulėlė, 
kuri nešama Kalėdų procesijoje 
Betlčjuje.

tysime ir nemažus kalnus, 
apaugusius vynuogynais, aly
vų medžiais. Prie jų papėdės 
prisiglaudęs Betliejus.

Išvydęs jį, prisimeni senus 
laikus, verti istorijos lapus.

Buvo čia kadaise Izraelio 
kai aliai — Dovydas, Saulius, 
o paskui per akmenuotus 
kalnus žygiavo kariai. Praėjo 
Nabukodonosaras, Aleksand
ras, Titas, Šaiadinas, Richar
das I. Temerlanas, Napoleo
nas, Mohamedas Ali, Allen- 
by. Ir kur jų pėdsakai? Jų 
neliko, o Betliejus šviečia sa
vo garbe. Jisai nedidelis mies
telis, bet išaukštintas tarp 
tūkstančių miestų, nes čia 
gimė Jėzus Kristus. Hebraiš- 
kas Betliejaus 
vardas 
duonos 
namas 
gasis.

Dabar jis turi 9140 gyven
tojų (pagal 1946 metų gyven
tojų surašymą). Išsistatęs 
gražiai. Rasi ir naujų pasta
bų, kurie priglaus maldinin
kus. gausius turistų būrius. 
Beveik pusę gyventojų yra 
krikščionys. Verčiasi jie, dirb
dami įvairiausius rožančius, 
kryželius ir kitus Šventosios 
Žemės suvenyrus.

Gatvelės judrios, su rytie
tiško miesto nuotaika, su 
krikščionių ir musulmonų 
giesmėm. Kai įsižiūri į kal
veles, į senuosius mūrus, iš 
jų pajunti gyvą praeitį. Juk 
čia, tarp tų kalnelių, vyko 
Rachilės mirties scena, čia 
gimė Ruthos meilė.

Anais Senojo Testamento 
laikais labiausiai Betliejų iš
garsino Dovydas.

Jis čia ganė avių bandas, 
kai Samuelis jį pašaukė būti 
karaliumi. Iš čia jį -nusiun
tė pas karalių Saulių, kad 
jam skambintų arfa.

Iš tos pačios Dovydo gimi-

nes gimė ir Kristus. Krikš
čionybei išsiplėtus, vėl išgar
sėjo Betliejus. Lankydami 
Kristaus gyventas vietas, rin
kosi čia maldininkai. Kara
lienė Elena 327 metais pas
tatė Gimimo bažnyčią, dar 
vadinamą ir Marijos vardu. 
Bažnyčia yra 120 pėdų ilgio. 
110 pėdų pločio, padalyta į 
kelias navas, kurias skiria 
korintiečių kolonos.

Didžioji nava yra seniausia 
krikščioniškojo meno pamink
las. išlikęs iki mūsų dienų.

ARABAI krikščionys Betlčjuje per 
pamaldas žiūri tvarkos.

Per metų metus ji buvo 
puošiama, jos mozaikos sie
kia 1169 metus, buvo prista
tomi vienuolynai, koplyčios. 
Dabar tai sudaro didelį pas- 

' tatų junginį.
Pati Kristaus gimimo vie

ta yra rūsyje po bažnyčia. 
Gimimo kripta (33 pėdų il
gio ir 11 pėdų pločio) išklo
ta marmuru, papuošta sidab
riniais, kristaliniais žibintais. 
Jie simbolizuoja krikščioniš
kąsias bendruomenes ir dega 
visą laiką. Kriptoje ant sie
nos lotyniškai įrašyta: “Hic 
de virgine Maria Jesus Chris- 
tus natus ėst” — Čia Merge
lė Marija pagimdė Jėzų Kris
tų.

Netoliese yra kita kripta, 
kur stovėjo ėdžios, šalimais 
— piemenų susirinkimo vieta.

Požemyje yra ir šulinys, kur, 
pagal pasakojimus, įkritusi 
Trijų Karalių žvaigžde. Be 
to, dar yra šv. Eusebijaus ka
pas, šv. Jeronimo kapas ir 
koplyčia (šv. Jeronimas pir
masis išvertė šv. Raštą j"' lo
tynų kalbą).

Bažnyčią valdo lygiomis 
teisėmis lotynų, graikų ir ar
mėnų krikščionys.

Iškilmingos pamaldos vyks
ta vidunakti.

Vadovaujant Jeruzalės pat
riarchui. didžiulė procesija
ateina į bažnyčią. Vienas vys
kupas. palydėtas berniukų
choro, neša Kūdikėlio Jėzaus 
statulą ir ją paguldo gimimo 
kriptoje. Tada prasideda pa
čios pamaldos. Įdomu tai. 
kad tuoj po Evangelijos užde
ga didelę žvaigždę ir įrašą 
“Glioria in Excelsis Deol — 
Garbė Dievui aukštybėse!

Per šias pamaldas išneša
ma ir kitą Kūdikėlio Jėzaus 
statulą, kuri per visus metus 
yra slepiama. Tai karališka
me soste sėdinčio Kūdikėlio 
statula.

Bažnyčion maldininkai įlei
džiami tik su atskirais leidi
mais. Kita dalis susitelkih. 
lauke, kur ją tvarko Jorda
nijos policija. Gi svarbiau
sias tvarkdarių teises pasilai
ko arabai krikščionys. Išsi
pustę, užsidėję rytietiškas ke
pures. jie stovi
prie durų, vienoje 
laikydami lazdas, o 
lenktus kalavijus. •

Tą naktį Betliejus
ja ir skamba Kalėdų varpais 
kurie kviečia taikai ir ramy
bei visus geros valios žmones.

iškilmingai 
rankoje 

kitoje

džiūgau-

ARMENŲ kunigai Kristaus Gimimo bazilikoje laiko pamaldas Kalėdų naktį

Tai išgirdęs karalius Erodas nusigando

Kūčių Šienas Lietuvoje
Lietuviai, ruošdami Kūčių 

stalą, po staltiese padeda tru
putėlį šieno, o kai kur kai
miečiai dargi ir po stalu gerą 
gniužulą. Paprotys yra senas 
kaip ir pačios Kūčios.

Simbolinė prasmė primena 
tą tolimą naktį, kai Betlėjaus 

_tvartely į gyvulių ėdžias ant 
šieno buvo paguldytas vos gi
męs pasaulio Atpirkėjas. Lie
tuviui Kūčių šienas vaizdžiai 
tai primena. Išganytojo netur
tas jautriai širdį nuteikia, lyg 
tas šienas būtų tas pats, kuris 
priglaudė dieviškojo Kūdikėlio 
sąnarėlius. 

Čia lietuvis 
tenkina savo 
dalia, neturtu 
Kūčių stalu,
neturtą nublanksta 
skurdžiausi žmonių 
liai.

