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MYKOLAS VAITKUS

ŠVENTAS BERNELIS

JUOZAPO FLAVIJAUS LIUDIJIMAS
Anksčiausias nekrikščionis 

rašytojas, kuris liudija apie 
Kristų, yra žydų istorikas 
Juonpas Flavijus, gimęs 37 
m. po Kr., taigi, apaštalų am
žininkas. Jis mirė Romoje apie 
101 m. Buvo kunigų giminės, 
didžiai išmokslintas, vadovavęs 
žydų politiniam gyvenimui ir 
aktyviai dalyvavęs žydų suki
lime. Jis matė ir Jeruzalės iš- 
griovimą 69 metais. Patekęs į 
Romą, jis pasidarė Romos pi
liečiu ir rašė mokslinius vei
kalus. Savo veikale “Žydų se
novė” XH XX knygoje jis rašo 
ir apie Kristų.

“Maždaug tuo laiku gyveno

Jėzus, žmogus pilnas išminties, 
jei iš viso Jį galime vadinti 
žmogumi, nes Jis darė neįtikė
tinus dalykus, ir mokė tokios 
tiesos, kurią žmonės priėmė su 
džiaugsmu. Tuo jis patraukė 
prie savęs daug žydų ir daug 
pagonių. Jis buvo Kristus. 
Tautos vadovaujamų žmonių 
apkaltintą Pilotas pasmerkė 
mirti Jį ant kryžiaus. Tačiau 
tie, kurie Jį anksčiau mylėjo, 
liko Jam ištikimi. Trečią dieną 
Jis vėl jiems pasirodė gyvas, 
kaip šalia kitų tūkstančių nuo
stabių dalykų Dievo siųsti pra
našai buvo pranašvę. Ir iki šios 
dienos nemažėja tie, kurie sa
ve vadina krikščionimis.”

DARBININKO” LEIDĖJAI

TĖVAI PRANCIŠKONAI
SVEIKINA LIETUVIU VISUOMENE 

IR LINKI 
KŪDIKĖLIO JĖZAUS PALAIMOS 

PER KALĖDAS 
BEI SĖKMĖS

VLSUOSE KILNIUOSE DARBUOSE 
PER IŠTISUS 

NAUJUOSIUS METUS

ANUO METU: išėjo ciesoriaus paliep'mas surašyti visą pasau
lį. Tas pirmas surašymas buvo padarytas Sirijos valdovo Kirino. 
Ir visi ėjo įsirašydinti, kiekvienas į savo miestą. Tai ir Juozapas, 
kadangi jis buvo iš Dovydo namų ir giminės, ėjo iš Galilėjos, iš 
Nazareto miesto, į Judieją, į Dovydo miestą, kur vadinamas 
Betliejus, kad įsirašydintų drauge su pažadėta sau moterim Mari
ja, kuri buvo nėščia. Atsitiko, kad juodviem tonai esant, atėjo jai 
metas gimdyti; ir ji pagimdė savo sūnų, suvysi ė ji vystyklais ir 
paguldė jį prakarte, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje pa

čioje šalyje buvo piemenų, kurie budėjo ir sergėjo per naktis savo 
bandą, štai Viešpaties angelas atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas 
apšvietė juos. Jie labai nusigando, bet angelas jiems tarė: Nebijo
kite. Nes štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kurs bus visai tau
tai, kad šiandien gimė Jums Dovydo mic te Išganytojas, kurs yra 
Kristus Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite kūdikį, suvysty
tą vystyklais ir paguldytą prakarte. Cmai atsirado prie angelo 
daugybė dangiškosios kariuomenės, kurie garbino Dievą ir sakė: 
Garbė Dievui aukštybė je ir žemėje .ramybė geros valios "monėms 
(Luk. 2.1-14).

