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MIRĖ PRELATAS JONAS AMBOTAS
sulaukęs 94 mėty

lt CENTŲ

Už šaltojo karo galą ir santykių su Maskva gerinimą 
PrStJij^sS)dXkė LBJ ske,bė savo užsienių politikos siekimus, rodž tolimas viltis, bet susilaikė 
Sumpa^s^kVSia^yU3 n«^ 11110 konkrečių priemonių tiem siekimam įvykdytojoj priklausys nuo aplinkybių 
kūmos po prezidento Kennedy 
mirties ir dėl to pakartojo A- 
merikos užsienių politikos sie
kimus. Užtikrindamas, kad A- 
merika tęsia prezidento Kenne
dy politiką, LBJ kalbėjo:

“Aš čia atėjau šiandien, kad 
nedviprasmiškai ir aiškiai pa

sakyčiau, jog žudiko kulka, ku
ri atėmė jo gyvybę, nepakeitė 
valstybės siekimų. Mes esame 
labiau nei kada priešingi ne
apykantos ir smurto doktri
nom musę šalyje ir visame pa
saulyje.

“Mes esame labiau nei kada ir žmonijos garšvai", 
įsipareigoję vykdyti įstatymą 
— savoje šaly ir visame pasau
ly.

"Ir labiau nei kada mes re
miame Jungtines Tautas kaip 
geriausią įrankį pasaulio taikai

NATO: Europoj pa
lieka 6 divizijos, pa
lieka ir nesutarimai 
tarp sąjungininkij

Paryžiuje gruodžio 14-15 aiš
kinosi Amerikos, .Anglijos, ir 
Prancūzijos, paskiau ir Vokie
tijos ministeriai- Gruodžio 16- 
17 posėdžiavo jau visi Nato mi
nisteriai. Nato konferencijoje 
valstybės sekr. Rusk perskaitė 
prezidento Johnsono laišką. Ja
me buvo blaškomos Europos 
baimės pareiškimu, kad Ame
rika neatitrauks iš Europos 
savo 6 divizijų, kol jos ten bus 
reikalingos. Laiškas taip pat 
pasisakė už bendradarbiavimą 
tarp Jungtinių Valstybių ir 
jungtinės Europoj,. pakartojo 
jau žinomą Polaris raketom

PREZtDENTAS JOHNSONAS ir gen. aekr. U ThanL

Pažymėjo, kad J. Tautos pri
sidėjo prie taikos išlaikymo 
Konge, viduriniuose rytuose, 
prie kolonializmo naikinimo, 
ginklavimosi sulėtinimo, prie 
kovos už žmogaus teises. Lai
kydamas, kad tai esąs; žings
nis žmonijos tūkstančio mylių 
kelyje į taiką, prezidentas pa
žadėjo Amerikos paramą ir 
pareiškė savo siekimus:

“Mes žinome, ko mes nori
me-

Amerikos Jungtinės Valsty-

si baigus; mes nerimu matyti jo 
galą tuojau hr visai.

Jungtinės Valstybės nori už
kirsti kelią atominių 
sklaidai tarp valstybių, 
jų dabar neturi.

Jungtinės Valstybės
bendradarbiauti su visais šios 
organizacijos nariais ir kovoti

ginklų 
kurios

nori

LBJ VEIKLOJE IR ŽODŽIUOSE: Atviros durys Maskvai
Prez, Johnsonas gruodžio 18 menkai atlikti savo įsii 

spaudos konferencijoje pareiš
kė esąs pasiryžęs kalbėtis

visur su senais žmonijos prie
šais — badu, ligom, tamsu-
mu.

Jungtinės Valstybės nori 
sveikatos, saugumo ir taikos vi
siem”.

Hartford, Conn. — Gruodžio 
19 ryte mirė prel- Jonas Am- 
botas, iv. Trejybės lietuvių pa
rapijos klebonas, sulaukęs 94 
mėty amžiaus. Hartfordo lietu
viu parapijoje išbuvęs 61 me
tus.

Buvo gimęs 1869 Vosyliškė- 
je, Grinkiškio valsčiuje. Į Ame
riką atvyko 1890 ir čia 1893 įs
tojo į šv. Ciriliaus kolegiją De
troite, Mich., 1901 baigė šv. Jo
no seminariją Bostone. Įšven
tintas kunigu, 1901-1902 buvo 
vikaru airių ir lenkų parapijo
je. 1902 paskirtas į Hartfordą, 
Conn-, kur organizavo lietuvių 
parapiją, pastatė bažnyčią, įkū
rė parapinę mokyklą. Plačiai 
dalyvavo lietuviškoje katalikiš- 

• koję veikloje, remdamas kiek
vieną sveiką lietuvišką darbą.

PREL. J. AMBOTAS

Prel. J. Ambotas laidojamas 
gruodžio 21, šį šeštadie
nį, 10:30 vi.

PREZIDENTO JOHNSONO ŽMONĖS
Salia vadinamų intelektualų ateina praktikai

Prez. Johnsonas pasiliko sa
vo pirmatako štabą, tik prie jo 
pridėjo savuosius žmones, su 
kuriais jis ilgesnį laiką yra dir
bęs. .

HHįl

ginktaoto laivyno programą 
Eūropos apsaugai

kė esąs pasiryžę* kalbėtis su* dovaiA Senatas pad^pątąįsė 
pasaulio vadais, įskaitant ir —- skyrė 3’3 bil^i^iikiama, 
Chruščiovą, jai tai patarnaus kad bus kompromisas apie 3 
taikos ir gerutė* rtikahfi. Pa- bil.

skirti kolegijų statybai, biblio
tekom, laboratorijom 1.2 bil.
skirti

reiškimas priešingas tam, ką bu
vo pareiškęs valstybės sekreto
rius Rusk Paryžiuje sąjungi
niam ministeriam — kad 1964 
prezidentas nenumato kelionės 
nei į Europą nei pasikalbėjimo 
su Chruščiovu.

Nato konferencija truko tik 
dvi dienas vietoj numatytų tri
jų. Pirmu kartu tokia trumpa. 
Viskas buvo išsiaiškinta, bet 
susitarimas tebuvo paskelbtas 
tik labai blankiu komunikatu. 
Jame labiau pabrėžtas ne tiek 
Europos gynimas, kiek sieki
mas mažinti įtampą, siekimas 
pagrindingai gerinti santykius 
tarp Ryty ir Vakarę.

i Iš to, kas buvo paskelbta 
apie keturių ministerių pasita
rimą aiškėjo, kad skyrėsi nuo
monės ir dėl įtampos mažini
mo. Optimistiškiausias 
Anglijos min. Butleris dėl nau
jų derybų su ‘Maskva. Prancū- 

' zijos ministeris Couve de Mur- 
ville pageidavo atolydžio, bet 
nematė jokių jo ženklų- Vo
kietijos ministeris Schroederis 
nustebino savo atsargumu: 
anksčiau jis drąsiai kalbėjo už 
pasitarimus su Sovietais, dabar 
ragino neskirti tiek daug reikš- jam gruodžio 18 buvo staigme- 
mės konfliktui tarp Maskvos ir 
Kinijos komunistų; siūlė neper
dėti komunistinių sunkumų įta
kos Sovietų politikai; įspėjo, 
kad nuo Kubos Sovietai atsar
gesni, bet nemažiau pavojingi 
ir savo siekimų nėra pakeitę.

Jei. mus domina Amerikos 
valstybės sekretoriaus Rusk 
nuomonė, tai jo pareiškimus 
galima apibūdinti žodžiais 
“taip” .ir "bet”. Vakarai turi

JOHNSONO ISTORINIS

Prez. Johnsonas gruodžio 16 
pasirašė Kongreso nutarimą

Jei rinkimai rytoj... v
Newsweek duomenim, jei rin 

kimai būtų dabar, tai neabejoti-
PREZIDENTO NEPASISEKI
MAS KONGRESE

Atstovų Rūmai gruodžio* 16 nai juos laimėtų Johnsonas, net 
skyrė biudžete užsienio para- lengviau nei Kennedy. Dveje- 
mai 2.8 bilijonus — 1-7 bili- to varžybose dėl Baltųjų Rūmų 
jonais mažiau, nei vyriausybė Johnsonas gautų 56 proc., Ne
prašė. Tai pirmas prezidento onas 35, Johnsonas 60, Gold- 

buvo Johnsono nepasisekimas Kon- wateris 30, Johnsonas 61, Rom- 
grese. Jis ir A. Stevensonas ney 27, Johnsonas 65, Rocke- 
aiškino, kad tai kliudymas A- felleris 25.

gis Amerikos švietimo darbe. 
Paskolom iš fondo galės pasi
naudoti ir privatinės kolegi
jos (kolegijos, bet ne pradinės 
mokyklos; mat kolegijų turimokyklos;
daugiau protestantai, pradžios 
mokyklų katalikai).

BILU D. MOYERS padėjėja* 
“deiiniajai rankai” Jenkinsui.

Indija pakvietė popiežių Paulių VI
Indijos prezidentas paskelbė 

gruodžio 17 kvietimą popiežiui 
Pauliui VI atvykti į Indiją. 
Laikas nenumatytas, bet mano
mą kad popiežius nuvyks - Eu
charistinio kongreso Bombejo- 

v zis; įkuinvin,
je metu. Indijoje yra 7 mihjo- c0Įj0 ilgio strėlėm- Palygin- 
nai katalikų.

— Italijos parlamentos gruo
džio 17 pareiškė pasitikėji
mą Moro sudarytai vyriausy
bei 350 prieš 233, 4 susilaikius 
ir 42 nedalyvaujant.

— Armija pagamino šautu
vą, kuris šaudys ne kulkom,

MASKVOJE TO NEBUVO NUO 1917: Demonstracija, kuri bus 
vanduo kiny komunisty malūnui prieš Maskvą .

Demonstracija baigėsi, kada 
švietimo ministeris priėmė stu
dentų delegaciją ir su ja kal
bėjosi porą valandųr

Dėl įvykio, kuris sukėlė af
rikiečių demonsfraciją skirtin
gai kalbėjo demonstrantai ir 
valdžia. Demonstrantai afrikie
čiai aiškino: — Penktadienį 
nuo Maskvos už 10 mylių prie 
geležingelio buvo rastas 29 me
tų Ghanos studentas medikas, 
studijuojąs Kalinine, negyvas. 
Jis buvo atvykęs į Maskvą ap

ieškoti '.visokių galimybių nau- kuris yra per. pusantros mylios lankyti draugų. Jis rengėsi tom

Maskvos valdžiai ir gyvento-

na, kokios Maskvoje nebuvo 
nuo 1917 revoliucijos — masi
nė protesto prieš valdžią de
monstracija.

Gruodžio 18 prie Ghanos at
stovybės susirinko studentai af
rikiečiai su plakatais, kuriuose 
būvi įrašų: “Liaukitės žudę af
rikiečius”, “Maskva — antroji 
Alabama”, “Ar čia Birmingh- 
amas ar Maskva?”. Demonstran
tų 500-700 patraukė į Kremlių,

Valdžios agentūra Tass pa
skelbė: skrodimas parodė, kad 

. s žudant as buvo- no - užmuštos, 
bet girtas nugriuvo į smogą ir 
sušalo. Spaudoje apie pačią 
demonstraciją nieko neskelbė. 
Atsakomybę nori suversti Gha- 
nos atstovybei.

Incidentas parodė, kad Sovie-

jotu naudingom sutartim su nuo atstovybės. Milicija mėgi- dienom vesti rusę. Jis ir buvo apykantą prieš suuėuhNv
Maskva. Turi nesudaryti Mask- no sustabdyti, blokuodama gat- rusę užmuštas, norint vedybos Tai kaip tik laiku Kinijos
vai įspūdžio, kad nesiekia tai- vę pora sunkvežimių. Studen- sukliudyti. Prie šio atskiro į- komunistų naudai, kada jų min-
kingos koegzistencijos. Turi tai juos nustūmė ir žygiavo to- vykiu buvo prijungtos daug pto- pirmininkas ir gausūs palydo-

su kulkom, jos patogios tuo, 
kad lengvos ir galima pasiim
ti su savim kelis tūkstančius.

— Mrs. Kennedy per visus 
gedulo metus nesiims jokios vi
suomeninės pareigos. Gyvens 
dabar nusipirktuose namuose 
Washingtone — 14 kambarių 
už 175.000.

— Amerikos aviacijos para
šiutininkas gruodžio 17 nušoko 
su parašiutu iš 41,000 pėdų — 
arti 8 mylių aukščio. Tai pasau
linis rekordas. Lig šiol rekor
das buvo rusų — 36,500 pėdų.

— Brooklyne, teisme, gruo
džio 17 išaiškėjo, kad sovietų 
šnipas, liepos 2 suimtas ir pa
sivadinęs Robert K. Baltch, tik
rai yra Aleksandr Sokolov iš 
Tifliso Jo žmona, pasivadinu
si Joy Ann Garber Baltch, tu
rėjo ir kitą pasą — Bertha Ro- 
salie Jacksoh. Kas ji iš tikrųjų, 
neišaiškinta.

būti Maskvos skelbiamos koeg
zistencijos pusėj, kai ji kovo
ja su Kinijos komunistų kari
nėm užmačiom. Bet nereikia 
turėti vilčių, kad būtų susitar
ta dėl nepuolimo pakto ir ap
saugos nuo netikėto užpuoli
mo. Nereikia pasiduoti iliuzi
jai dėl atoslūgio.

Nato ir keturių ministerių 
padėtis yra tokia pat kaip pre
zidento Kennedy laikais —«& 
riasi siekimai ir skiriasi keliai

liau. Prie įėjimo į raudonąją 
aikštę buvo naujos sunkveži
mių barikados, gausiai milici
jos saugojamos. Studentai ver
žėsi pro sunkvežimius ar apa
čią jų, nusistumdami milicinin
kus ir pasiekė Kremliaus var
tus.

Miliciją judėdama automobi
liais, skirstė studentus, o dar 
labiau susirinkusius šaligatviuo
se žmones, Šaukdama: “čia jum 
nėra ko žiūrėti, eikite namo”.

tosnės išvados: rusai rodo af- 
rikiačiam studentam dM ję ra
sės noopykanfą; vangia sMtty- 
kię su afrikiečiais. Ghanos stu
dentų, kurių Sovietuose yra 
apie 600, saikas persipildė, kai 
vienas jų draugas buvo dėl tos 
neapykantos užmuštas. Jie de
monstravo solidariai — daly
vavo visų afrikiečių atstovai; 
dalyvavo organizuotai — ne 
tik iš Maskvos, bet ir iš Lenin
grado, Kievo.

vai lankosi Afrikoje. Kinijos 
komunistai afrikiečiam ir kal
bą kad Maskvos komunistai ir 
1AR- -8-9 *--------- t—. V -tt o- •iWfpNnuii>nii
padarę bendrą bėttęįę sąmoks
lą prieš spatootooohM.

New 
Yorke ir kitu* gyvas ir gausus 
kaip retai kada. ■ >

— Utoh gruodžio 8 anglies 
kasyklų sprogime žuvo 8.

MCNAMARA VIETNAME
Apsaugos sekr. McNamara, 

laimingai išvengęs Paryžiuj e 
lėktuvo katastrofos, gruodžio 
19 pasiekė Vietnamą. Vietna
me vyriausybės vadai baimina
si, kad Amerika gali siekti Viet
namą neutralizuoti. Tekią min
ti jiem pakiša Amerikos sutiki
mas, kad būtų paskelbtas ir 
garantuotas Cambodijos neutra
lumas.

Dešiniąja prezidento ranka 
laikomas Walter W. Jenkins, 
45 metų, dirbąs su Johnsonu 
nuo 1939 metų, iš Texas, kata
likas. Dabar jis yra tokiose pa
reigose kaip prie Eisenhowerio 
buvo Adams.

Antras yra Bill D. Moyers, 
29 metų, buvo Peace Corps 
direktoriaus pavaduotojas, bet 
praktiškai dirbo vicepreziden
to Johnsono štabe, specialistas 
biudžeto reikalam ir kalbom' 
rašyti. Jis perėmė dalį pareigų 
iš O’Donnell. Abudu dalyvauja 
vyriausybės pasitarimuose.

Numatomas dar trečias as
muo — George E. Reedy,. bu
vęs žurnalistas, demokratų- po
litinio komiteto senate direkto
rius, kai Johnsonas buvę se
nate demokratų pirmininkas.

Pažymima, kad didelio pasi
tikėjimo Johnsonas turįs A 
Stevensonui, su kuriuo dažniau 
jis susitinkąs, kaip Kennedy. 
Ir J. Tautų reikalais tai esąs 
pagrindinis autoritetas.

WALTER W. JENKINS — deši
nieji LBJ ranka.

GEORGE E. REEDY — dar ateis 
j Baltuosius Rūmus.

JUNGT. TAUTOSE: ' '
— Jungi. Tautos gruodžio 

17 po prezidento Johnsono 
kalbos sesiją baigė.

— Gen. sekr. U Thant įspė
jo, kad neapmokėtų sąskaitų 
JT turi už 172.7 milijonus

— Politinis komitetas gruo
džio 16 nubalsavo Saugumo Ta
rybą iš 11 narių padidinti iki 
15. Sovietai buvo priešingi,

THOMAS MANN — valstybės - . . „fsekr. padėjėjas lotynu. Amerikai, ko1 nera Pri,mta kom Km,Ja 

bus ir patarėjas Baltuosiuose Rū
muose.

Anglai skuba—kodėl?
Valstybės sekr. Rusk iš Pa

ryžiaus nuvyko j Londoną aiš
kintis dėl klausimų, kuriais 
nuomonės skirtingos: sausio 
21 konferencija Ženevoje, Cam 
bodia neutralumo garantijų 
klausimas, parama Indonezijai, 
kuri gresia invazija Malaysia 
Federacijai, Anglijos ministe- 
rio užsakytas pasikalbėjimas su 
Gromyko, kreditai Sovietam ir 
kt. _

Samprotaujama, kad Anglija 
skubina derybas su Maskva ir
siekia kuo geriausių santykių 
ne tik dėl to, kad rinkimuose 
turėtų kuo pasigirti- prieš rin
kikus, bet ir dėl to, kad anglai 
tikisi gauti užsakymus statyti 
Chruščiovo paskelbtus 2 00 
nauįę fabrikę cheminiam pro
duktam.

— Peace Corpo skirta biu
džete 102 mil., buvo 59; perso
nalas iš 7000 bus padidintas 
iki 11.300.

Amerika susilaikė, bet nubalsa
vo Azija ir Afrika, kurios nori 
padidinti savo svorį Saugumo 
Taryboje.

— J. Tautose gruodžio 16 
priimtos naujos valstybės — 
Zanzibaras ir Kenya. Dabar 
113 narių. Zanzibaras. yra dvi 
salos su 320,000 gyventojų. Ke
nya yra Texas ploto kraštas 
su 9 mil.

— A. Stevensonas gruodžio 
18 pareiškė: jei Sovietai nemo
kės savo skolų Kongo ir vidu
rinių rytų ekspedicijai. t tai jis 
reikalaus atimti Sovietam bal
savimo teisę J. Tautose. Sovie
tai skolingi už Kongą 37 mil. 
už vidur- rytus 15.6 mil.

KOMUNISTAI LAIMĖJO
Washingtone apeliacinis teis

mas gruodžio 17 pripažino, kad 
komunistai Amerikoje neturi 
pareigos registruotis kaip* sub- 
versyvinės organizacijos nariai. 
Pereitų metų teismo sprendi
mą, kad už nesiregistravimą 
partija turi sumokėti 120.0 0 0 
pabaudos, apeliacinis teismas 
taip pat panaikino. Dabar ko
munistų . partija žada jau kon
gresą šaukti.
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Taika žeme j e

Pietų Korėjoje
Pasikalbėjimas su Tėv. L. Vėžei i u, O.F.M.

Taika, žemėje .. . Taika ge
ros valios žmonėm ... Pax ho
minidus bonae voluntatis. Va
dinasi, sąlygota, aprėžta. Nebe 
visuotinė ir ne visiem. Angelų 
giesmės žodžiais buvo suminė
ti geros valios žmonės. Kodėl? 
Ar taika ne visiem teikiama, 
kaip dangaus dovana, ar ne 
visi ją priima? Nuo ko tai pri
klauso: nuo Dievo ar nuo žmo
gaus? Kieno valia lemia?

★
Dievo valia visi žmonės tu

rėjo ir turėtų būti geros valios- 
Ir angelų giesmė aidėjo visiem, 
nieko neišskirdama, o tiktai 
primindama, kad taikai reikia 
geros valios. Angelų giesmė 
neaplenkė nieko, tik apskelbė, 
kas privalo būti ir kas gyveni
me yra: tasai yra taikoje, kas 
yra geros valios. Tai priklauso 
ne nuo Dievo, o nuo žmogaus.

Žmonėm duota laisva valia 
apsispręsti juos daro savo li
kimo lėmėjais. Žmonės patys 
renkasi taiką ar nesantaiką, ir 
visų pirma sau patiem. Tai pa
rodo mūsų vidinis nusiteiki
mas, mūsų dvasios būsena. Kai 
jaučiame savo dvasioje ramy
bę. esame taikūs. Taikus su sa
vo sąžine ir su kitais. Čia yra 
pradžia, iš kurios taiki dvasia 
skleidžias į viešumą ir apsireiš- 
ka tarpusavio žmonių santy- 
kuose.

★

Gera valia yra pagrindas tai
kiem žmonių santykiam. Tai 
nusiteikimas ir nusistatymas ki 
tą teisingai suprasti, atjausti 
ir reikale paremti. Tuo būdu 
gera valia išskiria savanaudiš
kumą- Galima juk būti sava
naudžiui net ir tada, kai tei
sybė yra mūsų pusėje. Tokių 
pavyzdžių gyvenime yra gausu. 
Atrodo, elgiamasi teisingai, bet 
aiškiai stokstama geros valios, 
nes užsispyrus ieškoma tik sa
vo teisybės. Užtat yra įspėta, 
kad visų pirma būtų ieškoma 
dangiškos, ne žmogiškos tei

sybės, tik tada tegalima tikė
tis žemėje taikos.