Kaimietis lietuvis
gęs kūnu 
žeme, jos 
vaisiais ir 
naktis —
reikia v sa atsiminti 
pasidalinti, vi-us 
pavaišinti.

Su šventu pietizmu lietuvis 
ūkininkas, vidurnaktį išmu
šus. pasiėmęs iš po Kuč ų sta
lo kalėdinio šieno, žengia į 
tvartą ir visiem gyvulėliam 
apdalina po saujele. į visus 
prabildamas geru žodžiu, lyg 
tie gyvulėliai suprastų ir mo
kėtų suvokti didžiąja šos nak
ties paslaptį ir visos žmonijos 
džiaugsmą.

Lietuvis visad myli savo gy
vulius, o kaip ypatingiau ne
pamylėti per Kalėdas? Juk gy-

vuliai, sugėdydami žmones, 
taip gražiai ir svetingai užlei
do savo būstinę Kristui. Jį 
pirmieji pasveikino ir suteikė 
savo paslaugą, naujagimį šil
dydami kvapu. Už tai lietuvis 
per Kalėdas juos ypatingai pa
vaišina šienu iš po Kūčių sta-

Dargi sakoma, kad vidur
naktį, kai tik Kristaus gimimo 
valanda ateinanti, visi gyvu
liai valandėlę ima kalbėti.

susimasto, pasi
kartais • sunkia 
arba

Prieš
ir menku

Kristaus
kad ir 

ncdalek-

yra suati- 
ir širdimi su >avo 
šieno kvapu, žemės 
gyvulėliais. Kalėdų 
šventa naktis. Joje 

su visais
aplankyti ir

kalba.

veik

Kai buvom dar vaikai, viską 
būtum atidavę, kad t 
tum išgirsti gyvulių 
Deja, po Kūčių sulaukti vidur
nakčio ne taip lengva,
neįmanoma. — akys per anks
ti užsimerkia. O ir atvirom 
akim sunku pataikyti laiką: 
tai per anksti, tai per vėlai. 
Taip visi vaikai užaugdavo vy
rai, niekad neišgirdė gyvulių 
kalbos.

JĖZUS KRISTUS gimė Ero
dui Didžiajam karaliaujant. 
Jisai buvo žydų karalius dėl 
to, kad Roma jį tokiu pripa
žino, bet neturėjo žydiško 
kraujo ir nebuvo kilęs iš kara
liškos giminės.

Apie Erodą sužinome iš 
Juozapo Flavijaus raštų, o šis 
savo žinias yra paėmęs iš din
gusių užrašų Nikalojaus Da
maskiečio. Erodo ministerio. 
Flavijus savo veikale “Žydų 
senovė" pastebi, kad Erodas 
pats rašęs atsiminimus, bet 
vargiai jais autorius bus pasi
naudojęs.

Erodo tėvas Antipatras bu
vo idumėjas. Idumėja ligi 110 
m. prieš Kristų buvo pagoniš
ka, vėliau pavergta ir žydų 
užvaldyta. Erodo 
picos buvo arabė,
nebuvo karališkos giminės.

Erodo graikiškas vardas rei
škia "kilęs iš herojų”. Jis ro
do, kad jo tėvam nedaug rū
pėjo judaizmas, jei savo sūnui 
parinko mitologinį graikų var
dą. Toks vardas Erodui tiko, 
nebent tuo. 
vienas anų 
užsispyręs, 
prabangos.

Ok- 
(dar

motina Ky-
Abu tėvai

KRISTAUS GUVUMO GROTA

ko visą gyvenimą, šiam pasi
skelbus Augustu, galingiausiu 
Romos viešpačiu.

Erodas buvo iš tėvo pavel
dėjęs sostą, bet tuo laiku Pa
lestina buvo Romos imperijos, 
kolonija. Reikėjo, kad ir Ro
ma pripažintų karalium, 
tavianas ir Antonijus
juodu nebuvo susipykę/ pasi
kvietė Erodą Romon ir 40 
metais prieš Kristų jį apskel
bė karalium. Dėkingumui pa
rodyti Erodas karalius, tikrą
jį Dievą garbinančios tautoš, 
žengia Romoje į pagonių Ju
piterio šventovę smilkyti sta
bų ir sudėti aukų. Tas faktas 
rodo, kad Erodui religija te
buvo įrankis politikoj laviruo
ti. Tiesa, jis statė 
žydams, 
mėnam. 
daiznio 
maišytis.
priešų iš rabinų, kurie žydų 
tau buvo labai įtakingi.

Žydai, savo karaliaus drung
nu religingumu nebuvo paten
kinti. Tai žinojo ir Erodas. 
Bet dėl to per daug nesijaudi
no. Jei karaliui trūko tautos 
meilės, tai su kaupu buvo bai
mės. kurios mokėjo pasiga
minti savo kieta ranka ir aš-

žudė Juozapą, kuris buvo i 
tu jo dėdė ir švogeris. 
buvo vedęs Salome. Erodo 
šerį. Gi 29 m. pr. Kristų Ero
das pasiekė savo pasiutimo 
viršūnę. Išgirdęs dvare kažko
kius plepalus apie savo žmo
ną Mariame, kurią mylėjo li
gi pamišimo. įsakė ją nužudy
ti. Jo įsakymą Įvykdžius, 
mišę:
nains garsiai šaukti įnirusiąja 
vardu, tartum ji būtų gyva. 
Po kelių mėnesių liepė nužu
dyti ir uošvę Aleksandrą. Ma
riamės motiną. Apie 25 m. nu
žudė Salomės antrąjį vyrą, 
savo švogerį, Kostobara.

kar-
nes

pa-
skausmo liepė tar-

šventoves
statė jas ir ro-bet

į grynai religines ju- 
problemas nenorėjo

kad nepasidarytų

t u rėjo 
j U —

Erodas 
Du iš 
Aristobulą 
Romon moky-

buvo imperato- 
Jiem 

nusprendė ir

kad jis, kaip nebe 
laikų herojų, buvo 
godus valdžios ir 
žiaurus ir krauge-

kadaise buvo

sugriuvus, broliai 
mėgino vėl at.-taty- 
savo Įpėdiniams as- 
kurie visom ketu-

Jeruzalėj 
bingųjų Izraelio 
tai. Jiem 
Makabėjai 
t i valdžią 
menitams,
riom priešinosi sėdėjusiam 
Erodo tėvui Antipatrui. Ero
das savo sukilimu, o labiausiai 
remiamas Romo<, 
tvarkvti su visom kilti t int

Romai, kiek
tik įstengė, kadangi jos galy
bė siekė tolimus Retus. Lank<- 
lydama-is ėjo su tais. 
Romoj buvo galingesni, 
si Julijui Cezariui, si
džius, persimetė pas Antonijų.