Kristaus gimimo šventės 
apeigos

T. Viktoras Gidžiftaas, O.F..M.

1. KALĖDŲ VARDAS

Kristaus gimimo šventė seno
vėje lotyniškai vadinosi Nata- 
li*, Na ta lis Domini, o dabarti
nėj? liturginėje kalboje vadina
si Nativitas Domini, lietuviškai 
Išvertus Viešpatie* gimimą.*. 
Lietuviai Kristaus gi
mimo šventę vadi
na Kalėdų*. šį šventės vardą 
mes gavome Iš slavų. Dr. J. Ba
lys sako, kad "pietų didrru- 
siuose Kalėdose vaikšto “kalė- 
dovščiki”, kurie dainuoja dai
nas “kalėda” vadinamas." Jo
mis jie pagerbia namų šeimi
ninką ir už tai jis juos pavaišina 
blynais. Iš čia ir lietuvių kal
ini je prigijęs žodis “kalėdoti”. 
Kalėdojimu vadinamas ir meti
nis kunigo parapijiečių lanky
mas, o kalėda arba kalenda va
dinama rinkliava, daroma ka
lėdojimo metu. Kalėdos, tačiau 
nėra slaviškas žodis. Jis yra ki
lęs Iš graikų-romėnų šventės 
Kalenda* vadinamos. Kalenda 
mis buvo vadinamos h* tam tik
ros mėnesio dienos ir pirmoji 
žinia apie Kristaus gimimo die
ną liturgiškame IV-jo amž. ka
lendoriuje šitaip parašyta: “Oc- 
tavo Kalendas Jenuarii natus 
Christus in Betleem." Mūsų 
Kalėdų vardas greičiausia ir 
bus čia radęs savo kilmę. Ka
ria ngi Kalėdų vardas neišreiš
kia tos didžios šventės paslap
ties mums lietuviams katali
kams Kalėdas reikėtų vadinti 
Kristaus Gimimas.

2. ŠVENTĖS KILMĖ
Nei Evangelijose nei Apaš

talų laikų Tradicijose neranda
me Kristaus gimimo datos. Dėl 
jos vėlyvesnieji Bažnyčios Tė
vai nesutaria. Vieni jų sako, 
kad Kristus gimęs balandžio 
20, kiti gegužės 20, kiti lapkri
čio 17, dar kiti gruodžio 25 d. 
Visus juos sudraudžia šv. Au
gustinas, sakydamas, kad jie 
užuot ginčijęsi, kurią dieną 
Kristus gimė, pasitenkintų ži
nodami jo gimimo metus.

Per pirmuosius tris šimtme
čius krikščionys iškilmingai 
švente tik Velykas ir Sekmines. 
Šios šventės buvo įvestos dar 
Senajame Jstatyme. Katalikų 
Bažnyčia jas irgi priėmė, tik 
davė joms krikščionišką reikš
mę. Tačiau persekiojimu metu, 
ji negalėjo įvesti kitų švenčių 
pagrindinėms Atpirkimo pa

slaptims paminėti, nes jas švęs
dami krikščionys būtų be reika
lo išsidavę. Tik atgavus laisvę 
Bažnyčia kasmet pradėjo švęs
ti Kristaus gimimo šventę.

Rytų Bažnyčia Kristaus už
gimimą, jo krikštą, vyno ir 
duonos padauginimą minėda
ma, buvo įsivedusi ypatingą 
šventę sausio 6 <1., Epifauija va
dinama. Lietuviai šią šventę 
dabar vadina Try* karaliai. 
Rytuose ji buvo pradėta švęsti 
dar prieš 343 m. Vakaruose gi 
Kristaus gimimo šventė pradė
ta švęsti popiežiaus Liborijaus 
laikais (352-366). Netrukus 
IV-me amž., gruodžio 25 d. 
Kristaus gimimą ėmė švęsti ir 
Rytų Bažnyčia. O V-me amž. 
Vakarų Bažnyčia įsivedė Ry
tuose švenčiamą Eptfaalją, 
Kristaus pasirodymo šventę, tik 
jos liturgijoje pridėjo trijų iš
minčių atsilankymą.

S. ŠVENTĖS UTURGUA
TVadHoje visos Kristaus už

gimimo šventės apeigos buvo 
atliekamos Romoje šv. Petro 
bazilikoje. Vidurnaktį, gaidžiui 
pragydus, dvasininkai pradėda
vo giedoti tai dienai skirtą offi- 
cium, kunigiškus poterius. Pas 
kui popiežius laikydavo iškil
mingas šv. Mišias, kurios baig
davosi rytui auštant.

