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DIEVO ŠVIESOJE

Giliai persiėmęs Įsikūnijimo 
paslaptimi, kaipo Dievo meilės 
mum išraiška, šv. Pranciškus 
Asyžietis su ypatingu Įsijauti
mu lankė Betliejuje Kristaus gi
mimo vietą.. Palestinon jis bu
vo nuvykęs 1219 kartu su Kry
žiaus karo dalyviais. Šventųjų 
vietų lankymo Įspūdžius jis gi
liai nešiojosi savo širdyje.

Praslinkus keletai metų, šv. 
Pranciškus lankėsi Romoje ir 
1223 lapkričio 29 popiežius Ho- 
norijus III užtvirtino naujojo 
Pranciškonų Ordino regulą. Ta 
pačia proga jis užsiminė popie
žiui ir apie savo jau seniau puo
selėtą minti — Kalėdų šventė
se Įrengti Kristaus gimimą pri
menančią prakartėlę. Popiežiui 
davus teigiamą atsakymą, šv. 
Pranciškus tų pačių metų Kalė
dose pasistengė tai Įgyvendinti.

Netoliese nuo Greccio mies
telio esančioje kalno pašlaitės 
oloje buvo įrengtas altorius ir 
netoli jo ėdžios. Artėjant vidur
nakčiui iš Greccio vienuolyno 
pajudėjo brolių procesija, prisi
jungiant taip pat ir vietos gy
ventojam. Ėdžiose tarp šiaudų 
buvo padėta kūdikio statulėlė, 
o šalia ėdžių buvo gyvas jautis 
ir asilas. Iškilmingose vidurnak
čio mišiose pats šv. Pranciškus 
tarnavo dijakonu ir pasakė 
jautrų pamokslą. Tos istorinės 
nakties Įvykiai liko Įamžinti di- 
;džiuliame paveiksle Greccio 
vienuolyno koplyčios sienoje.

Per kitas Kalėdų šventes pra
kartėlę dar turiningiau paruo
šiant ir tai Įvedant jau ir kito
se vietovėse, palengva tai virto 
papročiu, besiplečiančiu ne tik 
visoj Italijoj, bet ir už jos sie
nų.

1316 popiežius Jonas XXII, 
tada gyvenęs Avignone, Įvedė 
prakartėlės mintį Provence sri
tyje, pietinėje Prancūzijoje. Is
panijos karalius Karolis III 
mėgdavo pats drožinėti įvairias 
Betliejaus figūrėles, kuriom ka
ralienė pasiūdavo rūbelius.

Vokietijoje prakartėlė pirmą 
kartą pasirodė 1603 Muenche- 
ne šv. Mykolo bažnyčioje. Po 
to šis paprotys plito po visą ka
talikišką Bavariją ir Tirolį.

Nors įvairiuose kraštuose 
prakartėlės figūrėlės dažniau
siai paruošiamos liaudies meni

ninkų, tačiau istorijos eigoje 
pastebima, kad net ir garsūs 
skulptoriai yra prie to prisidė
ję. Medžiaga, iš kurios figūrė
lės gaminamos labai Įvairuoja- 
naudojama medis, švinas, stik
las, molis, vaškas ir t.t. Dydis 
taip pat kuo skirtingiausias — 
nuo kelių inčių figūrėlių iki 
žmogaus ūgį viršijančių statu
lų.

Prakartėlės ypač Įspūdingai 
paruošiamos Romos miesto baž
nyčiose. Romėnų šeimos per vi
są Kalėdų švenčių laikotarpį 
lanko bažnyčias, besigrožė
dami Betliejaus įvykių per
davimu. Bene įspūdingiausiai 
Romoje prakartėlė paruošiama 
Arą Coeli pranciškonų bažny
čioje. Norint pasiekti šią ant 
Kapitoliumo kalvos viršūnės pa
statytą bažnyčią tenka užlipti 
virš 100 laiptų. Vis dėlto ši baž
nyčia susilaukia daugiausiai 
lankytojų. Prakartėlės statulos 
čia yra beveik natūralaus žmo
gaus ūgio. Nors kiekvienoj pra
kartėlė j yra ir Kūdikėlį Jėzų 
atvaizduojanti figūra, bet šios 
prakartėlės Bambino apipintas 
Įvairiomis legendomis, bent 
300 metų senumo, visas ap
rengtas brangiais rūbais, ap
dengtas medaliais bei brange
nybėmis.

Romos vaikai prieš Kalėdų 
šventes savo pageidavimus iš
reiškia ne Kalėdų seniui, bet 
Kūdikėliui Jėzui. Savo laiškuo
se jie išvardina savo gerus dar
belius, pageidavimus, kokių do
vanų lauktų švenčių proga. Paš
tas tuos visus laiškus, adresuo
tus Kūdikėliui Jėzui, nukrei
pia Į Arą Coeli bažnyčią ir čia 
jų dešimtys tūkstančių sudeda
ma prie prakartėlės Bambino. 
Nuo Kalėdų iki Trijų Karalių 
kasdien šioje bažnyčioje specia
liai paaukštintoje vietoje netoli 
prakartėlės, Romos berniukai ir 
mergaitės sako Kūdikėliui Jė
zui savo prakalbas ir deklamuo
ja eilėraščius.

Didžiausią įvairių prakartė
lių rinkinį turi Bavarijos Nacio
nalinis muziejus Muenchene.

JAV taip pat yra vienas di
džiulis prakartėlių rinkinys. 
Alexander Girard, amerikietis 
architektas ir senienų rinkėjas, 
apie 30 metų praleidęs kelio-

Mieguista žemė
Kai Išganytojo gimimo nak

tį budėjo dangus, žemė skendo 
miege. Angelai giedojo, žmo
nės tylėjo. Aukštai sklido švie
sos, žemai telkėsi tamsa. Žmo
nės atrodė ramūs savo nerime. 
Betliejus buvo mieguistas mies
tas — nejaučiąs, kas vyksta ap
link. Dievo planuose kilo nau
jos gadynės aušra, žmogaus są
monėje viešpatavo senosios 
epochos naktis. Reikėjo, kad 
pats Visagalis prikeltų pasaulį 
iš miego savo labai nuolankiu 
apsilankymu.

Betliejus nėra atbaigtas isto
rinis Įvykis. Jis — dvasinės gy
vybės nuolatinė versmė visiem 
amžiam ir visom tautom. Kiek
vienoje vietoje ir kiekvienu lai
ku Kalėdų šviesos turi savitą 
žėrėjimą ir angelų giesmė savi
tą toną. Viskas priklauso nuo 
to, kaip gilus yra tasai dvasinis 
miegas. Perdaug mieguistų tau
tų bei miestų net pirmąją Ka
lėdų naktį neprižadino Viešpa
ties. Jos pasiliko nelaimingame 
miege prie pat dvasinės gyvy
bės versmių, laukdamos savo 
išbudimo valandos.

Išbudimo džiaugsmas
Šių laikų pasaulis yra laimin

gesnis. Kalėdas jis gali švęsti 
tikro išbudimo džiaugsme. Nau
jas dvelktelėjimas krikščionybė
je yra Dievo žygis. Vatikano H 
susirinkimas reiškia staigią auš
rą žmonijos dvasinėje raidoje. 
Savotiškas mieguistumas am
žiais gaubė Kristaus sekėjus, iš
sidalinusius grupėmis bei sek
tomis. Tikros broliškos meilės 
tarp jų nebuvo, iki pat šių lai
kų. Kovingos nesantaikos pra
eityje laikė aptemdžiusios net 
dabartį. Išbudimas Įvyko ne
lauktai ir nepasiruošus, sukel
damas nuostabą ir net išgąstį; 
įvyko skaudaus dvasinio išsida- 
linimo metu, kai beveik visa 
žmonija, susitelkusi Jungtinėse 
Tautose, negali tarp savęs su
sitarti beveik nė vienu svar
besniu klausimu. Ten tebe-

nėse po Įvairius pasaulio kraš
tus, pririnko bent 150 prakar
tėlių iš Įvairių šalių ir vietovių 
bei skirtingų laikotarpių. Visa 
tai patalpinta jo paties muzieju
je Girard Foundation of Santa 
Fe, New Mexico. K.

Kristaus gimimas — Pietro delta Francesaa paveikslas H 16 amžiaus

T. LeonardasjAndriekus, O.F.M.

trūksta meilėj, kurią krikščio
nybė ugdė nuo pirmosios Ka
lėdų nakties.jlš tikrųjų pasku
tinių metų ‘Kristaus gimimo 
šventė turi savitą šviesą ir sa
vitą balsą. ‘į

Kaip būtų miela, kad ta nau
joji kalėdinė .šviesa kristų ir 
ant mūsų gyvenimo, o dieviško 
Budintojo balsas išsklaidytų ir 
mūsų miegą! Sunkios yra sute
mos, kurios gaubia lietuvių tau
tą ir jos šaką emigracijoj. Pavo
jingas yra dvasinis miegas, ku
ris skverbiasi i mūsų kultūrinį 
gyvenimą. Gali kartais, atrody
ti, kad labai smarkiai veikiama, 
bet jeigu ta veikla yra be Die
vo ir be meilės — ji blogesnė 
už snaudulį.

Nuolankumo palaima
Įdomu, kad mūsų tautos gy

venime ir visuomeniniame dar
be beveik niekuomet nebuvo 
pažymimas nuolankumas. Iš 
kai kurių vadovavusių ir vado
vaujančių asmenų kalbos bei 
žygių lengva gauti įspūdį, jog 
viską galime pasiekti patys. Be
simėtant kartais lyg nesiskaito
ma su aplinkybėmis. Aukštos 
kalbos ir nepagrįsti kitų kalti
nimai nebudina, bet gali net 
migdyti mūsų veikimą. Atrodo, 
kad iki šiol dar vis per mažai 
pasitikima Apvaizdos ranka lie
tuvių tautai gelbėti. Ateistinės 
tendencijos pagrindinių krikš
čionybės dėsnių nepaisymas 
reiškia išdidumą savos buities 
akivaizdžioje menkystėje.

Emigracinę lietuvių tautos 
šaką turėtų skatinti Į nuolan
kumą labiausiai dažnos mirtys. 
Mes čia labai retėjanae. Kas 
metą beveik 'šimtu ir net dau
giau lietuvių sumažėja mūsų 
didžiosios parapijos. Tuo pačiu, 
žinoma, sumažėja laikraščių 
skaitytojai ir kultūrinės veiklos 
rėmėjai. Anksti ėmė kristi ir 
vadovaujantys asmenys rašte 
bei organizacijose. Neapsiriksi
me pasakę, jog kai kurių gy
venimą sutrumpino nereikalin
gos Įtampos, vaidai, nesklandu
mai. tuščios polemikos, skau
džios užgaulės ir nedėkingu - 
mas. Tai per didelė prabanga 
mūsų ribotiems ištekliams.

Į nuolankumą kreipia mus 
taipgi visa pasaulinė padėtis. 

Sukamės, lyg kažkokiame už
burtame rate. Jau dvidešimt 
penkeri metai, kai iš visų pu
sių girdime daug žadančias kal
bas. Mus guodžia aukšti Bažny
čios hierarchai ir galingų val
stybių vadai, vienok tauta te- 
bekenčia vergijoj. Sunku pasa
kyti ar ji per tą ilgą pažadų lai
ką bent žingsniu priartėjo 
prie išvadavimo. Kai pernai 
buvo laisvės žygis New Yorke, 
niekas neprileido mūsų prie 
Jungtinių Tautų pastato. Tik iš 
labai toli žvelgėme į tariamą 
tiesos šventovę žemėje. Jeigu 
ne gudrus jaunimo Įsiveržimas 
kažin ar kas viduje būtų paju
tęs, kad lietuviai iš visos Ame
rikos bei Kanados atžygiavo 
ieškoti teisybės savo tautai. 
Kai ta proga kviesta bent pa
rašu viešai pasisakyti už Lietu
vos laisvę, visa eilė žymių ame
rikiečių nesutiko tai padaryti. 
Jiem atrodė šis laikas dar ne
patogus konkrečiai pagalbai. 
Panašūs atvejai liudija, kad 
mūsų galimybės ribotos. Tai 
vėl paskatinimas i nuolankumą 
ir gilesnį Apvaizdos išpažini
mą.

Dvasinė didybė
Nuolankumas nėra dvasinis 

miegas. Tai greičiau išbudimas 
pačia kilniausia prasme. Krikš
čionybės buvo nuolanki pra
džia. Kristaus gimimas, kuris 
reiškia visuotini žmonijos išbu- 
dinimą, Įvyko giliausiame nuo
lankume. Visagalio Dievo sū
nus prakartėlė j e gulėjo beje - 
gis, bet jo nesigėdijo angelai. 
Jų giesmė žadino geros valios 
žmones pakilti.

Ji tebežadina visus ir šian
dien iš dvasinio miego — iš 
siauro asmeniškumo, aklo išdi
dumo, kitų nepagrįsto kaltini
mo, nedėkingumo. Kokios tuš
čiavidurės būtų Kalėdos, jeigu 
šiais naujo išbudimo laikais mū
sų buitį vis labiau gaubtų anas 
dvasinis miegas! Ar galėtų ti
kėtis atleidimo lietuvis, kuris 
šią valandą gėdytųsi savo tau
tos, kad ji pavergta arba kad 
neišugdė garsių išradėjų ir su 
Nobelio premijom rašytojų.

Deja, ne tame glūdi tautų di
dybė. Dvasiniai didelės yra tos 
tautos, kurios tinkamu laiku 
pastebi Dievo šviesą ir išgirsta 
jo balsą.