kurie
I ,aižė-
nužu-

va Oktavianą. su kuriuo ir li-

Jo sąžinė apsunkinta ir ne
kaltųjų bernelių krauju, ku
riuos įsakė išžudyti Seilėj aus 

skaičiuj pa- 
Erocio su- 

varžovas.

apylinkėj, kad jų 
tektų Atpirkėjas 
pratimu, jo sosto

Kiek baimė dėl

įsižinojo. kad jam 
neverks. Tad 
sirgo, sušau! 

a lies

mirus.
i Jeri- 
' dau- 

didžiūnų ir juos
įsakydamas tuoj po jo 
visus išžudyti. Taip

Visas jos ydas viršijo p\ k- 
tis. noras viešpatauti ir bai
mė, kad kas galėtų is jo sostą 

ap-isaugoti 
Uranam ipras- 

žudvti

paveržti. Tam 
vartojo visiem 
tas priemones

Vos tiktai įsėdo 
Romos 

m. pri< 
nužudė savo varžovo 
45 šalininkus ir di- 

sinedriono narių. 
pa<kan-

i sostą, pa

kam (37 
Inoj pat 
Antigeno 
dėlę dalį
l’o dvieju metu įsakė 
dinti Jericho maudynėse savo 
s\ogcri Aristobulą, kuri nese
niai pats buvo pa<k\ res \ y- 
riausiu kunigu, nors tas tetu
rėjo 16 metu ir buvo Erodo 
mylimiausios žmonos Maria
mės brolis. Po trijų metų nu

lš Mariamės 
keletą vaiku. 
Aleksandrą ir 
buvo pasiuntęs 
tis. Ten jie
riaus Augusto globojami, 
grižus. Erodas 
juos likviduoti. Nors Augin
tas mėgino gelbėti, bei buvo 
nužudyti. Ta proga imperato
rius pasakė: "Mėlius ėst He- 
rodis porcum esse quam ti- 
litnn” — geriau būti Erodo 
paršu nei sūnum

sosto jį per
sekiojo. aišku iš to. kad savo 
Įpėdiniu buvo numatęs vy
riausi sūnų Antipatrą. bet ne
galėjo iškentėti. Penkiom die
nom prieš mirtį ir ta įsakė 
nužudyti.

Paskutinė Erodo žmogžudy
stė buvo tikrai pasibaisėtina. 
Jis
jo niekas 
cha. kur 
gybe š 

. uždare, 
mirties
ašarų netrūko Tauta verkė ne 
Erodo, bet jo išžudytųjų gar
bingų ir geru žmonių.

Pasirgęs keletą mėnesiu 
kažkokia keista puvimo liga, 
37 metus karaliavęs, kovo pa
baigoje ar balandžio pradžioj 
Jeriche mirė. Erodo pavaldi
niu teikėsi būti bent per 
trumpą laika pasaulio Išgany
tojas Jėzus Kristus. M. S.

BERNELIUS išžudymas Betlčjuje
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| handy for future reference whenever you need any type of Service and to remembėr p 
I the business men who remembered YOU. ■ ■ gi?
1- - . ' y

■ CHRISTMAS PRAYER

Careccia
TraveI Bureau

1748-86 St.

Warm & Sincere Holiday | 
Greetings To Ali

From

The Federal i
SAVING and LOANĮ

Association j
FLATBLSH & NOSTRAND | j

" AVENUES
BROOKLYN, N. Y.

-.t
į

On bended knees with hands clasped tiaht
With heads'bowed low—in prayerfull might

__God_
For giving us our daily rod
To walk despite some rocky roads
To carry many, many loads
And yet to know along the way
H1S Guiding hand—will show the way.

G. SATRIALE & SON į

Real Estate-General Insurance^
2499 VVebster Avenue, |:

Tėl. fy 7-3398f

i
■

Seasons Greeting 
THE 

DRAGON SEED 
120-24 Oueens Blvd. 
Kew Gardens, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

BE 6-3300

CHARDOS

307 E. 79 ST.

NEW YORK CITY

RH 4-9382

Insured up to $10,000

hMARY WALSH
į 246th St. & Arlington Avė.

Klngsbridge 6-0971 

BRONX, N. Y.
b

> PROPERTIES FOR SALE

= į. Plots and Acreage
J Houses & Estates - Appraisals 

Riverdale-on-Hudson 
Riverdale Fieldston 

Spuyten Duyvil

FIORI BROS INC.
40 La Šalie St, _ J;

Staten Island, N. Y. J
i i 
I 
i 
l 
I- r i
t 
r
i.
I

GI 2-5900

WOLFF BROS
100 Neptūne Avė., • 
Brooklyn, N.. Y.

Nl 6-5000
:aaffaiin8Hr'

i

313 West 50 St. o Cl 7-9141 o New York City į 

AL MULLER GREETS YOU 
‘/Where The Sports World Gathets"

TEDDY’S RESTAURANT
219 W. Broadway, New York City 
YOLR HOST — SAL CUCINATTA 

WO 6-2180

U .

NiELSON SHOPS 
CONFECTIOKERS

41 P&arl Street
Portchester, N. Y.

4

Other Stores in Scarsdale, 
Bronxville, Old Greenwich, 
Larchmont and Greenwich 
Ali in Westchester County 

nejngHBEusįBeiEuseĮa-įfr-,, ąy i;
| FORDHAM EOUIPMENT CoJ 

2373-79-79 Hoffman St. = į2373-79-79 Hoffman St.
New York 58, N. Y.

• Memorial Plagues
• Churchill Bulletin Boards
• Cork Boards
• Chalk- Boards
• Menu Boards

|
— - ]

SĮ } I SE 3-4131 |

PORT MOTORS ANDY'S BODY

INC. and
FENDER WORKS

AUTHORIZED DEALERS | Expert Body & Fender Repain

i 
L
į

WE 9-5100 J
Auto Painting 
188-03 Station Road. 
Flushing, Long Island 

IN 34411

ACE AUTO PARTS, INC. a

62 South Long Beach Road |

S. & P. AUTO SERVICE
Expert Body & Fender Work

Rjdcville Center, L. I.

Collision - Painting 
24 Hour Towing 

216-20 Hempstead Aveoue?'
Oueens Village, L. I.

HO 5-8883
FARM FOOD RESTAURANT U*****^*-****- ’̂

142 West 49 St. 
New York City 

.and 
DAIRY LAND 

291 West 35 St.

Nicholas Vardaro
LANDSCAPER1 

NE 6-3952
3

New York City Š Abamo’s
ANTHONY DANIELE 

53 Park Avė. 
Y*onkers, N. Y.

Service Station 
526 Tompkins Ave. 