-Sis paprotys tęsėsi iki popie 
žiaus Siksto III (432-440), ku
ris įvedė naujų dalykų į Kalė
dų liturgiją. Dar popiežius Li- e 
borijus ant FZkskvilino kalvos 
pastatė Dievo Motinos garbei 
didingą baziliką, kurioje įtaisė 
ir Betliejaus prakartėlės kop
lyčią. Kadangi Betliejuje Kalė
dų naktį prie prakartėlės gro 
tos vyskupas atlaikydavo ati
tinkamas pamaldas, tai Sikstas 
III panašias apeigas panoro į 
vesti minėtoje bažnyčioje prie 
įtaisytosios prakartėlės.

Tuo metu buvo įvestos ir 
naujos Kristaus gimimo šven
tės vigilijos art* budėjimo ap
eigos. Kūčių rytą popiežius su 
kunigais ir choru vykdavo į 
Marijos prie prakartėlės bazili
ką, dabar vadin. Sv. Marija Di
džioji, ir čia po devintosios ka
noniškos kunigų poterių valan
dos maldų giedodavo vigilijos 
Mišias. Vakare kunigai giedo
davo trumpą offlcfam. Vidur
naktį, gaidžiams pragydus, po- 

nukelta į 3 psl.
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Laimingų Naujų Metų!
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BROADWAY SAVINGS BANK 
COMMUNITY SAVINGS BANK 

ESSEX SAVINGS BANK 
LAWRENCE SAVINGS BANK

ŠTOKE, m EMEX ®tM LAWRENCE 
OmCK, 25 KAlUtOAD AVĖ.

TeL 5158

ESSEX AT LAWRENCE STREETS
AND MINE BROADMAY

Nors tolumoj griaudžia priešo artilerija. JAV kariu tarpe Korė 

joj viešpatauja kalėdinė nuotaika. Maskavimosi tinklas gali sukliudy 

ti komunistam* surasti ji) pozicijas, bet St. ( lauš jas lengvai suran 

da. Dešinėj matome, kaip jie ištaiso nukrypusių j šąli eglutė 

žvaigždę.

Linksmų Katodų ir Laimingų Naujų Metų!
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Linksmų Kalėdų Ir

S
F? THE SAVINGS BANKS 

of LAtfRENCE

EUROPOS MINISTERIAI
NESUPRANTA PADĖTIES

sako gen. Riuguay

Amerika prisiims 
atsakomybę ir 
iiž Indokinija?
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Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų!

ARLINGTON 
TRl'ST COMPANY

«

CROSS COAL COMPANY
OIL BURNERS

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGU 
NAUJŲ METŲ!

Paryžius. — NATO konfe
rencija. kurioje 14 valstybių 
ministeriai svarstė Europos ap
ginklavimo ir gynimo planus, 
gruodžio 18 d. baigėsi. Ginkla
vimo reikalams nutarė skirti 
214 mil. — pusę to. ko reika
lavo gen. Ridgvvay.

Gen. Ridgvvay. kalbėdamas 
savo štabo ruošiamiems kad
rams. aštriai kritikavo Euro
pos ministerius. Sakė: ministe
riai neturi jokio supratimo a- 
pie padėtį. Kaip atsakingas

vyriausias kariuomenės vadas 
turįs atmesti tvirtinimą, kad 
galimasis agresorius nenori 
karo, kad jam nesąs pasiruo
šęs; kad turim skaitytis su il
gesniu šaltuoju karo ir savo 
planus prie jo taikyti.

19

KOMUNISTAI GRIEBIASI 
PROPAGANDINIU 

GINKU

GYVENTOJAI NEPARUOŠ
TI KARUI

Wusliingtonas. — Pas Eisen- 
hovverį lankėsi tautinės civili
nės apsaugos delegacija ir dės
tė. kad prezidentas Trumanas 
neparėmęs jų pastangų paruoš
ti civilinius gyventojus karo 
atvejui. Lig šiol esą visai nepa- 
siruušta. jeigu užpultų prie- 
S«1S. -

i

Korėja. — Komunistai pa
skelbė per radiją, kad per Ka
lėdas jie bus jau pietų Korėjos 
šeštinėje Seoule. Tarp gyven
tojų kilo nemažo sujudimo. A- 
merikiečiai atsakė j tai naujais 
bombardavimais prie šiaurės 
Korėjos sostinės Pyongyango. 
Kitu kartu komunistai paleido 
per garsiakalbius kalėdinių 
giesmių plokšteles. Matyt, nori 
vakariečius psichologiškai pa
veikti, dilginti jų jausmus, na
mų pasiilgusius.