Pasaulio taika priklauso ne 
tiktai -nuo tų, kurie turi val
džios ir galios naikinti arba 
kurti. Taika priklauso ir nuo 
kiekvieno žmogaus, kiek jis 
yra geros valios būti taikus. 
Taikus savo aplinkoje, šeimo
je, įstaigoje, visuomenėje. Kiek
viename žingsnyje yra progos 
pasitarnauti taikai. Iš tų nedi
delių, rodos, žingsnių, iš to 
mažojo kasdieninio pasaulio su
sidaro nusiteikimai, kurie palai
ko taiką arba sukelia neramy
bę. Kai didžioji visuomenės da
lis yra taiki, geros valios, ji ta
da paveikia ir savo valdžią, kad 
nesigriebtų piktų užmačių.

Piktam pasipriešinti taip pat 
yra geros valios reikalas. Gera 
valia nėra sutikimas su viskuo 
be jokios atdairos. kad tik bū
tų “šventoji ramybė”- Ramy
bės vardu dažnai pridengiama 
piktoji valia, kuri norėtų nuo
laidų ir nesipriešinimo iš ge
rosios valios žmonių. Jiem pri
kišama stoka geros valios dėl 
to. kad jie ryžtasi kovoti už tie
są ir moralinius principus. Yra 
gyvenimo principu, kurių nie
kas neturi teisės apeiti ar lau
žyti. nors ir sakytųsi tai darą 
“geros valios” vardan. Gera ne
atsiranda iš pikto.

Gera yra švęsti linksmąją 
Taikos šventę, jausti nuošir
džius ir taikingus žmonių nu
siteikimus, klausytis kartoja
mų angelų giesmės žodžių: 
Garbė Dievui aukštybėse ir 
taika žemėje geros valios žmo
nėm . . .

Taika žemėje . . . Kad ji tik
rai ateitų, yra būtina dar viena 
sąlyga: nuo savo šventiškų 
nuotaikų ir kalėdinio džiaugs
mo neatskirti — Dievo garbės.

Tėvas Liudvikas Vėže - 
lis, O.F.M. išbuvęs Korėjos 
misijose 6 metus, trumpam 
grįžo į Ameriką. Ketina čia pa
būti apie pusę metų. Per tą lai
ką nori parinkti aukų statydin
ti pranciškonų seminarijai Ko
rėjoje. Kunigų seminarija labai 
reikalinga.

Susitikus Darbininko redak
cijoje, užsimezgė kalba apie 
tą kraštą, kur prieš dešimtį 
metų dar liejosi kraujas kovo
je su komunizmu. Kaip žinome. 
Korėjos karas truko trejus su 
viršum metų (1950-53). Sovie
tų Rusijos ir Kinijos komunis
tai buvo užsimoję užimti visą
Korėją- Tiktai Amerikos gink
las dalį Korėjos išgelbėjo. Ko
munistų pavergtąją (šiaurinę) 
ir laisvąją (pietinę) Korėją te
beskiria 38 paralelė. Tėvas 
Liudvikas Vėželis, suprantama, 
dirba pietinės Korėjos misijo
se.

— Kokios dabar nuotaikos 
laisvoje Korėjoje?

Korėjos gyventojai karo me
tu yra labai skaudžiai patyrę, 
kas yra komunistai. Daugiau 
jų nebenori matyti, gi tuos, ku
rie karo metu nusikalto, žudė 
žmones, vertė valdžia, talki
no savo krašto priešui, tebelai- 
koko kalėjimuose. Netoli mūsų 

ŠV. ANTANO gimnazijos mokiniai, kurie per pirmą mokslo metų ketvirtį pasiekė virš 90 mokslo pažymį. 
Pirmoje eilėje: G. Miceika (Kanada), S. Rastenis (Providenc), Kęstutis Mačiulaitis (Chicago), R. Gudins- 
kas (Kanada), J. Petraitis Brooklyn), antroje eilėje: V. žemaitis (Worcester), Duobė (Dover), J. šipaila 
(Rochester), A. Vidmantas (Kanada), V. Tamulis (Brocton).

yra didelis kalėjimas su keliais 
šimtais komunistų. Kalėjimas 
gana griežtas.

Padėtis tebėra netikra. Nie
kas nežino, kada komunistai 
vėl sumanys pakartoti invazi
ją. Kaip žinote, nėra karo, bet 
nėra ir „tikros taikos. Tebėra 
vadinamos karo paliaubos. A- 
merikos ir laisvos Korėjos ka
riuomenė nuolat budi- Iš anos 
pusės 38 paralelės komunistai 
bando kariuomenę agituoti, ir 
kurstyti, bet tai beprasmis 
reikalas. Su komunistų propa
ganda apsiprasta, jai nebetiki
ma. nebedaro įspūdžio. .

— Kaip žmonės tvarkosi po 
karo?

Karas pridarė didelių nuosto
lių. Korėjos gyventojai yra ne
turtingi. ir kada prarado net 
menkutį' savo turtelį, pastogę, 
ryžių laukelius, sutryptus arba 
neįdirbtus, skurdas buvo dide
lis. Vis dėlto žmonės džiaugia
si, kad nepateko po komunis
tų jungu. Dabar jau pamažu 
atsikuria ir atsistato. Svarbiau
sia. kad gali ramiai dirbti sa
vo laukus, nes didelis skaičius 
žmonių verčiasi tiktai iš ūkio 
darbų.

Žemė nederlinga, kalnuota 
arba pelkėta. Apie trys trečda
lis viso krašto yra kalnai. Miš-

tėv. LIUDVIKAS VE2ELIS, O. F. M.. Nuotr. P. Ąžuolo.

kų visai nėra. Ūkininkai ne
lengvai pragyvena iš savo dar
bo- Darbas sunkus, nes nėra 
moderniškų priemonių ir ne 
visur jos pritaikomos. Pavyz
džiui, žemė ryžiam ariama jau
čiais, nes tenka arti vandeniu 
pažliugusia. Ryžiai reikalauja 
daug vandens. Kai lietaus 
stoksta. derlius būna prastas. 
Pernai dėl sausros apie 50 pro
centų ryžių pasėlio buvo pra
rasta, sudegė karščiuose. Dar 
ir dabar nemažai žmonių ken
čia badą. Vienuolyne pietums 

tegaudavome kiekvienas po 
dvi bulves su vandeniu.

Ryžiai yra pagrindinis mais
tas. Dar valgoma žuvies ir 
“kim-chi” — tai rūkštūs, karš
tų pipirų primaišyti kopūstai. 
Pieno beveik nežinoma. Maži 
vaikai, kai motina jau nebemai
tina. pieno nebemato. Valgyda
mi geria vandenį, kuriame ry
žiai virė-

— Ar yra bent kiek pramo
nės?

Yra, bet dar nedaug. Po ka
ro. 4 padedant Jungtinėm Ame
rikos valstybėm, pradėta staty
ti Įvairūs fabrikai. Yra trąšų 
fabrikai, keletas audyklų, vie
nas kitas cemento. Statoma 
daugiau. Dalis žmonių verčiasi 
iš smulkios prekybos, turi krau
tuvėles. pardavinėja daržoves, 
žuvį ir šiaip Įvairius mažmo
žius. Mat, Korėjoje žmonės ne
daug kuo ir tenkinasi.

Dabar yra apie 33 milijonai 
gyventojų; iš jų keli milijonai 
bėglių, pasitraukusių nuo ko
munistų. Jie sako, kad pietinė
je Korėjoje žymiai geriau, ne
gu šiaurinėje. Daugiau galimy
bių ir laisvės ką nors sau pa
sigaminti. lengviau dirbti ir so
čiau gali pavalgyti, geriau gali 
apsirengti.

— Ar klimatas reikalauja šil
tai rengtis?

Daug kas Amerikoje mano, 
kad Korėjos klimatas tropinis, 
karštas. Iš tikrųjų klimatas kei
čiasi, kaip ir čia. Vasarą karšta, 
žiemą šalta- Žiemą jau reikia 
šilčiau apsirengti, bet nevisi šil
tų drabužių turi. Galima maty
ti vaikus, brendančius per snie

gą basus arba su brezentiniais 
batukais. Gaila tų vargšų. Šal
pos organizacijos galėtų dau
giau padėti, aukodamos apavą 
ir drabužius, kol krašto pažan
ga ir tą trūkumą užpildys. Pa
mažu kyla kultūra ir gerovė, 
kai yra taika. Reikia prisimin
ti, kad Korėja gyvena tik de
šimtuosius metus po sunkaus 
karo. Daug ko dar trūksta.

— Ar Amerikos katalikai 
galėtų ką padėti?

Labai. Pirmiausia, reikia ži
noti, kad Korėjoje yra virš pu
sės milijono katalikų (apie 600, 
000). Yra daug atsivertimų. Yra 
ir pašaukimų i kunigus, bet 
viena seminarija negali visų 
kandidatų priimti. Užtat nori
ma kurti antrąją, pranciškonų 
seminariją, ir tam tikslui esu 
Amerikon grįžęs- Manau, kad 
Amerikos katalikai pajėgtų pa
dėti, jei labiau suprastų, kad 
misijos turi ne vien religinį 
tikslą. Misionieriai skleidžia 
aukštesnę kultūrą, kelia pažan
gą, moko vietos gyventojus so
cialinių dorybių — sutarimo, 
tarpusavio pagalbos, artimo 
meilės, taikos. Viskuo tenka 
rūpintis: ir medžiagine, ir dva
sine kultūra, ir sielos išgany
mu.

— Steponui Kairiui, Vasario 
16 signatarui paremti komite
tas kreipiasi, prašydamas ne
užmiršti invalido ir senelio, ku
riam sueina 85 metai, ir prisi
minti Kalėdų šventėse bei Nau
juose Metuose. Aukas siųsti 
komiteto iždininko vardu: prof. 
St. Dirmantas, 6161 So. West- 
henavv, Chicago 29. III.
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HEINRICH BOELL

Kelionė Airijon

(3)
Kai užrašė penktąjį kartą, 

traukinys įdardėjo į Mayo pro
vinciją prie pat Atlanto. To
liau ligi New Yorko — tiktai 
vanduo. Čia paaiškėjo, kad bu
vom praskrodę penkias provin
cijas, ir kiekvieną atžymėjo 
mūsų pavardes: tokie ir tokie, 
tiek ir tiek — važiuoja kredi
tan!

Paaiškėjo ir kita žinia. Kai 
tik Airijoje kas užsimena Mayo, 
tuojau prideda ir žodžius: “God 
help us!". Tai lyg antrinis pro
vincijos pavadinimas, lyg mel
dimas iš litanijos: “Viešpatie, 
pasigailėk!” Kodėl taip yra, dar 
turėjo paaiškėti

Čia mūsų angliški pinigai vi
sai išsekė. Vaikų ir moterų 
burnos buvo alkanos. Alkis ma
ne nuvijo pas banko direkto
rių, kuris, kaip tyčia, turėjo 
laisvą popietį. Rodžiau jam vo
kiškus pinigus, o jisai purtė 
galvą (ir dar dėl to, kad jam 
sutrukdžiau poilsį).

— Tuos pinigus turėsiu siųs
ti į Dubliną. — pasakė aiškiai, 

kaip diena, — Ką gi aš su jais 
veiksiu?

— O kaip ilgai truks, kol gau
site atsakymą?

— Keturias dienas.
— Keturias dienas! — kone 

suklykau. — God help us!
Važiavęs kreditan, išdrįsau 

paklausti, gal ir pinigų tam 
kartui, bent alkiui apraminti, 
būtų galima gauti skolon? Ban
ko direktorius dar kartą pažiū
rėjo į vokiškus banknotus (vi
sai rimtai!), atidarė spintą ir 
įteikė man du svarus. Aš turė
jau pasirašyti.

God help us!

PAKILĘ į kalnus, viename 
jų šlaite aptikome apleistą kai
mą. Niekas nieko nesakė, nie
kas neįspėjo. Rodė trumpiau
sią kelią Į bažnyčią, į smukle, 
į paštą. į uostą . . . Atrodė, ne
buvo verta dėmesio, kad čia 
pat tysojo apleisto kaimo griau
čiai. Tik vėliau patyrėme, kad 
Airijoje yra daug tokių šmėk
liškų kaimų: pilkų akmeninių, 
beformių, sugraužtų laiko ir 

vandens. Nieko nėra likę, kas 
tik buvo iš medžio. Tėra liku
sios žymės pagrindinių ir šalu
tinių gatvių, apaugusių sama
nomis ir žole-

Niekas negalėjo pasakyti, ka
da tas ar kitas kaimas buvo pa
liktas be žmogaus: namas po 
namo, gatvė po gatvės. Gal 
prieš dešimti, prieš dvidešimtį 
metų, o gal prieš penkias ar 
aštuonias dešimtis metų? Kai 
kur dar buvo užkalti langai ne
surūdijusiais vinimis. Kitur 
pro langus šokinėjo avys.

Viena sena moteris, kurią ra
dome kaimo pakraštyje, nega
lėjo beprisiminti, kada kaimas 
iškeliavo. Dar ji buvo maža 
mergiotė. Paskui susilaukė še
šių vaikų, bet tiktai du užsili
ko Airijoje. Du dirba Anglijo
je. Manchesteryje. du — Jung
tinėse Valstybėse. Viena ištekė
jusi duktė yra kaime. Ji taip 
pat turi šešetą vaikų. Galimas 
daiktas, du liks namie, du iš
keliaus į Angliją ir du išplauks 
Amerikon9 Vyriausias sūnus 
nevedęs, jau kokių penkių de
šimčių metų. Argi ne gėda?

Gal ir gėda, nes vaikai Airi
joje užpildo namus, kelius ir 
laukus. Spalio dienomis važiuo
dami keliu, matėme vaikus iš 
tolo tarp gyvatvorių ir pažliu
gusio tako. Jie rinkosi iš visur, 
tarytum kokie lietaus lašai, ku
rie susilieja čiurkšlėmis, pas
kui upeliukais ir upėmis. Auto
mobilis yrėsi lyg kokioje kun

kuliuojančioje srovėje. Visa aš
tuoniasdešimt mylių vaikai tel
kėsi ir sklaidėsi, stumdėsi ir 
klykavo, brisdami iš mokyklų 
dargana, lietumi ir purvu, dau
gumas- basi, skurdžiai apsivil
kę, bet linksmi ir, atrodo, lai
mingi.

Vokietijoje sakoma, jog ke
liai priklauso mašinom, o Ai
rijoje — vaikam ir karvėm. 
Karvės čia tiek pat laisvai brai
do po laukus ir stumdosi ke
liuose. kaip ir vaikai. Aiškus 
pavojus. Mašinos vairuotojas 
turi budėti ir kovoti už savo 
teisę, už gyvybę ir už greitį- 
Airijoje dar nenuspręsta, kam 
kelias priklauso: karvėm, vai
kam ar asilam9 šie melancho
liški padarai, — žinoma, asi
lai. ne vaikai, — lamoja žolę 
tarp gyvatvorių ir mūro sienų, 
mosuodami uodegomis vairuo
tojui. tarsi norėtų mašinos stik
lus valyti.

Pro šalį bėgo mūrai, medžiai 
gyvatvorės ir vėl mūrai. Akme
nų tiek daug, kad lengvai ga
lėtų statytis Babelio bokštą. 
Tik prisimintas, kiek yra apleis
tų ir sugriuvusių mūrų ir pi
lių. pagalvoji, kad neverta nė 
pradėti. Vistiek nelaikys.

IJMERICKĄ privažiuojant 
kelias darėsi vis laisvesnis. Vi
sur taip. Arčiau miesto, ro
dos. vaikai butų suėję i mokyk
las, karvės —• į pievas, o asi
lai sutvarkyti.

Buvo dar ankstus rytas. 
Tamsūs debesys plaukė iš At
lanto ir temdė dieną. Bolavo 
tiktai pieno bonkos prie namų 
durų ir klykaujančios žuvėd
ros Shannono upės krantuose. 
Sūkuringa, plati ir didelė upė 
spraudėsi po senu tiltu- Ji bu
vo aiškiai per didelė nedide
liam miestui, sutūpusiam upės 
žiotyse. Čia pat marios, daug 
vandens, daug tiltų. Prie vie
no yra paminklas — akmuo: 
čia airiai prisiekė, kad jie sa
vo tikėjimo laikysis, ir sudarė 
sutartis, kurias Anglijos parla
mentas atšaukė. Limerickas dėl 

LIMRICK, Airijos uostas Atlanto pakrantėje.

to vadinamas “Sulaužytos su
tarties miestu”.

“Tai pamaldžiausias miestas 
pasaulyje” — mums Dubline 
sakė. Galima buvo tuo patikė
ti. pažvelgus į kalendorių. Ket
virtadienio ryte, prieš 11, mies
tas buvo tuščias. Limerickas 
buvo suėjęs į bažnyčią. Kai baž
nyčių durys atsivėrė, minios 
išsiliejo į gatves, dingo pieno 
bonkos prie durų. Atidarytas 
paštas, bankas, krautuvės. Mies
tas pasidarė normalus ir gy
vas, o prieš penkias minutes 
vaikščiojome, lyg kokioje už
keiktoje viduramžių pilyje, be 

jokios gyvybės-
Limerickas meldėsi ryte, va

kare gėrė . . . Pieno bonkos vėl 
pasirodė prie durų. Jos buvo 
tuščios, suteptos ir nešvarios.

Vieną mačiau tokią baltą ir 
šviežią kaip ryte. Stovėjo prie 
nedidelio namuko durų. Greti
mose duryse lindėjo senstelė
jusi. nužilusi ir apšiapusi mo
teris. Tik jos lūpose baltavo ci
garetė. Sustojau ir paklausiau:

— Kur jis išėjęs?
— Kas?
— Ogi tas. kam priklauso 

pienas.
— Iškeliavo.
— Ir paliko pieną prie durų.
— Taip.
— Ir žiburį viduje9
— Ar dega?
— Pažiūrėkite, man rodos, 

šviečia pro langa.
— Iš tikrųjų. Bet. manau, Į 

Australija tai jam sąskaitos ne
besi us.

— Į Australiją9 — nustebau.
— Taip.
— O pieno sąskaitą9
— Manote, kad ir jos neap

mokėjo. Galimas daiktas.
Cigaretė moters lūpose bai

gė degti Ji apsisuko eiti vidun, 
dar spėjusi išreikšti savo nuo
monę:

Taip, šviesą tai jis turėjo 
išjungti.

Aš Įjungiau motorą ir nurie
dėjau pro Limericką. pasiren
gusį migti

(Bus daugiau)



Noros nedaug

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

D. KLINGA
Linksmų švenčių ir džiaugsmingų Naujų Metų

337 Union Avenue Brooklyn 11, N. Y.

BALUKONIS ,Prop. EVergreen 4-1232

SOUTH BOSTON CAFE
RASA LISAUSKAITĖ (Nora) Šoka tarantela. Nuotr. P. Ąžuolo.So. Boston, Mass.260 W. Broadvvay

CHARLES SHIMKUS CO

380 Ncw Britam Avė. Hartford, Conn
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

JOSEPH VASTCNASSECBHD nflTIOnflLBflnK REAL ESTATE & INSURANCE

. MIELUS PAŽĮSTAMUS SVEIKINAME
Linksmų ŠvenčiųKALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LINKIME

KUO LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲJŲ METŲ

ADVOKATAS
41 - 40 74th Street Jackson Heights, N. Y. ‘

Tel. NEwton 9-6620

HAPPY HOLIDAYS

Juozas Andriušis ir šeima
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ATTORNEY AT LAW 
ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.
TeL HIckory 1-5220

tą. Ibseno (tekamos “Noros*] 
: premjera Detroite sutapo s* į 
? tneška pro. John F. Kenne-1 

dy mirtimi, tam tisus priraki
no namie prie televizijos ir ra
dijo aparatų. Berlyne gn»- 
dfio 14 ta pati ‘Nora” patari 
kė į tokį tai žmonėm| 
daugiau rėpi apsipirkti ir pasi
ruošti šventėm, negu į vaidini-1

FARM FRESH DAIRY TESTED HOMOGENIZED 
VIT. D. MILK * 

DELIVERED TO YOUR HOME
Brooklyn 7, N. Y

tavičius buvo vidutinis. Savo 
vaidyba jis galėjo daugiau No
rą paremti.

Labai natūrali buvo Noros 
draugė Kristina (Irena Laurina
vičienė), gyvenimiška, tikra. 
Advokatas Krogstatas (A Pe- 
$yt) savo cinizmą pertempė. 
Kai jis pasikeitė dėl Kristinos 
meilės, nepatikėtum, kad toks 
žmogus taip greitai “sušyla” ir 
atsimaino. Vienodai išlaikytą 
sergančio daktaro Rankos tipą 

Sunkiausios rolės teko Rasai sukūrė A Gladkaudcas. Z. Dar- 
Liškaudcaitei (Norai) ir V. Žu- gėlytė, tur būt, dar “tyneidže- 
bertavičiui (Keimeriui), “žino- rė”, mokėjo sukurti gerokai 
na” aiškia pralenkė “vyrą”. R- jau sukunkusią tarnaitę. Nepa-

kas panoro...
. Kartais Ntamtis persekioja] 
ne tiktai atmeni Užkliudo ir 1 
sambūrį. Sūysae, Detroito? 
dramos megėj«} sambūris, va-] 
doranjasut Zsnano* AriauAak j 
MUMHtato dhriem savo spek-J

Pranė, Andrius ir Nelė LAPES

Sveikiname visus Bičiulius ' 
sulaukus Šventų Kalėdų ir ' 
Naujųjų Metų '

Kiek ji buvo tinkamai sceno
je pavajzduota? Veikalas ne
lengvas vaidinti, bet geras, kad 
maža vaidmenų — tik šeši- De
troito šeši dramos mėgėjai jau 
nebe pirmą kartą vaidina už
tikrintai, režiserės Z. Mikšienės 
išmiklinti ir j savo roles įsta
tyti. Buvo jausti vaidyboje dar
na, susiklausjtoas. Tai jau sam
būris, ne šiaip sau sutelkta gru-

95-09 Jamaica Avenue M'oodhavcn 21, N. Y.
VI 6-7405

Apreiškimo parapijos salėje 
praėjusio šeštadienio vakare, 
žmonių buvo skystoka. O gali
ma buvo rastj valandėlę laiko 
bent dviem geriem darbam: pa
remti Vasario 16 gimnazijos 
kalėdinę eglutę ir atiduoti pa| 
garbą lieturiškos vaidybos ir. 
scenos entuziaztam. Jie to bu
vo verti, keliavę tolimą kelią.... 
taip pat prieš Kalėdų pirkinius 
ir šventes.