ROSEBANK
GENERAL INSURANCE Staten Island, N. Y,

YO 5-6575 GI 7-9492

Columbia Savings & Ix>an
A S S O C I AT I O N

93-22 Jamaica Ava., Woodhaven, L. L,
<MAIN OFFICE*

9 Station Scmare

(Brandi)

ę 313 E. 55 St.
7

lr
.i

HAPSBURG HOUSE |
THE FAMOUS VIENNESE RESTAURANT- -------

New York City g
PL 3-5169

ARELE’S NEW ROUMANIAN
50 Delancėy St., New York City

; f Special Party Group Rates, Low Midweek, Organization Rates
‘ f

t titttt ir»c vav-'orri a irn a M

Greetings to all |
ABATELLI į

REAL ĮSTATE 
196-34 Northern Blvd. i

S Bayside, L. I. BA 9-9000 ž

CONSOLIDATED | 
’ SERVICE I

White St., New York 13, NY| 
WA 5-8498 I 

o GIRLS UNIFORMS e j 
• ACADEMY SHOES e 1

BOYS ELEMENTARY į 
SCHOOL UNIFORMS į

COLLEGIATE OUTFITTING
CO. INC. RUPPERTS

3

Merry X-mas- ^

Happy New Year

, To Ali

Feldman Vans
785 Cypress Avė.

BROOKLYN, N. Y.

’F
į
IB
į
r
£ 236 West 56 St. k Y. C. Cl 7-3491 |

| Serving Fine Neapolitan Cousine a la Carte i

1144 Yonkers Avenue, Yonkers, N. Y. e BE 7-1583
Modem Hali to Accomodate 500 People, Specializing 

in Weddings and Banąuets

i " i i
1

PATSY’S ITALIAN RESTAURANTS

Greetings To Ali

American 
Glory Cafe 

3941 Oueens Blvd.

BEN LOMBARDO
o Auto & Truck Parts in Stock e Wrecks Bought 

Any Coudition
4220 BOSTON ROAD, BRONX, N. Y.

FA 4-1570 — FA 4-9618

į OPEN 7 DAYS

The Finest of 4 
School Uniforms, 

at most reasonable prices

387 4th Avė. N. Y. C.

1639 3rd Avė.

NEW YORK CITY

MU 9-0250

Daniel Murphy |
AND CO.

480 CANAL STREET
NEW YORK, NEW YORK

ACOUSTICON OF FLATBUSH
YOUR HEARIN’G IN OCR 

PROBLEM
Bottcries - Cords - Repairs 
for all makes hearing akis. 

S49 FLATBUSII AIE. 
BROOKLYN 2S, N. Y. 

BUekminster 2-8928

BURBURAN S RESTAURANT | 
158-06 Northern Vlvd.
Flushing, L. I., N. Y. j:

i
FL 9-9000

hardware
’ ’ 51 VVarren St., N. Y. C 

BA 7-8048
' L

Ii 
M

FRENCH ROUMANIAN 
RESTAURANT 

105 Dehr^y ę\, 
Ne ■' Yor’- rity 

GF 5--: 141

JOSEPH FRIEL 
1473 Broadway 

Brooklyn, N. Y. 
GL 5-3459

i 
j long island City, n. y. j Marta Restaurant & Bar į
s i 1SERVING THE FINEST FRENCH & ITALIAN CUISINE j
i | 75 Washington PI. GR 3-90771

Marta Restaurant & Bar

Seasons Greetings

224 Union Avė.

g

NEW ROCHELLE, N. Y. |

Storm Windows Ine.
"MAKES THE WEATHER BEHAVE'’

400 Walnut Street
YO 8-5577 YONKERS, N. Y.

ROSE’S RESTAURANT
5 G. CALVI, Prop.
I Special Barbecued Chicken To Take Out. Pizza - Spaghetti House |
I 359South Broadway, Yonkere, N. Y. • YOnkers 9-91.33 §

IDEAL SPORTSWEAR, INC.
70 Wyckoff Avė., | | 3597i South Broadwav, Yonkere, N. Y.

Brooklyn, N. Y. | STUDEBACKER f-------------- -- -------------------- --------------------------
GL 64)250 i I

PACKARD CORP.
WUHAN TEA GARDEN 

1533 Pitkin Avė., 
Brooklyn, N. Y. 

Dl 2- 4076

METRO ELIOT |
AUTO BODY WORKS * 

60-17 Eliot Avenue 
Maspeth, L. I. HY 7-9850 j

BRONXDALE 
LUMBER CO.

P. J. NAUGHTON 
1807 Bronxdale Avenue 

Bronx, N. Y.

l VVASHINGTON
I

i

BRIDGE GARAGE 
510 West 181.4 Street, 

New York, N. Y. 
Tel. WA 2-9828

SHALLER & WEBER 
1654—2nd Avė. 
New York City 

TR 9-3047

D. Beninati Contractors
Roofing, Sheet, Metai Work, Tar Roofing. Water Proofing |

1716 Broadway 

New York City 

JU 2-5118

Westcbester Surgical Supply Co.
671 MAIN STREET, NEW ROCHELLE, N. Y. 

Tel. NE 24200

ę ji i | ir<iiiyiiurwjrii»™wMw«u g
olarCIl išlali | g2-10 Roosevelt Avė., Jackson Heights. Long Island’s New Show 1
NcW’S Co. I11C. ' I Spot. The Finest in Charcoal Broiled Steaks. For Reservations |

HA 9-9496 į

Dany Hurwyn’s Aztec Room

t.195 Broadway 
West Brighton I1

I
4-1 STATEN ISLAND, N. Y.

f GI 2-0943

DINNER AT THE

f - < ” *
| 91 7th Avė. S. at Sheridan Sq. Restaurant-Coffee-Honse
f Photography GaĮJery. 6 to 10 P. M.

Marino’s Restaurant
Finest Italian Cuisme. Wines and Liguors 

Lšncheon - Dinner - Suoper. If ----
g 716 Lexington Av. (at 58th St.X New York, N. Y. EL 5-8923 I

MOTORS
NICK S RADIO SHOPPE < i

359 Graham Avė., ]
' c Broaklyn, K’. Y. j

EV 4-9660 į

95-10 Northern Bfvd. 
. t

JACKSON HEIGHTS 
Long Island, N. Y.

- I į
> 
> 

Open 11a. m. to 2 a. m. - Tablo d*hote <fc ala Carte - Reas. | 

Prices Selacted Wines & Liquors - Room for Private Parties uo « 
to 100. e WA 9-9565

Visit The Newly Remodeled 

trocadf.ro valencia 
SPANISH AND AMERICAN CUISINE

245 West 14fh St. j

B A L D WI N | 
SAVINGS & IXMN4 

AŠSOC . i
2303 So. Grand Avė. 

BALDWIN, L. U N. Y.
BA 34500

GRAVESEND

155 AVEF’JE U

BROOKLYN, N. Y.