Kristaus Gimimo bažnyčia Betliejuje

Betliejaus žvaigžde
Vienas literatūros kritikas 

pareiškė, kad jo nuomone gra
žiausias literatūros veikalas 
esąs šv. Luko Evangelijos 2 
perskyrimas, 1-20 eil. Ne vie
nas giliai galvojąs skaitytojas, 
koks bebūtų jo religinis Įsitiki
nimas, prisipažins, kad tie E- 
vangelijos žodžiai žmogaus 
širdyje sukelia kažkokį mistiš
ką ilgesį.

Kristaus gimimas Betliejuje 
yra istorijos faktas. Kristaus gi
mimo istorijoje yra tik du fe
nomenai, dėl kurių astronomai 
ir orientalistai kiek disputuoja. 
Tai yra Betliejaus žvaigždė ir 
“trys Karaliai” iš rytų.

★
Daug buvo rašyta ir galvota 

apie aną paslaptingą žvaigždę, 
kurią išminčiai pamatė rytuo
se, atpažino ją kaipo Kristaus 
Karaliaus ženklą ir sekė ją iki 
Betliejaus tvartelio.

žymusis astronomas Keple
ris manė, kad anas šviesus dan
gaus objektas buvo Jupiteris ir 
Saturnas. Tais metais, kada 
Kristus gimė, jos buvo priartė- 
jusios viena prie kitos ir tuo 
būdu sudarė labai šviesų objek
tą padangėse. Kiti protavo, kad 
Betliejaus žvaigždė buvo Hal- 
ley kometa, kuri irgi apie anuos 
metus buvo papuošusi padan
ges. Seni dokumentai liudija, 
kad anais metais šiaurės pusru
tulis buvo aplankytas daug švie
sių meteorų.Kai kas mano, kad 
koks didelis šviesus meteoras 
buvo patekęs Į orbitą apie že
mę ir tuomi stebuklingai vedė 
Išminčius prie Kristaus. Profe
sorius Seiss teigia, kad Betlie
jaus žvaigždė buvo ana labai 
šviesi žvaigždė, kuri netikėtai 
pasirodė padangėse Kristaus gi
mimo metais ir švietė virš Bet
liejaus gruodžio 25. Toji žvaigž
dė išbuvo matoma labai ilgą lai
ka. net iki Ptolemiejaus laiku 
(139-16 D. Ptolemiejus. žymus 
anų metu astronomas, mini ją. 
kuri jau buvo vos matoma. Jos 
tiksli pozicija padangėse buvo 
nustatyta apie 25 laipsniai (apie 
50 matomo mėnulio diametrų) 
i pietus nuo Grigo ratu ašies. 
Coma Berenices konstelacijoje.^

Per praėjusius šimtmečius 
daug kartu mūsų padangose pa
sirodė vadinamos novae. arba 

“naujos” žvaigždės. Geriausiai 
dokumentuotos yra šios: 1. Hip- 
parcus, graikų astronomas (190- 
120 pr. Kr.) pirmas istorijoje 
liudija apie labai šviesią “nau
ją-”- žvaigždę. 2. Kiniečių as
tronomai pastebėjo žvaigždę, 
kuri matėsi net dienos metu 
1054 liepos 4, ir pavadino ją 
“žvaigždė-svečias”. 3. Tyho 
Brahe žvaigždė pasirodė 1572 
lapkričio 11. Matėsi irgi net 
dienos metu ir švietė aštuonis 
mėnesius. 4. Keplerio nauja 
žvaigždė sužibėjo 1604. 5. Pa
galiau 1918 m. naująją žvaigž
dę galėtų prisiminti kai kas iš 
vyresnios kartos. Tuoj po pir
mojo Pasaulinio karo ji sužibė
jo padangėse. Matėsi vasaros 
gale vakarais Erelio (Aąuila) 
konstelacijoje ir po kiek laiko 
užgeso, šiandien toj vietoj ma
tosi jos “griuvėsiai”.

Ar Betliejaus žvaigždė buvo 
vienas iš tų paminėtų fenome
nų? Katalikų Barnyčia laikosi 
Evangelijos minties: ana paslap
tinga Kalėdų žvaigždė buvo 
koks nors stebuklingas Dievo 
kelrodis Persijos išminčiam. 
Yra aišku, kad tai buvo Dievo 
pasiuntinys. Paslaptingas ug
nies stulpas vedė Israelitus iš 
Egipto, rodė jiem kryptį ir švie
tė kelią. Piemenėliai pamatė 
daugybę angelų prie Betliejaus. 
Ar negalėjo Dievo angelas ves
ti išminčius prie prakartėlės? 
Kas ten bebūtų ką išminčiai 
matė, jie tuoj suprato, kad tai 
buvo ženklas iš dangaus. Jie 
buvo gerai susipažinę su padan
gių spektakliu ir paprasta “nau
ja“ žvaigždė nebūtų patrauku
si jų dėmesio. Tas. ką jie ma
tė. turėjo būti žmogaus nematy
ta nuo amžių, nes davė jiem 
suprasti kad Kristus, amžių Ka
ralius. gimė.

Kas buvo tie išminčiai? Kur 
jų tėvynė? Evangelija sako ma
žai apie juos: jie buvo Magi ir 
atėjo iš rytų. Anų laikų žydam 
rytai reiškė Arabijos dykumas. 
Siriją, Mezopotamiją ir Persiją 
(Iraną). Taigi žodis rytai mum 
nieko nepasako. Bet Evangeli
jos pareiškimas, kad jie buvo 
Magi atidaro mum akis' (Magi 
yra žodžio Magus daugiskaita).

(nukelta į 10 psl )
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am

SULAUKUS
ŠV. KALĖDŲ IR K. METŲ

kitus

Šv. Jurgio parapijos klebonas i

Brooklyn, N.Y.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus
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Kun. ANTANAS VALIUŠKA
Šv. Jurgio parapijos klebonas

Kun. PETRAS CEUEŠIUS

Linksmų Šv. Kalėdų ir

laimingų Naujų Metų

Kun. J. KINTA, klebonas

Kun. V. DABUŠIS
Philadelphia, Pa.

DŽIUGIŲ SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
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IOLYNO GERADARIAMS IR

LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

RĖMĖJAMS LINKI

Kini. DOMINIKAS POCIUS

Kenncbunkport, Maine

Rt.Rev.Msgr. I. KELMELIS . j 

$vč. Trejybės Parapijos klebonas

NAUJŲ metų

Rt. Rev.Msgr. JONAS A. KUČINGIS
klebonas Mūsų skauti jai, tėvam ir visuo

menei įdomu patirti didžiųjų 
visuomenės veikėjų bei tautos 
veteranų pažiūras j lietuvišką
ją skautybę. Pravartu paskelb- 

, buvusio 
bei redak-

mūsų skautija dar Lietuvoje. 
Kartą 1927 man teko su užsie
nio reikalų viceministeriu Ba
lučiu gana toli nuplaukti nuo 
Palangos paplūdymio. Ten tarp 
jutos bangų susitikom su kele
tu plaukikų jaunuolių. Tai bu- 

Lietuvos vo Palangos jūros skautai su sa-

Povilas daugiau už visus 
apaštalus ir evangelistus 

Savo raštais gilinosi į praktiš
kas tikėjimo detales. Jis daug 
aiškina apie skaistybės dorybę, 
apie pagonių stabam aukojamą 
maistą, apie tikinčiųjų susirin
kimus. Jis net nurodo, kaip 
moterys turi rengtis eidamos į 
bažnyčią, kaip turi būti auko
jama šv. Eucharistija. Šv. Povi
las gilinasi j šv. Dvasios dova
nas, kurios buvo labai reikšmin
gos pirmųjų krikščionių gyve
nime.

Tos dvasios dovanos buvo į- 
vairiOs. Vienam šv. Dvasia i- 
kvėpia išminties, kifem žinoji
mo dovaną. Vieni gauna stip
rų tikėjimą, kiti gauro-gydy
mo, stebuklų darymo dovaną: 
Vieni gali pranašauti, kiti — 
Įvairiom kalbom kalbėti, dar 
kiti tas kalbas moka interpre
tuoti, aiškinti.

Visų šv. Dvasios dovanų Į kurią galybę čia atsiremti, kad 
išvaduotumėnipavergtą savo 
kraštą, kad į jį nors pasilaidoti 
sugrįžti galėtumėm.

Pagal šv. Povilą pati galin
giausioji pasaulio jėga-yra mei
lė, artimo meilė, kuri “yra 
kantri', maloninga. Meilė nepa-

Rt. Rev. Msgr. PR. M. JURAS 

klebonas

ĮE? išgarbino 
rtįno tik Ma
lonybė iškėlė

Kun. J. GURINSKAS, klebonas!

Kun. A. KARDAS

didžiuojanti, nejieško savo nau
dos, nesusierzina, neįtaria pik
tumu, nesidžiaugia neteisybe. 
Meilė visa nukenčia, visa tiki, 
visa kuo viliasi, visa pakelia” 
(IKor. 13,4).

Apie šitą meilę nedaug kal
bama mūsų tarpe. O ji viena iš 
pastoviausių dorybių, mums bū
tinai reikalinga kovoje dėl Lie
tuvos ir jos vaikų.

Jei meilės nebus Lietuvoje 
nei mūsų tarpe, tokia Lietuva 
ar lietuvybė mūsų nežavės, į to
kią Lietuvą

T.Jurgis Gailiušis, 0. F. M.
vienuolyno gvardijonas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ SULAUKUS 

RAMYBES IR TAIKOS

tuvybė nebus miela.
Jei mes išsižadėsime kovo

je dėl Lietuvos laisvės kritusių, 
sužeistų, ištremtų, kas norės 
kovoti už Lietuvą?

Balfas, parama saviesiem, ko
voje dėl laisvės nukentėjusiem 
ar visko netekusiem mus užtik
rina, kad ta kova bus tęsiama

Kun. L. Jankus

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybėj ir Taiko* 

visiems

šv. Povilo . moksle artimo 
meilė išplaukia iš Dievo mei
lės. Kiekvienas .iš mūsų yra 

^Kristaus brolis, per Kristų mes 
susijungiame §u Dievu, iš ku
rio išplaukia imeilė. Kai šv. 
Pranciškus Asyžietis aplinkybių 
verčiamas atidavė visus rūbus 
tėvui, o pats apsivilko maišu, 
jis tik tarė: “Dabar tikrai galiu 
sakyti: Tėve mūsų, kuris-esi 
danguje”.* i

Emėtyti po pasaulio pakraš
čius, kaip keleiviai nuo sudu
žusio laivo, mes visi dairomės

Ramybės ir Taikos 

msterns parapijiečiams linki

LINKIU SAVO

MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

meilės dovana, šv. -Povilas sa
ko, kad jei jis kalbėtų žmonių 
ir angelų kalbomis, bet neturė
tų meilės, jis būtų kaip žvan
gantis varis. Toliau jis rašo: 
“Jei turėčiau pranašystės dova
na, žinočiau visas paslaptis ir vydi, nesipučia. Ji yra nesi- 
visekj mokslą; jei turėčiau visą 
tikėjimą, taip, kad galėčiau kal
nus perkelti, o neturėčiau mei
lės, aš esu niekas” (1 Kor. 13). 

‘ Taigi, pagal šv. Povilą, di
džioji šv. Dvasios dovana nėra 
kalbų mokėjimas ar galia pra
našauti, bet r 
;• SęnovėsJ 
protą, reiųfal 
nę jęgą o 1 
artimo meilę.

VIKI

NAUJOSIOS KOPLYČIOS STATYBOS

Betliejaus žvaigžde
(atkelta iš 9 psL) 

Herodotas, graikų istorikas, ra
šo V a. pr. Kr. apie vieną Ira
no (Persijos) tautelę, vadinamą 
Magi. Avesta, viena iš seniau
sių šventraščių knygų pasauly
je, kurioje yra surašytas Zara- 
tustros mokslas, daug kartų 
naudoja žodi magi, magu, ma
ga. To žodžio šaknis reiškia do
vanas. Kita knyga, kurioje yra 
surašytos Zaratustros mokslo 
šventos giesmės (Gathas Spen- 
tas!) vadina Zaratustros mokslą 
dovana (maga). Taigi tie Magi 
(išminčiai) buvo žmonės, “apdo
vanoti” ypatinga dovana —nau
ju mokslu. Jie buvo Zaratus
tros-pasėkėjai, jo mokytiniai.