Kas buvo atėjęs, tikiuosi, ne
sigailėjo Ibteno veikalai visada 
turi ką pasakyti. “Nora” vaiz
davo dramą šeimoje (apie tai 
Darbininke jau buvo rašyta). 
Sakoma, jau pasenusi ta dra
ma. Dabar esą vyrai turį laisvin
tas iš moterų kietos valios šei- 

' moję. Anuomet, prieš kokią 
kapą metų, buvo kitaip: vyrai 
moteris laikę savo valioje it lė
les. Bet visais laikais pasitaiko 
ir taip, kad vienas antrą su
pranta tiktai savo malonumo ir 
naudos žvilgsniu. Tokie įgei
džiai nesensta. Kai Norai pa
niški, kad jos vyrui daugiau rū
pi jos‘paties garbė, vardas, tar
nyba, o meilė tėra “pasaldy- 

- mas” tų egotistinių vertybių, 
žmona palieka vyrą, namus ir 
vaikus. Čia prasiveržia jos ego
izmas ir stipriai nekrikščioniš
kas, bet psichologiškai pagrįs
tas. Išvadoje tokia pamoka: šei
moje reikia derintis, o ne prie Lišauskaite geba vaidinti, jsi- tikėtum, kad moterys. 
savęs derinti. Ta problema nie- jausti ir išgyventi. Dar ir pa- sensta.

šoko visai grakščiai. V. Žuber- (nukelta į 8 psl.)



DARBININKAS 1963 m., gruodžio 20 a., nr. oo-

A very merry Christmas and

joyous Ne\v Year to ai! our

A merry Christmas and joyous 
New Year to all our Friends 

and Patrons

friends and patrons. PIRONTPS CATERERS

CHAMPLAIN
RESTAURANT

Continental Atmosphere
Wines - Liquors

115 West 49th Street, N. Y. C.

CI 7-9274

A very merry Christmas 
and

joyous New Year to all 
our friends and patrons

THE CHALET
120 West Passaic Street 

Rochelle Park. N. J.
The ideal choice for weddings, 

banąuets land parties.
Accommodations for 50 to 1000 

Visit our beautiful new Cresf Room 
Open 7 days

S
I

I
.1.

i
•J ,ri

1
I r

HOUSE FOR BRIDES 
A coniplete Catering Service 

under one rool
Invitation Thru Honeymoon 

Bar.quets - Shovvers - Engagements
Photography by Carmen* į

ESsex 2-9850 -
890 So. Orange Avė.. Newark, N.J. 

Ii" no answer call:
ED 8-7663 RE 1-9131

A very merry Christmas

and joyous New Year

to all our friends and patrons

PLEASANT 1NN
RESTAURANT

Luncheons -Cocktails - Dinner
DI 2-2711

NINO’S PIZZERIA 
AND RESTAURANT 

Home Made Pizza Pieš 
Outgoing Orders 

457 New Lots Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

_ DI 2-9747
ItalianrAmerican Cuisine 5 ..... ... ... . . ..

Luncheon - Dinner - Cocktails J

1
r •r

Specializing in 
Fine Italian Foods and Wines 
Veal Parmigiana -— Pizzeria 

Parties up to 25 people
18 VanCortland Avė. Bronx. N.Y.

Mr. Mrs, Arthur Knudsen 
Catering at its Best 

Specializing in Weddings - Parties

FO 4-8552
j, ............... ... .....  W

* 1 1a 1
A Merry Christmas

t

t 
f

and joyous

to a H our Friends

WM. A. KING
LUMBER CO.

GOLDEN BRIDGE

NEW YORK

A Merry Christmas!

MARIOJ
RESTAURANT, INC.

20 yeais of serving excellent food
Your Host Mario

Unexcelled Italian Cuisine
Wines and liquors - Home made^

ocooking - Pizza. Specia) dinners 
Luncheons. — Catering to private^ 
parties. Plenty of free parking. Cal1.^

for take-out service -- PI 6-8323.

3338 Hillside Avenue
New Hide Park. L.I.

next to Herrick's Theatre 
and Milės Shoes.

A- very merry Christmas and

joyous Nevv Yęąr to all our 
Friends anlPpatrons

Exquisite Imported Wines
RE5MAN PONTIAC

Authorized Sales and Service
PONTIAC and TEMPEST

New and Usėd Cars

ROUND HILL

Jericho Turnpike

• Our 39th Year > So. Huntington. L.I.

1000 Market St., Paterson, N.J. For reservations call
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MN8h« ^SPORTAS
CRANE

B. B. PIETKIEWICZ, Prm.
47 and Rockwell Street TdL LAfa^yette 3-1083

Nemokamai vieta automobilianis

41/2 % INVEOTBENT 
ĄCCOUNTS 

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visų mėnesį. 

Dividendai mokami sauRo liepos 31 <L 
Prašome aplankyti naują npAsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvįrt 9^0 ryto“— 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; dešta&enais

SEASON’S GREETINGS!

ir
i ■■

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pn- 
sirūpinkite medžiagos išsnmtmūi TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietines — 
3 - jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Coc. DELANCY, N.YA

IfiSKYRUS SESTADlENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6130 VAK.

Važinoti BMT išlipant Kssex Street, keltis elevatorium į viršų, 
arba IND traukintu D-ę Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite š| skelbimą, kurie bue ypatingai įvertintas

rL

Season’s Greetings i

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat , 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir ;

.šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimai pgęu^šiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite! i

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

SEASON’S GREETINGS

i 
f

i r
TeL GB 7-1130 

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audimai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant auBnios i ušsienį. 

i; ■ Mes padidinome savo patalpas^ kad galėtume geriau
5 i

t
r-

: 943 EHzabeth Avė.

r

L 187 ORCHARD ST^ N.Y.C.
į

• Šalčiam sugaudus, pradėjo 
sektis mūsų futbolininkam- Pa
reitą sekmadienį jūrmenybių 
nmgtynes laimėjo visos 3 ko
mandos. Dalinai apledėjusioje 
Buschvicko aikštėje LAK su
griebė pirmenybių du taškus^ 
įveikus College' Point 6:5 
(4:4)1 Mūsiškiai žaidė tokios su
dėties: Jankauskas; Kerekes,; 
Vainius D; Trampas, Daukša, : 
Budreckas; Musso, Klive^ka H,

■Ledu aptrauktoje aikštėje 
ypač sunku buvo abiem varti-

Remėzos II, (diskvalifikuoto),. 
kol susigaudę, kaip reikia gin-

kad mūsiškiai 
neprarado ko- 
ir praėjusiose 

_ _ čekoslovakais.
Žadvydas ir Remėza Įiąsekmę 
išlygino, o Musso įkirto vie
ną įvartį viršaus, pasinaudoda- 
!mas slystelėjusiu priešininkų 
vartininko negraibumu, ir jau 
3:2 mūsų naudai. Tačiau pirma
sis kėlinys baigėsi lygiom 4:4. 
Mūsų ketvirtą įvartį laimėjo Va
siliauskas.

Antrame kėlinyje mūsiškiai 
vyravo, bet pergalę atnešė lai
mė. Vartininkui Jankauskui pa
slydus, priešininkas pasiekė 
5:4- Bet tuojau priteistą baudą 
Vasiliauskas iš 35 m atstumo 
nesulaikomai trenkė į aukštąjį 
vartų. kampą. Vargu ar teko 
kada matyti tokį puikų įvartį 
mūsų 13 metų futbolo istorijo
je New Yorke! Deja, paskuti
nėje ramutėje priteistas 11 m. 
baudinys ne mūsų naudai, at
rodė, mus suplieks. Laimė, prie
šininkas to baudinio nepaver
tė įvarčių, gi Musso beveik 
paskutinėje sekundėje įšovė ir 
mes laimėjome 6:5.

Rungtynės savo klase'nepri
lygo

dė 2:0. Gerai, 
nenusiminė ir 
vingumo, kaip 
rungtynėse su

Sėlį iliustravo dailininkas Jur
gis Juodis. Plokšteles bus ga
lima gauti žemiau nurodytu 
adresu, kaip ir ankstyvesnes 
Lionės Juodytės plokšteles. 
Prašome siųsti užsakymus su 
čekiu arba money order. Ad-

Linksmą Kalėdų £«enčių ir laiminu Naujų Metų Jį
J. B. SHALINS - Jalinskas g

LAIDOTUVHJ DUaKTOBTOS t

84-02 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. J
(prie Forest Paricvray Station) 5

Suteikiam garbingas laidotuves. Koplyčios nemokamai į 
visose miesto dalyse. Veikia ventiliacija. TeL VI7-4493

Fischer, latvis Edmar lietinis, S. 
Reshevsky, visi N.Y.; A. Saidy, Pu- .

— Romanas Arlauskas (Austra
lija) iki šiol geriausiai varosi pa- ' 
šaulio koresp. p-hlų baigmėje, ku- j 
etose rungiasi 13. atrinktųjų. Pagal i 
peMtofttus ICCF organo FERN- 
SCHACH duomenis, p-bių lentelė

L G. Boriaenko (Sov.) 5-3 |
2. R. Arlauskas (Austrai) 4%-% .
3. P. Dubtain (Sov.) 3%-2!4
4. A. Lundguist (ftyed.) 3H-H4
5. J. Coolen (Belg.) 3-5 j

ir kiti mažiau. Didmeistris A. To- , 
luš turi 154 tA iš 4 partijų. Giliau 
žvilgterėję lentelėn, matysime, kad 
mūsų Romanas turi pafdelręft 75% 
laimėjimų (4% ti. iš e partijų), o 
Boriaenko — 62% (5 tš. iš & parti
jų. — 1964 m. JAV pirmenybėj į 
kurias yra sukviesta 12 šymiausių 
šio krašto imglmiatlTifrrelp^ prasidė
jo gruodžio 15 d, Nesr Yorke, H. 
Hudaon viešbuty. Dalyvauja: W. 
Addison, Los Angeles; P. Benko, A. i

■“■==SHBMBa

ALEX. MATHEWS
256 Union Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

.A CHRISTMAS GIFT
for a 

PRIEST you wish to 
remember in a 

SPECIAL WAY
A GIFT CERTIFICATE at 

DE MATTEL will help 
Father to purchase a 
CASSOCK or SUIT

Perhapš*Ž: Vest front, hat, 
topcoat, raineoat, etc. 

SOMETHING HE 
REABLY WANTS

Mail and Phone Orders Filled

H. DE MATTEI CO.
53 Fark.PL, New Yoric 7, N. Y 

’ 2-1450

Weinstein, N.Y. Pirmenybės truks 
iki sausio 2 d.

— Alex Keyes laimėjo Bostono 
kalėdini turnyrą, gruodžio 13-15 d., 
Boylstono klube. Jis surinko 5-0 
taškų! D. Schėffer ir Adrlan po 4 
tš. Petras Kontautas baigė pirmam 
dešimtuky su 3 taškais.

— Stasys Liauksminas aktyviai 
reiškiasi Hartfordo amerikiečių 
šachmatų klube.

— Canadian Chess Chat įdėjo P. 
Vaitonio 4 partijas, žaistas Kana
dos 1963 m. p-bėse. Dvi Vaitonio 
laimėtos (prieš Patrick ir Schul- 
man) ir dvi užbaigtos lygiomis (su 
H. Yanofskiu ir Hirsch). Čia rasite 
Schulman - Vaitonis partiją. Joje 
Povilas Vaitonis labai gerai sužaidė 
partijos debiutą, įgavo persvaros ir 
ją meistriškai išnaudojo, pelnyda
mas pilną tašką. — 1. e4 d6 2. d4 
Žf6 3. Žc3 gė 4,f4Rg7 5. Žf3 00 6. 
Re2c5 7. d;cVa5 8.0-OV:c5+ * 
Khlžc6 10.2d2a5 ll.žb3Vb6 
a4 2b4 13. Rf3Re6 14.Žb5Bfc8 
c3 2d3 16. V:d3R:b3 17.Belžd7 
Re3žc5 19. R:c5B:c5 20. e5d:e 
Vd7 R:a4! 22. B:a4 B:b5

9.
12.
15.
18.
21. 

23.b4e4
24. B:a5Bb:a5 25.b:aVf2! 26. Bgl 
e:f 27. V:e7f:g+ 28. B:g2Vfl+ 29. 
Bgl Vf3+ ir baltieji pasiduoda.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
Tel. EL 4-7608 Elizabeth, N. J.

Sveikina visus savo klijentus su šv. Kalėdom 
ir linki laimingų Naujų Metų

’ Ta proga pranešam, kad siuntiniai shmčiaipi į LIETUVĄ ir kitus
i : kraštus per Elizabetho skyrių pasiekia gavėjus per 5 ar 6 savaites
= : ir tai garantuotai. Apie gautą siuntinį išduodam raštišką pekvita- .
’ vimą. Krautuvėje turime didelį pasirinkimą įvairiausių medžiagų, 
i megztinių, skarelių, batų, kilimų ir t.L Tad siųskite per Sizabetbo 
■ licenzuotą skyrių.

Sveikiname visus Bičiulius, sulaukus

Linksmų Švenčių

Mr. 8C Mrs. JONAS ANDRULIS

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY

Fountain, Mich.

Season’s Grcetings

Čia lietuviai perka

Vokiškas Hi-Fi ir TV
Didžiausias pasirinkimas Ncw oYrkc:

Blaupunkt - Tclcfunken - Normcndc - Grundrg - Locwc - Soba
SYLVERN GERMAN Hi-Fi CENTER '

1574 3rd Avė. (88 St.). Ncw York 28. N. Y. Tel. TR 6-6653.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ p

. STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS), : į

Graborius Balsamuotojas Moderniška Koplyčia Į i»

423 Metropolitan Avė. Brooklyn, N. Y. £
Tel. EVergreen 7-4335 £

1 įš

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

MATTHEW P. BALLAS
LAIDOJIMO NAMAI

ALBERT J. BALTON, Licensed Manager
660 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

STagg 2-5043

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! f
CARROLL FUNERAL HOME, Ine. Į

PETRAS KARALIUS, savininkas f
Laidotuyių direktorius ir balzamuotoj as f

74 Providence Street Worcester, Mass. f
PL 4-6757 PL 4-1165 į

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina

idienio ko- 
su čekoslo

vakais. Didelis įvarčių skaičius 
gal ir domino žiūrovus, bet ap
ledėjusi aikštė statė sunkius 
žaidikam reikalavimus. College 
Pointo dešiniojo krašto žaidi- 
kas su sulaužyta koja buvo iš
vežtas ligoninėn. Ta nelaimė 
buvo be mūsų kaltės, nors azar- 

. tiškose rungtynės įkaitus žiū
rovam, vos išvengta incidentų.

Lietuvių Atletų Klubas žais
damas namie, yra atsakingas 
už aikštės tvarką. Įsikarščiavę 
lietuviai žiūrovai, įsiverždami 
aikštėn, mūsų kietai kovojan- 
tiem futbolininkam gali tiktai 
pakenkti. Daugelis priešininko 
komandų tai gerai žino. Jaus
dami pralaimėsią, visokiais bū
dais bando provokuoti inciden
tus.

Po šio laimėjimo LAK paly
pėjo lentelėje viena vieta aukš
tyn, ir dabar yra 7 vietoje.

Priešžaismyje paskutinėse 
minutėse dviem Bilerio įvar
čiais laimėjo ir rezervinė 4:3. 
Jauniai ir toliau be pralaimėji
mo. KliveČkos Sr. vadovauja
mi, jie supliekė Gredk-Ameri- 
can 1:0.

Ateinantį sekmadienį mūsiš
kiai žaidžia taurės varžybų
rungtynes- Pirmose rungtynėse 
2 vai. Rungtynės bus jų aikštė
je Long Island. Rezervinė tau- 

; rėš varžybose žaidžia su Stade 
: Gaulois 2 vai. Jauniai pirmeny

bių rungtynėse susitinka su 
! Koilsmann. Atletas

| . BUDGET/BEAUTY SALON — Our prices are: |
f Shampoųįi and Sėt -............ $1.75 and up g
i $15.00 Permanent Wave   —  .......... $7.25 and up g
| Tųueh-ūĖp with Miss Clairol ......  $3.00 |
| Toucb^up^ with Roux or L’Oreal ................... $3.25 j
L Ladies/pSureut—^Any Style ....... $1.50 |
| . 5 TVfeek.^nse .7'2......      $2.50 |
| Children^Haircut ..............  $1.25 |
S < Gali for Appointment—‘VI 6-8992
i CUT GOLOR & CURL BUDGET BEAUTY SALON
= 86-20 JAMAICA AV< (Corner 87th St.), VVOODHAVEN 21, N. Y. = 
f » OP E N MONDAYS g

JOSEPH W. CASPER & SON
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street So. Boston 27, Mass.
Tel. AŲ 9-1930

Linksmų Švenčių!

JUOZAS GARSZVA

fąi slaptoji visų gerų — kaip beparuostų, bet 

ypač pagamintų iš geriausios mėsos, maisto pro

duktų sudėtinė dalis. Užtikrinant nepalyginamą 

tikrojo importuoto, jau paruošto valgyti,

LENKIŠKO KUMPIO
Šis kumpis, pagamintas iš specialiai šeriamų 
kiaulių mėsos, neturinčios nereikalingų riebalų. 
Šiam* kumpiui suteiktas Good Housekeeping 
ženklas

GRABORIUS - BALZAMUOTO JAS

231 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. ,
EVergreen 8-9770

aMNMfiMHM*

Tokį pat gerą skonį 
turi ir importuota 
tenkiška kiaulienos 
kumpio rulada, gau
nama dabar 1*4 ir 3 
svarų skardinėse. Vi
sada reikalaukite tik-

T pojp- Importuoto Len
kiško Kumpio - Kiau- 

. Ilonos Kumpio Rula- 
etos visose mažose ir 
<fidelėse maisto pro-

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES K

SCH ALLER &;WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos ir kiti produktai

Užęifcžte — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke — 1656 2nd Avenud — TR 9-3047 I Hompoteade 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85- 86g-vlų) I FfuoMnpe — 41-08 MMn Street — Hl 5-2552
Ridpewoode — 56-54 Myrtte Ava. — VA 1-7068 I Jackoon HMghts — 82-10 37th Avenue
Arterijoje — 28-28 8telnway 8t- — A« 4-3210- Į — DE 5-1154

? Džiugių Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

AUGUST P. GUSTAS, Ine.
■ AUGUST P. GUSTAS, President

354 Marcy Avenue Brooklyn, N. Y.

, EVergreen 7-4774
■ ! • z ’

u* , .

‘ >
J ' Season’s Greetings

KARLONAS
į FUNERAL HOME
f 280 Chestnut Street New Britain, Conn.
f Tel. BA 9-1181

Linksmų šventų Kalėdų

WAITKUS FUNERAL HOME
PRANAS WAITRUS, laidotuvių direktorius 

suteikia visiems nuliūdimo valandoje 
mandagiausią patarnavimą

197 Webster Avenue ' Cambridge, Mass.
Tel. TR 6-6434,

Linksmų švenčių

THEODORE W0UNNIN, Ine.
E. JOSEPH ZBBHOWSK1 

Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su Air Condition « 1

123 E. 7th STREET • GRamercy 5-1437 • New York 9, N.Y.

Fark.PL
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DARBININKAS
w Km
NADJIENOS^a,

Dr, Vytautas Vygantas, Pax 
Romana pirmininkas, praeitą 
savaitgalį lankėsi Šveicarijoje, 
Ziuriche, kur dalyvavo Pasau
linės Krikščionių Studentų Fe
deracijos (protestantų) centro 
valdybos pasitarimuose.

Teresė Masionytė-Gečienė, iš 
Philadelphijos, ir Irena Banai- 
tytė-Išvaškienė, iš Stratford, 
Corin., dvi jaunosios kartos ak 
stovės, abi aukštuosius moks
lus 
abi 
tik 
pe,

baigusios jau Amerikoje, 
žinomos savo veikla ne 

ateitininkiško jaunimo tar- 
bet ir amerikiečių studen

tų būreliuose, trumpai apžvelgs 
vyresniųjų ir jaunesniųjų lietu
vių katalikių veiklą katalikiško
je akcijoje. Moderatorė bus dr. 
Aldona Šlepetytė-Jannace, new- 
yorkiečiams gerai žinoma, ku
riai taip pat tenka dažnai kal
bėti įvairiomis lietuvę moterį 
liečiančiomis temomis. Lietu
viška visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti pirmą kartą ruo
šiamoj tos rūšies akademijoje. 
Po meninės dalies svečiai bus 
pavaišinti kavute- Akademija 
bus sausio 5 tuoj po 11 vai. 
mišių Apreiškimo parapijos sa
lėje.

Vytautas Koncė ir mama 
vietoj Kalėdinių sveikinimų au
kojo Balfui 10 dol.

Newarke šv. Trejybės bažny
čioje Kūčių dieną išpažinčių 
klausoma nuo 3 v. iki 6 v. ir 
nuo 7 iki 9 v.v. Bernelių mišios 
bus 12 vai. naktį. Kitos mišios: 
Kalėdų dieną: 8, 9. 10, 11 ir 
12 v. Per Naujus Metus mišios 
bus kaip sekmadienį.

Balfo vajaus komitetas, ku
riam pirmininkauja V. ŠiUži- 
kauskas, dėkoja Darbininkui už 
talką vajaus metu. Balfo vajus 
New Yorke pratęstas iki Kalė
dų. Kas dar nesuspėjo savo au
kos įteikti, prašom paskubėti.