IL 7-2100 
TW 9-1770

S GLENWOOD WINE I i1 • **
i

GLENWOOD WINE
and 

LIOUOR STORE
371 Warbunton Ava.

Yonkers, N. Y.
YO 5-0340

■’n"
F«r

<

France* Connolly & Sal Trovato 
Entcrtain NI<ht1y at

Little Venicc Restaurant
Italian - French - American CuWno 

lA’NCHEON' S 1.75 - DINNER FROM $2.75
AND A 1.A CARTE Domink, Vonr Geniai Mat re DUotr

SPECIAL: SIZZI.INC, CHARCOAI. BROn.ED STFAKS
m ista s*.

CnmpMeJjr Alr-Condttionrd j
’! Open For lamch - S Rny* Mon.-Fri, CoctniH Sn».

trocadf.ro


* '

HELENA

NEW YORK CITY

,dM9M0l
2915 West 15 St.

BROOKLYN, ~H. Y.

ES 2-9456
Milleridgi

Pascal & Gousano Hicksville, Rd.
Service Station

CHIROPRACTOR

REALTY5th North Avenue

OF MULBERRY STREET

FINE FURNITURE

Chinese Food

Native Style

■■VALLEY STREAM

Lew Michtom
Chester

SH 5-1611

CO 5-9793 Lubricaakm Tiras, Batteries

BROOKLYN, N. Y.

CUSTOM BU1LT FINE FURNITURE

ME 1-3030

CLUB SAFARI PL *5.2545

1355 lot Avenue.

RE 2-0559

The Best in Bridal Wear

hmm*Churcli Supply

BA 7-8798

French Candies, Cakes 

Pastries, Pieš and Cookie*

1102 Prospect Ava. 

BROOKLYN, N. Y,
110 South Fourth Avenue 

MOUNT VERNON, N. Y.

148. Ist A< 
. NeirYorkCtfy.

JERSEY PORK 
ANO PROVISIONS

nMHII

Gargiulio’s 
Restaurant

Specializing all type 
Garments for the Clergy

Joy - Young 
Restaurant

Palšy Marconi 
Restaurant

59 Fourth Avenue 
New York City 3, N. Y.

FINE MADE-TO-MEASURE 
GARMENTS FOR THE 
REVEREND CLERGY 82 West 3rd St 

New York City 

GR 5-0322

Soasons Greetmgs 
ACETYLENE & WELDING

KREUGER
BREWING CO.

75 Belmont Avė.
NEWARK, N. J.

:on Hotel

ASTORIA, L. L, N. Y.

THE ŪGLY DUCKLING 
- RESTAURANT—.

Hight-test Mue Sunoco Service - General Automotive Service

International 
Tailoring Company

GRIPSHOLM 
RESTAURANT 

374 East 57 St

NEW YORK CITY 
PL 9-6260

Tappan Hill 
Restaurant

Warm aaid Sincere Holiday 
Greetings To All 

From The

Locust
Manor Restaurant

1279 North Avė. 
NEW ROCHELLE, N. Y.

NE 6-9022

A«»IN»yKAS

■ Merrv X-mas 
TnAU

If Its Ice Cubes See Us

Wen. Pellegrinc
203 - 207 Euclid Avė. 

Brooklyn, N. Y. 
FŲNERAL DIRECTORS

AP 7-6699

11 E. 32 St 
. New York City 

Real Heapolitan Cuisine

MU 4-8269

PAmt CENTRAL 
RESTAURANT 

30 South Broadvay
Yonkers,N* Y. 

YO 94692

Donnelly 
AND 

Purcell

| David K. Tuttle 

And Co., Ine.

25 - 67 122 St 
COLLEGE POlNT

ashington 
Heights

EL 1-9678 

e ii- - nuli mu

George Fennell 
AND CO.

65 Mott St
Y. C. BE 3-9404

8514 & 5th Avė.
Brooklyn, N. Y.

David K. Tuttle — President 
INSURANCE

Open Daily - Noon to 3 AM i f

i VALLEY STREAM 
į PARKINN.

Merry Chrhtmas.
Happy New Yoar

From

FOR OVER 60 YEARS
274 7th Ava., (cor. 26th StJ N. Y. C - k Y. WAtt

Fred Schildwachter 
& Sohj Ine. 
1400 Ferris Place, 

BRONX 61, NEW YORK 

TA 8-2500-01-02 ~

161 Remr.en Street |
BROOKLYN, N. Y. i

MA 4-5712 |

Merry X-mas
To Ali '>

JU 2-7717
CO 5-8961

Joyous Holiday Greetings
DANIEL JONĖS, INC.

EstabHshad IMS

RESTAURANT 
LAURENT

314 Grand Steel

De Feo Cadillac Corp.
1245 Central Park Avė. & Palm Road o Yonkers, New York’ 
ANTHONY DE FEO. Phone: YO 3-6300

RE-UPOLSTERY 
ANDSLIF» COVERS

H FHK8T ST. st THfflD AVT. NORTH PELHAM, N. Y.
TA PK MS0«

98 Kenmaqp St 
New York City

Sutter French 
Confections, Ine.

GUFFANTrS
The Traditionar Favorite of Gounnets Serving Ffhe ftaNan & 

SAVING & LOAN ASSOC. 3 Continental Foods. Choice Wines & Lkjttors, Luoched-Dtaner.

and Loan Assoc.
1390 St Kichotas Avė. 

New York City

180 Mararomonock Avė. 
White Plaim, N. Y. Imperiall Restaurant

A Rendezvous Near the U. N. 
Continental Cuisine at its Finest 

LUNCHEON o DINNERS — COKTAILS 
CLOSED SATURDAY OPEN SUNDAYS

BAGDAD RESTAURANT
REAL HOME COOKJNG. ARABIC CUISINE 

Specializing in Charhoal Broilėd Shishkabab. Also Finest Orient- 
al Food & Pastries. 4 West 28th St, New York, N. Y.

VTVVlHiyi 
CAPIELLO 

CHEESE CO.
658 3rd Avė., Brooklyn, N. Y.

Le Caneton 
Restaurant 
‘THE DUCKLING"
Continental Cousine 
775 Lexington Avė.

New York City
TE 8-5618

MUrray Hill 3-5087 
322 Ead 44th Streot,

EOUIPMENT
1065 Atlantic Avė. 

Brooklyn, N. Y.

A. J. Guarino 
Realty Co.

Patrissy’s 
Restaurant

o General Repairs o Wheeli :• 
Allgament o Tiras & Auto < 

Accessories 
BROOKLYN, N. Y.

784 Central Park Avė. 
SCORSDALE, N. Y.

SC 3-9784

11 Manor House Square 

YONKERS, N. Y.