Jo pasekėjai studijavo žvaigž- ti šviesaus 
džių takus. Jie buvo astrono- JAV lietuvi 
mai, bet no astrologai. Jų švent- tariaus ir 
rastis Avesta smerkė Chaldiejų diplomato pažiūrą į mūsų skau- vo vadovu Česlovu Janušu, šian- 
prietaringą astrologiją Tie, ku- tiją Lietuvos pasiuntinys Lon- dien dailininku.
rie ėjo -ieškoti gimusio Kris- done, ministeris B. K. Balutis * Tuomet man teko vadovauti 
taus, nebuvo jokie karaliai, tik tarp kitko rašėman 1966X5: Lietuvos jūrų skautijaį. Vakare 
išminčiai. Nežinia kiek jų kelia- “Man yra smagu sužinoti iš mes, jūros skautai, susirinkom 
vo į žydų žemę. Palydovų jie Jūsų, kad leidžiate stambų vei- Barstės pušyne pasitarti Muta-
tikrai turėjo nemaža. Keliavo kalą “Lietuviškoji skautija”. rėm surengti pirmąją lietuvių

Rt. Rev. Msgr, VITAS J. MARTUSEVIČIUS J ant kupranugarių ir kelionė tu- Gerą dąlyką vyrai, sumanėte, vandens sporto šventę jūro-
Šv. Jurgio parapijos klebonas | rėjo aPie mėnesius. Skautija yra; vienas iš pat svar- je. Ant Palangos tilto pasta-

• Jų vardai nežinomi. (Vardai, ku- blausių sienojų, ant kurių ga- tėm aukštą bokštą šokimam į
riuos jiem davė vėliau krikščio- Įima pastatyti šaunus tautos na- vandellį. Vstdens sporto šven- g Paterson, N. J.
nių tradicija, neturi istorinio mat' Aš VBėbmet buvau ir esu tės ^eną buvo gana vėsus oras, 1
pagrindo). didelis lietuvių skautijos mėgė- pūtė smarkus vėjas ir buvo

Jie tikrai buvo girdėję apie jas. sunku plmtkyti. Rungtynėse da-
žydų laukiamą7 Išganytoją Jų “Apie Lietimų skautmin- tyvavo tiktai palangMkiai jūros 
protėviai, galimas dalykas, iš- kų dalyvavimą tarptautiniame skautai, vienas kauniškis jūrų 
girdo apie pažadėtą Išganytoją skautų . sąskrydyje Anglijoj skautininkas ir amerikietis 
nuo tydų Babilono nelaisvėje 1929 metais jokių žinių nei Staknys. Viceministeris Balutis, 
VI a. pr. Kr. Jų tikėjimas į atė- nuotraukų neobim. Jei ir bu- pats būdamas geras Ir ištver- 
jusį Atpirkėją turėjo būti ne- vo kas -tuo reikalu pasiunti- mingas, piankikat, su Odeliu 
paprastai. tvirtas. Kuomet jie nybės archyvuose, tai tas žuvo susidomėjimu sekė jaunuolių 
rado Kristų Karalių kaipo ma- laike Londono bombardavimo plaukymą, nėrimą ir Šokimus 
žą kūdikėlį vargingose sąfygo- per paskutinėj’ pasaulinį karą nuo skirtingų bokšto pakopų, 
se, tarp gyvulių tvartelyje, jie kuomet žuvo ir daug kito mū- Jis žavėjosi jūros skautais. Ir 
nė kiek neabejojo bet, kaip sų pasiuntinybės inventoriaus, šiandien ministeris Balutis yra 
Evangelija sako, tuoj pagarbi- Linkiu geriausios pasekmės ” aukštos nuomonės apie lietuvių 
no jį ir įteikė dovanas. A B. K Balutis labai domėjosi stautiją.

Rt. Rev. Mųr. J, BALKONAS, klebonas i

Kun. P. LEKEŠIS 
hu P. BULpVAS 
Kun. J. PAKALNIŠKIS

V. J. AJ^anmeymo parapija, Maapeth, N. T..
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1 man vistiek 
’ gal reikėjo 
tiktai slepiuo- 
os tylos, kad

Vyras stovėjo kitoj pusėj du
rų, pirmu žvelgimu jis atrodė 
lyg esąs pusamžis, tačiau kuni-

lėjo sniegas, pusiaukelėje, ties 
pačiu langu/styrojo senosios 
obels šakos, ir aukštai buvo be
galės žvaigždžių, tačiau vienoje 
vietoje, tarytumei skylė, kabo
jo tamsa, ir todėl dangus at
rodė tuščias: nešvietė Žvaigžd

žiu pasitraukti į 
— jis pažvelgė į 
IĮ, — jau aštuo- 
yra Bernelių, Mi- 

t bažnyčioje.

Jis ėjo paskui vyrą, uždarė 
bažnyčios duris — ir galvojo:

— Kiekvienas. Pagal paskir
tį. manau. Tačiau dabar, aš, 
drįsčiau pasakyti, pamėgdžiojo

lo, ir tarytum vėl skaitė miru
sio kimigo pasakojimą, kaip šė
tonas buvo'pamatęs žvaigždę:

Suvedžiotojas ir melagis bu- 
vo nusigandęs, staiga jo akys, 
taip gerai pripratuskn prie 
liepsnų ir dūmų, suskaudo, ir 
apsižvalgęs jis išvydo žvaigždę, 
ir tuojau suprato, kodėl jis at-

tagavęsdayg ^ėtaopatarimų, 
kurie stiprino jo paties neapy
kantą, tačiau velnias nieko ne- 
galėja. Iki nukryžiavimo valan
dą sužinojo, jog amfinai pri

skaito šventųjų gyvenimus, jis 
norėjo kad tai tęstųsi nesibai
giamai — tačiau tiek mažai lai-

gahrotitiup?
tiuosius kolcho

zas. Jūs, turbūt, iš kita para
pijos. kad nežinote-

Tada atvykėlis pasakė ąavo 
pavardę ir kunigą nusaudta 
šaltis: jis nebuvo .regčjęa ’ta 
vyro j akis, bet žinojo, 
kiekvienas šioje iggrIWję ir 
dar toliau, apie darbus 
buvo išdavikas, buvo iataŪta 
liūs, buvo pataikūnas, bnn iš- 
tikimas partietis, buvo "bedie
vis, buvo vietos aukštas ’puta 
gūnas. Buvo ir tebėra. "

Kunigas tylėjo, jis galvojo 
kas dabar atsitiks, kaip yra už
kliuvęs jis ar Bažnyčia, kad Kū
čių vakarą jis turėjo būti stum
tas. Nes ko gi kito būtų atė
jęs šitas komunistas, pats atė-

atidarė dūris. _ //
Dabar jis praleido kunigą.
Uždangstyti buvo langai, štai 

kodėl jis nebuvo pamatęs iš to
liau, jog čia gyvena žmonės— 
ir dabar regėjo juos: gale, ant
ros trobos, ant baltai pakloto 
stalo, degė vaškinės žvakės, ir 
stovėjo kryželis, ir buvo šlaks- 
tvtuvas ir dubenėlis su vande
niu. Ir šone buvo lova, ir prie 
jos stovėjo moteris, kai ji atsi
suko į kunigą jis pamatė, jog 
ji buvo labai išbalusi. Ir lovo
je gulėjo berniukas.

Kunigas beveik aiktelėjo.

Ar aš tūrių t
Jie praėjo 

zo trobesius, pažino kunigas 
— ten buvo šviesos iš daugelio 
langų, ir jį*vėl nukrėtė šiur
pas — tai tiktai, Jtad mano ka
liošai kiauri, ir batai dar labiau 
ir prilindo sniego — tačiau jis 
žinojo, jog sudrebėjo iš baimės. 
Kad nebūtų vedamas į tuos de
gančius langus.

Bet nebuvo ko džiūgauti, 
nors jie ir žengė toliau atokiai 
nuo trobesių ir suko pamiškėn, 
ir jis nežinojo nieko, tiktai tiek 
kad žvaigždės nebuvo. Kodėl 
turėčiau betkuo . rūpintis, — 
kalbėjo sau, bet jis nieko kito 
ir negalėjo, tiktai krimstis. Ir 
jis buvo visiškai pavargęs, kai 
staiga vyras pasuko į išmintą

Kunigas priklaupė su liūde
siu ir baime ir apžvelgė altorių, 
kiaurai, tarsi iš naujo jį, lyg 
meistras, padirbdamas — gal 
būt, kad jis daugiau čia nebe- 
siklaups. Ir jis galvojo apie 
žmones, apie parapiečius, kurie 
susirinks į tuščią bažnyčią. Ir 
ūmai pajuto, jog čia yra spąs
tai. kad jį išvestų ir uždarytų 
bažnyčią — jis norėjo sušukti, 
jis norėjo griebti vyrą ir kaip 
nors sustabdyti, nors turėtų pri- 
dobti — ir ji nupylė prakaitas, 
jis atsiminė kas jis yra ir ką 
neša. .

— Įeikite dalyvauti jūsų sū
naus šventėje, ir grįžo prie sta
lo —jis nenorėjo kliudyt jiem, 
jeigu jie turėjo dar pasikeisti 
žodžiais.

Kunigas vos laikėsi nedeja
vęs, taip jam skaudėjo visą kū
ną, tarsi jo paties siela buvo 
vaiko kūne — ir skaudžiau-

yra nesulaužomas kalnas ir 
žvaigždės — jie stovi ir atlaiko 
viską.

Motina išėjo, ir išėjo vyras.
Ir kunigas pasiliko vienas su 

savo mažuoju kunigu, su vaiku, 
su nebuvusiu niekuomet išpa
žinties. Ir ji dabar įvyko.

Kunigas sėdėjo nulenkęs gal
vą, arti pagalvių, kad berniu
kui nereiktų vargti, ir tai atro
dė, kaip klausyklos uždarumas, 
ir atrodė, kaip kalėjimų slaptin
gos, greitos išpažintys — jis 
neklausė, kas buvo ištikę vai
ką, ir motiną, nes jis buvo re
gėjęs ir jos veide sumušimo žy

des laukinis žvėris. Kad jis ne- &3111 nebuvo svarbūs kitų nuo- 
buvo ištiktas ligos bet sumuš- nei nusikaltimai. Nors

žmogiška širdis galėjo raudoti. 
Kunigas norėjo raudoti ir dėlei 
kitko — kaip galėjo išlikti sie
la tokia skaidri, šioje aplinko- 
je, kaip jis galėjo būti toks rim
tas, toks suaugęs — ir toks kū
dikis! Jam atrodė,'^d nūnai

Vistiek, jeigu išeitum į kie
mą, ar klaidžiotum po grynus 
laukus, būtų tas pats — jis fi
noj©— nes tereikėjo tiktai pa
kelti, akis į Gimimo Žemės pu
sę ir jau regėjai žvaigždę, 
jeigu ji buvo, šitai jis galėjo 
liudyti, nes nuo pat tų metų 
vaitystėje, kai pirmą kartą iš- 

- girdo iš savo motinos apie Kū
dikį ir Jo šviesą, jis regėdavo 
kasmet pasikartojimą Net pro 
kalėjimo sienas, ir tremties 
šiaurėje. Ypatingai skaisčiai ta
da švietė, to švitėjimo reikėjo 
prisirinkti visiems laiktais — 
dabar pagalvojo jis, ir atsidu
so: žmogus netaupo to, kas jam 
yra duodama įprastai kaip kas
dienė dumia.

Jis vėl pažvelgė į dangų — 
jam pasirodė,! jog tamsa yra 
praplatėjus, tarsi vartai vis la
biau atidaromi, ir jį apėmė bai
mė, jog tai nėra be reikalo, gal 
tai praveriama gelmė, kur įkris 
daug sielų, neištraukiamai.

Veltui buvo belaukti, nes 
žvaigždė atsirado jam, vaikui, 
vos tiktai pradėjus temti, ir, 
niekuomet nekeitė laiko. Tiktai 

^spindėjimas nebuvo vienodas 
kiekvienasKūčias — kartais 
taip degė, kad jutai jog gėlės 
galėtų pražydėti tokioj šilumoj, 
kartais švietė paprastai, kaip 
daugelis žvaigždžių, ir paskuti
nius kelerius metus buvo ap
niukus, ar tiktai trumpam pasi
rodė, tačiau tiktai dabar, tiktai 
šią naktį jos nebuvę išviso. Ne
buvo. '

Jis užsimerkė, jis stipriai su
spaudė akis ir atsimerkus buvo 
tas pats, — aš mėginu apgauti 
save, aš noriu iššaukti nors še
šėlį, kaip numirusiojo dvasią 
neleistu būdu, — tarė sau,—

knygų mažą užrašų knygelę— 
ten buvo sudėtos mintys: kaip 
į nuskurdėlio aruodą nešė, ką 
girdėjo vertingo iš kitų kalbos, 
ką galėjo paskaityti gavęs iš 
draugų, ir jo paties apdūmoji
mai. Ir tenai užrašė pasakoji
mą kunigo, kuris buvo kartu Si
bire, ir ten miręs ir dabar atsi
minė tai, nes jam reikėjo sura
minimo, jis susirado puslapį ir 
pradėjo skaityti:

miršti grasinimą pasakytą žal
čiui, jog jis bus sutremtas, i— 
krimtosi jis — kaip nesiklausė

Argi jis pralaimėjo? — gal
vojo kunigas, beveik klupda
mas, nes buvo vedamas ne 
viešireliu, ne keliu, o taku, per 
mišką, ir per sušalusius grums
tus, tarytum tam, kad būtų iš
vargintas ir kristų. Taip galėjo 
atsitikti, nes jo sveikata buvo

Berniukas gulėjo atsirėmęs į 
dideles pagalves, jis mėgino pa
sikelti ir vėl nusileido atgal, bu
vo matyti, jog jam skaudėjo vi
sas kūnas, tarsi jį būtų šulam- mes — klausytojui ir išpažįstan-

išvydo 
žvaigždę, jis‘iš karto pažino ir 
sukaukė iš nusiminimo- —”

Į duris beldėsi ir kunigas 
krūptelėjo.

Jis nepasakė kvietimo, jis 
priėjo ir pats atidarė duris — 
šitaip jam pasirodė lengviau su
tikti naują nelaimę, nes kažko- site papročius, nekalbinti kelio-

gtfypja jią — kur ątaiha tas bar ko jis labiausiai taško?
batas vyras — itifhk už teisia- Būti altoriaus taneliu, tarnauti
mąjį tod| —kur suka mūsų ta mišioms- Kaip turėjo būti nuo-
w . —""taMę, ’< susi- šlubu anais laikais, kai tėvynė

irbėga?Ar buvo la&va, ir žmonės laisvi, 
Tavo ištiki- ir nieko nereikėjo bijoti, tiktai
M būtį, ar savo blogų darbų, kalbėjo jis.