Lituanus žurnalas, leidžiamas 
Lietuvių Studentų Sąjungos, iki 
šiol spausdintas Brooklyne 
pranciškonų spaustuvėje, nuo 
Naujų Metų perkeliamas į Chi- 
cagą. Paskutinis šių metų nu
meris bus atspausdintas Chica- 
goję, iš čia išsiuntinėjamas skai
tytojams. Vėliau bus perkelta 
ir visa administracija. New Yor
ke vykęs visuotinis Liet. Stu
dentų Sąjungos suvažiavimas 
Lituanus reikalu priėmė rezo 
liuciją, kuria pritaria Lituanus 
Foundation įkūrimui ir linki 
naujai redakcijai sėkmės. Su
važiavimas dėkoja dr- V. Vy
gantui už ilgametį Lituanus ve
dimą ir koordinavimą, Adomui 
Mickevičiui ir jo redakciniam 
kolektyvui už įdėtą darbą reda
guojant žurnalą, Kęstučiui Čer- 
keliūnui už meninę priežiūrą. 
Rochesterio skyriui už vajaus 
pravedamą, tėvams pranciško
nams, kurių spaustuvė per dau
gel metų spausdino žurnalą, ir 
kurie suteikė visą eilę patarna
vimų.

New Yorke Balfo vajaus pro
ga per 500 asmenų jau suau
kojo arti 5000 dol. Paskutiniu 
laiku stambesni aukotojai bu
vo: dr. T. Savickas —125 dol., 
J. J. Ciplickai — 50, 
Jankevičiūtės — 40: 
dol.: dr- R. Saldaitienė, 
kauskas, J. Okunis, V.
nis. D. Šulaitis, V. Sidzikauskas; 
po 20 dol. A. Jasaitis, VI. Ivo- 
nis, M. Klivečka, — 15 dol. Ki
ti aukojo po 10, 5 dol. ar ma
žiau-

DARBININKAS

DETROITO dramos sambūris, suvaidinęs Norą. Iš k. j d. V. žebertavičius, R. Lišauskaitė, A. Pesys, T. 
Dargelytę, rėžis. Z. Mikšiene, I. Laurinavičienė, A. Gladkauskas, dešinėje dėkoja akt. V. Žukauskas. Nuotr.

ŽINIOS__aailS]

ko-
Kli-
vys- 
dol.

Petro parapijos choras

Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimas New Yorke

seserys 
po 25 
St. Lu- 
Alksni-

Nora . . .
(atkelta iš 4 psl.) 

nereikia tikėti, nes 
Z. Mikšienė, kuri atšven-

rėži-

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penkiadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos. 
Trečiadieniais — '2 vai. dienos. 
Penktadienį, gruodžio 20 — iki 
Trečiadienio, gruodžio 25, 1963

Puiki muzikalinė filmą —
“DAS GROSSE

WUNSCHKONZERT" 
Vaidina:

C. Thompson. L. Christian ir kiti. 
Priedinė filmą:

“Schoen ist die Welt”
Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

sorė
tė savo vaidybinės veiklos 50 
metų, tebeturi jaunų, jėąų duo
ti traukos tokiam spektakliui, 
kaip Ibseno “Nora”.

Kad žmonių buvo nedaug, 
tai pasakė akt. Vitalis Žukaus
kas, dėkodamas svečiam ir vieš
niom už gerą vaidybą ir apsi
lankymą. Sakė: “Nereikia nu
siminti — atvažiavote pas mus, 
mes važiuosime pas .jus; lietu
viška scena neturi mirti,” 
nors miršta tokie dramatur
gai. kaip Ibsenas, ir tokios mo
terys kaip praėjusio amžiaus 
Nora. Laikai kiti, bet reikalai 
tie patys: spieskimės visi ten, 
kur tik pasigirsta lietuviškas žo
dis, ir dar dailus, vaidyba per
sunktas, gyvenimo problemas 
gliaudąs, kaip Kalėdų riešutus-

Lietuvių Studentų Sąjungos 
metinis suvažiavimas įvyko 
New Yorke lapkričio 28 gruo
džio. Centro valdybai prašant, 
suvažiavimą paruošė New Yor
ko skyrius, vadovaujamas Algio 
Rimo. Buvo atvykę iš įvairių 
Amerikos miestų apie 400 stu
dijuojančio lietuvių jaunimo. 
Suvažiavimui pirmininkavo Au
gustinas Idzelis iš Clevelando 
ir Eligijus Sužiedėlis iš Brock- 
tono. Sekretoriavo Dalia Brie- 
dytė, Rūta Mockutė, Dalia Or
entaitė ir Jarūna Venčkauskai- 
tė. Mandatų komisiją sudarė: 
Kęstutis Gaižutis, Giedrė Noa- 
kaitė, Irena Sandanavičiūtė ir 
Evaldas Remeza. Rezoliucijų 
— Birutė Augustinavičiūtė, Li
vija Bražėnaitė, Dalia Mocka- 
petrytė, Algis Rimas ir LSS 
pirmininkas Algis Zaparackas.

Penktadienį lapkričio 29. pie
tų metu kalbėjo City College 
of New York anthropologijos 
prof. Aglinsky tema “The Ame
rican Foreign-born 
V. Bražėno paskaita

mitai” pabrėžė tremtinio stu
dento pareigą kovoti su lais
vės ir taikos priešais.

Dr- V. Vygantas skaitė infor
macinio turinio paskaitą “Tarp
tautinės studentų organiza
cijos”. Paaiškino žymiausių tau
tinių ir tarptautinių jaunimo ir 
studentų organizacijų veikimą 
ir struktūra.

Bendram pokalbyje, kuriame 
dalyvavo Kęstutis Skrupskelis, 
Saulius Šimoliūnas. Birutė Au- 
gustinavičiūtė ir Laima Šilei- 
kytė, buvo svarstomas Sąjun
gos vaikimas už jos ribų. Są
jungos 
kovoje 
miantis 
ateities
rinėje veikloje, paliekant savo 
pėdsakus Amerikos ir pasau
lio kultūroje.

šeštadienį, lapkričio 30. su
važiavimas išklausė visas eiles 
pranešimų tarp kurių buvo ir 
1962-63 mokslo metų Centro 
Valdybos, Šalpos Fondo. LITU
ANUS. skyrių, tarptautin i o

veikla turėtų reikštis 
už Lietuvos laisvę, re- 
mūsų tėvų praeities ir 
išgyvenimais, ir kultū-

■Student”.
“Tremties

skyriaus ir kiti pranešimai. LSS 
pirmininkas Algis Zaparackas 
skaitė paskaitą “LSS praeityje, 
šiandieną ir ateityje”. Jis su
pažindino su Sąjungos istorija, 
jos tikslais, pasiūlė ateities vei-. 
klos gaires.

Suvažiavimo metu įvyko 
ideologinių organizacijų konfe
rencija. kurioje dalyvavo visos 
jaunimo organizacijos ir PLB 
CV atstovas Romas Kezys.

Suvažiavimą sveikino eilė or
ganizacijų, diplomatų, garbės 
narių ir JAV senatorių ir kon- 
gresmanų.

šeštadieni vakare buvo kon
certas, kuri ruošė LSS kartu su 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygarda. Koncerto pro
gramą atliko solistė Dana Stan- 
kaitytė ir solistas Stasys Ba
ras, abu iš Chicagos. Akompa
navo Aleksas Mrozinskas. Kon
certo pasiklausyti buvo susi
rinkę apie 800 asmenų- Suva
žiavimas buvo baigtas sekma
dienį, gruodžio 1, pamaldomis 
ir bendrais užkandžiais Apreiš
kimo parapijos salėje.

pritariant. Programą papil- 
Melrosės simfoninio orkes- 
violoncelių koncertmeiste- 
dr. Henry Schurgin. Po

BROLIŲ MEKŲ filmos komedija j, 
ALELIUJA KALNAlj

(HALLELUJA THE HILS)
AMERIKOS PREMJERA GRUODŽIO 16

Adolfo Nieko parašytas ir režisuotas filmas specialiu pakvietimu | 
buvo rodytas šešiuose tarptautiniuose filmu festivaliuose:

• CANNES f Prancūzija) : “Vienintelis autentiškas filmos me- X
no kūrinys festivalyje.” |

• LOCARNO (Šveicarija) : “Eureka! Šitam originaliam ir |
Linksmam filmui!” ...

• MONTREAL (Kanada): “Adolfo Meko filmas buvo festi
valio sensacija.”

• NEVV YORK: “Netikėta sensacija!”

MANNHF.INI l Vokietija) : “Publika, išvirto Lš kėdžių besi
juokdami.”

LONDON (Didž. Britanija) : “Londonas niekuomet neuž
mirš Nieko vardo.”

NIUJORKE FILMAS BUS RODOMAS 6 SYKIUS KAS 
DIENĄ — PRADEDANT GRUODŽIO 16 (December 16)

5th AVENUE CINEMA
(12th Street)

NEVV YORK CITY Tel. VVA 4-8339

Jeronimas Kačinskas vado
vauja vienam iš seniausių or
kestrų Naujoje Anglijoje. Tai 
Nlelrosės orkestras, kuris savo 
vardą gavo iš vietovės, kur 
1918 metais buvo įkurtas ir 
tebeišlaikomas to miesto gy
ventojų. Iš pirmųjų 18 orkes
trantų, kurie dalyvavo pirma
me koncerte 1918 metais, trys 
dar tebegroja; vienas iš jų yra 
orkestro direktorium. Orkest
ras yra davęs 160 koncertų- 
Jeronimas Kačinskas yra tre
čias šio orkestro dirigentas. Or
kestrantų jis labai mylimas ir 
gerbiamas, šį mėnesį orkest
ras buvo suruošęs du koncer
tus: vieną Melrose, o kitą — 
So. Bostone. Pirmajam solo var
gonais grojo Vytenis Vasyliū- 
nas — išpildęs amerikiečio 
kompozitoriaus Walterio Pisto
no kūrinį. Antrajame grojo 
smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas. Tėvas ir sūnus labai 
gražiai pasirodė. Izidoriaus Va- 
syliūno smuiko technika yra 
tiksli ir švari, interpretacija— 
graži ir žavi. Vytenis Vasyliū- 
nas lengvai valdo vargonus; 
net nepasakytum, kad vargo 
nai nėra vienintelis jo pragy
venimo šaltinis. Jeronimas Ka
činskas kaip visuomet diriga
vo tiksliu mostu, su dideliu už
sidegimu ir meile savo darbui. 
Ateičiai visiems linkime daž
niau rodytis koncertuose ir 
prablaivinti kai kada apsunku
sias mūsų nuotaikas. (Z-S.).

Apolonija Otyra ir Ona Vit
kauskienė parapijos bažnyčiai 
paaukojo naujų albų, kamžų ir 
altoriaus lininių- Aukotojoms 
parapijos klebonas prel. Pr. 
Virmauskis pareiškė padėką pa
rapijos biuletenyje.

Kalėdų šventėje šv. Petro 
bažnyčioje mišios bus tokia 
tvarka: 12 vai. nakčia, 7, 8, 9, 
10 ir 11:30 vai. ryto ir 5 vai. 
popiet. Parapijos koplyčioje 
prie E. 7-Tos gatvės: 12 vai. nak
čia. 8 ir 9:30 vai. ryte.

Šiluvos koplyčiai įrengti 
miteto pirmininkas kum J. 
mas gruodžio 16 persiuntė 
kupui V. Brizgiui 2,852
Tai tik graži pradžia. Komite
tas aukas rinks ir sekančiais 
metais.

Šv.
- sausio 12 Liet. Piliečių Dr-jos 

salėje rengia koncertą-pobūvį. 
Choras atliks lietuviškų harmo
nizuotų liaudies dainų progra
mą. Taip pat dalyvaus du ame
rikiečiai, kurie atliks penkias 
lietuvių liaudies dainas, gita
rai 
dys 
tro 
ris
koncerto seks šokiai. Koncerto 
pelnas skiriamas šv. Petro pa
rapijos choro kelionei į dainų 
šventę New Yorke, kuri įvyks 
sekančiais metais pasaulinės pa
rodos metu.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je, ant kolektorių stalelių, pa
dėti specialūs vokeliai arkivys
kupijos laikraščio “The Pilot” 
užsiprenumeravimui arba pre
numeratos pratęsimui. Šio lai
kraščio prenumerata rūpinasi 
kun. J. Svirskas. Visus lietuviš
kus katalikiškus laikraščius ga
lima užsiprenumeruoti arba 
prenumeratas atnaujinti pas 
kun. J. Klimą.

Naujas skautų tėvų komite
tas. Gruodžio 7 įvykusiame Bal
tijos ir Žalgirio tuntų skautų 
tėvų susirinkime išrinktas nau
jas tėvų komitetas, kuriam pir
mininkaus dr- Br. Bakšys. Kiti 
komiteto nariai yra O. Bacevi
čienė, M. Gineitienė, Br. Va- 
sienė ir E. Kleinas. Revizijos 
komisija sudaro inž. A. Lapšys, 
N. Adomkaitis ir F. Karosienė. 
Susirinkusieji tėvai, komiteto 
veiklai paremti, suaukojo 
dol-

Gruodžio 20 švento Pet
ro parapinės mokyklos vaiku
čiai 9 vai. ryto susirinks į pa
rapijos bažnyčią, kur atliks sa
vo mėnesinę išpažintį ir pamal
das. Po pamaldų visi vaikai pa
leidžiami Kalėdų atostogoms, 
kurios tęsis iki sausio 2.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:TA 7-9518 • PL 3-6628

IRENA LAURINAVIČIENĖ (Kristina) ir A. Pesys (Krogtatas).

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Visiems nuoširdus kvietimas atsilankyti j

Kalėdų Šokius
Kalėdų dieną, gruodžio 25

8:30 vai. vak.

Šokiai bus:

R. Lišauskaitė (Nora) ir V. žebertavičius (Hamleris

Mūsų statybos fondui auko
jo: Stephen Aromiskis iš Broo- 
klyno 15 dol., Helen Ballanti- 
ne iš Maspetho — 10 dol. Au
kotojam nuoširdžiai dėkoja tė
vai pranciškonai.

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUHERAL HOME
546 East Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvieną, pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin
Funeral Director

Telefonas: 268-5IR5

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
N EW YORK, N. Y.

Rooni 402

206 East 86th Street
C z?zi rz^zn (tarp 2 ir 3 AveJ 

New York- N Y- ez --  ’ Tel. R E 4-4428

” Vedėjas: Helmut Vollmer Į
<WfWA^Y^KA5DIEN KONCERTAI nuo 4 vai. popiet ;

* ' Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
į 7 " Puikiausia vokiška virtuve: pietūa-vakarlenė I
^■riniiiiiiaiiiiiiMaifiiiiiianiii(iiiuiil(liail|u(li(iiiiiini>iiua<iiHintr>"i' anananara«a'’aua':anai<a"at>a«a

R. LISAUSKAITĖ (Nora) ir A. Gladkauskas (daktaras). Visos nuo
traukos P. Ąžuolo.
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KAIP GREITAI
SI’RA-O-MED

PALENGVINA PARŠALIMO 
SUNKUMUS?

LIETUVĄ ATLETŲ KLUBE
1332 Halsev St.. Brooklvn. N. Y.

Gros A. Starulio orkestras įėjimo kaina

per I sekundę
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VVILLIAM BLAKE (1757-1827) — Angelas

DARBININKAS
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visokių gėrybių, keičiantis do
vanomis. Visa tai yra žemiški 
reiškiniai ir materiališki intere
sai.
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Kalėdų prasme
Metų eigoje mes švenčiame 

daugelį švenčių- Vienos yra as
meninės, kaip gimimo diena ar
ba vardadienis, kitos — šeimos 
vedybinės, sukaktuvinės ir k. 
Dar kito yra visuomeninės, pri
menančios didžiuosius valstybi
nius įvykius kaip nepriklauso
mybės ir tautos dieną, valdo
vo dieną ir kitas. Skirtingo po
būdžio yra bažnytinės šventės. 
Kuo tas skirtumas pasireiškia?

Visų pasaulinių švenčių (as
meninių. šeimyninių, tautinių, 
valstybinių) bendras esminis 
bruožas — prisiminimas, jo
mis prisimenamas įvykis, dau
giau nebepasikartojęs. Prisimi
nimas yra grynai idėjinis daly
kas, realiai nepasikartojantis. 
Prie to idėjinio dalyko gali bū
ti kartais prisegamas realus 
priedas — džiaugsmingos puo
tos. manifestas, dovanos. Tė
vai gali apdovan°ti savo vai
kus gimimo sukaktuvių proga. 
Šeima gali pavaišinti gimines, 
kaimynus ir sveikintojus. Val
dovas gali amnestuoti prasikal
tusius asmenis. Bet visa tai ri
bojasi vien žemiškais ir mate
rialiniais dalykais. Skirtingo po-

KUN. DR. P. CEL1EŠIUS

būdžio yla religinės šventės.

Religinėse šventėse, kurios 
taip pat primena mums tam 
tikros tikėjimo paslapties arba 
kurio šventojo įvykį, be gry
nai prisiminimo, yra dar ir 
dvasinių malonių, švęsdami re
ligines šventes, mes, tiesa, irgi 
išgyvename tam tikro džiaugs
mo momentą, kaip antai, Ve: 
lykose, Kalėdose, atlaiduose h- 
p., bet religinių švenčių esmė 
glūdi ne idėjiniam prisimini
me, ne džiaugsmo išgyvenime, 
bet dvasiniame turinyje. Tas 
dvasinis turinys įvairuoja pa
gal atskiras šventes.

kinčiajam galima pelnyti ypa
tingų dvasinių malonių, prieš 
kurias nublunka visokios že
miškos gėrybės. Kalėdų dvasi
nės malonės, kurias žmogaus 
siela iš Dievo gauna, savo esme 
yra visai skirtingos, negu ko
kios žemiškosios gėrybės. Že
miškų gerybių telkimas iki 
aukščiausio laipsnio nesudaro 
dvasinių malonių nei mažiausio 
laipsnio. Todėl. ir sakoma, ką 
padės žmogui, jeigu ir visą pa
saulį laimėtų, bet savo sielą 
pražudytų.

Netikinčiam žmogui Kalėdos 
galėtų reikšti tik paprastą prisi
minimą kadaise įvykusio istori
nio įvykio. Hedonistui Kalėdos 
galėtų reikšti malonumą, kuris 
išgyvenamas kalėdinio džiaugs
mo ir vaišių proga. Materialis
tui biznieriui Kalėdos reiškia 
progą pasipelnyti, parduodant

Katalikas gi Kalėdas išgyve
na turiningiau ir giliau. Jis ga
li minėti ir istorinį įvykį Jis 
gali džiaugtis ir kalėdiniais ma
lonumais. Jis, būdamas preky
bininkas, gali turėti ir medžia
ginio pelno. Tačiau jo kaip ka
taliko esminis Kalėdų šventės 
pasinaudojimas yra dieviško
sios malonės sieloje praturtini
mas. Tai gali pasiekti išgyven
damas Kalėdas religiniu būdu. 
Jeigu istorinis Kristaus gimimo 
prisiminimas ribojasi tik idėji
ne plotine, o džiaugsminis ir 
pelninis Kalėdų šventimas turi 
tik medžiaginės prasmės, tai 
Dievo Žmogumi tapimo religi
nis išgyvenimas pakyla į dvasi
nę plotmę, prieš kurią aniedu 
momentai tėra šešėlis.

Visas pasaulis švenčia Kalė
das. Visi vienokiu ar kitokiu 
būdu džiūgauja ir dovanomis 
keičiasi. Tačiau katalikas, švęs
damas Kalėdas religiniu būdu, 
yra vienintelis, kuris jas pa
naudoja aukščiausiu būdu, tai 
yra savo sielos naudai, pratur
tindamas ją dvasiniu būdu, šis 
religinis arba dvasinis momen
tas ir yra vienintelė tikroji Ka
lėdų prasmė. Visi kiti antraei
liai siekimai neturi nieko bend
ro su tikrąją Kalėdų prasme.

įvykis tuo ir išsisemtų, 
grynas prisiminimas, 
kiti visokie žmogiški į-

DIEVAS ATEINA PAS ŽMONES

P. Gabriel Weinberger, O.C.

imkis kurio nors 
būtum budrus”, 
nėra tik laisva die- 
bet diena garbin-

skaityti, tai 
triūso, kad 
Sekmadienis 
na nedirbti,
ti Dievą nepervarginančiu triū
su ir tos dienos privaloma na
mų apyvoka. Ne tik pamaldų 
laikas, bet visa diena priklau
so Viešpačiui. Tai Viešpaties, 
ne žmogaus diena.

pradžia

Diena jungties
Apaštalas šv. Jonas savo Ap

reiškimuose (Apokalipsėje) sek
madienį vadina "Viešpaties 
diena”. Tai prisiminimas Kris
taus garbingo prisikėlimo ir 
taip pat žmogaus atgimimo 
krikštu. Gi ypač reikšminga 
yra Viešpaties diena “duonos 
laužymu", kaip skaitome 
Apaštalų darbuose, 
talas šv-
Kristaus mokslą ir 
nėse

REIŠKIA ?
krikščionis. dažnai su jais “lau
žė duoną ir valgė” (Apd. 20. 
11). Kristus yra pašventinęs 
sekmadienį savo Kūnu ir Krau
ju. ir krikščionim yra pareiga 
tą dieną jungtis su Dievu mis
tiniu būdu.

VIEŠPATIES DIENA - K| JI
Gvvename vadinamam nau

jam pasaulyje- Krikščionių pa
reiga yra tą naują pasaulį savo 
tikėjimu padaryti tikrai naują. 
Tai reiškia — atnaujinti ir sek
madienį, Viešpaties dieną. Kad 
būtų galima aiškiau suprasti, 
koks čia yra uždavinys, reikia 
prisiminti krikščioniškoji sek
madienio kilmė.

Religinė rimtis
Dievas savo trečiuoju įsaky

mu yra visuotinai įpareigojęs 
periodiškai švęsti. To reikalau
ja ir žmogaus prigimtis- Sena
jame Testamente, žydų religi
nėse apeigose, švenčiamoji die
na buvo vadinama subata. Rim
ties saugojimas nusakytas 
gausybe taisyklių ir suvaržy
mų. Tačiau daugiau pabrėžta 
forma, negu dvasia, dėl to net 
praminta “fariziejizmu", kurį 

/Kristus nupeikė. 
■ Su krikščionybės
“subatos įstatymai”, didelė jų 
dauguma, nebeteko savo pras
mės. Šventajai dienai gražinta 
pirmykštė jos paskirtis: poilsiu 
ir rimtimi garbinti Dievą.