KARDINOLAS SPEOfANAS 
KORĖJOJE

Korėja. — Kardinolas Spel- 
manas šiemet kaip 
Kalėdoms išvyko j Korėją 
rių aplankyti. Ten išbus 
dienų.

EUROPOJ BLOGI ORAI
Europa. — Po didelių aud 

rų. kurios buvo sustabdžrus'os 
judėjimą, pridarė daug nuosto
lių ir gyvybių kaštavo dabar 
užėjo sniegai. Sniegu užklota 
Italijoj Vezuvijaus viršūnė. 
Šveicarijoj aliarmuoti kai ku
riose vietose' gyventojai dėl ga
limų sniego griūčių. Vokietijos 
šiaurėje užgulė miglos, kad 
jM'r 20 jardų žmogaus nenui- 
tyti. Sustojo laivai ir lėktuvai.

Prieš savaitę miglos Londo
ne padidino mirtingumą 1500. 
Pernai per gruodžio tą pačią 
savaitę Londone mirė 1852. o 
šiemet 4703.
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nės metu pm. Trumano lėktuvą.

MEDŽIUS REIKIA ŠILDYTI
Florida. — Gruodžio antroje 

pusėje Floridą užklupo šalčiai 
iki 41 laipsnio, o kai kur ir 
iki 20. Ant vandens ledas. Kad 
renubentėtn medžiai, ynač cit
rinų. nakčiai pastato rūkstan
čius puodus, kurių dūmai šiek 
tiek pridengia medelius nuo 
šalčio.

Indokinija. — Gruodžio 
d. Indokinijos karas pradėjo j 
septintus metus. Per karo lai- < 
ką prancūzai ir jų sąjunginin- ; 
kai vietnamiečiai neteko 4®.- : 
000 užmuštų. 90.000 suleistų 
ir 12.000 dingusių. Pusė tų 
nuostolių tenka prancūzams, 
jų svetimšalių legionui ir Af
rikos kariuomenei. Sukilėliai 
neteko apie 220.000 žuvusių ir 
‘230.000 paimta j nelaisvę. 
Prancūzams karas atsiėjo apie 
6 millardus. Kovose dabar da
lyvauja apie 400.000 sukilėlių 
ir 450.000 prancūzų bei jų są
jungininkų.

Gerai informuoti broliai Ak 
sopai praneša, kad Prancūzija 
privačiai paainformavusi A- 
meriką. jog to karo ji negalė
sianti ilgiau ištesėti kaip dve
jus metus. Eisenhoweriui per
ėmus valdžią. Amerika j- 
trauksianti Indokiniją j savo 
Tolimųjų Rytų programą ir jai 
skirs dėmesio po Korėjos pir
moj eilėj. Amerika pripažins, 
kad šitas karas turi būti lai
mėtas j>er dvejus metus, ir at
sakomybę už jį dalinsis su 
Prancūzija. Bus pasiūlyta 
Prancūzijai siųsti j Indokiniją 
dar porą divizijų. Amerika su
stiprinsianti ginklų pristatymą. 
O jeigu Kinija norėtų įsiklšt, 
Amerika įspėsianti. kad tada 
karas bus išplėstas. Sulaužius 
sukilėlių pasipriešinimą. Ame
rika pasiūlysianti Prancūzijai 
duoti Indokinijai nepriklauso
mybę ir tuo būdu išmušti iš 
sukilėlių rankos tikslą, dėl ku
rio jie kovoja. Sustiprinta In
dokinijos kariuomenė su ats
kirais sukilėliais jau pati susi
dorosianti. Visa tai turį būti at
likta per dvejus metus.

E A. HISCOX & CO.

Linksmų Katodų ir 
Laimingų Naujų Metų!