Jis niekuomet nekvietė kunigą 
atlankyti jo namų, nei sakė 
kur jie yra. Ir jis buvo pasisa
kęs kitą pavardę. Devynerių 
prieš ketverius metus. Ir dabar" 
jis gult

Berniukas pakėlė akis į ku
nigą — melsvas, permatomas- 
tos akys buvo liudijimas, atsi
mena kunigas, kad jis niekuo
met nebuvo suabejojęs, ar kar
tais vaikas nebuvo siunčiamas 
provokuoti. Dabar jis galėjo ra
miai žiūrėti į ligonio akis —ne
buvo tarp jų nieko netikro.

— Tavo tėvelis, — kunigas 
pajuto, kaip buvo sunku ištar
ti šitą gerą žodį, — sakė, jog 
nori priimti pirmą komuniją

— Taip, — pasakė berniu
kas, ir jo balsas buvo ir silp
nas ir tvirtas.

Kunigas sudėjo savo šventą 
naštą ant stalo, pavesto alto - 
rjui, nusivilko apsiaustą, tylo
mis pasimeldė, užsidėjo stulą 
ir atsisuko į du esančius trobo
je, į tėvus.

— Gal galėtume pasilikti vie
ni su ligoniu? — tarė jis ir ma
tė, kaip tėvas valdėsi nepasa
kęs kažko, ir motina žiūrėjo į 
vyrą jr sūnų, 
gas regėjo, kad moteris ir. ber
niukas buvo taip pat labai kie-

Jis klausėsi kalbėdamas, lyg 
laukdamas ženklo, kadaturi iš
eiti ar pabėgti — jis buvo atsar
gus, kaip mažas kareivis. Ir 
ūktai is. aeunto atėjimo jis at-

— Dabar, — pasakė kunigas 
po ilgos tylos, — dabar pasi
ruošim Kalėdų mišiom.

Jis rengė stalą ir meldėsi, 
jam norėjosi giedoti, kaip 
paukščiui, jis galvojo, jog ši
taip būtų gera mirti tokį mo
mentą ir ūmai pagalvojo: ar 
reikės suteikti ligoniui ir pas
kutinį patepimą — jis atrodė 
toks reikalingas to! Argi, Vieš
patie, Tu nori pasiimti savo 
mažąjį kunigą? Bet jis negalė
jo galvoti to, jis negalėjo!

Jis priėjo ir atidarė duris— 
abu tėvai buvo kitame kamba
ryje, atstu nuo vienas kito — 
kunigas suvedė juos savo fiū-

0 tasai pasakė:
— Susirinkite daiktus, reika

lingus mišioms, ir eisite su ma
nim.

Dabar kunigas buvo atsiga
vęs-—' reikalavimas buvo toks 
keistas, kad išgąsdino nema
žiau už apkaltinimą, tačiau jis 
vėl buvo pasiruošęs kovai dėl 
savo paręįgų.

— Aš neg; 
kitą bažnyčią 
sieninį laikrc 
nios, dvylikta 
šios. Čia, ntta

Vyras truputi pastūmė duris, 
praėjo pro kunigą įėjo į vidų 
ir atsisėdo prie stalo. _ r.

Dabar jis pradės vartyti kny- 
gas, galvoja4mnigas, ir atsimos 
na savo užrašus — tačiau, nėra 
prasmės prieiti ir paimti —vis
kas šioje šalyje yra bylos įrody
mas. Ir jis tebestovi prie du
rų, jų neuždarydamas, tarsi tau
pydamas laiką ir baimę, kada 
reikės pro jas išeiti. Išvestam.

— Ko gaištate?—sako vy
ras, — ar reikia padėti?

— Aš negaliu išeiti, — sako 
kunigas ramiai, ir vyras su
traukia antakius, ir jo akys su
siaurėja — toks jis yra, kai 
griebia žmogų, galvoja kunigas,' 
ir dabar jau yra vistiek.

— Ar yra kas nors negali
ma? — sako vyras ir neaiškiai 
susijuokia, — man tikrai įdo- 

Tačiau tuojau

kė. yra draudžiama lankyti 
bažnyčią Jis dar nebuvo išpa- 
žmues — pirmos ispszniues. 
Bet jis tiki Dievą — kunigas 
daug kartu galvojo, Jog Jeigu

pęs Są naktį žvaigždę — nes, ko nors galėtu pavydėti, tai bū-
pasakoj© kunigas1, kuris mirė Si- tu tik to vaiko tikėjimas. —Jis
bire — velniui užtenka laiko ir prasitarė apie senelę ir anie jis žinojo kas.
valios persekioti žmogų, gundy- motina — nedaug, tarytam Tačiau jis pradėjo mišias,
ti, ir Kūčių naktį nevienam pri- tausodamas ias. net ir ten, kur kaip tas vyktų katedroje, tokia
dengti Kristaus Šviesą ' nebuvo ko bijoti. Jis tik nori- buvo jo siela, jis kalbėjo lyg

0 gal jos iš viso nebėra nė jo kartas nuo karto pasiklausti pirmą kartą prisiartinęs prie
vienam, — karčiai galvojo ku- visokiu Mausimu, nes matote Dievo altoriaus, ir ūmai išgir
tas — gal žemė pasidarė ta — pasakė tis kunirai — jis eis do: jam atsakinėjo.
kia, jog nė kelių vertų nebeat- i kunigus. Ne, nereikia manyti. Altoriaus tarnelis taipgi at
siranda, kad dėl jų būtų ttgeb kad bet kokia mokykla paveiks (nukelta Į 12 psl ).

tas, galėjai žinoti, nes ant vei
do buvo tamsios, beveik juodos 
dėmės. - '

aplaužyta, jo kūnas kartais 
jam pačiam atrodė, kaip krep
šys, nupintas iš vytelių, ilgai- 
buvęs išmestas į kelio vietai, 
kur jį mindė arkliai ir spardė 
praeiviai.

Ir mano dvasia yra nusimi
nusi, — galvojo kunigas, — ji 
yra, kaip aprašyti Rašte, neiš
laikiusieji mėginimų — nes da
bar nėra nieko kito kaip ban
dymai Gelbėk, Viešpatie, mel
dėsi jis, gelbėk mane, ir kitiiš 
Tavo tarnus kunigus — mes 
esame palikti atidengtuose lau
kuose ir pudami, ir mes nyks
tama Staiga jį nugėlė mintis, 
jog ir niekur žemėje jie negau
na paramos, ir jeigu yra teisy
bė, kaip eina gandai, jog ir čia, 
kaį Vakaruose, eentans kuni
gams bus liepta pasitrankti iš sidengė visa savo dvasia, 
pareigų, ir jatuųjų vis retės, 
kas gi pasiliks Tavo Vynuogy
ne, Dieve?

Tai žmonijos priešas siunčia 
tie mintis — tai jisai nriefaffia

Jis priėjo prie stalo ir išsi- kunigas, bet jūs kalbėjo- 
traukė prigludusią tarp kitų aP*e

— Taip, ir ligonis, ir mišios.
— Ir labai žiauriai pasako. Ir 
pirmop komunija, kaip jūs sa
kote. Negaiškite, jeigu norite 
savo bažnyčion grįžti laiku.

Dabar viskas vyko kaip ligos 
klejonėje, galvoja kunigas, juk 

yra keista pavergtoje že- 
— nėra taisyklių, ramy- 
d žinojimo- Jis tiktai klau- 
Jis apsivalkstė, jis bažny

čioje ruošėsi Įsakytai kelinei— 
ir laeros, kaip duriančios atlau
žos,X©kys vyro, stovinčio prie 
altoriaus su kepure — stebėjo 
ir sekė.

Ęrieš paimdamas savo šven
tą nešmenę, kunigas atsisuko 
į vyrą ir pusbalsiu tarė:

i^Tikiuosi, kad jūs pagerb-

kad ateis Tas, kuris neša išva
davimą- Jeigu butų atsiminęs, 
jeigu Imtų tikėjęs jei jis ne
būtų buvęs toks išdidus ir pasi
tikįs tiktai savimi, iš anksto tra
tų pamatęs žvaigždę vos įsižie
biant ir užpūstų ją smala ir 
ugnimi ją sunaikintų, o dabar 
ji šaukia ir veda.

Bet šėtonas tiktai žmemėms 
pakiša svarstymus ir abejoji
mus, jis pats gi yra veiksmas 
— jis nušvilpė per Palestinos 
ganyklas, kur piemenys, iškė
lę galvas, šviesiais veidais, žen
gė pagal Šauklį, šėtonas pamė
gino nutverti žvaigždę, visa sa
vo galybe jis puolė tempti ją 
žemyn — nes taip yra, kad jis 
tiktai gali nutraukti paskui sa
ve, — tačiau ji nesujudėjo, o 
jis pasijuto nudegintas skau
džiau negu tos ugnies, kuri bu
vo jo paskyrimo amžinybė.

Tada jis puolė žmones —vie
niems jis ufieido snaudulį, ir 
kiti taud pajuto Surpą kre- 
čiant jų kūnus, tdtia pasidarė 
šalta naktis aplinkui juos, ir 
Mti tapo silpni, lyg jų kojos 
buvo padarytos iš vėjo nefioja- 
mo smėlio, ir kiti juto, kaip 
jų galvos svaisgta. Jie turėjo 
sustoti ir apsispręsti grįžti, ta

Ketveri metai atgal, labai 
lengvai pabeldė f jo duris — 
kaip paukščiukas, pamanė tada 
kunigas — ir štai prieš ii sto
vėjo ir šypsojosi vaikas. Jis ne
buvo nedrąsus, nei akiplėša, jis 
buvo toks, kaip galėjo trati su 
tėvais ar broliais ar vienas— 
labai paprastas ir natūralus. Jut 
iš karto pasisakė, jog ateidinė- 
jęs pas kunigą ar gali ir dabar

jimas? — kalbėjo viduje kuni
gas, — gal tai, kad mano šir- mu, ar yra! — 
dis liūdna be suraminimo, kaip jis kalba šaltai, — Kaip kuni-
skundėsi atgailautojai ir šven- gas gali atsisakyti pareigos?
tieji, o gal kaltas gundytojas ir Jūs einate pas ligonį, 
priešas?

— Kas jums sakė, kad aš no
riu kalbėtis su kunigu, — sako 
balsu ir šiurkščiai vyras.

gas tuojau prarado atvykėlio 
metus ir veidą jis tejuto jame 
kietumą tarytum anas visas bū
tų sudėtas iŠ briaunų, ir niekas 
negali prisiartinti prie jo, nesu- 
sižeidęs ir kiekvieną jis gali su
daužyti pats prisiartinęs.

štai todėl kunigas nesumojo 
pasveikinti nei paklausti ko
kiu reikalu žmogus atvyko, ir 
tas, kuris atėjo prabilo:

— Kuris iš kunigų vadinasi 
Petras?

Kunigas nenoromis’ šyptelė-
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Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas

www#wiwni

Kun. WALTER KARAVECKAS. klebonas

Šv. Kazimiero parapija, Pittsburgh, Pa.

i žinia

Waterbury, Conn.

Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius, seseles mokytojas,

chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu

visiems džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
KALĖDŲ ŠVENTOSE

Kun. JUOZAS J. MATUTIS klebonas
klebonas

Cambridge, Mass.
Hartford, Conn.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS

Kun. JONAS BAKANAS
Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS Kun. ALFONSAS VOLUNGIS

Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS Šv. Kazimiero parapija, Worcester, Mass.
Nashua, N. H.

Tai ir vardą pakeitei*
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

MEMENS PARAPIECIAMS

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠV. JURGIO PARAFUOS kunigai
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS, kleboną-
Kun. VACLOVAS MARTINKUS Kun. A JANUŠONIS
šv. Kazimiero parapijos klebonas

Norwood, Mass.

šv. Juozapo parapijos kunigaiKalėdų
linki visiems parapijiečiams

laimingų Naujųjų Mėty
NUOŠIRDŽIAI LINKI Naujų Mėty

Kun. JURGIS VtLCIAUSKAS 
klebonas Kun. JONAS D. 2UROMSKIS 

klebonas

šv. Vincento parapija, 
Esplen, Penna.

SULAUKUS
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU
VISUS PARAPIJIEČIUS

Kun. Juozas K. PETRAUSKAS 
klebonas
Kun. J. PAULAUSKI
Kun. M. VEMBRĖ

LINKI VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

linksmų Kalėdų ir laimingų

vo žodžius, -Tu esi geras, Tavo 
dovanos neturi išsaikėjimo! Tu 
darai stebuklus pragaro vidu
ryje, Tu atrandi žmogų, Tu pa
laikai ji — išlaikyk jį!

ŠV. ANTANO PARAPIJA 
ANSONIA, CONN.

dinti niekas neleidžia. Daug kai
mų neįsileidžia lenkų kunigų 
kalėdoti, nes šie prašo paauko
ti “lenkiškai vierai”. s'

Seinų bažnyčia didelė ir gra
ži iš lauko, bet viduje labai ap
leista. Tebestovi vyskupo sos
tas, ant jo padėta vyskupo ke
purė ir lazda. Išlikę ir buvę klie
rikų suolai, čia kadaise buvo 
kunigų seminarija, kurią lankė 
daug lietuvių, ypač iš Suvalki
jos. Dabar seminarijos nėra. 
Jos rūmuose Įsikūrusi gimnazi

nes yra nusistatęs prieš liežu
vius. Dr. Kazį Markauską iŠkė- 
lė į Dancigą, neš šis čia orga
nizavo lietuvišką chorą, vaidini
mus. \ /' -

Labiausiai trūksta lietuviškų

nuoširdžiai sveikinu
___ visus parapiečius, choristus, vargonininką, 
seseles mokytojas, vaikučius' draugus ir prietelius

— Kodėl jūs neužsisakote iš 
karto vieno, bet digubo stikliu
ko?