Visas žmogaus gyvenimas — 
asmeniškas ir visuomeniškas, 
šiokiadieniai ir šventadieniai, 
darbas ir poilsis. — visa turi 
būti palenkta Dievo šlovei. Tai 
dar neatsiektas uždavinys: jo 
laukia ateitis. Ir čia krikščio
nim štai kas turėtų rūpėti.

Mūsų pasaulyje jaukiama tai, 
kas yra šventa, su tuo, kas pro
faniška ir nuodėminga. Krikš
čionim yra pavojus nusmukti, 
jeigu jie savo gyvenimo nepri
taiko tam ritmui, kurį sudaro 
besikeičiančios šventos Valan
dos ir dienos. Tomis dienomis 
reikia būti laisvam ne poilsiui, 
bet Dievui: aukoti visus savo 
rūpesčius, veiksmus ir triūsą 
tokiu būdu, kai tai reikštų “va- 
care Deo” — budėti Dievo aki
vaizdoje. Kai toji mintis išlei
džiama iš galvos, sekmadienis 
virsta tiktai smagia savaitgalio 
pramoga, sportu. keliavimu, 
išsiblaškymu be minties, jog 
tai yra Viešpaties diena

Tačiau sekmadienis nereiš
kia kokio drybsojimo nieko ne
veikiant. Dar’ šv. Benediktas 
buvo rašęs: “Jei po pamaldų 
jautiesi tiek suglebęs, kad ne-

Paulius,

lankydamas

tai 
Štai, apaš- 

skelbdamas 
savo kelio- 
pirmuosius

Sekmadienio dvasia turėtų iš
siskleisti į savaitės darbo die
nas ir jas taip pat daryti šven
tas. Tų kasdieninio mūsų triū
so dienų atnaujinimas priklau
so nuo to, kiek ir nešventa- 
dieniais dalyvaujame šv. Mišių 
aukoje ir priimame komuniją.

Gyvename pasaulyje, kuris 
laukia savo “laiko pilnybės", 
kad “visa būtų atnaujinta Kris
tuje” (Efez. 1. 10). Krikščionių 
pareiga stengtis save ir visą ap
linką lenkti į tą tikslą. Viena 
iš pirmųjų priemonių yra sek
madienis — Viešpaties diena, 
kuri turi būti skirta Dievo gar
bei — religinėje rimtyje ir 
mintinėje jungtyje (Vertė SS.).

Kalėdos savo vardu primena 
istorinį Kristaus-Dievo į pasau
lį matomu žmogaus pavidalu at
ėjimą. Tai yra vienkartinis į- 
vykis. Kristaus kaipo Žmogaus 
tapsmo 
Liktų 
kaip ir 
vykiai.

Tačiau Kristus buvo kartu ir 
Dievas, kuriam laiko kait°s nė
ra, ir istorinių įvykių minėji
mas jo neliečia. Kristus-Dievas 
savo esme nesikeičia. Jis dar 
spinduliuoja už savęs tam tik
rais spinduliais, kuriuos mes 
vadiname malone.

Dieviškosios prigimties su
sijungimas strižmogiškąja atvė
rė žmonijai malonių šaltinius, 
kurie nėra išsemiami. Jie teka 
nuolatos. Tos malonės yra 
realios ir efektingos- Jos pa
pildo žmogaus nualintą prigim
tį ir praturtina jo dvasią. Tos 
dieviškosios malonės teka į 
mus ypatingai Dievo paslapčių 
švenčių minėjimo progomis.

Kalėdos yra viena iš tokių 
Jėzaus Kristaus paslapčių minė
jimo šventė. Kalėdų proga ti-

VIEŠPATIE, duoki man vis 
geriau ir geriau suprasti Tavo 
mokslą, duoki išminties jį vi
sur išpažinti ir skelbti savo 
darbais, duoki jį man taip pa
milti, kad visur ir visada skelb
čiau Tavo gailestingumo 
lės didybę.

(Iš Sibiro

ir mei-

maldų)

Dar nebuvo pasaulio su sau
suma ir vandenynais, nei ryt
mečio su tekančia saule, nei 
nakties su milijonais žvaigž
džių, žibančių beribėje erdvė
je: laiko dar niekas nesaikstė 
metais, nei šimtmečiais; tebu
vo tik vienas viską apimąs Die
vas, be pradžios ir be pabai
gos (Išm- 8, 22-35).

Iš tikro, nuostabus yra amži
nasis Dievas savyje. Jo buvimo 
trijuose asmenyse nepajėgia 
suvokti žmogiškas protas. Tik 
paties Dievo apreiškimas mum 
suteikia šiek tiek šviesos. Ta 
šviesa apšviesti, mes sužinome 
ir apie Dievo Sūnų prieš pa
saulio pradžią. Jo gimimas že
mėje iš mergaitės yra pagrin
dinė Kalėdų džiaugsmo priežas
tis. Iš apreiškimo žinome taip 
pat. kad Dievo Sūnus, vadina
mas žodžiu, buvo amžių pra
džioje, kad jis buvo pas Dievą 
ir pats buvo Dievas (Jon. l.ls.).

Sūnus pasaulio ir žmonių 
sukūrime

Dievas, begalinės laimės šal
tinis, savo laime panoro dalin
tis ir su kūriniais, dėl to sukū
rė pasaulį ir žmones. .Aišku, pa
saulio ir žmonių kūrime daly
vavo visi trys Švč. Trejybės as
menys, kaip matome iš nutari-

V. GIDŽIŪNAS, O. F. M.

beturi jėgos daugiau melstis ar

mo sukurti žmogų: “Padaryki
me žmogų“’ (Gen. 1,26)- Ta
čiau apreiškime daugiau paste
bime Tėvo ir Sūnaus veikimą. 
Tėvas nusprendžia sukurti ir 
per Sūnų savo sprendimą Įvyk
do. Tas aiškiai daug kartų pa
sakyta. Šv. Rašte: “visa per ji 
(per Sūnų) padaryta, ir be jo 
nepadaryta nieko’’ (Jon. 1,3). 
“Iš jo ir per jį yra visa” (Rom. 
11, 36). “Mums yra vienas Die
vas Tėvas, iš kurio visi daly
kai . ... taip pat ir vienas Vieš
pats Jėzus, per kuri visi daly
kai ir mes per jį” (I Kor- 8,6). 
“Visa gi yra iš Dievo” (I Kor. 
11, 12). “Dievas'... per Sūnų., 
padarė ir pasaulį” (Žyd. 1, 1- 
-3).

Tėvas per Sūnų sukūrė ir 
žmones, suteikė jiems gyvybę 
ir saugojo juos nuo tamsybės 
darbų, dar -prieš Sūnaus įsikū
nijimą. “Jame buvo gyvybė, ir 
ta gyvybė buvo žmonių šviesa 
(Jon. 1.4). Tai reiškia, kad Sū
nuje yra gyvybės šaltinis, iš 
kurio išplaukia visokeriopa žmo
nių gyvybė- Jis yra gyvybės 
Kūrėjas ir josios pradžia. Ši 
tiesa patvirtinama ir kitų Ap
reiškimo žodžių: “Tai yra liu
dijimas, kad Dievas davė mum 
amžinąjį gyvenimą, ’ ir tas gy

venimas yra jo Sūnuje. Kas 
turi Sūnų, turi gyvenimą, kas 
neturi Sūnaus, neturi gyveni
mo” (I Jon. 5.11 s.).

Kitiems kūriniams Sūnus bu
vo tik gyvybė, gi protu ir sąži
ne apdovanotam žmogui —dar 
ir šviesa, apšviečianti jo protą, 
duodanti jam pamokymų ir 
džiaugsmo, kad visos jo dva
sios galios galėtu sutartinai plė
totis. Po žmonių sukūrimo jo 
šviesa švietė, šviečia ir švies 
per pranašus. Bažnyčią ir pro
to apšvietimą. “Šviesa šviečia 
tamsybėje, bet tamsybė jos ne
apėmė" (Jon. 1.5). atseit, žmo
nės ja nepasinaudojo, čia vie
nu žodžiu vaizdingai išreiškia
mas pasaulio netikėjimas prieš 
Kristaus atėjimą.

Sūnaus įsikūnijimo pama
tymas

Kodėl Dievas per Sūnų sukū
rė pasaulį ir žmones0 Teologai, 
remdamiesi .Apreiškimu, sako, 
kad Dievas dar prieš pasaulio 
sukūrimą^ savo nutarimu pada
rė Sūnų visatos centru. Jis 
anksčiau už viską norėjo savo 
Sūnaus įsikūnijimo, kad įsi
kūnijęs, Dievas ir žmogus, Kris

PIEMENĖLIAI pagarbina gimusj Kristų, dail. Louis le Nain (1593-1648). tus. būtų dieviškosios karalys-

tės galva. Jis iš anksto pasky
rė Kristų, kad būtų pirmgimiu 
pirm visų kūrinių, kad būda
mas pirm visko, visa palaikytų 
(Kolos- 1,15 ss.), dėl to jam ir 
per ji visa sukūrė (Žyd. 2,10). 
Kadangi Šv. Raštas sako, kad 
viskas buvo sukurta Kristui, dėl 
to suprantama, kodėl kurda
mas pasaulį Dievas jį sukūrė 
per Sūnų, nes buvo nuspręstas 
Sūnaus įsikūnijimas, už tat, tik 
turint galvoje busimąjį įsikūni
jimą, ir šv. Paulius tegalėjo 
sakyti, kad visa sukurta per 
Kristų.

Iš Šv. Rašto taip pat žinome 
ir Dievo Kūrėjo tiksią, dėl ku
rio jis |kūrė pasaulį. Ten sako
ma. kad “Viešpats padarė visa 
dėl savęs” (Pat. 16. 4). Kitur 
vėl sakoma, kad Dievas mus 
iš meilės sukūręs. Savaime tad 
suprantama; kad Jis nori būti 
savo kūrinių mylimas ir su 
jais susijungęs, dėl to norėjo, 
kad būtų toks asmuo, kurio to
bula meilė Kūrėjui būtų pro
tingiems kūriniams pavyzdžiu 
ir galutiniu tikslu. Tik per to
kį tobuliausi asmenį būtų at
siektas Dievo ir žmonių tikslas, 
o toks asmuo galėjo būti tik į- 
sikūnijęs Dievo Sūnus — Jė
zus Kristus- įsikūnijusiame Sū
nuje — Kristuje visas pasau
lis būtų sujungtas su Dievu, 
nes neprotingo pasaulio tikslas 
yra žmogus, žmogaus tikslas 
— Kristus. Kristaus — Dievas. 
“Taip visa yra jūsų, jūs gi Kris
taus. o Kristus Dievo” (I Kor. 
3.231, šia prasme žvelgiant į 
įsikūnijimą, darosi aiškus, kad 
žmogiškoji prigimtis iš anks
to buvo paskirta aukščiausiai 
galimai kurinio garbei, per ku
ria jis intymiausiai susijungia 
su Dievu. Iš čia aišku, kad Die
vo Sūnaus įsikūnijimu atbaigia
mas ir viso pasaulio tobulini
mas.

Dievas visažinas. dėl to jam 
nėra nežinomų dalykų Kurda
mas laisvus žmones, jis prama
tė žmonijos nupuolimą per pir
mą jų tėvu nuodėmę, dėl to jo 
gailestingumas skatino duoti 
jiems išsigelbėjimo galimybe 
įvykus nuodėmei, kūrinys įžei
dė Kūrėją, ribotas žmogus už
gavo begalini Dievą, dėl to pra
sikaltimas buvo labai didelis ir 
jis pats negalėjo atsiteisti Rei
kėjo. kad kas aukštesnis už 
žmogų atsilygintų už Dievo i- 
žeidimą Tai galėjo padaryti tik 
įsikūnijęs Dievo Sūnus Jis. pri
ėmęs žmoniškąją prigimti, ga-
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gandą: fabrikuose, mokslo įstai
gose, mokyklose, viešuose susi-
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Rt. Rev. Msgr. PR. M. JURAS 

klebonas
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Lawrence, Mass.

koks yra aprašomas Evangelijo
se.
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GRUODŽIO 24 būna masinė 
procesija, kurioje susijungia vi
sos tautos ir visos konfesijos. 
Arabai taip pat gerbia Kristų 
kaip pranašą. Paskutiniu laiku

klebonas ir vikaras
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TĖV. JURGIS GAILIUŠIS, O.F.M. 

Provincijolas ir Rektorius

Kun. JONAS B AK ANAS’

New Yorke leidžiamam rusų 
laikraštyje “Novoje Ruskoje 
SIovo” (šm. spalio 6) Aleksand
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Kristaus Gimimo šventėje

ŠVENTOJ 
ŽEMEI

ANTRAS TŪKSTANTIS

bejuje gimė Kristus. Daug kas - 
per tą laiką pasikeitė, tačiau

kaip ir aną šviesią Betliejaus 
naktį- SalytameL laikas nebū
tų visai tekėjęs. Tai pastebi tie 
šventosios žemės lankytojai,

ir nužengia šiek tiek į šalį nuo 
moderniškai statytų namų bei ? 
pravestų kelių. Kis baigiasi ci
vilizacija, ten yra dar sustingę 
senieji Biblijos amžiai.

Štai, lankuose pasirodo pora 
jaučių, kurie traukia arklą, 

J kaip ir prieš 2000 metų. Mote- 
1 ris semia vandenį iš šulinio 
i tokiu pačiu ąsočiu ir neša to- 
I khi pat būdu (ant galvos), kaip 
į samarietė, su kuria Kristus yra 

Rt. Rev. Msgr. J. BALKONAS, klebonas j kalbėj-s. Dykumose šmėkši 
| beduinų palapinės, statytos 

kaip ir anais laikais; ir visa kas
dienos apyvoka tokia pat. Net 
siaurose Jeruzalės gatvelėse ga- ______ ____~
Ii atpažinti tokį pat gyvenimą, gos, bet ir šilimos, nors ji bū

tų galvijų šilima, ne žmonių. 
Ten, kur Kristus gimė, dabar 
stovi bazilika, seniausia krikš
čionių šventykla.

’ : Šv. Kalėdų ir Naujųjų Meili sulaukus

Nuoširdžiai sveikina su

Elizabeth, N. J.

>AlJE«TfNOJE Jr mūsę dienom kai kur ariama dar jaučiais.

daro turistai ir piligrimai, mal- ir žydų tarpe pasigirsta balsų, 
i dininkai, atkeliavę lankyti * “ -«-• ---- =-
šventų vietų. Išgyvenimas yra 
visai kitoks, kai esi^boje vieto
je, kur Kristus gimė, nors bū
tų prabėgu 2000 metų.

Betliejus yra apie 800 metrų 
aukščiau jūros lygmens. Aukš
tumoje šiuo metu šaltoka- Ga
lima suprasti, kad Juozapas ir 
Marija ieškojo ne Girtai užei-

KALĖDŲ ŠVENTESE

Šv. Kalėdom ir linkiu daug laimės 
N. Metuose.

Rt. Rev. Msgr. M. G. KEMEŽIS

Kun. V. KARALEVICIUS
Kun; J. PRAGULBIČKAS

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

linkime visiems Aušros Vartų parapijiečiams

Rt. Rev. Msgr. K. VASYS, klebonas

Kun. M. TAMULEVIČIUS, administratorius

Kun. JUST. STEPONAITIS, vikaras

. Worcestcr, Mass.
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LOFFREDO BROS.
RELIGIOUS /.RTTCLES

373 Broadway New York City .

BETLIEJUS, Dovydo mies
tas, artėjant Kristaus Gimimo 
šventei, užplūstamas minios, 
kaip anomis dienomis, kada 
Juozapas ir Marija ėjo įsirašy
dinti. Tiktai šį kartą ciesorius 
žmonių nesurašinėja. Minias su-

skirti “Jėzui Nazarėnui, kurio ' 
mokslas apimąs visų pranašų 
mokymus . Kokia gi prasmė at
sisakyti savo tautos didžiausio 
pranašo, nors ir nepripa^sta- 
me buvus Mesiją ir Dievą”. 
Neseniai taip kalbėjo vienas 
žymus amerikiečių žydų rabi
nas. Kiti jam prieštaravo.

Deja, Kristaus gimimo vietą - 
mmios laisvai gali lankyti tik
tai Kalėdose. Tiktai gruodžio 
24 atidaromos užtvaros, kurios 
skiria Izraelio valstybę nuo Jor
dano. Tai mažutė paslauga tai- i 
kai, kad krikščionys ir maho
metonai galėtų aplankyti Tai
kos Karaliaus lopšį, (bl.)

Evangeliją priglaudė kaip kūdikį
TIKĖJIMAS Sovietų Rusijo

je pašiepiamas, — pasakojo ki
ta turistė. — Valdžia prievar
taują darbo žmones. Visur ve- 

tų iš Sovietų Rusijos religinio dama stipri antireliginė propa- 
gyvenimo. Žinias suteikė Rusi
joje besilankę Amerikos turis
tai. Imame čia tris atsitikimus.

meriką, kreipėsi į Tolstojaus 
Fondą, kad tą laišką perskaity
tų. -Pasirodė: ant paprasto vy- 1 
niojamo popieriaus buvo sura
šytas ne laiškas, bet sueiliuota 
malda:

— Išklausyk, Viešpatie, mal
davimo mano: Pasigailėk, Išga
nytojau, kūrinio savo! Aš —be
jėgis nusidėjėlis, aš — dulkė 
prieš Tave, bet Tu, Gailestin
gasis, išklausyk dejavimo ma
no! Nuodėmių mano daug ir

I 
F

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Uaujų Metų " . j

visiems^arapijiemams ir DARBININKO skaitytojams linki j 

r ■ 
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Kun. J. ALEKSIŪNAS

Angelų Karalienės parapijos klebonas a

t

Į
■ r

— Jūs Dievą tikite?
—Taip, tikiu. O kam klau

siate?
— Ant staliuko prie jūsų lo

vos mačiau paveikslėlį.
— Taip. O jūs tikite?
— Tikiu, tik aš nieko nenusi

manau. Neturiu nei maldakny
gės nei Evangelijos. Ir gauti 
negalima. Ar turite?

“Valytoja į mane pažiūrėjo 
taip maldaujamai, — pasakojo 
turistė, — kad aš susiradau sa
vo Evangeliją ir jai atidaviau. 
Moteris nugriebė, prispaudė

atleis, Tėve. Aš klumpu ir ne- f 
galiu atsikelti, suteik man pa- » 
galbą- Aš verkiu, atgailauju ir f 
vėl nusidedu, bet Tavo saldų f 
vardą nešioju širdyje. Tebūnie ’ 
jis su manim bažnyčioje, kam- • 
baryje, fabrike ir mano kelyje, • 
kad rasčiau Tave!
Prie tos maldos dar buvo prie- i i 

rašas: “Prašau pasimelsti už i 
nusidėjusius ir liūdinčius: VIa- i 
dimirą, mano motiną, tetą”... •

Moksiąs prieštarauja reli
gijai! r .

Tačiau nėra kaip religijos pa
žinti. Evangelijų negalima gau
ti. Jų‘ įvežimas uždraustas. Kai 
įvažiuoji ir tikrina tavo daiktus 
klausia:

— Turite Evangeliją?
Yra dar kunigų stiprios dva

sios. Žmonės juos vadina šven- , 
tais, bet saugojas! akivaizdžiai 
ir dažnai lankyti, kad nesuim- VIEŠPATIE, priimki mano 
tų ir neištremtų. kančias, nuovargį, paniekini-

—O— mus> ilgesio ašaras, alkį, šalti,
manoVIENAS BERNIUKAS, tryli- ’ visa* dvasios negales,

prie krūtinės ir paskui vikriai r kos metų, pastebėjęs bažny- pastangas už Tėvynė* laisvę, 
paslėpė po pažastimi”. čioje svetimšalę, priselino ir į- už mylimųjų ir prietelių geres-

— Spasibo! (Ačiū!),
kojo.

už mylimųjų ir prietelių geres- 
padė- davė laišką. Ta turistė, nemo- nę dalį už kovotojų vėlas.

(Iš Sibiro maldų)kauti rusų kalbos, grįžusi i A-

‘O
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Gražusis Dzūkijos kraštas - Dainava
Tarp Trakų, Varėnos, Mar

cinkonių, Merkinės, Liškiavos. 
Ratnyčios, Druskininkų, Dubi- 
čių, Ežeronių ir Kabelių tyso 
savotiškas, gamtos atžvilgiu la
bai gražus kraštas, apaugęs pu
šynais, kai kur pasišiaušęs kal
vomis, vietomis išmargintas žy
driais nedideliais ežerais, vin
giuotomis upėmis, bet už vis 
labiausiai pdžymėtinas būdin
gais smiltynais. Anot • rašytojo 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus, tai 
Dainavos kraštas, pietinė Dzū
kija!

šiame krašte teko man gra- 
žiausią jaunystę praleisti. Savo
tišką įspūdį darydavo apsilan
kiusiems turistams. Mat, retai 
čia esti derlingų laukų ar ža
liuojančių pievų. Visur tik pu
šynai, beržynai su savo skur
džia augmenija ir sausos, kal
vos bei kalneliai tarp kurių vė
jas neša smėlio debesis.

Caro Aleksandro II 
"ukazas"

Senovėje šis kraštas turėjo 
kitokią išvaizdą. Buvo apaugęs 
tankiais pušynais, beržynais, o

ŠIŲ METŲ 
DU POETAI

Lietuvių visuomenėje šiais 
metais rado atgarsio dviejų po
etų sukaktys — MYKOLO 
VAITKAUS ir VINCO MYKO
LAIČIO PUTINO, vieno 80, ant
ro 70 metų amžiaus sukaktys.

Mykolas Vaitkus gimė 1883 
spalio 27 ir gyvena dabar Ame
rikoje. Vincas Mykolaitis Puti
nas gimė 1893 sausio 6 ir te
begyvena Lietuvoje.