T. H. BUCKLEY CO.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
FONE REDAKTORIAU,

Jūsų laikraštyj? paskelbtas 
Krikšč. Demokratų ir 
Cl ininkų S-gos pareiški- 
(‘Darbininkas’ š m. spalių

Liet. 
Liet, 
mas 
17 d. Nr. 7C>) mėgina [ i naudo
ti ir mano vardą kaip priedan
gą jų teigimui, esą “prof. Bra
zaičio nepakvietimas į Vykd. 
Tarybą buvo svarbiausioji L.F 
iš VLIKo pasitraukimo prie
žastis" ir kad esą “tokios pat 
nuomonės yr i ir prof. A. Ma
ceina." Dėl to turiu pareikšti:

1. KD ir US pareiškime ei 
tuojamoji mano laiško vieta y- 
r:t sąmoningai suk'astota tuo 
būdu, kad yra sujungti vienas 
nuo kito toli .stovintieji saki
ni.'i. bieidžiant t rp jų esan
čias 26 eilutes kontek *o, kuris 
kaip tik ir aiškina, kod-'l prof. 
Brazaičio išskyrime prasiveržė 
moralinis principas ir kodėl 
prof. Brazaičio paaukojimas

būtų buvęs lygus šio principo 
paaukojimui pagal Kaifo politi
kos dėsnį: “Geriau, kad vienas 
mirtų už tautą” (Jon. 18.14).

2. Mano laiškas mini ir ana
lizuoja tris motyvus, kurie ver
tė LF palikti VLIKą. būtent: 
moralinį, rezistencinį ir darbin
gumo. Apie prof. Brazaitį yra 
pasakyta, kad jo išjungimas y- 
ra buvęs tik paskutinis lašas į 
sklidiną taurę, vadinasi, tiktai 
proga prasiveržti VLIKo skau
duliams. KD ir US pareiški
mas sąmoningai visus šiuos 
motyvus nutyli, teikdamas tuo 
būdu netikros šviesos visam 
mano laiškui ir iškreipdamas 
jo mintį.

3. Toks vėlyvas mano reaga
vimas į KD ir US pareiškimą 
įvyko dėl erdvės tolybių.
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FRANCISCAN EATHERS

Meontored M Mcond d*M matter at Brooklyn, N. T. May 25, 1951, under the 
Act at March 3, 1879, originally entered as second clasa matter at 

Boston, Mass , September 12, 1915.
SUBSCRIPTION RAJUS PRENUMERATOS KAINA

Dcmaotie yearly ------------------  85.00
Brooklyn, N Y. ___________  8550
Half year ...............   83.00
Foreign ___________________ 85.50

Amerikoje metams ---------  85.00
Brooklyn, N. Y.____________ 85.50
Pusei metu ________________ 83.00
Užsienyje __ 85.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyt! straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini 
B kalbu redakcija neatsako.

TAIKA
BETLIEJUJE angelai giedojo apie taiką, ir tuo metu prie 

Tiberio su didžia iškilme Romos ciesorius šventino naują “taikos 
šventyklą.” Taikos žodis buvo tariamas prie tikrojo Dievo, atė
jusio pasaulio gelbėti, ir tas pats prie stabo, tenujėgiančio apgauti. 
Tas pats pinigo vardas, nors vienas tikras, kitas falsifikuotas.

Šventyklos prie Tiberio beliko išdidūs griuvėsiai, o apie taiką 
šiandien kalbama daugiau nei bet kada visose pasaulio tikrose ir 
melagingose šventyklose. Pradėti apie taiką ir taika pabaigti — 
mada visiem dideliem žmonių pareiškimam.

Tik ar nebūdinga, kad kaip tik dabar Kalėdų metu apie tai
ką vėl girdim iš dvejopų šventovių: iš Romos, Petro bazilikos, 
Kristaus vietininko ir iš Vienos, iš “taiko kongreso” teatre, kažin 
keno vietininko. Iš šventovės, kurioje Viešpaties Valia jungiasi su 
žmonių pastangom gyvenimą kurti, ir iš šventovės, kurioje žmo
gaus pastangom vyksta vaidyba, sudaroma gyvenimo apgaulė, 
iliuzija.

Tas pats dvejopas taikos pinigas.
*

Šveicarų žurnalistas G. v. Uxkull prieš pusmetį drįso šitą iliu
ziją sudaužyti ir falsifikuotai taikai nuimti kaukę. Dievinantiem 
taikos žodį jis kalbėjo ■

“Mes mylime ne taiką,—būkime garbingi prisipažinti,—bet 
ramybę. Norime, kad mus ramybėje paliktų. Tikroji taikos meilė 
reikalauja tikėti taika ir jai aukotis. Ramybės meilė reikalauja 
nuolaidų (daugiausia ne savo sąskaiton), vedančių į appeasmentą.”