— Dėl to, kad vienas stikliu
kas yra mano, o kitas — mano 
dęjugo, gyvenančio Australijo
je. Gerdamas iš dviejų stikliu
kų, jaučiu, lyg mano draugas 
būtų šalia manęs.

Kun. Dr. J. STARKUS 4 maldaknygių, nes naujų spaus-

Kun. P. ŽEMEIKI5

Kun. A. MATULIS

Skotas nusipirko bilietą ir 
laivu atplaukė į/ Nęw Yorką. 
Uoste pamatė iš vandens išlen
danti narą.

— Kad būčiau žinojęs, —su
šuko, — jog pėsčiam galima 
ateiti! Tiek pinigo dabar išmes-

Pakelėse yra nemaža kryžių, 
kryželių.

Punske veikia lietuvių gimna
zija. Yra du kunigai, klebonas 
lietuvis kun. Antanas šumins- 
kas. Klebonija sudegus, tai abu 
kunigai gyvena vargingai

Juodeliškių parapijoje irgi 
yra lietuvis kunigas.

• Gyvenimas dabar Lenkijoje 
yra geresnis nei Lietuvoje. Len
kijoje gali turėti nuosavybę.

Teko lankytis ir vietos ūkiuo- 
vse. Nuolatinių samdinių nebėra. 
Reikia patiem apsidirbti. Atro
do, kad ūkininkam maisto šiek 
tiek trūksta.

Šiaip krautuvėse visi pirki
niai labai brangūs. Metras vil
nonės medžiagos vyriškam kos
tiumui — 550 zlotų, "rankinis 
laikrodis — 1320 zlotų, vyriškų 
batų pora — 500 zlotų, vilno
nis megztinis — 700, vyriški 
marškiniai balti — 200, mote
riškas karakulo paltas — 3300 
zlotu.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
NAUJŲ METŲ

Km. ANTANAS BALTRUSHUNAS,

Km. ALENAS JAN»NAS 

Km. JONAS KŪMAS 

Km. JUOZAS SVUtSKAS

Kun. ADOLFAS E. GRADECKAS

Šv. Juozapo parapijos klebonas

B Maloniai sveikinu visus parapiečius
1 šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

f linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
sulaukus

gas—,Tu viską matai.
Vistiek, kad tėvas neįžengė 

nė tada, kai jo sūnus priėmė 
pirmąją komuniją — sudėjęs 
delbus vaikas sėdėjo lovoje, ir 
jo veidas buvo baltas ir švie
sus, ir akys atvirosant ku
nigo rankos nukrito iš tų akių 
viena ašara. ___ ...

Labai tylus motinos atsidusi
mas sujudino žvakių liepsną ir 
kunigas žinojo, jog Ramybė tik
rai įžengė šią naktį.

Vos tiktai jis buvo baigęs mi
šias — ir pradėjo surinkti šven
tus daiktus — durys atsidarė, 
ir ant slenksčio vyras prabilo:

— Yra valanda ir ketvirtis 
iki vidurnakčio. Ir čia viską pa
darėte — išeikite, aš parody
siu kelią.

Kunigas paglostė vi e nu 
brūkštelėjimu vaiko plaukus, ir 
nulenkė galvą motinai —, jis 
užsivilko savo apsiaustą, užsi
movė kiaurus kaliošus— ir iš
ėjo paskui vyrą į kiemą, į ke
lią, į pamiškę — paskui į kol
chozo trobesių padaržes.

— Dabar jau nepaklysit, — 
pasakė 'vyras, ir pasuko į švie
sųjį kolchozo pastatą, į vadina
mą kultūrinę salę.

kytojas beužsisakė tik vieną sti
kliuką.

— * Ar kokia nelaimė išliko
Gatvėje vienas praeivis sutin- draugą? >— paklausė susi- 

ka kitą ir išskečia rankas. patarnautojas.
— Ir ką aš matau! Kaip pas!-, — Ne, viskas tvarkoj. Jis pui-

keitęs! Vos pažinau, Aleksand- Kiai gyvena, r x
rai. . — Tai kodėl Šiandien užsisa-

— Kad aš visai ne Aleksan- kėtė tik vieną stikliuką?
dras. —Mat, aš pate mečiau gerti.

Kun. JONAS J. SCHARNUS, klebonas

Kun. R. TAMOŠIŪNAS

Kun. A. ŽEMEIKIS

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
KEARNY N.J.
KUNIGAI SVEIKINA IR LINKI
LINKSMŲ

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Keista, maisto krautuvėse 
trūksta tokio paprasto daikto— 
popieriaus suvyniot. Kiekvienas 
turi atsinešti savo ar tai krep
šelį, ar popieriaus, nes krautu
vėje prekę paduoda neįvyniotą.

Jaunos merginos stengiasi 
pasipuošti. Vyrukus pasiekė il
gų plaukų mada.

Automobiliais mažai kas va
žinėja. Daugiausia keliauja trau
kiniais ir autobusais.

Laikraščių mažai kas skaito. 
Jie neįdomūs ir labai šališki. 
Varšuvos miestas švarus. Nėra 
popierių, nėra ir kuo prišiukš
linti.

Po antrojo pasaulinio karo 
būta nemaža chuliganizmo len
kai mušė ne tik vokiečius, bet 
ir lietuvius.

Baltas nemaža siunčia Lenki
jos lietuviam. Balto siuntinių 
nori ir lenkai, kurie nemoka lie
tuviškai. Lietuviškų sričių len- kytojas visada užsisakydavo du 
kai prašo lietuvių, kad duotų stikliukus ir pate vienas išger- 
Balfo adresą ir dar lietuviškai davo. Kartą baro patarnautojas 
laišką parašytų. O kai adreso iš smalsumo paklausė: 
neduoda ir laiško nerašo, tai iš
keikia Baltą ir Ameriką.

P. AM.

(atkelta iš 11 psL) 
našavo savo pirmą buvimą prie 
altoriaus — iš lovos ėjo balsas, 
ir buvo kas kartas tvirtesnis, 
lyg vaikas buvo laikęs visas jė
gas šiam momentui.

Tu esi nuostabus, O Dieve,

KUN. SIMONAS V. SAULĖNAS.
Nekalto Prasidėjimo parapijos

RAMYBES IR TAIKOS ,
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 

IR DARBININKO SKAITYTOJAMS 

LINKI

Jis aukavo Kalėdų mišias, ir 
Nekaltų Bernelių kankinių mi
šias — viskas rišosi — ir aplin
kui giedojo senieji laisvieji cho
rai, ir tylomis šnibždėjo kali
niai, ir kosulio kankinami Sibi
ro speigų vergai giedojo — ir 
vienas balsas, iš lovos, atsaki
nėjo už tikinčiųjų minias. Gal 
jis tai darė už tėvą — galvojo 
kunigas maldoje — juk kas tu
rėjo įvykti čia, kokios piktada
rybės, kokie nusikaltimai —ne
galėjo nepaliesti ir ano vyro. 
Juk jis ėjo gal, atgailaudamas, 
jis atvedė kunigą — jis, kuris 
turėjo kaip sargybinis šuo sau
goti savo ištikimybę maskoliui 
kad tiktai niekas nesužinotų— 
kaip jis rizikavo. Tu esi gailes
tingas, Viešpatie, meldėsi kuni-

‘ Niekas nėra pasikeitę — ta
rė fln kunigas, — velnias, 
maskolius ir. jo tarnai pasiliko 
kaip tauyę^ ir vėl liūdėjimas jį

Vienas nuolatinis baro lan- aptanėĮ-^-dar didesnis, nes 
ja$<gė& kiekvieną narį, už 
tuos, kurie ten pasiliko. Jis no- 
rėjo, apsisukti ir grįžti. Ir ką ga
lėju padėtt> ir ką pasakyti? Ir 
kas bus vidurnaktį bažnyčioje, 
jeigu jis bus uždaryta? Jis pa
suko į. miestelį — tiktai atra
do lĮBŽt% jiuo kolchozo, išvaži
nėtą ir neklaidinantį. ‘

Jis skubėjo taip labai, jog su
šilo, Jte^turėjo nusibraukti nuo 
kaktos prakaitą, todėl nusimo
vė p trūkią. Nuo dešinės ran- 

Vieną vakarą pastovusis lan- koe. kėlė ją aukštyn,
“ ~ jam kaftfc

telėjo Všoną. Argi tebebuvo 
vaiko Mara ant mano pirštų?
— tarė sau kunigas — ir Su
stojo: Gimimo žemės pusėje 
švitėjo Kalėdų žvaigždė — ji 
žvilgultavo taip skaisčiai, ' jog 
Ją turėjo matyti visa visata.

Taip tegalėjo šviesti tiktai 
Aną Naktį*

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 

SVEIKINU MIELUS PARAPIJIEČIUS, 

LINKĖDAMAS VISIEM DIEVO PALAIMOS



Kur dingo Tiškevičiaus rūmų statula?
Palanga ilgą laiką buvo už

daryta užsienio svečiam. Dabar 
vienam kitam pasiseka nuva
žiuoti. Grįžę jie parvežė gana 
daug žinių, kaip dabar atrodo 
Palanga, kuri yra paversta į 
Sovietų Sąjungos kurortą.

Palanga nepažįstama
Pasibaigus antram pasauli

niam karui ir vėl sovietam oku
pavus Lietuvą, Palanga buvo 
paversta visos Sovietų Sąjun
gos kurortu. Jai išpuošti ir nau
jai statybai vykdyti pati Mask
va skyrė pinigų.

Pristatyta daug naujų pasta
tų, kur galėtų vasaroti iš So
vietų Sąjungos siunčiami žmo
nės. Pertvarkytos aikštės, aikš
telės, prisodinta gėlių, net Ron- 
žos upelio dugnas išklotas ak
menimis.

Rusų skulptūros

Kai šitokiu mastu tvarkė 
miestą, tai tuoj pristatė rusiš
kų skulptūrų. Tos skulptūros 
nieko bendro neturėjo su lietu
višku pajūriu nei su Palanga.

Lietuviam dailininkam teko 
nemažai padėti vargo ir triūso, 
kol tas ateives statulas nu
ėmė ir jų vietoj pristatė savų, 
lietuvių sukurtų statulų. Tų 
statulų tematika jau lietuviška, 
pritaikyta Palangai. Čia rasime 
ir Jūratę ir Kastyti ir Žalčių 
Karalienę Eglę.

"Tau Birute"

Netoli tos vietos, kur seniau 
buvo Liurdo grota, pastatyta 
Petrulytės sukurta kunigaikštie
nės Birutės statula. Ant statu
los užrašyta “Tau Birute”.

Birutės kultas gyvas Lietuvo
je. tai prie paminklo naktimis 
slapta padėdavo gėlių. Okupan
tam tai nepatiko. Pastatė sargy
bas, kas žmones Įbaugino.

Taip dabar atrodo Tiškevičiaus rūmai, paversti dailininku namai.

Birutės k.ilrio koplytėle. Koplytėlė dabar nudažyta baltai ir paversta spau
dos kiosku.

Kaip atrodo dabartinė Palanga? Kodėl nuimta Kristaus statu
la prie Tiškevičiaus rūmy, kurie paversti dailininkų namais. 
Palangoj atostogauja daugiausia rusai.

Tiškevičiaus rūmai su Kristaus statula nepriklausomos Lietuvos laikais

Kristaus statula prie 
Tiškevičiaus rūmų

Kas lankė Palangą prieš ant
rąjį pasaulinį karą, gerai prisi
mena, kaip prieš grafo Tiške
vičiaus rūmus stovėjo Kris
taus didelė statula. Tačiau re
tas kas žinojo, kas šios statulos 
autorius.

Jos autorius gi buvo pasau
linio masto dailininkas — 
skulptorius — Thorvaldsenas 
danas, (1768 1844).

Thorvaldsenas daugiausia gy
veno Romoje, kur turėjo daugy
bę užsakymų. Jo dirbtuvėje dir
bo apie 40 įvairių dailininkų 
bei skluptorių. Tik sulaukęs 70 
metų, jis grįžo Danijon.

Tiškevičiai dažnai keliavo po 
Europą, pažino garsaus Thor - 
valdseno kūrinius ir panoro sa
vo rūmus papuošti Kristaus sta
tula. Nežinia, kur ją įsigijo, ka
da atgabeno Palangon. Kai rū
mus pastatė, prieš juos ant pe- 

destalo užkėlė ir Kristaus statu
lą.

Kodėl nuvertė?

Žinoma, bolševikam tuoj už
kliuvo Kristaus statula. Kaip gi 
ją laikysi prieš rūmus, kuriuo
se įsikuria vasarom Rusijos dai
lininkai. Nakties metu statulą 
nuėmė ir kažkur paslėpė ar su
naikino.

Lietuviai dailininkai tuoj 
pradėjo ieškoti statulos. Palan
gon buvo atsivežę net degti
nės darbininkam nugirdyti, bet 
viskas veltui — statulos nie
kaip nerado.