Abiejų poetų sukakčiai pasi- 
. rodė šiais metais ir po naują 

poezijos rinkinį: M- Vaitkaus 
Putname išleista "Alfa ir Ome
ga", eilėraščiai iš laikotarpio 
1947-49 metų, V. Mykolaičio 
Putino Vilniuje išleista "Būties 
valanda", eilėraščiai 
nuo 1958 ir baigiant 1963 
tais.

Iš jų rinkinių duodam čia po 
eilėraštį, susijusį su kalėdiniu, 
gruodiniu metu. 

V. MYKOLAITIS - PUTINAS

Gru odi s

Kelionė buvo neilga.
Jau žengiam paskutini žingsnį — 
Ir pabaiga.
Pirmyn su nerimu žvelgiu.
Širdy gėla ir maudulys.
Į juodą, žvarbią gruodžio naktį 
Ir vėl mintis nuklys. 
Pradžioj žiemos naktis ilga.
Gal siautės vėtra ir pūga, 
Gal speigas, alkanas, žiaurus. 
Atidarys godžius nasrus'.

i Taip, iš tiesų.
Ir dienomis ir naktimis 
Niūru,tamsu.

Ir šaltis spaudžia vis labiau.
Ir vėjas rūstauja žvarbiau. —
Ir aš einu be atvangos 
Sutikti žiemos, 
Šaltos, ilgos.

Bet šitai baigias gruodis jau.
Ir sieloje staiga šviesiau.

\ • Tegul sau sicpitėja pūga,
i Jau skelbia gruodžio pabaiga:
i Tau grįžta saulė!

■ ■' ' .

i Ir aš kartoju:
11 . Saulė grįžta!

i Ir štai krūtinėj pajuntu
1 į Atkaklų ryžtą:
1 _ Pro speigą, vėtrą ir pūgas
i f grįžtančią šiandieną saulę
i į Ištiest rankas!

upių pakrantėse ir šiaip žemes
nėse vietose augo juodalks
niai- Tačiau tais Rbkais miškai 
nesudarydavo didelės vertės ir 
jie buvo alinami, kertami. Kai 
1861 metais caras Aleksandras 
II išleido “ukazą” duoti valstie
čiams žemės, tai Dainavos kraš
te valstiečiai gavo didelius va
lakus, po keliasdešimt dešimti- 
nų, • su ' mišku. Žemės buvo 
daug, bet nederlinga. Valstie
čiai kirto mišką, arė kelmynus 
ir sėjo žiemkenčius javus. Pra
džioj tokiuose plėšimuose, plo
nam juodžemio sluoksnyje, ge
rai augo javai, bet neilgam. 
Mat, išjudintas tarp kelmų 
smėlis, miško neapsaugotas ir 
vėjo pustomas, greit ėmė grės
ti patikusiems pušynėliams, o 
ypač dirbantiems laukams.-

Laisvėje ir nelaisvėje

Beveik visas šis kraštas po 
pirmojo pasaulinio karo buvo 
lenkų okupuotas. Apie 19 me
tų gyveno priespaudoje ir di

PRIE Glėbo ežero.

Iš kur Kūčiom gaudavo grybų ir uogų?
deliam skurde. Lenkų administ
racija mažai rūpinosi. Vėjas 
vis daugiau užpustydavo smė
liu, ypač Marcinkonių, Varėnos 
ir Ratnyčios apylinkių žalius 
plotus.

Lietuvos nepriklausomybės 
metais, žemės ūkio ministeri
ja rūpinosi tuo Dainavos kraš
tu, kiek jo buvo nepriklauso
mo. Pavyzdžiui, Varėnos apy
linkėje, Alytaus apskrityje, bu
vo įkurta smiltynams išnaudoti 
bandomoji stotis, kuri atlikda
vo įvairius bandymus su kul
tūriniais augalais. Kad ir buvo 
į smėlėtą žemę berama virš- 
normiai trąšų kiekiai, bet re
zultatai geri — gaudavo gerą 
derlių-

Panaikinus Varėnos poligo
ną buvusį Glėbo ežero pakraš-. 
tyje, ir apželdinus, po kelerių 
metų buvęs dykas plotas suža
liavo jaunomis pušaitėmis, o 
po 20 metų užaugo tankus gra-* 
žus pušynas. Buvo įsitikinta, 
kad tie smėlėti plotai didelėmis

DIEVAS ATEINA PAS ŽMONES

ir Gloria iškils į mėlį,

ir ašara, tas retas svečias, 
tam vyriškam veide sušvistų — 
ir jaustum, kaip krūtinė plečias, 
ir himnas veržiasi į Kristų ....

Karštai linkiu, garbingas vyre, 
kad tau širdy banga pakiltų, 
šviesi, kaip jauno ryto tyrai, 
švelnaus graudumo, džiaugsmo šilto

ir plauks žmonių nušvitę chorai 
pasveikint Jėzaus Kūdikėlio,

duotų Išganytoją (Iza. 45,8), ta
da Dievas išklausė. Atsiuntė sa
vo angelą Gabrielį pas Mariją, 
malonės pilnąją, kad jai pra
neštų, jog Dievas ją išsirinko 
savo Sūnaus Motina (Luk. 1, 
26 ss.). Marijai sutikus, “Žodis 
tapo kūnu” (Jon. 1,14), įvyko 
pramatytasis ir pažadėtasis įsi
kūnijimas-

Kristui gimus, pasigirdo an
gelų giesmės,, skelbenčios Die
vo garbę aukštybėse ir ramybę 
žemėje geros valios žmonėms. 
Angelo paraginti, pirmieji ap
lankė piemenys (Luk. 2, 1-21), 
o paskui ir išminčiai, stebuklin
gos žvaigždės atvesti (Mat 2, 
1-13). Įvyko didžiausias nuo pa
saulio sukūrimo žemėje įvykis; 
Dievas atėjo gelbėti savo kūri
nių.

KADA GARBĖ NUSTOJA 
BUVUSI GARBE

(atkelta iš 9 p.)
Įėjo kentėti už žmogų ir savu 
Dievažmogio kentėjimu atsi
teisti Dievo teisingumui, tuo 
būdu išgelbėdamas visą žmoni
ją nuo amžinos pražūties. Kris
tus turėjo atpirkti žmonių gi
minę išliedamas savo kraują, 
dėl to jo kančia buvo didžiau
sio gailestingumo, aukščiausio 
teisingumo ir begalinės meilės 
darbas.

Dievo Sūnaus įsikūnijimas
Kai pirmieji tėvai nusidėję 

gailėjosi, tai Dievas pažadėjo 
atsiųsti Išganytoją- Tada Die
vas subardamas gundytoją ta

pastangomis galima apsėti ja
vais arba užsodinti mišku. Be 
to, ilgi tyrimai parodė, kad 
smiltynai nėra piktybinio po
būdžio. Juose lengvai įsišakni
ja ir ima kerotis kadugiai ir žil
vičiai, iš kurių žmonės jau se
novėje mokėdavo meniškai pin
ti įvairias pintines. '

Grybai ir uogos

Nuo senų senovės šio kraš
to pušynai yra pagarsėję savo 
grybais. Čionai vyrauja grybų 
šios pagrindinės rūšys: bobau
siai, baravykai, , voveruškos, 
rudmėsės, raudonikiai ir la
bai daug kitokių. Babausiai— 
tai pirmieji pavasario grybai. 
Jie pasirodo balandžio mėnesio 
pradžioje. Lietingomis vasaro
mis labai daug dygsta baravy
kų, kartais jų grybautojai tiek 
prirenka, kad į namus veža iš
tisus vežimus. Bet kadangi jie 
džiovinami duoniniuose pečiuo
se, tai dauguma nueina niekais.

rė: “Aš padarysiu neapykantą 
tarp tavęs ir moteriškės, tarp 
tavo palikuonių ir jos palikuo
nių; ji sutrins tau galvą” (Gen. 
3,15). Trumpa, bet vyliaus pil
na Ievos draugystė su žalčiu tu
rėjo pavirsti nuolatine neapy
kanta. Pilniausiai ta neapykan
ta turėjo pasireikšti naujoje 
Ievoje, nekaltai pradėtoje Ma
rijoje, kurią Dievas išlaikyti ne
kalta nutarė prieš amžius pra
matydamas Sūnaus įsikūnijimą, 
kad žmonėms nupuolus pagim
dytų Išganytoją.

Tačiau Dievas ilgus amžius 
nesiuntė žemėn savo. Sūnaus.

Merkinėj veikė grybų džiovini
mo fabrikėlis,, kuris turėjo
nemažo pasisekimo.

Kita vertinga ir masiškai 
randama gėrybė yra spalgena- 
spanguolė. Raistuose daug au
ga spalgenų, kurias rudenį mo
terys renka. Bet nevisur dėl 
klampumo ir vandens prie uo
gų prieinama. Kai užšąla, pri
ėjimas pasidaro lengvesnis, 
tada ir uogos baigiamos rinkti, 
čia spalgenos yra didelės ir, 
atrodo, ypatingos veislės- To
kių uogų ypač daug yra Čepke
lių raiste. Pažymėtina, kad 
spanguolių per metus viduti
niškai surankama per 60 tonų.

Dar auga labai daug mėly
nių ir bruknių. Matyti, kad šia
me krašte sąlygos joms tarpti 
palankios. Uogų žiedai — mėly
nių, bruknių — turi didelės 
reikšmės, bitėms. Tačiau užvis 
daugiau naudos bitėms teikia 
viržynai, kurie užima labai di
delius plotus, o iš kultūrinių 
augalų — grikiai, iš kurių žie
dų bitės prineša daug skanaus 
medaus.

• Jonas Miškinis

KAIP ATSIRADO GLĖBAS?

. Ginusi mergaitė namo jau
čius, nes audra artėjusi- Jau
čiai nebuvę dar gerai paėdę, 
tad neklausę nė rykšte plieka- 
mi. Ypač rambus buvęs pats 
didžiausias, pramintas Glėbu, 
nes' buvęs pilvu apdribęs, su
glebęs. Mergaitė kirtusi jam 
rykšte ir šūkterėjusi: “Namo, 
Glėbai!”. Ir tuo metu prakiu
ręs dangus. Išsilieję tokie di
deli vandenys, kad pasidaręs 
didžiulis ežeras. Mat, mergaitė 
atspėjusi vardą to ežero, ku
ri vėjai ir audra ginę dangumi. 
Kai ežero vardą atspėji, jis 
krintąs žemėn.

Norėjo, kad patys žmonės pa
siilgtų ir maldautų, bet, kad 
žmonės nepamirštų pažadėjimo 
kartų kartoms per patriarchus 
ir pranašus primindavo Išgany
tojo atėjimą. Tik, kai žemėje 
jau tiek Įsigalėjo blogis ir kai 
žmonės ėmė maldauti, kad ra
sotų dangus, kad debesys išlytų 
teisųjį, kad atsivertų žemė ir

DRUSKININKŲ bažnyčia.

MYKOLAS VAITKUS

Kai suskambės Kalėdų kuorai,

Prezidentas de Gaulle įsakė 
sumažinti 25 procentais išduo
damų “garbės legiono” ženk
lų skaičių. “Garbės legiono” 
ženklas buvo įsteigtas 1802 Na
poleono. Nuo tada buvo duo
dami ženklai, kam reikia ir 
kam nereikia. 1887 prezidentas 
turėjo pasitraukti, kai išaiškė
jo, kad jo sūnus parūpindavo 
vieną “garbę” už 3000 dol. Opi
nijoje jau susidarė didesnė gar
bė legiono ženklo neimti nei jį 
gauti. De Maupassant Cle- 
menceau. Gide. Sartre ir kt. 
nepriėmė. Dabar de Gaulle no
ri grąžinti “garbės legionui” 
garbę. Jo ženklus duoti tik jo 
vertiem- O “mažiau vertiem” 
sudaromas kitas ženklas — 
“Nusipelniusių ordinas”.
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Sveikindamas savo parapijiečius linkiu 
Linksmų Šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų

Philadelphia, Pa.
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Kun. JUOZAS ČEPUKAITIS j

Šv. Andriejaus par. klebonas j 
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
sulaukus

nuoširdžiai sveikinu 

visus parapiečius, choristus, vargonininką, 

seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius

Vincento parapija,
i r

Šv.
Esplen, Penna.

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas

U 
į
f

b
TAIP prasideda gyvenimas.

i 
i 
i 
i
t. T i
i

Linksniy Kalėdų
JT

laimingų Naujų Metų
visiems mūsų geradariams 
ir rėmėjams linki

Tėvai Pranciškonai —t
iiii
iiiįi KALĖDŲ ŠVENČIŲ SULAUKUS

i •
ii

Greene, Maine

T. BENEDIKTAS BAGDONAS, O.F.M.
T. JUSTINAS VAŠKYS.'O.F.M.
T. PIJUS ŠARPNICKAS, O.F.M.

RAMYBES IR TAIKOS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS LINKI

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

SVEIKINU MIELUS PARAPIJIEČIUS,

r

! 
ii 
j Paterson, N. J.

Kun. J. KINTA, klebonas
Kun. V. DABUŠIS fe

b 
b 
b
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i

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE NUOŠIRDŽIAI
SVEIKINA ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KUNIGAIį t 
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Kun. ADOLFAS E. GRADECKAS b 
b 

Šv. Juozapo parapijos klebonas b 
b i

NAUJASIS ŽMOGUS EMIL FIEDLER

LINKEDAMAS VISIEM DIEVO PALAIMOS

BEI GLOBOS.

Waterbury. Conn.

nuo- 
žmo- 
val-

linksmų Šv. Kalėdic ir laimingų

Šv. Kalėdit ir Naujų Metų proga

| Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

****!i
I 
b 
b i 
b

Kun. J. GURINSKAS, klebonas

New York, N. Y. 1i

me. žūsta, savo bendruomene 
suskyla ir sukyla, ten te 
nasis Adomas, 
gus, žemės ir 
vergas. Kiekvieno užginto 
siaus jis dvigubai daugiau gei
džia. negu Adomas ir Ieva. Vi
sada jis turi ’į valgyti, visada 
duoti Kitam. O juk tai Pažini
mo medžio vaisiai! Bet tarp 
žmogaus rankos ir burnos, kai 
jis tą vaisių valgo, auga tiktai 
vienas pažinimas — pažinimas 
pikto. Toks žmogus vis bėga 
nuo Dievo ir kvailai mano, kad 
galįs Dievo žemėje įkurti kito
nišką rojų, negu tą, kurį Die
vas sukūrė. Be poilsio krauna 
teoriją ant teorijos, kad įrody
tų. jog nėra Dievo. Juo aukš
čiau krauna, tuo didesni pasi
daro griuvėsiai, ir tuo didesnis 
žmonių skaičius, kuriuos jie už
verčia. Iš visų pasaulio pageri
nimo planų, be Dievo, teišeina

bėra se- 
senasis žmo- 
savo geidulių 

vai-

“iz-Babelio bokštas ir iš visų 
mų" — tiktai drumstis.

Tiktai vienas tėra įstatymas 
— Dievo įstatymas, su kuriuo 
žmogus gali kopti aukštyn, ne
bijodamas griūti ir sudužti.

Tiktai viena tėra žmonių tai
ka — taika Betliejaus, iš kurios 
skleidžiasi ramybė ir palaima-

Tiktai viena tėra bendruo
menė. kurioje pasibaigia visi 
suskilimai ir kivirčai, visos be
dugnės, ta bendruomenė, my
linti savo Tėvą, bendruomenė 
brolių ir seserų Kristuje.

Kristaus išgelbėtas naujas 
žmogus turi duoti žmonijai tai, 
ko ji alksta: naują valstybę,ku
rioje kova visų su visais persi
keistų Į meilę visų visiem.

Iš visų žmonijos vargų, vi
sų kovų, visų nesantaikų, su- 
pleišėjimų, pakrikimo — iš to 
viso pažinimo pikto ateities vil
tis šaukiasi.. . naujo žmogaus.

Kun. JONAS A. KUČINGIS, klebonas!

Kun. ANTANAS VALIUŠKA

Linksmų Šv. Kalėdii ir laimingų Naujų Metii

linkiu visiems parapiečiams Dievo palaimos

Athol, Mass.

1

s

I i 
b 

Šv. Pranciškaus parapijos klebonas c

Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS

Maloniai sveikinu visus parapiečius 
Šv. Kalėdų ir Naujii Metų proga

t linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

Kun. WALTER KARAVECKAŠ, klebonas į
b

” Šv. Kazimiero parapija, Pittsburgh, Pa.

g . _ „ _____________________ „ __ _J
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T
Merry Christmas and a Happy New Year

Gift “O*’ Roses į 
b

956 Broadvvay Brooklyn 21, N. Y.,
Phone GLenmore 2-9274 •
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Visų kūrinių centre stovi 
žmogus. Kažin kur mačiau to
ki paveikslą: aukštai ant sta
taus kalno stovi vyras, apšvies
tas saulės, pačiame savo jau
nystės gražume; po jo kojomis 
tyso platus pasaulis — jo 
savybė, jo karalystė. Tai 
gus, karališkasis žmogus, 
dovas, pasaulio viešpats.

Toki žmogų Kūrėjas turėjo 
savo mintyje nuo amžių pra
džios, tokį sukūrė, tokį pasta
tė ant žemės — jauną, gražų, 
galingą, saulės apšviestą val
dovą.

Tačiau žmogus iš valdovo 
pasidarė vergu... Šią seną is
toriją mes gerai žinome. Mes 
jaučiame ją savyje ligi šios 
dienos. Jaučiame, kad esame 
“senojo Adomo” palikuonys 
su visomis Adomo giminės 
silpnybėmis, palinkimais, nusi
teikimais ir net ligomis. Tas 
“senas Adomas" nelaimingas, 
nelaimingas be rojaus, bet 
gali i ji patekti, nes pats 
uždaro vartus.

Ir mes taip pat žinome:
to “senojo Adomo” Kristus ta
po žmogumi, mokytoju. Kry
žiaus auka. Žmogus, pasidaręs 
žemės ir nuodėmės mergas, bu
vo išvaduotas ir išganytas, bu
vo perkeistas i naują žmogų.

NAUJASIS ŽMOGUS yra ati
tiestas ir pagydytas Kryžiaus 
auka ir Krikštu. Pakrikštytasis 
tampa visai nauju žmogumi, 
naujo gyvenimo pradu, naujo 
gyvenimo keliu . . . čia susida
ro skirtumas tarp krikščioniš
kų ir kitų pažiūrų Į gyvenimą. 
Mes tūkstančiais atsitikimų tu
rime neigti, kur kiti teigia. 
Mes laikome tamsa ir bedugne 
tai, ką Kristus laikė tamsa ir 
praraja, net jeigu visi kiti tai 
vadintų šviesa ir pažanga ■..

Naujasis žmogus yra laisvas 
Dievo vaikas. Jam visas pasau
lis —tai gerojo Tėvo laikinai 
duoti namai. Jais džiaugiasi, 
laikydamasis vienintelio Įstaty
mo: mylėsi Dievą, kaip savo 
Tėvą, o savo artimui būsi ge
ras, kaip broliui.

KUR ŽMONIJA KENČIA, 
dvasiškai skursta, savo nedoru-

TARP Kristaus iš vienos pu
sės ir Markso su Leninu iš ant
ros yra esminio skirturrto. Anie 
nori revoliucijos nuo apačios į 
viršų. Kristus nori revoliucijos, 
perversmo nuo viršaus i apa
čią. Anie nori dalyti, ką kiti 
turi. Kristus reikalauja dalyti 
tai, ką pats turi. Anie šaukia 
"dalyti", ir galvoja apie tuos, 
kurie daugiau turi. Kristus 
taip pat sako "dalyti", bet gal
voja apie tuos, kurie mažiau 
turi- (Enūl Fiedler).

VISA, ką jūs padarėte vienam mano mažiausių brolių, man padarėte 
(Mato. 25,40). Berlyno spygliuota siena kerta kapines. Kristaus lai
minant statula liko komunistų pusėje.
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Kan. ANTANAS STEPONAITIS
Los Angeles, Calif.

MIELIEMS PARAPIEČIAMS

LINKĖJIMAI

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Kun. VACLOVAS MARTINKUS

Šv. Kazimiero parapijos klebonas fe fe

Providence, R. I.

Linksmų Šv. Kalėdų, ir 
laimingų Naujų Metų

linkiu visiems parapiečiams & & 
■A
§

Kun. VITAS J. MARTUSEVIČIUSj

Philadelphia, Pa.

»
Šv. Jurgio parapijos klebonas ? 

t p

Linksmii Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

Šv. Kazimero parap. kunigai. New Haven, Conn.

Kun. JUOZAS J. MATUTIS, k ebonas

Kun. JONAS RIKTORAITIS
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Season's Greetings 
Established 1889.
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Florcers įor Evcry Occasion . . . ' " 5

.... Flou'ers įor Evcry Occasion

L A S K A S FLOVERS !
270 Broadsvay Brooklyn 11. N. Y.

Branch: LONG BEACH. L. I.
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Kalėdų pavasaris
KUN. ST. YLA

PENKI ŽMOGAUS RANKŲ MILŽINAI
Kova už vandenį ir po vandeniu. Tunelis po kalnais ir juros

dugne. Brangiausias pasauly tiltas

Žmogus garsinasi labiausiai 
atominėm bombom ir raketom 

—kiek jom galės užmušti ir 
sugriauti. Žmogus dirba ir tai, 
kas padės žmonėm gyventi. 
Bet taip jau įprasta — dėme
sį patraukia, kas yra negera, 
o ne tai, kas gero daroma.

Tarp žmogaus didžiosios sta
tybos milžinų dabar nurodoma 
daugiausia į penkis, kurie dir
bami ar net jau ir baigti.

★

AUSTRALIJA: Kovoje už van
denį

Australijos vyriausybė sugal
vojo nugalėti klimato sausrą, 
gauti vandens, sukurti dide
lius ganiavų ir dirbamos žemės 
plotus. Lig šiol juos drėkina 
Murray ir'Murrumbridgee upės 
iš Snieginių kalnų, kurie yra 
per 300 mylių nuo Sydnejaus. 
Tos upės nuneša vandenis per 
500 mylių į vakarų pusę ir dy
kumas paverčia ganyklom ir 
dirbama žeme. Bet tik mažą 
dalį- Didžioji — dykumos. Van
dens neužtenka. Bet Sniegi
niuose kalnuose yra dar van- 
deningesnė upė — Snieginė 
upė, tekanti į pietų rytus.