Praeito karo ir prieškario pavyzdžiais jis priminė, kad vis tai
kos meile buvo dangstomasi, kai Hitleriui buvo leista užimti Rei
no kraštą, paskui Austriją, paskui Sudetus, pridėkim dar—Klai
pėdos krąštą. O iš esmės tai buvo ne taikos meilė, bet tik egoisti
nis noras pratęsti savo ramybę bei patogumą vienai valandėlei 
ilgiau. Ir mūsų laikais: “Londonas tarėsi taikai tarnaująs, kai jis 
pripažino Mao tse-tungo Kiniją; Stokholmas, kai Baltijos bėglius 
išdavė Sovietų Sąjungai; Londonas ir Paryžius, kai jie reikalavo 
atšaukti MacArthurą ir pradėti derybas su komunistais.”

Ne nuolaida esanti didžiausia blogybė, o nelemtas noras savo 
nuolaidą pagražinti ir pateisinti taikos meile. Tada supainioja
mos vertybės, suniekinami idealai. Žmogus nebetenka jausmo, kur 
čia-gera, kur bloga. Už ūkinę sutartį bus pasiryžęs princinus ati
duoti, “kai teisės jausmą išstumia naudos sumetimai” (Pijus XI).

•
Kai taip susimaišo tikras ir falsifikuotas taikos pinigas, iš pir

mosios šventyklos išgirstam ženklus tikrajam pinigui pažinti ir fal
sifikatui su panieka atmesti. Jie sako:

“Pagrindinė sąlyga teisingai ir garbingai taikai yra gyvavimo 
ir laisvės teisė visom tautom, didelėm ir mažom, stipriom ir si'n- 
nom. “Vienos valstybės noras gyvuoti niekados neprivalo reikšti 
kitai tautai mirties sprendimo.

“Kai šita lygybės teisė yra sulaužyta, pažeista ar sukliudyta, 
tvarka reikalauja ją atstatyti...”

Šventojo Gimimo Vakarą (1939) tas žodžiai pasaulį apie tik
rąją taiką įspėjo Pijus XII.

— Reikia pripažinti, kad In
dokinija yra tokios pat pasau
linės reikšmės kovoje dėl tai
kos išlaikymo, kaip ir Korėja, 
— kalbėjo Prancūzijos užsie
nių reikalų ministeris Schuma- 
nas paskutinėje NATO konfe
rencijoje Paryžiuje.

“Indokinijoje sprendžiamas 
laisvojo pasaulio likimas.” 
Taip kalbėjo su prancūzišku iš
kilmingumu velionis maršalas 
de Lattre de Tassigny, buvęs 
to karo Indokinijoje vairuoto
jas, kuris matė ten žūstantį ir 
savo sūnų.

Indokinija yra raktas į pie
tų Aziją; Indokinijos gynimas 
yra Siamo, Burmos, Malajų. 
Indonezijos gynimas nuo ko
munistų; pakliuvusi į komunis
tų rankas Indokinija savo ry
žiais virs priemone Indijai 
spausti. Taip pripažįsta Londo
no “Economist”.

Bet kritikai prikiša: Pran
cūzija nesupranta laiko reika
lavimų. kuriuos pasiskubino į- 
vykdyti Anglai, perleisdami 
Indiją indams, ar olandai, leis
dami Indoneziją tvarkyti vie
tos gyventojams; Prancūzija 
nori tęsti kolonijinę politiką.

KAS TIE INDOKINAI?
Tai plotai valdomi atskirų 

kunigaikščių. Jų gyventojai 
skiriasi savo rase, istorija, kul
tūros laipsniu. Politiškai tos 
kunigaikštystės sudaro “Indo
kinijos valstybių sąjunga Pran
cūzijos imperijos ribose.” 

Ka'ė<lq seneli* aplankė <mi dovanomis maža ponelį, kad ir jam 
būti, linksmesnė* Kalėdos.