Danai paprašo paskolinti 
statulą

Pagerbdami savo žymųjį 
skulptorių vienos sukakties pro
ga, danai rengė parodą ir su
manė iš Palangos atsigabenti 
Thorvaldseno statulą. Tada Da
nijos užsienio reikalų ministe
rija rašė Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministerijai ir 
prašė paskolinti statulą paro - 
dai. Sujudo ir ministerija ieš
koti statulos, bet ir ji nerado. 
Dingo be jokio pėdsako.

SKULPTORIUS 
THORVALDSENAS

Danų skulptorius Bertel 
Thorvaldsenas (1768-1844) me
ną pradėjo studijuoti Kopenha
goje. Meno mokykloje apdova
nojamas medaliais. 1797, ga
vęs stipendiją, išvyksta į Romą 
pagilinti studijų. Romoje išgy
veno beveik visą savo amžių.

Po daugel nepasisekimų ir 
nusivylimų, 1803 gavo vieno 
turtingo anglo užsakymą ir su
kūrė Jasono statulą. Nuo tada 
jam pradėjo sektis. Jis atkrei
pė visos Romos akis, išgarsėjo 
visoje Europoje. Pas jį skulptū
ros darbus užsakydavo visos 
Europos garsenybės.

Daniją aplankė 1819 ir 
grįžo 1820, apkrautas daugybe 
užsakymų. Tada jo studijoje 
dirbo 40 įvairiausių menininkų. 
Dirbo paminklus įvairiem Eu
ropos miestam, valdovų rū
mam, suprojektavo pop. Pijaus 
VII antkapį šv. Petro baziliko
je.

Sulaukęs 70 m., grįžo į Da
niją, kur jam vienas baronas 
savo dvaro parke įrengė specia
lią studiją. Mirė 1844, nuvy
kęs į karališkąjį teatrą.

Thorvaldseno idealas buvo 
klasikinis senovės menas, o iš 
gamtos įnešdavo korektyvas. 
Daug ko pasimokė iš Rafaelio, 
renesanso dailininkų, pabrėžė 
fantazijos reikšmę ir, tik galu
tinai formuodamas savo kūri
nį. pasinaudodavo modeliu.

Savo skulptūrose pasiekė nuo
stabaus paprastumo ir idealaus 
grožio. To meto Europa jo kū
ryboje Įžiūrėjo didelį geniališ- 
kumą.

Jis buvo išrinktas Vilniaus 
universiteto garbės nariu.

Prieš pirmą pasaulinį karą 
čia vasarotojų buvo 4000-5000 
per metus. Nepriklausomos Lie
tuvos laikais — nuo 5000 iki 
15,000. Gi 1949-1959 — jau 
50,000. Dabar jau siekia arti 
šimto tūkstančio.

Karalius Jogaila Palangoje

Palanga yra sena vietovė, 
bet labai lėtai augo. Anksčiau 
ji vadinosi Mėguva. Kai 1257 
Mindaugas ordinui užrašė dalį 
žemaičių, šiem teko ir Palanga 
ir Klaipėdos apylinkės.

Dėl Palangos pajūrio labiau
siai varžėsi vokiečių ordinas su 
Lietuva. Ordinas norėjo sausu
ma susijungti su Livonijos ša
ka, bet kelią kaip tik pastojo 
Palangos pajūris. Visos ordino 
pastangos tą pajūrį užvaldyti 
nuėjo niekais. Palanga visada 
priklausė Lietuvai.

Karalius Jogaila Palangon 
buvo atvykęs 1427 ir čia pirmą 
kartą pamatė jūrą. Vėliau jis 
Vytautui bent kelis kartus rašė 
ir pažymėjo Palangos reikšmę, 
priminė, kad jos neatiduotų vo
kiečių ordinui.

Nuperka Tiškevičius

Palangą daug kas valdė, bu
vo net karalių nuosavybė, pas
kui atiteko įvairiem didikam. 

^Jąf'buvo įsigijęs Vilniaus vys
kupas Maslaskis. Jam žuvus — 
perėmė grafas V. Potockis, 
paskui Zubovas, o 1801 teko ru
sų generolui Ks. Nesolovskiui. 
Iš jo 1824 Palangą nupirko gra
fas Mykolas Tiškevičius už 177, 
171 rubl.

Tiškevičiai yra tikrieji Pa
langos statytojai ir puošėjai. 
Jie suprojektavo didelius rū
mus, kuriuos baigė 1897. Prie 
rūmų pagal Ed. Andre planus 
įkurtas 70 ha. parkas. Parko 
statyba tęsėsi net devynerius 
metus (1890-1899).

Grafam rūpėjo ir švietimas, 
jų. pastangomis Palangoje 1886 
įkurta progimnazija, kurią lan
kė daugelis senosios kartos lie
tuvių švietėjų ir veikėjų.

Čia, Palangoje, 1899 rugpiū- 
čio 20 buvo suvaidintas pirmas 
lietuviškas vaidinimas — Ke
turakio Amerika pirtyje.

Virsta kurortu

Kurortu Palanga pasidarė tik 
devyniolikto šimtmečio pradžio
je. Šiaip iki tol mažai kas čia 
užklysdavo. Su Tiškevičiais au
go ir jų svečiai, pamėgo ir žmo
nės vasaras praleisti gražiam 
pajūryje. 1824 vasarą atostoga
vo čia Adomas Mickevičius.

Rūmai paversti į 
dailininku namus

Grafo Tiškevičiaus rūmai 
yra visa pajūrio puošmena. 
Pavertus Palangą tokiu kuror
tu, rūmai buvo paskirti daili
ninkam. Ne lietuviam dailinin
kam, bet visos Sovietų Sąjun
gos. Taip vasarą čia suvažiuoja 
dailininkai daugiausia iš Mask
vos. Suvažiuoja dažniausiai tie 
patys, iš anksto turi rezervaci
jas. Palangoje daug piešia rea
listinių paveikslų — miškelių, 
jūros scenų.

Lietuviam dailininkam skirti 
vos keli kambariai. Tais kam
bariais pasinaudoja tik partijos 
nariai dailininkai, dažniausiai 
irgi tie patys. Taip kitiem nė
ra jokios vilties pakliūti ir atos
togauti. Dabar dailininkų kom- 
bintas nori pastatyti sau at
skirus namus.

Pajūris nuakėjamas

Pajūris stropiai saugojamas 
kad kartais, kas atplaukęs ne
išliptų. Kiekvieną vakarą nuo 
12 vai. iki ryto 6 v. pajūris už
daromas. Niekas negali vaikš
čioti pakrantėmis, o pačios pa
krantės nuakėjamos didelėmis 
geležinėmis akėčiomis. Taip 
lengvai pastebima bet kokia pė
delė iš vandens.

Vasarotojai rusai

Vasarotojų skaičius kasmet 
didėja. Plečiamos visokios sana
torijos, atvežama daugiau gy
dytojų. Taip vasara čia atka- 
mandiruoja visokiausiu rusų a- 
tostogauti. Rusai sudaro daugu
mą. Lietuviai jau tik mažumo
je vasaroja.

Palangos tiltas vakare saulei leidžiantis

Jūratė ir Kastytis, statulos fragmentas

Valiūno daina
Liaudyje labiausiai Palangą 

išpopuliarino S. Valiūno daina 
“Ant marių krašto Palangos 
miestelyje ...” Daina skirta Bi
rutės garbei, sukurta romantiz
mo laikais, devyniolikto šimt
mečio pradžioje. Ji ėjo iš lūpų 
į lūpas, iš kartos į kartą ir 
į Palangą atvedė daug žmonių, 
nuvedė ant to kalno, kuris bu
vo skirtas Birutei pagerbti.

Tiltas į jūrą
Tiškevičiui rūpėjo iš Palan

gos padaryti uostą. Jis žinojo, 
kad čia kadaise būta uosto. Sa
koma, kad čia 1161 danų ka
ralius Voldemaras I išlaipino 
savo kariuomenę. Vėliau gi uos
tas buvo šventosios žiotyse. 

Uostą švedai užvertė 1701. Ban
dyta jį išvalyti, atkasti.

Tiškevičius uosto klausimą 
kitaip išsprendė — jis nutiesė į 
jūrą ilgą tiltą. Prie tilto jau 
galėjo priplaukti marių laivai. 
Taip prasidėjo laivyninkystė, 
bet neilgam. Jūra užnešė smė
liu dugną, ir pasidarė per sėk
lų laivam priplaukti. Nuo 1892 
tiltų laivai nebesinaudojo. Til
tu grožėjosi tik vasarotojai, 
kiekvieną vakarą išėję pasi
vaikščioti, palydėti saulutės į 
jūros bangas.

O gražiai, o nuostabiai ten 
saulė leidžias, pasislepia Balti
jos bangose tokia raudona, 
skaisčiai nuauksindama jūros 
vandenis, (t.)
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JEVOUS AIM BOUTIOUECLINTON C AR WASH

O.S-F.Brother
š

186 North Bth. St

1
Call 201 384-9868 CaU: PL 2-1570

SKIP LUNCHEONETTE ¥
IMU

i

LOMBARDY MOTE L

111 East 56th Street

New York City

PL 3-8600

BERNIE JEWELRY

H
Call 241-0606

ARCHTTECT
Products

15 Freeman Avė..

East Orange, N.J. 56 Middle Neck Road

CaU 201 678-0747Call 201 293 7460
CaU 201 HU 9-3666

201 283-2885

Open 6 Days a Week 
We Cater to the Family

Beauty is our Business 

Late nite Thurs. and Fri.

For the Finest of Jewelry 

Open late M.T.W.T.

i

Open 614Days a Week
;* - .'. 'i*' • ’ ‘ '' "

Service is our. Motto

Mt. Arlington Lake 
Hopatcong, N.J.

CaU 201 398-0255

McLAMB AND HOLT 
TELEVISION

309 A Broad Avė. 
Palisades Park, N.J.

212 East106 ST. 
NEW YORK CITY

45 W. Clinton Avė. 

Bergenfield, N J.
'■ I

i
7
i

455 U.S. Hiway No. 9 
. _Bayville, N.J.

CaU 201 244-2050

The Key to our Success is you 

Our Satisfied Customers

' 1986 Ralph Avė.

Brooklyn, N.Y.

Thrifty Shopping Center 

444 S. Washington Avė.

Piscataway, N.J.

536 Main St Spotswood, N.J.

CaU 201-251-0528

Open Tues to Sat.
Late Nite Friday 

Wigs and Hairpieces 
Serviced

Highway 35

Ocean Beach Lavalette, N.J.

Seasons Greetings to ai! our Friends and Patrons

Cover Giri Beauty Salon
Specialists in beautiful lasting Permanents, Coloring, Cutting 

and Hair Styling 
Wigs, Tęs, We Service Them.

52 Jackson Avenue; Jersey City, N. J.

BOGOTA 
SAVINOS AND LOAN 

ASSOCIATION

For those who desire the 
finest

TERMI^itiEALTY 
77-0177thŠt

JACKSON HHGHTS, N.Y.

TWIN CASTLE 
Nursing and Convalescent 

Home

201-485-7466 ’

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 
The Key to our Success is 

you our Satisfied Customers

' ’ ' ~ 1 :

Great Neck, L.L

516 HU 7-1960

The Key to our Success is you 
our Satisfied Customers

IAN MACK^MZIE HORNE

1319 Oak Tree Road 

Iselin, N J.

894 Second Avenue.
... ... ... - . ... . — ’*■------- -- •

NEW YORK CITY

MAYFLOWER BAKE SHOP ; 
f

For the Finest of Bakery |
JIMMEY MEAT MARKET ,

Open 7 Days a Week 

For Fine Choice Meats 

Across St. Cecila Church

‘ Route NO 46 Ledgevood, N J. ■ 

201JU f5555

k YSHORE 
OPftH SERVICE

Open 6 Days a Week 
during tty$ Tja.Season

T|I Returas 
Hig|iway 37 

3 tFashipgton St.

Call 201 244-9395

BAYVILLR SHELL 

SERVICE STATION

7"

60 E. Main St Bogota, N. J. 
Accounts Insured up to $15,000 

By the Federal Savings and 
Loan ins. Corporation 
Paying 4*/4 Ouarterly 

on Savings

WESTMMSTER CHEM1STS

Late Nile Wed and Thurs.

* 477 Orange SL 

Newark, N J.

BERT SHELTERS GARAGE R

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs .

The Key to our Success is you /
Our Satisfied Customers

516 ED 4-2024

tsavęr

WHI Dye Hair4-6 min. 
RlAąch 6-12 min. 
CaURo 4-3820

Old Crovm Point Road 
Bridgepoft, NJ.

The Key to our Success is you!
Our Satisfied Čustomer

1225 Foster Avė.

Brooklyn, N.Y.

UL 9-1111
609 467-2582

2122 First Avė. N.Y.C.
v. ■ ■; ■

CaU LE 44300 ask for Tony

KUEHNEL SHEET 
METAL CO. INC.

Alfred Kuehnel, Owner I 
Sheet Metai and Tinsmith 

Work -— Automatic Warm Air 
Heating — Winter and Summer 

Air Conditioning^— AU work -
Guaranteed—■ Free Survey ( 

and Estimate

544 W. Montauk Hwy< 
Lindenhurst — TUmer 8-4949.

SA 2-7589HI 64600
DON KOHLEN

CaU 201 944-9864
‘ 755 WEST FRONT STREET

PLAINFIELD, N. J.

CaU 201 968-9776

Phone 201 - 435-3931

MR. JOSEPH SALONB. DULCHIN, INC.