Drąsus žmogaus planas su
manė pasukti jos vandenis ki
ta kryptim. Tada ji duotų 650 
bilijonų galonų vandens per 
metus. Pagal planą reikia pa
statyti dešimt didelių užtvan
kų ir eilę mažesnių, dešimt 
elektros stočių, 100 mylių tu
nelių, 80 mylių akveduktų, 300 
mylių kelių. Tie keliai 1800 pė
dų po žeme, viena elektros sto
tis 1200 pėdų po žeme. Dirbti
nis ežeras vandeniui surinkti 
būsiąs 9 kartus talpesnis nei 
Sydnejaus uostas.

Planas numatomas baigti iki 
1975. Jo vykdymui pagreitinti 
vyriausybė išleido specialų imi
gracijos įstatymą, kad pritrauk
tų technikų. Jau dirba iš 30 
šalių. Kai kurie darbai eina 
greičiau nei pagal planą. Viso 
projekto sąmata 1 bilijonas do
lerių-

OLANDIJA: Kovoje prieš van
deni

Olandijoje 1953 jūra pralau
žė pylimus, nuplovė 47,300 na
mų, nuskandino 1800 žmonių, 
vieną iš 22 akrų dirbamos že
mės pavertė nedirbama. Prieš 
juros “agresiją" olandai sugal
vojo gintis. Pagal vadinamą 
“Deltha"planą darbus pradėjo 
1955 ir tikisi juos užbaigti 
1978, skirdami tam reikalui 
750 mil. dol.

Statoma pylimų sistema su
trumpins vandens kranto juos
tą 500 mylių. O Mass ir Rhei- 
no upėm, pro kurias jūra pir
miausia pradeda netikėtas “in
vazijas” į vidų, pritaisys 17 var
tų. kurie reikalui ištikus galės 
būti uždaryti — kaip vidurinių 
amžių pilyje. Vartai kiekvieni

po 185 pėdas platumo. Vartai 
apsaugos ne tik nuo "invazi
jos”, bet ir eilinių “mainų” 
tarp jūros ir upių vandenų. 
Olandai rado, kad tie “mainai” 
labai jau “infiltruoja” upių 
vandenis druskom, kurios gadi
na ir aplinkines dirvas.

XTALIJA-PRANCUZIJA: Tune
lis po kalnais

Ketveris metus prancūzai ir 
italai, kiekvienas iš savo pu-
sės, gręžė Montblano tunelį per 
Alpes. Tunelis laimingai iš
gręžtas, nors ir nusinešė nelai
mėse 8 gyvybes. Atidarytas 
bus 1964-

Kol nebuvo tunelio, iš Pran
cūzijos, Šveicarijos į Italiją te
ko vasarą kopti per kalnus, žie
mą sukti pro Austrijos Bren- 
nerio tarpeklį ar pro Prancūzi
jos Rivierą Viduržemio pajū
riu. Naudojantis dabar 7.25 
mylių ilgio tuneliu, vasarą bus 
sutrumpintas laikas, nes tune
lį. kuris yra 6000 pėdų aukšty
je nuo jūros paviršiaus, gali
ma pervažiuoti per 15 minu
čių, o per kalnus tekdavo kaps
tytis visą dieną vasarą. Žiemą 
dar ir kelias sutrumpės. Iš Pa
ryžiaus važiuojančiam į Romą 
kelias sutrumpės 140 mylių. 
Iš Ženevos į Turiną vietoj žie
mą važiuotų 596 mylių, dabar 
bus tik 172 mylios.

J. VALSTYBĖSE: Tuneliai po 
vandeniu

Jau 1964 turi būti baigtas

SOFIJA PACEVIOIENE — Kristaus gimimas.

Tyliąją naktį užgimė Die
vas, Taikos Karalius. Pakelki
te galvas, sako šventasis teks
tas, nes jūsų išganymas priar
tėjo. Iš tikro, mūsų išganymas 
paguoda ir viltis, yra Jame. Ja
me mūsų džiaugsmas, mūsų gy
venimas, mūsų kovų ir kančių 
prasmė.

Gimęs Dievas atėjo mūsų 
guosti, stiprinti, mokyti, vesti. 
Jis kalbėjo mūsų kalba, gyve
no mūsų būdu. Norėjo parody
ti naują kelią: gyventi, kaip 
Jis — be nuodėmės; mylėti, 
kaip Jis — net savo priešus; 
kentėti už visus ir būti visiem 
viskuo.

Si taikos ir ramybės naktis 
atgimdo vienybėje su Juo tūks
tančius širdžių visuos pasaulio

Chesapeake įlanKos tunelis-til- 
tas. Tiltas prasidės Norfolke 
ir eis per 3.3 mylias 28 pėdos 
viršum vandens. Pasiekęs sa
lą, tiltas virš tuneliu, nusileis 
98 pėdas žemaiu vandens lyg
mens, iškils kitoj saloj, paskui 
vėl tunelis, vėl tiltas. Ir taip 
visa sistema turės 3 tiltus ir 3 
tunelius, iki po 17-6 mylių 
baigsis Delmaro pusiasaly (De- 
laware - Maryland -Virginia). 
Kaina — 140 milijonų.

Brangiausias pasaulio tiltas

New Yorko uostan visi okea
niniai laivai įplauks apačia til
to tarp Brooklyno ir Staten 
Island. Tiltas bus vienintelis 
pasauly, kuris turės ilgiausius 
tarpus tarp atramų-bokštų — 
4260 pėdų. Tai reiškia, kad ke
turių penktadalių ilgio plieno 
kelias kabės ore 228 pėdų 
aukštyje viršum vandens. Ke
turi plieniniai kabeliai įsitem
pę turės atlaikyti pakabintą 
svorį — 84,000 tonų tilto (12 
kelio takų), atlaikyt savo svorį 
39,000 tonų ir dar galimų ke
leivių ant tilto apie 10,000 to
nų.

Kad visas tas svoris nenu
garmėtų į vandenį, abiejuose 
galuose turi būti plieniniai gra
nitinio blokai—tokio aukščio 
virž žemės kaip 18 aukštų na
mas ir svorio—kiekvienas 410, 
OOO tonų. Tai svoris didesnis 
nei Empire State Building. Til
to abidvi atramos-bokštai 150- 

kraštuos — net ten, km- vieš
patauja kerštas ir nenumaldo
ma klasių kova. Tūkstančiai šir
džių prabyla nuostabia meile, 
kaip liudija Sibiro kankinių ra
šytos ir kruvina širdim pergy
ventos maldos-

Dievas atėjo maldyti aistrų 
ir'stiprinti geros valios. Ir Jis 
tai daro tokiu maloningu bū
du, kad nėra jėgos Jam atsi
spirti. Spiriasi žmoguje žvėris 
— kerštauja, burnoja, neigia. 
Kenčia žmoguje Dievas ir kan
triai laukia. Tūkstančiai kenčia 
atlaidžia širdim už savo tautų 
ir persekiotojų išganymą.
Tyliąją naktį gimė Meilė ir ji 

karaliaus žemėje. Ji skleis ra
mybę gerose valiose ir garbins 
Dievą aukštybėse. Tik nerangi
širdis dar abejos, tik silpnoji 
valia sviruos, tik šaltas išprusęs 
protas juoksis Kalėdų naktį. _

Dievuli mielas! Tu dar lauk
si kitų pasikartojančių Kalėdų 
kaip atšylančio pavasario .. . '

(• . .Ir, skaitytojau, mielas 
drauge, bičiuli — atleiski, jei 
šiemet nesulauksi mano kalė
dinio atviruko dėl susikrovusių 
neatidedamų darbų. St. Y.)

170 pėdų aukščio. Bokštas bus 
naudingas jūrininkam ir kaip 
kelio rodytojai. Jau pastačius 
tik pusę to bokšto, buvo maty
ti iš jūros per 20 mylių-

Baigtas bus 1965—tais bran
giausias pasaulio tiltas — 325 
milijonai.

KADA REIKĖJO M DIENŲ KELIONEI APLINK PASAULI
Automobiliu lenktynės, kurias laimėjo amerikiečiai. Per 

vieną dieną nuvažiavo ... 53 mylias. Kaukė miesto sirenos iš 
didelio džiaugsmo.

O tai buvo taip neseniai. Tik 
prieš 55 metus buvo pirmosios 
lenktynės automobiliais apie 
pasaulį. Skaitai tų lenktynių da
lyvio George Schustėrio, vie
nintelio tarp gyvųjų, prisimini
mų nuotrupas, ir rodosi, lyg 
tai būtų gabalai iš Julės Ver
no fantastinio pasakojimo apie 
pasaulį per 80 dienų.

Tik 55 metai, o kokis atsi
likęs tas anų laikų modernusis 
išradimas automobilis, kokia se
noviška “Western” filmus pri
menanti pati Amerika ...

Tai dabartinis įspūdis, o va 
patys faktai, tą įspūdį pažadi
nę.

1908 du laikraščiai organiza
vo lenktynes automobiliais apie 
pasaulį — Paryžiaus “La Ma- 
tin” ir New Yorko “Times”. 
Maršrutas: New Yorkas- San

Francisco — Vladivostokas— 
Charbinas —Omskas—Ekaterin 
burgąs- Maskva-Peterburgas - 
Berlynas -Paryžius. Pradžia— 
iš New Yorko Times Sq uar e 
1908 vasario 12.

Times Sųuare susirinko mi
nia 250,000. Lenktynėm maši
nų pasirodė 6—3 prancūzų, 
1 italų, 1 vokiečių ir 1 ameri
kiečių- Amerikiečių mašina va
dinosi Thomas Flyer 1907 mo
delio. keturių cilinderių, greitis 
iki 60 mylių, vienu galonu de
šimt mylių, kaina 4,000 dol.

Mašinos buvo prisikrovusios 
bakus gazolino, kastuvus, rete
žius. Pagal autoklubo pirminin
ko šūvį 11:15 vai. pasileido iš 
Times Sqare Albany link. .. Tai 
buvo dar laikai, kada nė viena 
mašina nebuvo pervažiavusį A- 
merikos kontinento žiemos me-

SNIEGO STEBUKLAS
Kalėdos be sniego atrodo 

lyg ir ne tos. Mat. esame pri
pratę jas matyti baltas, su ap
snigtom eglutėm, su sniegine 
Kalėdų senio barzda. Sniegas 
atneša ramybę ir taiką. Pakan
ka išeiti į šviežiai apsnigtą lau
ką ar mišką. Baltos sniego ke
kės kabo ant medžio šakų, tvo
rų. namų- Keliai ir takai ap
kloti lyg kokia stebuklinga dro
bule. Ramu, tylu, čia jau yra 
vienas sniego stebuklas.

Snieguolės yra patys leng
viausi ir švelniausi gamtos kū
riniai. Rodos, negalėtų nė kris
ti, o tik plasnoti ore. Ir vis .dėl
to. kai susidaro didelė jų masė, 
kai prisninga kelias pėdas, su
stoja judriausios žmogaus, ma
šinos. Ar ne stebuklas: leng
vas ir švelnus daiktelis sulai
ko visa žmogaus dinamiką. Iš 
kur atsiranda tekia jėga?

Sniegas susiformuoja iš van
dens dulkių atmosferoje, kai 
temperatūra nukrinta žemiau 
nulio. Susidaro bilijonų bilijo
nų kristalų. Jie bespalviai. Bal
tą spalva susidaro dėl šviesos

tu. Nebuvo kelių, nebuvo ke
lių žemėlapių.

Pirmą dieną tikėjosi pasiek
ti Albany. Bet mašinos klim
po sniege, ir jau po poros va
landų viena prancūzų mašina, 
mažiausio tipo, vieno cilinde- 
rio, lūžo ašį ir išėjo iš lenk
tynių. Ir amerikiečių mašinos 
vienas cilinderis sustreikavo. 
Trim cilinderiais tą dieną pa
siekė Hudson — 116 mylių 
nuo New Yorko-

Per naktį valė cilinderį, o 
kitą dieną amerikiečių mašina 
pirmoji pravažiavo Schenecta- 
dy miestą. Jos garbei kaukė vi
sos gaisrininkų sirenos. Snie
gas krito dideliais kąsniais, ir 
kelionė vis sunkėjo. Antrą die
ną pasiekė tik Fondą — 59 
mylios per dieną. Vakare van
denį iš radiatoriaus reikėjo iš
leisti — šalo. Tik Rochestery 

spindulių lūžimo, tad ir snie
gas mums atrodo baltas- Bet 
dar nuostabiau, kad snaigių 
kristalai yra labai taisyklingi, 
geometriški, dažniausiai šešia
kampiai. Ir kiekvienas vis ki
toks. Amerkietis Wilson Bent- 
ley. kuris 46 metus fotografa
vo Naujos Anglijos kalnuose 
sniego kristalus, nerado nei 
vieno panašaus į kitą. Jo albu
me yra 5300 pačių gražiausių 
skirtingų pavyzdžių, čia yra 
pats nuostabiausias dalykas: iš
tisi bilijonai įvairenybių.

Sniego kristalam susidaryti 
reikia atramos. Kai temperatū
ra ore krinta, vandens garai 
kristalizuojasi aplink kokią dul
kelę. akimi beveik nematoma. 
Atmosferoje tų dulkelyčių yra 
gausybė — pakilusių nuo že
mės ir užklydusių iš tolimos 
erdvės. Iš žvaigždynų erdvės, 
skaičiuojama, kasdien žemės at
mosferą pasiekia 2000 tonų 
dulkių per dieną Vandens kris
talai jas aplimpa ir krinta snie
gu — Kalėdų baltąja dovana. 

buvo pakeistas cilinderis, įdė
ta nauja ašis, ir nuo kelionės 
pradžios per 8 dienas buvo 
pasiekta Chicaga. Vairuotojas 
buvo netekęs 29 svarų.

Nuo Chicagos patraukė į va
karus pro Iową. Nebraską. Dau
gely miestų buvo paleistos mo
kyklos, nes mokytojai ne ma
žiau kaip mokiniai norėjo pa
matyti išgarsintus lenktynių 
dalyvius. Kovo 8 įriedėjo į 
Cheyenne, Wyo. Kalnai, gilus 
sniegas, šaltis-kankino, o pri
baigė Nevadoje —sulūžo trans
misija. Palikęs automobilį su 
dviem draugais, Schusteris arti
miausioj farmoj išsinuomojo 
arklį ir vyko į miestelį Tono- 
path, už 75 mylių, pagalbos- Po 
5 valandų jojimo vakare pasi
beldė Į rastus namus nakvy
nės. “Nemėgink įeiti į vidų”, 
atsiliepė moteriškas balsas, “pa
šiūrėj bus vietos tavo arkliui, 
ten rasi nakvynę ir tu". Po to
kios nakvynės atėjo ir pagalba 
iš Tonopath: paskolintom iš 
vietos gydytojo automobilio da
lim buvo sutaisytas lenktynių 
automobilis. Nors dažnai ratai, 
apraizgyti retežiais, sukosi vie
toj. ir automobilis nejudėjo iš 
vietos, bet žmonių jėgų pastan
gom pasisekė persiristi per 
Mirties slėnį, ir nuo Ballarat 
jau kelionė sekės — per dieną 
padarė 382 mylias. Tai buvo re
kordas. San Francisco miestą 
pasiekė kovo 24. Amerikos kon
tinentui perskrosti reikėjo 41 
dienos 8 valandų ir 15 minu
čių. Prancūzų antra mašina bu
vo kapituliavusi lovvoj. Italu 
mašina buvo pasiekusi Utah. 
Trecioj; prancūzu masina ir 
vokiečių tuo metu buvo Wyo- 
minge.

Iš San Francisco l.iivu turė
jo pasiekti Seattie. is ten kel
tis į Vladivo.-toka. Atsitiko 
taip, kad iš Scattie prancūzų, 
nalų ir vokiečiu mašinos anks
čiau persikėlė i Vladivostoką. 
Amerikiečiu buvo paskutinė. 
Amerikiečių “ Fhomas" buvo 
pakrautas kelionei i Vladivosto
ką gegužės 17. Vladivostoke ra
do ir ankstesnes mašinas, ku
rių viena iš lenktynių buvo at
šaukta - prancūzų Pasirūpinę

Ū ». nukeltas į 14 p t
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Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
Švenčių saldybes ir kartybės

JOSEPH WENTZ, JR.
LAIDOJIMO NAMAI

1323 N. Franklin St.

TeL: 231-2200

Pittsburgh 12, Pa-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! >■ i

į JOSEPH G. YURASEK
Beėr - Wine - Lupims 
and Li^it Lunches

1828 Carson Street ' Pittsburgh, Pa-
TeL: 431-9266

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus sveikiname 
visus mūsų draugus ir pažįstamus

LIETUVIS GRABORIUS

2128 Carson Street

Tel.: 431-0203

Raudonas kūdikėlis ~
Belgijos viename kaimely, 

Saint Severine, parapijos kle
bonas sumanė Kalėdų metu vai
dinti Betliejų. Paprotys prigijo. 
Vaidinime dalyvauja visi kai
mo gyventojai, jaučiai, asilai, 
avys ir kiti gyvuliai. Scena — 
tvartas, d tame tvarte — kūdi
kėlis.

Sunkiausia yra rasti tą kū
dikėlį. Jis turi būti gražus ir 
“padorus” — nerėkti, nieko 
nereikalingo vaidinimo metu 
neįsigeisti ir nieko netinkamo

, Kaimas nedidelis. Bet ir ma
žam kaime kasmet gimsta kū
dikių. Kiekvienas tėvas bei mo
tina mano, kad jų kūdikis pats 
tinkamiausias. Klebonas turi 
būti labai taktiškas, kad ko 
nors neužgautų, dalindamas tą 
“garbę” vienais metais vie
niem, o kitais — kitiem.

S. S. Pittsburgh, Pa-
r
i
r

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Carson Cafe
TONY ir MARY ŽILINSKAI, savininkai

2019 Carson St., • S.S. Pittsburgh, Pa-
HE 1-9558

Sveiki sulaukę linksmų Kalėdų

Charles Market
, MAISTO KRAUTUVE

2210 Fifth Avenue. Pittsburgh, Pa. Phone 391 - 0473
CHARLES SPIRGIS, Savininkas

*****
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Anthony Urbon
LIGHT LUNCH and GRILL

214 Tabor Street Pittsburgh 4, Pa.
Tel. 331-9249

MM*

Sveiki sulaukę š49htų Kalėdų

Iron City Clock Hospital
Authorized dealers of Longines - Wittnauer and Elgin VVatches 

SIMON ALELIONAS
2120 Forbes St. Phone 281-7399 Pittsburgh 19. Pa.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
. linkime visiems misų draugams

LIBERTY HALE
PETRAS IR MARIJONA JURGAIČIAI

Savininkai
Lietuviška užeiga — parduodame įvairius gėrimus

2204 Carson Street t Pittsburgh 3, Pa.
Tel. 431-9795

HA 9-8803 Simonizing and Glazing

NEWT0WN'
MINUTE CAR WASH

Fastest and most modern in Queens

LOUIS Dl FAZIO

84-06 Queens Boulevard Elnąhurst, N. Y.

Prasčiausia išėjo 1953 me
tais. Atsirado kūdikėlis tikrai 
dailus, ramus ir nereiklus. Bet 
pasirodė, jo tėvas, besąs ko
munistas. “Raudonas” kūdikė
lis, aišku, vaidinimui nepritiko. 
Reikėjo skolintis... iš kito 
kaimo.

NOBELIO TAIKOS PREMIJA 
PAULINGUI

Nobelio taikos premiją už 
1962 metus norvegai paskyrė 
Amerikos chemikui Linus Carl 
Paulmgui. Jo nuopelnai tai
kai tokie, kad pasirašinėjo me
morandumus prieš atominius 
bandymus ir ginklus. Senato vi
daus saugumo komisijoje buvo

ŠKOTO kalėdinė eglute.

propaganda. Nė viena taikos 
premija ųMuvertino taip “tai
kos premijos” vardo, kaip 
teikia Patflingui.

ŠIEMET mes išpuošėm eglutę Piccašo stiliuje.

ŽODŽIAI APIE MEILĘ
Viduriniai amžiai mums pali

ko du pavojingiausius žmonijos 
istorijoje išradimus: paraką ir 
romantinę meilę (Andre Mau-
rois).

Kas yra meilė? — Aš suti
kau gatvėse jauną labai netur
tingą vaikiną, kuris buvo įsimy
lėjęs. Jo kepurė buvo sena; jo 
apsiaustas nudėvėtas; vanduo 
sunkėsi pro jo batus ir spin
duliai pro jo sielą (Victor Hu- 
go).

Zanzi baras šiom dienom ga
vo nepriklausomybę- Bet ir 
klausydami Anglijai turėjo 
balsavimus. Vienas baltasis pi
lietis, renkamasis kandidatas, 
juodiesiem aiškino savo arti
mumą vietos gyventojams: 
“Nors mano oda balta, bet ma
no širdis yra juoda kaip ir jū
sų”:

su-

Tte, ku^e labai myfi, niekad 
nepasęnstą; jie gali sulaukti

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Jamaica Polish National Home, Ine.

Public Dance Hali - Picnic Grounds - Meeting Rooms 
available for all ocęasions

Tel. RE 9-9647
108-11 Sutphin Blvd. , ' ■= Jamaica, N. Y.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Taip atsitinka tik per Kalėdas
Per Kalėdas mano kaimynas 

išvyko pas uošvius. Grįžęs ra
do artimo draugo "laiškelį: 
“Sveikinam, o savo dovanėlę 
palikom pieno dėžėj”. 'Puolėsi 
į pieno dėžę. Joje rado laiške
lį. “Didžiai dėkoju už kalėdinį 
skačą. Linksmų jums Kalėdų. 
Jūsų pienininkas”.

Mūsų vaikai
Keturiolikos metų paauglys 

pakalbėjo telefonu pusę valan
dos ir nutilo. Tėvas pastebėjo, 
kad ragelis nepakabintas, o sū
nus valgo sumuštinį. “Kodėl ne
pakabini?” paklausė. “O kad 
ji dar prie telefono, bet dabar 
taip pat valgo”.