TR 5-7792
297 A Wyrtlo Avė.

PORTERHOUSE RESTAURANT
PORTEIUiOUSE STEAKS — CHOPS — MAINE LOBSTERS
.294 W. Merrick Road, VaRey Strumą L. L

I VAIIey Stream 5-9997
Šentor Antoris Hiner, IMe 

23-06 Artori* Boolrttfd, A»toria, htand
TeL AS 8-M14

2286 Richmond Avė.

852 CONEY ISLAND AVĖ., 
STATEN ISLAND, N. Y.

L U X O R 
f Motors 
380 Bruc^ier Bhd.

BRONX, N. Y. 
LU 5-2400

M. G. Baseri Ink. 
RELIGIOUS 

PICTURES

(Between 52 & 53 Sts.) 
New York City 

Authenjc Cuben Food

Mary X-mas 
EDW. GRUEBEL 

57-08 69 Leno 
Maspeth, L. I., K Y.

New York: 18 Greenwich Av. 
Brooklyn: 803 Flatbush Avė. ffourth Federal Savings 

& Loan Association

Catering to Men With 
Good Tasto”

L. L, N. Y. 
FL 9-9031

438 - 4th Avė. 
(9th Street; 

BROOKLYN, N. Y.

ST 841038

Italių Food Choice Ligvors ų EDGEMONT
CASINO
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DARBININKAS

ŠVENTASIS

LIAUDIES Skulptorius savo dirbtuvėje

FORMA

MEDŽIO RAIŽINIAI

Žemes jaus

(Atkelta iš 9 p.)

MOTINA SOPULINGAKRISTUS

RITUALAS

rūs. Jie ėjo iš kartos į kartą 
nusistojusiais modeliais, kiek
vienas juos . pamėgžiojo ir 
kartu Įnešė savo meno dalę-

Dievuli mano, argi mūsų godos 
Tave prie kelio iš dangaus atprašė. 
Ar gal tos šviesias rudenio naktužės 
Tave iš mūsų žemės išsapnavo.

nuo vakarinio vandenyno iki 
Persijos lygumu, nuo Įšalusios 
šiaurės iki smėlio dykumų pie
tuose. Roma —sostinė, Augus
tas — imperatorius, lotynų kal
ba —valstybės kalba. Pasąųįjs 
rodės vientisas. Vientisas sivio 
didybėje. Vientisas savo nuodė
mėje. Išlaisvinimo ir atpirkimo 
buvo reikalinga ne viena žydų 
tauta, bet visa žmonija. Visa 
žmonija jo laukė. Ir jis visiem 
atėjo.

Išeisiu, sau tariu, ant lygaus kelio: 
Ant lygaus kelio tai valia valužė. 
Ant lygaus kelio šviesiąją naktužę 
Tai tik jaunam plačias dūmas dūmoti.

mis plokštumomis. Pati kom
pozicija išeidavo naivi/ kaip 
ir pati kaimiečio siela, sustin
gusi, tačiau visa skulptūra 
visada liko nuoširdi ir Įtiki
nanti.

Kai prie kraičio skrynių 
siekti buvo patogiau. švilpavo, tai dabar senukas

Jie gyveno bendru liaudies aprimdavo, tartum koks pa
kelės šventasis. Jau nenusi-

Lietuviškasis kaimas mėgo 
tas savo meistrų statulėles. 
Jų pristatė pakeles ir kiemus. 
Norėjo ir namie kur ant len
tynos pasidėti. Bet tuo metu 
iš užsienio pradėjo plūsti li
tografuoti paveikslai, kartais 
net ir medžio raižiniai. Tas 
mūsų liaudies menininkus iš
vedė į naują kelią, -pradėjo 
ir jie daryti panašius medžio 
raižinius.

Tada bereikia nudažyti. 
Išsidėsto dažus, teptukus ir 
nutepa, išgražina, kaip tik 
išmano. Statulėlė visai baig
ta. Užkelia ją į lentyną, kur 
ji lauks vasaros ir paskui iš
keliaus kur į pakelės kryžių 
ar į ūkininko sodybą. Ir pats 
meistras tada praeidamas 
nuvoš kepurę ir gerai pasi
žiūrės, kaip atrodo jo kūrinys.

KĄ JIE KŪRĖ?
Šis meistras nenorėjo drož

ti jokių “svietiškų” statulė
lių. Atsakydavo trumpai, kad 
nemoka. Gal tikrai neatei-

Pirmiausia atmatuoja ir 
atplauna medžio gabalą, pas
kui diduma aptašo, aplygina. 
Tada ima kaltus, peiliukus, 
skaptus ir drožia.

Žiemos diena Lietuvoje 
trumpa, štai ir leidžiasi sau
lutė, reikia baigti darbus. Ta
da jis sušluoja skiedreles. Jų 
negalima su kitom maišyti, 
jos juk šventos, jos nuo to 
medžio, iš kurio bus statulė-

Priimk mane, budrus Rūpintojėli, 
Prie lygaus kelio šiąnakt! padūmoti.
O kad aukštam danguj tos šviesios žvaigždės 
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

Kai iškrinta sniegas, kai 'į
oina oHvantoc *4

GAMTOVAIZDŽIO DALIS
Mūsų skulptūros, medžio 

raižiniai ir kryžiai išaugo iš 
religinio tautos gyvenimo ir 
tarnavo tik religiniam tiks
lam. šis menas papuošė ne 
tik namus ir sodybas, .bet ir 
laukų pakeles.

Lietuvis mėgo savo sodybo
je pastatyti kryžių, pridėti 
įvairių statulėlių. Mėgo, prie

DIEVULI mano, kas per šviesios naktys. 
Ir kas plačių padangių per aukštumas. 
O žvaigždės, žvaigždės, didelės ir mažos 
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

Ši lietuvių liaudies skulp
tūra griežčiausiai neturi jo
kio ryšio su senąja lietuvių 
įeligija. Ji išaugo iš krikščio
nybės. Ir pačias skulptūras, 
jų modelius, tipus, liaudis 
pasisavino iš kitur. Bažnyčiom 

_se buvo atvežtų skulptūrų iš 
kitų kraštų. Buvo net gerų 
meistrų padarytų, šios ir už
vedė liaudies menininkus 
ant pačios temos. Gerai Įsi
žiūrėję bažnyčioje, jie ban
dė'patys savo namuose ką 
nors panašaus padaryti. Ne
mokėdami ir neturėdami jo
kios mokyklos, darė savitai, 
ir taip sukūrė naują formą. 
Nė kiek nesvarbu, kad siuže
tai dažnai yra atėję iš kitų 
kraštų. Svarbu, kad jie suge
bėjo rasti savo išraišką.

| rą. Bei taika buvo paremta ro- 
X meno ginklu. Iš po ginklo norėjo 
X žydai išvaduoti taip pat ginklu. 
X Jiem sunku buvo suimti karalių 
X kuris ginklą liepe dėti Į makš-

Kaip praeito amžiaus pra
džioje romantizmas iškėlė 
tautosaka^ liaudies dainas 
ir- pasakas, taip moderniz
mo epocha naujai apšvietė 
liaudies skulptūrą, medžio 
raižinius, tapybą, iškeldama 
jų grožį ir vertę, čia savo 
pripažinimą surado ir mūsų 
liaudies menas, kuris nere
tam iš mūsų dar atrodo, per 
daug primityvus. Tačiau rei
kia jį arčiau pažinti. Tada 
įžvelgsime jo prasmę ir reikš-

Tįe kryžiai ir koplytėlės pasi
darė neatskiriama lietuviško 
gamtovaizdžio dalis. Ir dar 
daugiau — jie yra gili lietu
viškos sielos išraiška. .