The Finest in Hardware

Floor Sanders — Waxers

Rentals

49 Warwick St.170-7th. Avė. New York
Newark, N.J.

Phone CH 3-6741
CaU (201) 642-5010

JOMAR BEAUTY SALON

O

OCEAN BEACH MARINA

Open Ali Year

THE GOLDEN HOUSE
ISELIN TAXI SERVICE

B0WMANS 
SPORTING GOODS

50 Main St. 
Northport, L-I.

N. Y. State Hunting and 
Fishing Licenses.

Complete Selection of Guns , 
and Ammunition — Fishing , 

.•H į Tackle — Athletic Equipment ; , 
: Ąrcbery Camping Equipment • 

: f* Colt Peahr Woolrich Clothing • 
r Open 6 Days a Week 

! I Call 516 AM 1-6611

EMIL'S AUTO BODY
Repair

Open 5 Days a Week 
Our Specialty Truck Painting 

Expert Body and Fender 
Refinishing — Collision 

and Painting

173 W. Main St. 
Smithtown, N.Y.

CaU AM 5-1313

i JBį JBį Jjegft »

CASA POMPEI FREEWAY AUTO BODY

' For Fine Italian American

Cuisine

Open 6 Days a Week

9413 Avė. L.

n 
r 
h

Chinese American Cuisine 
Luncheon-Dinner or a Snack 
Catering to special Parties 

and House Dinners 
Open Daily to 11:30 P.M. 

Saturday to 1 A.M. 
Member of Diners Club 
and American Erpress

HAWTHORNE RADIATOR 

SERVICE

The Key to our Success 

is our Satisfied Customers

Open 7 Days a Week

We Cater to the Entire Family

Open 5 Days a Week 
Welding — Auto Painting 

Service is our Motto

20 South 14th. Street 
Newark, N J.

Compo Shopping Center 
Westport, Conn. 
Phone: 227-4183

20 Lincoln Avenue 

Hawthorne, N.J.

201 427-8764

t 1195 Green St Iselin,. N J.

CaU 201 283-0860

JACK MURRAY INC.

GOLDSTEIN AND COMPANY HELEN'S BEAUTY SALON

Adjustors of Losses for

Assured

Late Nite Thurs. and Friday 

Beauty is our Business

Contracting and Excavating

Equipment Rentals Clearing

3 Woodlawn Road

Covering Bay Shore, 
The Islips and Brentwood 

FCC Licensed Communications 
Radio-TV and Ali Electronic 

Eąuipment Repaired 
Open 9 AM — 6 PM.

131 E. Main St.
Bay Shore, Long Island 

^ MOhawk 5-0230

š
i

WATER COMPANY

LAKEWOOD

432 Clifton Avė.

Lakevvood, N.J.

201 363-1282

LYNN DETECTIVE BUREAU •
I

The Key to our Success is You 

Our Satisfied Customers

MARYANN
BEAUTY SHOPPE

Open Thursday Evenings

52 S. Finley Avė.

Basking Ridge, N.J.

Beauty is our Business

201 766-1567
V

A. NOCIĮTO

PAVING INC.

Driveways Parking Lots 
AU Work Guaranteed 

Free Estimates

f

Catering From 25-100

C Et)AR GARDEN 
M1N*S SHOP

CL 7-2211-2

the Finest of Clothes 
Open Late Until 9 P.M.

Etery Nite
The Key to our Success is you 

Our Satisfied Customers

State Highway no 33 
Hamiltun Square, N.J.

609 586 1500

201 482-3212

111 John St 

New York, N. Y.

BE 3-6464

GENERAL DOUGLAS

MAC ARTHUR

Military Academy

GREAT EASTERN

TEXTILE COMPANY

0-70 28th. Street 

Fairlawn, NJ.

CaU (201) 797-0539
CaU 201 246-3608

111 South Orange Avė. 

South Orange, NJ.
113 Denton Avė.

New Hyde Park, L.L

CaU 201 762-5580

Colonel John B. Hoar, Jr. 

Supt.

Mount Freedom, N J.

201 895-3000

30 Industrial Avė.

Mahwah, N.*J.

Call 201 327-1414

G. G. HIGGIM TRA$H 

REMOVAL SERVICE

Service is our Motto

121 LaurelAve. 

Kingston,* N.J.

609 921-8470

JERSEY AUTO KERR CONCRETE CO. INC. 
f

CaU FL 4-0001

MOUNTAIN GARAGE

i
j

BODY AND FENDER WORKS

Auto Painting 
Insurance Estimates 
Open 6 Days a Week

53843rd. St 
Union City, N J.

CaU 201 863-9045

469 Market Si,

East Paterson, N.J. 53 Bloomfield Avė.
i t
i

The ultimate in this field

Price, Ouality, Dependability

May We Serve You?

201 SW 6-2150

Caldwell, N.J.

Service is our Motto

CaU 226 0143
i



LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

Brooklyn, N. Y.
Tel. UL 8-7821

linki savo nariams ir sporto bičiuliams

BALTIC

name

MIELUS PAŽĮSTAMUS SVEIKINAME

KUO LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲJŲ METŲ

MK

Taip, atleidau. Per daug Intelektuali teima

T. BENEDIKTAS BAGDONAS. OJM 
T. BARNABAS MIKALAUSKAS, OEM.

441 Grabam Avė. (bet Richardson & Frost St.) Brooklyn, N. Y.

Meškeriotojas ištraukė žuvy
tę, užkibusią ant meškerės ir 
pradėjo filosofuoti: “Matai, ko
kis panašumas:, nelaimė ateina 
ir žuviai ir žmogui, kai tik ne
laiką prasižioja”.

Kalėdų šveičiu proga sveiktaą Yorfco apylinkių
lietuvius, ypatingai Lietuvių Radio Klubo nartas, 

“Laisvėn Žiburio” rfarijna ir klausytoju*.Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, Šventėms 
visokį medauninkai, šližikai ir maltos aguonos;

Vestuvėms ir pokyliams tortai
38-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938
MB»«MHMiMMMnBaWMHNn»taMnMMaHMBUMniHnMMMBaMnBeMMI

Buvęs mišai patarnautojas 
vėliau įstoja į policijos mokyk
lą. Egzaminų metu jo paklau
sia: . , • • -

nate moderniu menu?! — už
puola viešnia meną pamūusį 
šeimininką

— Atsiprašau, mieloji, —pa
stebi šeimininkas. — Jūs žiūri
te ne j modernišką paveikslą, 
o į veidrodį.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
Carpenter

Vyriškų ir moteriškų drabužių krautuvės savininkė 
95-04 Jamaica Avenue 

TeL 849-7240

— Kokias'priemones panau
dosi, norėdamas išskiaidyty ne
pageidaujamą žmimniiį minią?

Pagalvojęs valandėlę, šis at
sako: •

— Pradėsiu daryti rinkliavą.

! nuoširdžiai sveikina Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga parapijos 
į klebonų kun. Juozų Aleksiūnų ir kun. Vyt. Pikturnų, draugijos nares, 
Į Tėvus Pranciškonus, Darbininko redakcijų ir administracijų, visus 
į parapiečius bei draugus, linkėdama visiems gausios Dievo palaimos.

Priimame užsakymus vestuvėms ir kitokiems parengimams 
52 Hudson Avenue

337 Union Avenue Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 4-1232

— Teko nugirsti, kad savo 
prekybos bendrininką atleidai, 
perimdamas, jo dalį.

84-02 Jamaica 'Avenue T ‘ , Woodhaycn, N. Y.
Tel. VI *7-4490 r

PRANGUKONAI
:• -Vi"'.’ sšfšv 55 ■’

O kodėl tėtė gali bristi? 
Jis gerai apsidraudęs, —

1332 Halsey Street Brooklyn 27, N.Y.
TeL: HY7-9756

Vienoje Indianos kirpykloje 
pakabintas skelbimas: “Plaukų 
kirpimas 1.25 doL Garantuo
jame, kad būsite patenkintas. 
Jei ne — grąžinsime pinigus”.

“ tilto - bei da to M&nfch. iž < maiUtiS
Jūs šitokią bjaurybę vadi- gertus.^® hs pnslinko pne tėvo ir, temp-

- damas už rankovės, šnabžda į
.'ii- * ' ■ aUSl: " '
Žmogus . vienračiu vežimėlių — Tėveli, pabandyk paverk- 

veža pro psichiatrinę ligoninę ti!

Daug džiaugsmo Kalėdose ir laimės Naujuose Metuose

a. kaunomaisH'o krautuve

Tėv. KĘSTUTIS-MARUA BUTKUS. O.F.M.
Trečiojo Ordino Provincijolas Komis.

— O kokia tau iš to nauda? 
Turėtum žinoti, kad valandos 
keičiasi kas'valandą

Motina savo mažametį sūnų 
vis bara, kad nebristų toli į jū
ra. Sūnus klausia:

Saukiame j darbų 
visus seses, bn>ttw 
iki i* tėvynės

VIrginia 7-5760 
Rkhmond Hill, N. Y.

Trečiojo Ordino šv. Kazimiero provincijos visiem didžiai 

gerb. kunigam, direktoriam, kongregacijų tarybų nariam, 

visom tretininkėm ir tretininkam širdingiausi Šv. Kalėdų

Custom Built Woo^wo<k > Bookcases - Kūchen Cabmets 
Formica Smktops — Alteratims i 

AUGUST VILENISKIS
119-20 Jamaica Avenue

! Brooklyn, N. Y.

20 metų ir aš pardavinėjau laik
raščius, o dabar turiu milijoną.

— Menkas pasitenkinimas 
man iš to, — atsiduso pardavė
jas. — Prieš 20 metų aš turė
jau du milijonus, o dabar par
davinėju laikraščius.

ANGELŲ KARALIENES PARAFUOS

AMŽINOJO ROŽANČIAUS dbaugua

Turtuolis sustojo prie laik-
• raščio būdelės. FairdavėJ^s' šu- 

■ rūgęs ir nusūųįnęs. Turtuolis
• ėmė jį raminti: ,

- . ‘ -■ ■■ it

laimingų Naujų Meta
visiems mūsų geradariams 
ir rėmėjams lipk!

Linksmų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

JOSEPH VASTCNAS

Notary Public . At
Mortgages Bought and Sold — Ali Kinds of Business ; 

95-09 Jamaica Avenue VVoodhaven 21, N. Y.
VI 6-7405

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

D. KLINGA

..J U f
— >

w,,'j,-*'-;. <6
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; Canada
m

DR. JUOZAS 1 DKPINIGAmS
Tėveli, pabandyk paverk-

Brooklyn, N. Y.

BALTIC

i MIELUS PAŽJSTAMUS SVEIKINAME

U?

valanda?

Stony Brook, L.I. N.Y.

■OM]

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Intelektuali teima

Tek STagg 2-2540

MhlMMIti

Trečiojo Ordino Sv. Kazimiero provincijos visiem didžiai 

gerb. kunigam, direktoriam, kongregacijų tarybų- nariam, 

visom tretininkėm ir tretininkam širdingiausi Šv. Kalėdų 

sveikinimai ir geriausi linkėjimai.

'kleboną kun. Juozą Aleksiūnąirkun. Vyt. Pikturną, draugijos nares, 
Tėvus Pranciškonus, Darbininko redakciją ir administraciją, visus 
parapiečius bei draugus, linkėdama visiems gausios Dievo palaimos.

ONA SIJEVICIENE, Pirmininkė

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų švenčių 

f ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau- 
jgams ir pažįstamiems linki

r— Tik aš vienas šioje šeimo
je negaliu gauti ko noriu!

Susigraudinęs mažutis sūne
lis prislinko prie tėvo ir, temp
damas už rankovės, šnabžda į

— Teko nugirsti, kad savo 
prekybos bendrininką atleidai, 
perimdamas, jo dalį.

— Taip, atleidau. Per daug

— Tiek ta'įr matysi tuos du 
šilingus. :

— Nesirūpmkit. Aš jam su
vyniojau du kairiuosius, batus.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

Tėv. KĘSTUTIS-MARUA BUTKUS. O.F.M.
Trečiojo Ordino Provincijolas Komis.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
Carpenter

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visokį medauninkai, Šližikai ir maltos aguonos;

Kalėdų švenčių proga sveikiau Vito* Torto apylinkių 
lietuvius, ypatingai Lietuvių Radio Klubo narius, 

“Laisvė® Žiburio” ripalju ir klausytojus.
Msvojo psaauUo lietuvių rądio peorr*-

Vestuvėms ir pokyliams tortai 
36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

AMŽDiOIO ROŽANČIAUS DRAUGIJA

Turtuolis sustojo. prie laik
raščio būdelės. Pardavėjas' su
rūgęs ir nusinpnęs. Turtuolis 
ėmė jį raminti:

-ėruNėsa toėfobūdėtL£riėš 
20 metų ir aš pardavinėjau laik
raščius, o dabar turiu milijoną.

— O kokia tau iš to nauda? 
Turėtum žinoti, kad valandos 
keičiasi kas valandą.

laiminga Naujy Mėty
. .v -į> $9$*

visiems mūsų geradariam#'St

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų
T. BENEDIKTAS BAGDONAS, O.F.M.

- - - T. BARNABAS MIKALAUSKAS. O.F.M.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

D.JKMNGA 
TAX CONSULTANT —INTERPRETER

337 Union Avenue Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 4-1232

Daug džiaugsmo Kalėdose ir laimės Naujuose Metuose 
linki ..Ar - t .