(Arthur W. Pinnero).

PRAŠAU mano vyrui piniginę su 
slapta kišenaite, bet jis neturi ži
noti, kad aš žinau.

Carpenter

F A. V. CABINETMAKER CO.
Custom Built Woodwork - Bookcases - Kitchen Cabinets

Formica Sinktops — Alterations
AUGUST VILENISKIS VIrginia 7-5760

119-20 Jamaica Avenue Richmond Hill, N. Y.

Season’s Greetings from

THE LEVY STATIONERY CO., Ine.
Stationery - Printing - Fumiture • Typwriters sold, serviced, repaired 

Filling Devices — Loose Leaf and Blank Books - Office Supplies

241 South 4th Street Brooklyn 11, N. Y.
Phone STagg 2-8669

Linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų >

BALTIC
PAINTING & DECORATING CO. ii

VLADAS VASIKAUSKAS J
JONAS BAČIANSKAS i

PETRAS PAGOJUS \ 
102-34 91st Avenue Richmond Hill, N. Y. , į

Tel. VI 7-1286 'J J

f .H
\ SEASON’S GREETINGS TO ALL ‘

1

Motina buvo maloniai nuste
binta, kad duktė pakalbėjo te
lefonu dešimt minučių ir baigė, 
neiškalbėjus įprastinės valan
dos. Motina ją pasveikino ir pa
gyrė, kad moka su savo drau
gais taip greitai reikalus atlik
ti. “Bet tai buvo visai ne drau
gas, o klaidingas numeris”, at
šovė mūsų laikų duktė.

Vaikę ir tėvų santykiuose 
yra du laikotarpiai. Pirmas: 
vaikai pradeda tėvus klausti, 
jų atsakymų nesiklausydami. 
Antras: vaikai duoda tėvam at
sakymus, jų klausimų visai ne
klausydami.

ŽMONĖS LOGIŠKI
Daily News paskelbė vieno 

savo skaitytojo nustebimą: “Ra
šote, kad pasaulis daros vis ma
žesnis ir mažesnis, bet kodėl ta
da pašto mokestis daros vis di
desnis ir didesnis?”

Kabinete sėdėjo direktorius, 
kuris mėgo, kad jį vadintų 
pragmatistu, prisiderinanči u 
prie dienos gyvenimo ir pagal 
tos dienos aplinkybes keičian
čiu savo pažiūras. Viršum sa
vo kėdės jis įrašė sienoje: “Per 
vėlu sutikti su manim. Aš savo 
nuomonę jau pakeičiau”.

1

LOEB & MAYER, INC.

Butchers Main Office

81-01 Boulevard Roclcaway Beach 93, N. Y.

Phone NE 4-5200

Season’s Greetings

TORTAI - PYRAGAIČIAI

KRAMER’S PASTRIES
vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams 

1643 Sccond Avenue (bet. 85th & 86th Sts.) Ncw York 28, N..Y.
Tel. LEkigh 5-5955

Ką tamsta rengtum: kelionę į 
mėnulį, ar

. v Kelione į menulį;atsieisianti bažnyčios durų buvo toks kvie
tinę, bet užmiršus buvo reikia- ie pi. timas: “Rengiame kelionę į erd-

ves. Instrukcijos viduje .
Apie vyriausiojo teismo 

sprendimą dėl maldos mokyklo
se kalbėtojas, aiškindamas jo 

dėlių kolegijų (2 bil.j, duoti sti- reikšmę, sakė: “Vyriausiasis 
pendijas per 7 metus 50,000 teismas Dievo dešimtį įsakymų 
naujų mokslininkų, kiekvienam papildė vienuoliktuoju: Nekal- 
skk-iant 0 4,000 dol. metam bėk klasėje pirmųjų dešimties 

' . ■' . " (1-4 bil.)rpastatyti ir įrengti 10 įsakymų”. „
~ į"1*!- naujų medicinos mokyklų. • *

leje tuivo Įrašas: '•& kortele ne- Bekrena po 200 miiijo-ir lane,„ 
ra tokia gera kaip pernai. Bet (2 bil ) da^ 7 ,dažų “

nu y h , krautuvėje pašas: “Vyrai, no-
jus fondus, tokius kaip Rocke- rėjanū pasirinkti sienom po- 
fellerio (1.5 Ml.). Ir dar pasilik- pįerį, turi ♦ turėti pažymėjimus 
tų kitiem reikalam 13.3 bil. iš žmonų”.

.? Lexingtone, Ky-, prie vienos
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

mo vaisto vmxlą. Geibios! aiš- M
I tindama,kadI vaistovardas pa- Amerikos; mokytąja 10 pro- E. & G. WITKUS PHARMACY

DRUGS - PRESCRIPTIONS - COSMETICS

nė. Vaistininkas susiprato, kad 
jai reikia kordizooo.

| aš taip pat”.
1 — Vienas biznierius dešim-
I tį metų vartojo tas pačias kor-

teles Kalėdų sveikinimam; jų 
turėjo dideles atsargas. Korte
lėje buvo jo namo vaizdas. Bet 
šiemet jis 4 tą . namą s pardavė. 
Tad sumanus biznierius pri- 
sispaudino dar užrašą: “Bet šie
met aš čia negyvenu”. ’

* Pesimistas yra moteris, kuri 
bijosi, kad negalės įsprausti sa
vo automobilio į mažą stovėji
mo vietą. Optimistas yra vyras, > '•- 
kuris mano, kad ji- nemėgins

ne to padaryti. TtTE, aš atnešiau tavo žaislu.

441 Graham Avc. (bet. Richardson & Frost St.) Brooklyn, N. Y. 
Tel. STagg 2-2540

Season’s Greetings

BENNETT PHARMACY
PRESCRIPTION SPECIALTSTS

Murray Gilman. B.S. & Robcrt I. We»cks. B.S..

948 Broadway. cor. Myrtlc Brooklyn 21, N. Y’
GLenmorc 3-1569

Season’s Greetings

COMMUNITY PHARMACY
Prescriptions — Siek Room Supplies 

815 Ann Street Homestead, Pa.
461-3442



DARBININKAS

žinės literatūros kūrinį.

KRISTIJONAS DONELAITIS, dail. T. Kuiakaoske pMiniys.
V. K. JONYNAS — Iliustracija Donelaičio “Metams’.

kalba. Per universitetą Done
laitis pažino vakarų Europos 
kūrybą ir to meto kūrybos pa
kraipas- Tuose paveikiuose ir 
išaugo jo didaktinė poema “Me

lš Prūsų lietuvių tautai atėjo 
pirmoji spausdinta knyga — 
Mažyydo katekizmas (1547), 
Prūsų žemė davė ir pirmąjį poe-

NUO KRISTIJONO
DONELAIČIO GIMIMO

1963 m., gruodžio 20 d., nr. 86.

KRIST. DONELAIČIO GYVENIMAS
KRISTIJONAS DONELAITIS 

gimė 1714 metais sausio 1 Laz
dynėlių kaime, Gumbinės aps., 
Mažojoje Lietuvoje, kurią se
niau buvo užkariavęs kryžiuo
čių ordinas, o paskui valdė Vo
kietija Buvo laisvo ūkininko 
sūnus. Pradžioje mokėsi Gum
binėje, vėliau mokslo siekti iš
keliavo į Karaliaučių.

Karaliaučiuje
Karaliaučiaus Knypavos

tedros mokyklą lankė 1732-36, 
gyveno beturčių prieglaudoje, 
nemokamai gaudamas butą ir 
iš dalies maistą ir mokslą. Už 
tai turėjo dalyvauti bažnytinia
me chore, lydėti numirėlius į

ka-

Hahno įvesdintas į Tolminkie
mio parapiją.

Tolminkiemyje
Tolminkiemio parapija Galda

pės apskrityje buvo grynai lie
tuviška, nors kai kuriuose kai
muose kiti save jau vokiečiais 
laikė ir namie vokiškai kalbėjo.

Apsigyvenęs Tolminkiemyje, 
vedė savo pirmtako našlę Es- 
seno Oną Reginą Ohlenfantaitę.
Tolminkiemyje išgyveno 
metus, iki savo mirties. .

čia atstatė audros sugriautą 
(bažnyčią, perstatė kleboniją 
ir vėliau 1764 pastatė naują. 
Tais pačiais metais savo lėšo
mis pastatė Tolminkiemio gimimo sukaktį.

kapines ir atlikti kitas panašias našlių namus, kuriuos dovano- i ■■ - ■ ■ ■ - ■ ...
jo parapijai ir kuriuose, jam

pirmoji apsigyveno. jo Kartu jis komponavo ir į-

mins _ 1964 sausio
l^sueuuųžŠO 'mėtų kaip gimė 
pi ^Kristijonas Donelaitis, 
davęs, literatūrai “Metų” 

jem^ ^enęą iš pirmųjų mūsų 
tiiBniėš literatūros kūrinių.
Aštuonioliktame amžiuje, ka

da gyveno .poetas Donelaitis, 
Lietava'dar buvo nepriklauso- 
maf bet varginama nuolati- tą, sukūrusi pirmąjį mūsų gro- 
nės rylų kaimyno grėsmės. Pa-.................................*
čiame. valstybiniame gyvenime 
ją vargino suirutės, netvarkos, 
kurios privedė prie pirmojo val
stybės padalinimo (1772) ir pa
galiau prie visiškos okupacijos 

JJJ95).Tuo mątu Lietuvoje bu
vo daug lenkiškos įtakos ir sa
vąja lietuviška kultūra bei raš
tija' mažai tesirūpinta. Buvo 
tenkintasi tikybinio turinio 
knygom, kurių kalbą buvo pa
lietusi svetima įtaka.

Donelaitis pasireiškė ne lais
vojoje Lietuvoje, bet Prūsuose,* 
Mažojoje Lietuvoje, kurią jau 
nuo seno buvo užkariavęs kry
žiuočių ordinas, ilgainiui pavir
tęs Prūsijos kunigaikštija. Il
gai šis kraštas buvo lietuviškas, 
bet 18 amžiaus pradžioje siau
tęs maras praretino gyvento
jus. Jų vieton buvo atkelti ko
lonistai iš Šalzburgo ir net iš 
Prancūzijos. Donelaičio 
lietuvius iš visų pusių 
po vokiški žmonės ir 
įtaka. Bet jis pasiliko

laikais 
jau su- 
vokiška 
lietuvis

ir savo kūrybiniu genijum su
švito ta kalba, kuri neturėjo jo
kios ateities.

Čia svarbų vaidmenį suvaidi
no Karaliaučiaus universitetas, 
kuriame buvo dėstoma lietuvių

DONELAITIS AR 
DUONELAITIS?

Paminėjus šio poeto pavar
dę, ne vienam kyla klausimas: 
kaip ją rašyti — Donelaitis, ar 
Duonelaitis? Ir kaip save vadi
no autorius?

Poetas savo pavardę rašėsi 
sulotynintai — Donalitius. Taip 
pat rašėsi ir keli iš tos pačios 
šeimos kilę ir Karaliaučiuje į- 
simatrikuliavę studentai 1706, 
1708. Bet 1679 ir 1680 ten 
pat įsimatrikuliavę Jonas ir 
Mykolas įsirašė Donalaitius-

Milkė savo žodyne 1800 jį ra
šo Donalizius, Rėza — Dona- 
leitis, S. Stanevičius 1829 ir 
Nesselman 1864 — Donalaitis. 
1865 Schleicher jį buvo pavadi
nęs Duonelaitis. Tą formą 
1914 aprobavus J. Jablonskiui, 
ji ir buvo įsigalėjusi lietuvių li
teratūroje.

1935 A. Janulaitis įrodinėjo, 
kad poeto pavardė turėjusi '

skambėti Donelaitis. Tais , pa
čiais metais tą pačią formą bu
vo pasiūlęs ir prof. A. Salys, ją 
išvesdamas iš Donelio, Ponai
čio. Nuo to laiko ši forma ir 
buvo visų priimta.

KRISTIJONAS DONELAITIS

37 Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės centro valdyba ateinan
čius 1964 metus paskelbė 
tijono Donelaičio metais, 
menant to rašytojo 250

pareigas.

Kris- 
prisi- 
metų

J Karaliaučiaus universiteto mirus, 
našlė.

Savo parapijoje pamokslus Septynerių metų kare rusai 
sakė lietuviškai ir vokiškai Pa- buvo įsiveržę Mažojon Lietu- 
rapijoje įsigijo toki autoritetą, von. Donelaitis su daugeliu sa- 
kad net vietinė valdžia skundė- vo parapiečių 1757 rugpiūčio 
si aukštesnei valdžiai, jog pa- mėnesį buvo priverstas pasis- 
rapija klausanti savo klebono lėpti Romintos pelkių miškuo

se, kur ir pamaldas laikydavo. 
Tiesioginiam pavojui praėjus, 
nuo rugpiūčio 27 pamaldas jau 
laikė Tolminiemyje. Rusų oku
pacijos laikais ypač išgarsėjo 
savo rugsėjo 10 pasakytu pa
mokslu. Okupantai reikalavo, 
kad jis turi paminėti Aleksand-

teologijos fakultetą įstojo 1736 
rugsėjo 27. Be teologijos lan
kė lietuvišką seminarą ir stu
dijavo kalbas. Studijuodamas 
gyveno Collegium Albertinum 
ir. aplamai, gyveno vargingai, 

dar 
Al- 
sti-

vairius muzikos kūrinius.

Atrodo, kad jis naudojosi 
16 amžiuje kunigaikščio 
brechto lietuviams paskirta 
pendija.

Stalupėnuose
1740 liepos pabaigoje Done

laitis buvo paskirtas Stalupėnų 
kantorium. Nuo 1742 buvo ir 
mokyklos vedėju. Kitais me
tais, 1753, gavo pasiūlymą už
imti Tolminkiemio klebono vie
tą, bet jis nenorėjo mesti moks
lo mokykloje. Stalupėnuose pa
siliko iki mokslo metų pabai
gos- Tada birželio 6 nuvyko į 
Karaliaučių kunigo egzaminam 
rengtis. Egzaminus išlaikė spa
lio 13, o spalio 21 buvo ordi- 
nuotas protestantų kunigu ir 
spalio 24 Isrutės superindento

ir juo sekanti, nepaisydama 
valdžios potvarkių.

Nuo įsikūrimo Tolminkiemy
je jis turėjo daug nesusiprati
mų su vietiniais valdžios atsto
vais vokiečiais dėl bažnytinių 
žemių, nes vykdant kaimo ben
drųjų ganyklų dalinimą, be at
lyginimo buvo įtrauktos . ir ro Nevskio šventę. Pasinaudo- 
bažnytinės žemės. Donelaitis ii- damas šv. Rašto ištraukomis, 
gai dėl tų žemių bylinėjosi. jis netiesiogiai šį rusų šventą-

Be tiesioginio parapijos ad- jį palygino su plėšiku, 
ministravimo darbo, jis neina- Donelaitis pastoviai gyveno 
ža laiko skyrė literatūrai ir Tolminkiemy, bet protarpiais 
vertėsi įvairiais fiziniais dar- aplankydavo savo draugą Val- 
bais- Mėgo prižiūrėti sodą ir terkiemyje, o 1773 buvo nuvy- 
ūkį ir, kaip kiti jo broliai, dir
bo fizikos ir muzikos instru
mentus: 1 
metrus, pasidarė ir fortepijo-

kęs į Karaliaučių.
Mirė 1780 vasario 18. Vėliau 

termometrus, baro- jo gimtinėje ir ant jo kapo bu- 
• vo pastatyti kuklūs paminklai-

DONELAIČIO “METŲ LAIDOS
Donelaitis rašė vokiškai ir 

lietuviškai. Vokiškai rašyti įvai
rūs proginiai eilėraščiai. Rašė 
ir religinių giesmių, bet jos ne
išliko.

Lietuviškai parašė keletą pa
sakėčių ir idilinę didaktinę poe
mą Metus. Gyvas būdamas, iš 
savo grožinės kūrybos nieko ne
buvo paskelbęs ar išspausdinęs. 
Paskutinieji tyrinėjimai rodo, 
kad tebuvo atspaudęs praktinio 
pobūdžio knygą apie ganyklas.

Savo lietuvišką kūrybą Skai
stė draugams. Metų poemos iš
traukas paskaitydavo ir per sa
vo pamokslus.

Poetui mirus, jo našlė leido 
Išdagių kunigui Hohlfeldui nu
sirašyti visus rankraščius, ku
riuos drauge su muzikos kūri
niais, laiškais ir kitais raštais 
atidavė Valterkiemio evangeli- 

• kų kunigui J.G. Jordanui, ku
ris apie 1800 metus dvi Metų 
poemos giesmes atidavė Liudvi
kui Rėzai. Tos dvi dalys kar
tu su nuorašais, vėliau iki ant
rojo pasaulinio karo, buvo sau
gomos Karaliaučiaus valstybi
niame .archyve-

Rankraščius ir nuorašus su 
vokišku vertimu pirmą kartą 
paskelbė Liudvikas Rėza 1818 
Karaliaučiuje. Tam leidiny pra
leistos 456 originalo eilutės. 
Originaliniais rankraščiais pa
sirėmęs, A Schleicheris 1865 
m. Petrapilyje paskelbė pilną 
Metų tekstą, pirmą kartą čia iš
spausdinęs ir 28 eilučių anks
čiau nežinomą Donelaičio frag
mentą.

Karaliaučiuje naują laidą pa
rūpino G. Nesselmannas 1869 
m. Po to iš tų rūpestingai pa
rengtų leidinių Metai dalimis 
arba ištisai buvo kartojami 
1891 M. Jankaus Tilžėje. 1896- 
1897 A. Burbos ir A. Miluko 
Šhenand°ah, Pa., 1909 ir 1914 
J.’ Šlapelio Vilniuje. 1918, 1921 
ir 1927 lietuviškom mikyklom 
Donelaičio raštus pritaikė My
kolas biržiška.

Naują kritišką Metų laidą 
parūpino J. Ambrazevičius 
1940, iliustravo dail. V.K. Jo
nynas. ši laida buvo kartota 
Lietuvoje ir ofsetu perspaus
dinta Vokietijoje. 1956 paverg
toje Lietuvoje išėjo nauja lai
da su dail. V. Jukrūno iliustra
cijomis.

Vertimai į kitas kalbas
Vokiškas vertimas pirmą 

kartą buvo išspausdintas Liud-

viko Rėzos 1818. Paskui nau
jus vokiškus vertimus kartu 
su originalu paskelbė A. Sch
leicheris ir G- Nesselmannas. 
1884 metais naują, bet lietuviš
ko teksto, vokišką vertimą.pa
skelbė L. Passarge. Taigi į vo
kiečių kalbą Metų poema bu
vo versta keturis kartus.

Lenkiškai versti Donelaičio 
metai pradėta labai seniai. 1819 { 
buvo pavesta V. Majevskiui iš- 1 
versti ištraukas, bet nėra ži
nių, ar jis tą darbą atliko. 1860 
lenkų kalbon buvo išvertęs 
Akelaitis. Neišspausdintas verti
mas buvo Kraševskio rinkiny
je Lvove. Apie 1883 poemos 
dalį išvertė J. Ossovskis ir 1888 
išspausdino viename žurnale. 
1933 K. Petkevičius išspausdi
no pilną vertimą.

Latvių kalbon dalį Donelai
čio kūrybos išvertė Watsonas 
ir išspausdino 1822-1823 Min
taujos žurnale. Apie 1870 Pet
rapilyje vertė J. Rainis —Plek- 
šans, o 1902 mėnesinis “Majas 
Vieša” žurnalas pateikė dar 
trečio latviško vertimo frag
mentus.

Rusų kalbon išvertė D. Br°ds- 
kij ir išleido 1946. Lietuviškai 

; nemokėdamas, jis pats nevertė. 
Vilniuje atliktą žodinį vertimą 
jis tik sueiliavo...
....Anglų kalbon dalį Metų poe
mos vertė Baltimorėje gyvenąs 
Nadas Rastenis.

Žiemos rūpesčiai
Iš Donelaičio “Metu”

Ant žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta, 
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint. 
V ei! kaip ant ežerų visur langai pasidaro. 
Lygiai kaip, antai, stikliorius įdeda stiklą. 
Taipgi namai žuvų, kur varlės vasarą šventė. 
Dėl barnių žiemos nei su šarvais užsidengia 
Ir tamsoj miegot kiekvieną gyvulį siunčia. 
Ant laukus žiemys jau taip nugandina bardams;

1 Kad ir balos ir klampynės pradeda rauktis, 
Ir purvynai jau teškėt ir šliurpt pasiliauja. 
Kelias, kad jį mėgina trenkt šokinėdami ratai, 
Nei koks būbnas įtemptas, dėl pašalo trinka 
Taip, kad garsas jo toli galvoj atsiliepia.

4

Taipgi dabar jau vėl sviets sveikint pradeda žiemą.

Ak, jau ben ir reik; Kalėdų didelė šventė 
Artinas, ir Atpentai nor poryt pasibaigti. 
Rudenis, ans dramblys, perdaug nemandagiai drėbdams 
Ir besivoliodams purvuos, mus vargino skaudžiai. 
Kožnas. į klumpes ir į vyžas įsinerdams, 
Kaliojo jo darbus ir jo madarą skystą.
Bet ir ponai, su šulnais skraidydami žirgais 
Ir su poniškais kasdien viešėdami rėdais. 
Beteškant purvams, nešvankų rudenį peikė. 
Todėl į žiemius visi žiūrėdami žmonės 
Ir sauso žiemos didiai gi belaukdami skundės.

Taip visiems bedejuojant, štaip pažars pasidarė. 
Ir tuo žiemiškai visur plesdendami vėjai 
Darganas į pietus, kur gandras miegti. nubaidė. 
Iš debesų žiema po tam. iškišusi galvą, 
Nei pikčiurna kokia, su mėšlais rudenio barės 
Ir su šalčiais jo šlapius nudegino darbus, 
Ik ji jau po tam, rudens iškopusi mėšlus.
Ant visų baisių klampynių kelią padarė 
Ir su rogėms vėl skraidyt ir čiuožt pamokino.
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