Kai įsižiūri į tuos pakelės 
šventuosius, matai jų veiduo
se sutelktą kančią, mistinę 
rimtį. Per jūos regi lietuvių 
tautos kelią —sunkias bau
džiavas, priespaudas, negan
dos ir nelaimių metus. Tik 
giliai kenčianti ir Dievuje 
paguodos ieškanti tauta galė
jo taip pasipuošti gausiais 
kryžiais ir stiprinti pakeleivį 
savo rimtimi. ..

šią kryžių mistiką pamatė 
Jr svetimieji, keliavę per mū
sų kraštą. Jie giliau už pačius 
lietuvius įžvelgė jų grožį. Kai 
vakaro saulėlydžiuose ir ryt
mečio rūkuose išvyzdavo pa
kelėse kryžius, statulėles, jie 
svaigo šventu ramumu.

PAPRASTOS RANKOS
Kas gi papuošė Lietuvos 

žemelę kryžiais, kas išdrožė 
tas liūdnas sukauptas statu
lėles? _

Jos gimė paprasto,pilko 
žmogaus vaizduotėje. Jas pa
darė nemokytos rankos, ku
rios nieko nežinojo apie pro
porcijas, technikos įmantru
mus. Tai liaudies menininkai, 
kurie, jei būtų gavę mokslą, 
būtų gal tapę tikrais indivi
dualiais dailininkais. Dabar 
jie ištirpo savo tautoje. Neži
nomos nei jų pavardės. Jie 
atidavė savo kūrinius tautai, 
o patys pasitraukė į užimrš-

menininkai irgi neiškrypo iš 
savo kaimiškos tradicijos, pa
siliko tokie pat primityvūs, 
bet giliai nuoširdūs. Tačiati 
raižiniai neturėjo didelio pa- 

jo kariauti... Tai buvo laikas, a- sisekimo. Atėję iš kitų kraš- 
pie kurį buvo pranašaujama, kad ^ų šventųjų paveikslai, kurie 
pasaulio karalius ateis, kai žmo- savo. technika buvo tobules- 
nija nevartos sinkiu ir neis i ka- ni’ Pems užkirto kelią.

prie sriaunų upelių, šaltinė
lių. štai žengi per kvepiantį 
pušynėlį siauru takeliu ir pa
matai prie rudo, suskeldėju
sio kamieno pilką, nubluku
sią koplytėlę. Netoli ir upelis; 
tiltas. Prie jo susimąstęs šv. 
Jonas Nepamūkas. Pakrūmė
je kita koplytėlė. Ten keli žo
lynai, užkišti už durelių. Pa

kenkęs pamatysi Sopolingą-
ją Motiną, liūdną, sustingu
sią. Už kelio vingio vėl kry
žius.

Ir taip keleivis eina ar va
žiuoja, lyg pro kokią laukų 
galeriją, stebėdamas statulė
lių rimtį, jų begalinę misti
ką, pats su pagarba nukelda- 
mas kepurę, atsidusdamas.

— Vaike, tai gal bus krai- §
čio skrynia, — atsakydavo X Bet kam gi tu, budrus Dievuli mano, 
nustebusiam. — Į ją reikia f Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai.

Prie lygaus kelio, kur vargų vargeliai 
Vieni per dienas dūsaudami vaikšto.

Gyveno jis vienišas, įsi- g 
kniaubęs į savo darbą, amži- X 
nai užsiėmęs. Nepasižymėjo 
įprastiniu meistrų linksmu- 
mu, bet savo nuotaika buvo yf 
tikras menininkas. y

Jis dirbdavo stalus, lovas/įį 
spintas. Dėl to kentėjo ne kar- x

sus nereikalingus daiktus,
KAS JIE TOKIE? švariai iššluoja grindis ir ta- 

šie menininkai niekuo ne- iš sandėliuko atsineša pa
siskyrė nuo kaimo žmonių, rinktą medį, iš kurio dirbs 
Dažniausiai jie gyveno kai- statulėlę, 
me. Tik vienas kitas įsikūrė 
miestely, kur daugiau gau
davo darbo, kur visiems pa-

vo kūrybos sezoną. Subruka 
į kampus lentas, išmeta vi- . ..Jei kartais kas Įeina į dirb

tuvėlę, kur sušertos skiedros, 
jis žvilgteri per akinius ir 
tuoj sustabdo:

— Tik nesumink šventųjų 
skiedrelių!

Skiedreles kiekvieną kartą 
sudegina atskirai, nemaišy
damas su kitom malkom ar 
prakurais. Tada persižegnoja 

gyvenimu, Dažnai, kaip ir vi- kėlės šventasis. Jau nenusi- ir taip baigia tos dienos dar
ai amatininkai, mokėjo groti šypso, nepajudina armonikos bą. Vakare prie mažos lem- 
kokiu instrumentu, turėjo nuo lentynos, neprisimena pelės skaito knygas ir vienas 
šmaikštų liežuvį ir gebėjo dainelių. Užsidėjęs akinius,, pats gieda adventines gięs- 
riesti linksmas istorijas. TO- atsivertęs kantičkas, sugie- mes. Taip diena iš dienos, kol 
kius menininkus yra pilsimi- da kokią giesmę ir tada ant vieną kartą staturelę pasta- 
nęs ne vienas lietuvių raly- varstoto pasideda medį. to ant varstoto.

Medis ir paprastos techni
kos priemonės, — dažniausiai 
peilis,nulėmė - ir pačią 
skulptūros formą. Pagaliau 
veikė ir nusistojusios tradici
jos, gerųjų meistrų pavyz
džiai Norėta,.kad skulptūra 
būtų natūrali, kuo labiausiai 
panaši į tikrą žmogų. Bet ar 
taip išėjo? Jie nežinojo ana
tomijos. Visur pabrėždavo 
galvą, o grupinėse skulptū
rose pagrindinę figūrą pada
rydavo bent kelis kartus di
desnę už šalutines. Tai jiems 
atrodė visai suprantama, nes 
kaip kitaip atiduosi pagar
bą šventajam.