A. KAUNO MAISTO KRAUTUVE

■ — tilto, — dėl to nešaukiu iš
— Jus šitokią bjaurybę vadi- gerklės.’ 

nate moderniu menu?! — už- • .
puola viešnia'meną pamflnsį ’ /•$<’ J-//*.- 
šeimininką Žmogus vienračiu vežimėliu

_ Atsiprašau^ mieloji, -pa- ve^ Pro psichiatrinę ligoninę 

stebi šeimininkas. — Jūs žiūri- 
te ne į modernišką paveikslą, ~ * V- ‘ '
o į veidrodį. t

Motina savo mažametį sūnų 
vis bara, kad neteistų toli J jū
rą. Sūnus, klausia:

84-02 Jamaica‘Avenue “' * į . Woodhaven, N. Y.
Tel. VI’7-4490 ' ‘

^Buvęs-mSaj patarnautojas 
vėliau įstoja į policijos mokyk
lą Egzaminų metu jo paklau
sia: /

— Kokias -priemones panau
dosi, norėdamas išsklaidyti ne
pageidaujamą žmonių minią?

Pagalvojęs valandėlę, šis at
sako: 4 f ’ ■ '

— Pradėsiu darytį rinkliavą.

Meškeriotojas ištraukė žuvy
tę, užkibusią ant meškerės ir 
pradėjo filosofuoti: “Matai, ko
kis panašumas:, nelaimė ateina 
ir žuviai ir žmogui, kai tik ne
taiku prasižioja”.

1332 Halsey Street Brooklyn 27, N.Y.
TeL: HE 7-9756

j jį., ^4 <r^Įuauii --

trašas. Vienas ligonis, išrišęs 
galvą piro langft, klausia: i ?

— Tai kur dėsi? <

Priimame užsakymus vestuvėms ir kitokiems parengimams 
52 Hudson Avenue 

Tel. UL 8-7821

O kodėl tėtė gali bristi? 
Jis gerai apsidraudęs, —

Vienoje Indianos kirpykloje 
pakabintas skelbimas- “Plaukų 
kirpimas 1.25 doL Garantuo
jame;r kad būsite patenkintas. 
Jei ne -r- grąžinsime pinigus”.

Linksmų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

JOSEPH VASTONAS
--.-V. ,MAL ESTATE & INSURANCE 

•- - Notary Public ~ X •
Mortgages Bought and Šoki — Ali Kinds of Business ? ■

95-09 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y.
VI 6-7405

PETRAS PAGOJUS
102-34 91st Avenue ' Richmond HiTI, N.Y.

Tel. VI 7-1286

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
liula

Laisvės Žiburys 
ma — perduoda_________ . „
nuo 9 iki 10 vai. ryto per WHM 1M

Rače. Middie VlUa<e, N.Y. Hito.

Liuda Mikulskyte
Vyriškų ir moteriškų drabužių krautuvės savininkė

95-04 Jamaica Avenue Woodhaven,-N. Y.
Tel. 849-7240

šaukiame Į darbą 
visus seses, brolius, 
iki ii tėvynės 
ttvystm maskolius! v

PAINTING & DECORATING CO
VLADAS VASIKAUSKAS ’ 

JONAS BAČIANSKAS

A. V. CABINETMAKER CO.
Custom Built Wooęwork r Bookcaęes - Kiichen Cabinets 

Formica Smktops — Alterations .i.
AUGUST VILENISKIS VIrginia 7-5760

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

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LINKIME 

KUO LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲJŲ METŲ

— Menkas pasitenkinimas 
man iš to, — atsiduso pardavė
jas. — Prieš 20 metų aš turė
jau du milijonus, o dabar par
davinėju laikraščius.

E. & G. VITKUS PHARMACY
• DRUCS-PRESCRIPTIONS-COSMETICS



MIRTIS PAMIŠKĖJE VAKARO DAINOS

JAUNESNYSIS BROLIS

GIMINĖMS

MUZIKAMS

PASTUMDĖLIS

na*

PANEMUNES MIŠKAMS

RAŠYTOJAMS

Būčiau klausęs ty dainy bokrašČty 
Būčiau pats dainavęs per naktis. 
Ir visas būčiau paskendęs 
Dainy ilgesinguose ūkavimuose...

Mes jau per daug pavargome. 
Mos jau per daug nešėme ant savo jauny pačiy: 
Mūšy jaunos širdys per anksti buvo nukankinfos

TBc mūšy jaunas kraujas 
Sunkiasi pro merdinčią žemę 
Per karty kartas 
j gimusias ir ginsiančias Širdis.

Tiesias eoputingai per niyrias r*,—**^** 
Per visą šaltą žemės širdį.

Pasislėpę mūšy namai skarotose eglėse. 
Tankūs eglynai gieda jiems patekės amžinas. 
Upės teka vėsios per mano eglynus. 
Leipsta man širdis iš graudulio baisaus.

Pražiūrime akis j saulėleidį, 
j Vakarus...
Tarsi, jūsy meilė mums padės.. 
Ateina tik nepažįstamos bangos, 
O smeigiasi širdin tik sopuliai..

Yra kažkur ilgy nakty,
Bet aš nebesuspėjau
Visy dainy tvaskančią vasaros naktį išdainuoti.

Kodėl gi tos tvaskančios vasaros naktys neleidžia man ilsėtis? 
*— Anapus Nemuno ir šiapus virbultuoja dainos 
Zuikučiai glaudžiasi vilnijančiuose rugiy laukuose...

Brendu užmigusiomis panemunės pievomis, 
Dainuodamas ilgesį vasaros nakty. 
Žaisdamas vikriais ratiliukais Nemunas sveikina rytą.

Laikas jums ten prabėga, brangūs manieji, 
Prisiminimai kaskart vis blankesni... 
Mes vis akis įsmeigę saulėlėidSn liūdnan. 
Iš kurks jūs jau niekad nepareisite...

Girdėjau, už eglyno esą nuostabūs pasauliai. 
Bet aš palikau čia, kaip eglės pelikė. 
Kaip mano dienos po skarotomis eglėmis. 
Upėms vėsiai tekant, aš vis ilgėjausi...
Saldu tik, kad likau amžiams po sava skarota egle

Kad žinojęs būčiau, kiek čia meilės,
Kad žinojęs būčiau, kiek ten ilgesio saldaus,
Per nakty būčiau nemigęs, 
Per visas dainuojančias pąnemuniy naktis.

myse vyravo ta pati kovos dva
sia, kuri 1941 metais biržely pa
sireiškė sukilimo forma...” (J.

vokiečių okupacinės valdžios 
“patarėjais”, Berlyno paskirtas 
fenmdkomisaras von Renteln 
paskelbė laikinosios vyriausy
bės nariam, kad jų "darbas 
kaip ministertų tari būti laiko-

iaiškai’V Jūs autorius — Myfco- mas. švyti didelė ir prasminga ti. Spausdino pranciškonų 
Ity YfltK pate S^ęs sovieti- aukos dvasia. Knygoje sntinkispaustuvė. Gaunama Darbinin- 

dalyva- didelę meilę broliui lietuviui. ke. «

Apdainuokite mūšy begalinį nusivylimą ir rūpestį, 
Mūšy širdis ryjantį skausmą;
Kurkite sonatas apie dangaus keršto šaukiančias žudynes

L. Aktyvistų^, frontas rugsėjo
22 po pratęstamemorandumo zistenrijai prieš vokiečių oku- 
generalkomisa& buvo uždary- pariją: “Didžiausia administra- 

lotas, o įga- cinio personalo dalė — apskri-

licijos vadai, policinmkai, ne
kalbant jau apie švietimo įstai
gų direktorius, rektorius ir kt 
buvo paskirti laikinosios vy
riausybės. Jie atkakliai laikėsi 
lietuviškos Unijos, sumaniai sa
botavo vokiečių įsakymus, nu
kreiptus prieš lietuvių intere
sus” (Vienų Vienį 103 p.)

žemuogėmis ir avietėmis kvėpuojate 
fTMOO SVII BV>KW1TO|V III UJ |Ve.
žriBois pov^sisis
Mano ištroškusią sielą...

Kad nors vienu atodūsiu jps jlvėpHI 
Kad bent vieną akimirksnį jose sapnuoti! 
Ugi pat gilįy šachty:
Tik vieną trumpytę sekundė^!

į Šiuos grubius laukus jūs atkeliaujate, 
Gal, susivilgę panemunės plovę rasomis. 
Man atnešat* pabučiavimus glmty lauky, 
Lietum gaivinate laisvės sapną...

Ir mano kraują taip pat saldžiai priima 
Gimtosios purios dirvos, kaip ir jūsy, ' 
Mano erzinę, bet mano numylėti draugai

V -k. ’• -s'-, ...... . - -J. .• .

jiems gresiantį pavojų iš 
cių pusės...” (K. Škirpa).

Lietuvos ministėris Washing- 
tone P. žadeikis: “O betgi lie
tuvių ištvermė nepalaužta, 
ypač Lietuvos jaunimo dvasia: 
prie pirmos progos Lietuvos ka
riai, šauliai ir moksleiviai'suki
lo prieš sovietų Uraniją ir vi
sam pasauliui parodė komunis
tų propagandos melagystę — 
būk Lietuva savo noru pasida
vusi Sovietams...”

Jūs išdainuokite mūšy nebaigtas dainas, 
Rašykit Reguiem kiekvienam nekalto kraujo lašui 
Sukurkite liūdnas liūdnas simfonijas, 
Kurios verkty, 
Kurios neduoty jūsy broliams akiy sumerkti...

kė 6 savaites — iki IMI rug- vos bolševikinės užsienių poli- mo dvasia ir laisvės ilgesys iš- 
piūrio 5. Kai ji atsisakė virsti tikos galva — vicekomisaras liko ir paskesnėm kartom: 

Lotovskis — griebėsi Moloto
vo padarytąją klaidą atitaisyti. 
Sušaukęs užsienio spaudos at
stovus, jis dėstė jiem, kad ne
va lietuviai sukilę ne prieš so
vietinę santvarką... bet prieš Lozoraitis, Jr.).

Kai guRu virbuHuojančiy pievy platybėje, 
Žiūriu į jus, debesys laisvi, 
| jūsy mėlynas bedugnes, 
| jūsy nesuprantamas gelmes.

Mūšy mylimi kūrėjai, aprašinėtojai ir išreiškėjai
Naujy pesauliy,
Ar j ums užtenka skausmo ir kančios
Jūsy naujiems pasauRatMt

Jaunystę man pavogė ... v
Matau, mano brolio galva raudonais dobiliukais žydi. 
Tai ne kielikėliai dobily, tai kraujas!
Ošia jazminy šakelės... Naktis žaižaruojanti
Nespėja rekvijy atskaityti mano mirštančiam Jbrolįui ; ,. 
Bėgu rugiy vaga drebančia, sodelio pakrašty sukbmpu, 
Nebaigęs dainy...

Mano kraujas taip pat laša, kaip ir jūsy, 
Į tėvo pamiškės pievą.

Kaip gėlės ilgesio jūs kvepiate. 
Kaip alyvy žydmčiy gojai linguojate 
Grojate pavasariais, 
O mano gimtieji miškai.

ministrariją jau laikinosios vy
riausybės rankose. Auka už tai 
buvo didelė: kautynėse - žuvo 
2,000 sukilėlių o drauge su bol
ševikų išžudytais kalėjimuose 
ti koncentracijos stovyklose — ketinę santvarką... Tačiau po Ginkluotas anties okupacijos 

poros dienų susigriebė ir metu pasipriešinimas išsibaigė. 
Laikinoji vyriausybė išsilai- Maskva... Todėl Įeitas Mask- Tačiau lietuviško savarankišku-

Milijonais verkiančiy gersy išdabinkite 
Senas, suniokotas panemunes 
Ištuštintus sodžius,
Senas, kraujuotas pamiškes.

O, Viešpatie, kokios* trumpos buvo dainuojančios naktys 
Ir mano jaunystė!

"Tenka stebėtis, kad dvidešimt 
metų besitęsianti komunisti
nė propagfflda ... nepajėgė 
iš Lietuvos jaunuolio padaryti 
grynai sovietinio žmogaus" (St

j Lietuvą žiemojančią einu.

Prie kryžkelių stovėsiu smuikeliu, 
■ i

Milžinkapiuos varpais skambėsiu, 

Kad speiguose po stora miline 

Neliautų plakuą Lietuvos Širdis.

Šiais metais buvo minėta vi
suotinio 1941 tautos sukilimo 
sukaktis. Po 25 metų daugeliui 
tebestovi gyvas vaizdas 1941 
birželio 14-22 masinio genoci
do, kurio išvengę ir išlikę savo 
krašte ėmėsi desperacinių pa
stangų nusikratyti okupacija ir 
atstatyti nepriklausomybės vei
kimą pasinaudojant 
konfliktu tarp Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos.

Sukilimas buvo paruoštas 
Lietuvių aktyvistų fronto, ku
riam Vokietijoje reprezenta
vo pulk. K. Škirpa, o Lietuvo
je jo įgaliotinis Leonas Prapuo
lenis. Karta prasidėjus 1M1 
birželio 22, prasidėjo ir akty- - bentas į Dacbati koncentracijos 
vistų karinė vokia, o birželio stovyklą.

bės sudėti. 
Be®0 “kada ... prabilo iš 

Įta, ąeras Kanus buvo pil-, M3stYO3 „aj,... jis 
raį aktyvėtų kontrgėje, >ta jaskataiais žo-

Piraraj1 TOtaeaų ka- mūsų Uu.
riuomenės daliniai ir rado ad- tog gukilėlių. Tuo jti per vieną 

iŠ galingiausiųjų pasaulyje radi
jo storių uždokumentavo vi
sam laisvajam pasauliui, jog 
Lietuvoje įvyko gyventojų suki
limas prieš nepakenčiamą so-