Pirmiausia tokiam meni
ninkui rūpėjo padaryti veidą. 
Jį išdailindavo, išlenkdavo į 
apvalumą, o drabužiai — tai 
antraeilis dalykas; jie būda
vo nudrožiami geometrinė-

šauktieji jau piemens dieno
se, švilpaudami paskui ban
dą, nešėsi su savim medžio 
gabalą ir peilį. Ir kai tik tu
rėjo laiko, tuoj drožinėjo, dai- 
linėjo pakelėj matytus statu
lėlių pavidalus. (Taip prie 
bandos savo meną yra pradė
ję ir žinomi skulptoriai — J. 
Zikaras, V. Grybas. Jų dar
bus tuoj pastebėjo kiti ir su
darė sąlygas mokytis). .... „

Iš piemens amžiaus išsimu- įdėti linksmumo! * X 
šę, tokie “menininkai ” daž- Maloniausia jam buvo dro- 
niausiai pasidarydavo amati
ninkais staliais. Įsitaisę įran
kius, keliavo iš kaimo į kai
mą. Vienas kitas įsikūrė sa
vo dirbtuves, turėjo net pa
dėjėjų.

žiema buvo tas laikas, ka
da liaudies menininkas dau
giausia triūsė. Vasarą, kai 
ir akmenėlis juda, šaukė juos 
laukų darbai. Tik retas ku
ris, dažniausiai nusenęs, kni
binėjo iri sodam linksmai 
šniokščiant.

jų, saugotų jo žemę nuo aud
rų, kad jis pats, eidamas sek
madieni pasižiūrėti derliaus, 
turėtų kur sustoti ir pamąs
tyti, pasimelsti.

Daugiausia kryžių ir kop- „ ... „
lytėliu pristatė pakelėse, P™ meno atėjo 1s gry-
šaUucie miško takeliuose, "° P3™^™drožinėti. Dažnai tokie pa

tą, nes to darbo nemėgo:-X 
Kai jis darydavo kokią spin- g 
tą ar stalą, kur negali įdėti ž 
kokių pagražinimų, buvo ne- x 
patenkintas, surūgęs. Skubė- y 
davo, kad tik greičiau atsi- $ 
kratytų ir darbą iš savo dirb- $ 
tuvėlės išgrūstų laukan. $

Tačiau dirbdamas skrynią, $ 
švilpavo. Čia bus kur pasi- S 
reikšti. Greitai sukalęs się- X 
nas, Imdavo dažus, teptukus S 
ir švytėdamas margindavo, S 
dažydavo kaip išmanydamas.

. Po darbo, virdamas valgy- 
ti, žiūrėk, ir armoniką pasi- X 
ima nuo lentynos, perbrau- $ 
kia pirštais per visus balsus 
ir sutryliuoja kokią polką. >į 
Jo trobelė ūžauja linksma. >į 
Jis pats bilda medinėm kium- 
pėm, prisimena daineles. S

davo jam tokie siužetai, nes 
jų nebuvo niekur matęs. Gi 
šventųjų statulėles regėjo iš 
pat mažens, matė ir tokius 
pat meistrus, iš jų pasisavi
no skulptūrų siužetus.

Taip lietuviai menininkai 
daugiausia dirbdavo Rūpin
tojėlius, Kristaus kančią^ So
pulingąją Dievo Motiną, šv. 
Kazimierą, šv. Jurgį, šv. Izi
dorių artoją, šv. Joną Nepa- 
muką, šv. Roką, šv. Antaną, 
šv. Vincentą, Mykolą Arkan- 
gelą, Prisikėlusį Kristų, šv. skambėjo paskutiniai garsai “Si- 
Pranciškų. Tai tie šventieji, lent Night” — tyli naktis.
kurte liaudyje buvo populia- (M.)

tojas savo raštuose. K Bo- Prieš tokį darbą persižeg- 
ruta skyrė net romaną (Me- noja ir peržegnoja medį. Ir 
diniai stebuklai), tik jo me- . tik dabar stoja dirbti. , 
nininkas (dievdirbis) yra jau 
kitoks — girtuoklis, padau
ža. Jis į savo meną žiūri kaip 
į paprastą amatą..Gi daugu
ma tokių menininkų savo 
skulptūrų drožinėjimą surišo 
su religiniu pergyvenimu.
SVEČIUOSE PAS LIAUDIES 

MENININKĄ
Kartą teko pažinti tokį 

menininką. Jis gyveno žemai
čių Kalvarijoje ir savo dar
bais plačiai garsėjo. Jį aplan-

Nuostabus ir tuo, kad to meto 
žinomasis pasaulis virto viena 
valstybe. Nebebuvo daugiau me
dų ir persų, nebuvo skitų ir bar-

Kai baigiau skaityti, miesto 
žiburiai pro langą jau buvo pri
gesę: dangus buvo daf-patamsė- 
jęs ir į jį be paliavos svaidė švie
sos pluoštus švyturys, ro
dydamas keleiviam kelią. Kad 
gerojo bičiulio nepažadinčiau, 
atsargiai atsukau radiją. Iš jo

'į Nuostabus tuo, kad Romos ge- 
ležis buvo nugalėjus visas to

X meto gyvavusias valstybes. Ir 
Augustas buvo priveikęs visus

X kongurentus. Buvo taika, nes ne- 
g bebuvo toliau ką nugalėti. Die- 
sį vaičio Janus šventykla, kurioje 
>į būdavo maldaujama laimės, pasi 
X sekimo kare, buvo dabar uždary
tį ta. Per septynis šimtus metų 

trečiu kartu uždaryta. Nereikėjo 
$į dievaičio maldauti, nes nereikė-

gegužės mėnesį giedoti Ma
rijos litaniją. Tai buvo jo šei
mos ir jo sodybos sargas, pa
puoštas vasarą gėlių darželiu, 
o žiemą apklotas sniego pata
lais. Lietuvis mėgo ir savo 

koplytėlę, 
kad ji skęsdama tarp vasaro-

Lietuvių liaudies meną la
bai gražiai įvertino svetimie
ji. Apie jį daug rašė lenkai 
vokiečiai. A. D.

žinėti šventųjų statulėles, X 
Jau vasarą parsigabendavo X 
gero liepos medžio, supiaus- X 
tydavo jį gabalais ir užkiš- $ 
davo palubėje už sukaltų kar- $ 
telių. Tegu gerai pradžiūsta. $ 
Kartas nuo karto pavartyda- $ 
vo, padaužydavo bičiuliškai 
ranka ir vėl padėdavo, lauk- 
damas žiemos. X