Senoji karalystė Vietnam (su 
Tonkinu šiaurėje ir Annamu 
vidury) ir Chonchinchiną pie
tuose pagal pietų Kinijos jūrą 
buvo visada Kinijos įtakoj. Ku
nigaikštystės Laos ir Kambod- 
scha, kurios susisisiekia su Si
amu, turi Indijos kultūros. A- 
bidvi dar geriausiai sugyvena 
su Prancūzija. Kovų ten nėra.

Kas kita pietuose. Vietname. 
Nuo karo pabaigos, kai tik 
Prancūzija į čia sugrįžo kaip į 
savo buvusias kolonijas, nuo
latos liejas kraujas.

SUKILfiLlV SŪKIUOS? .

Judėjimas prieš baltuosius, 
kuris eina nuo pat pirmojo pa
sauk karo, susirado tinkamą 
vadą. Tą ožkabarzdį, degančio
mis akimis vyrą dabar vadina 
Ho Chi Minh — tai reiškia 
“šviesą nešąs”, arba lotyniš
kai liuciferis. Bet tai jau ma
žiausiai septintas jo vardas. A- 
pie save jis pasakė: “Neturiu 
nei vaido, nei vaikų, nei šei
mos. nei turto.” Bet yra žinių, 
kad 1919 m. jis Prancūzijoje, 
Marseille mieste, buvo apmo
kamas kaip jūrininkas; paskui 
jis uoliai mokęsis Paryžiuje. 
Buvęs socialistų partijoj. Kai 
1921 ji suskilusi, jis vienas iš 
komunistų partijos steigėjų 
Prancūzijoje. Iš Paryžiaus Iš
vytas, pasirodė Maskvoje. 
1923 m. jis sėdi šalia Lenino 
l'cminterno suvažiavime. Pas
kui jis tai šen, ten iškyla To
limuosiuose Rytuose. Buvo su

imtas kiniečių, Hongkonge pa
sirodo britų kalėjime; prancū
zai už akių jį nuteisia mirti; 
paskelbia, kad jau nužudytas. 
Bet antrame pasauliniame ka
re jis gyvas ir dirba su sąjun
gininkais. 1940 organizuoja 
Vietminhe pogrindį prieš japo
nus. Kai japonai iš Indokinijos 
pasitraukė, “liuciferis” pasisu
ko prieš “baltuosius i>avergė- 
jus.” 1945 jis paskelbė Viet
namo respubliką, išvijęs jauną 
karalių Bao Dai, o pats pasi- 
skelbdinęs prezidentu.

Nuo tada Prancūzija neturi 
visai ramybės. Mėgino deiė- 
tis. bet prancūzams kaina atro
dė per didelė — nepriklauso
mybė Vietnamui.

KRISTAUS GYVENIMO ŠVENTES APEIGOS
(Atkelta iš 1 psl.) 

piežius Betliejaus prakartėlės 
koplyčioje laikydavo pirmąsias 
šv. Mišias.

Po Mišių kunigai giedodavo 
antrą iškilmingą officium, kurį 
maždaug tuo pačiu metu kiti 
dvasininkai giedodavo ir šv. Pe
tro bazilikoje. Pabaigus šias 
giesmes būdavo trumpas poil
sis, po kurio popiežius vykdavo 
į šv. Anastazijos bažnyčią Pa
latine air ten laikydavo antrą
sias šv. Mišias, šių Mišių metu 
popiežius jau dalindavo Komu
niją kunigams ir tikintiesiems.

Iš šv. Anastazijos bažnyčios 
popiežius vykdavo į šv. Petro 
baziliką ir čia jau dienos metu 
laikydavo trečiąsias Mišias, ku
ries būdavo iškilmingesnės už 
dvi pirmąsias. Bet kadangi šv. 
Petro bazilika buvo atokiai nuo 
šv. Anastazijos ir popiežiui il
gų vigilijos apeigų ir dviejų iš
kilmingų mišių išvargintam 
sunku būdavo ten nuvykti, dėl 
to XI jo amž. gale iš .Anastazi
jos jis grįždavo į šv. Maria Di
džiąją ir čia laikydavo trečią
sias Mišias, šio Kalėdų papro
čio buvo laikomasi iki kol pie- 
piežius išsikėlė į Avinijoną.

Per Kalėdas senovėje trečias 
Mišias Romo c laikė tik popie
žius, kunigai tą dieną tik daly
vaudavo iškilmėse ir antrųjų 
Mišių metu iš popiežiaus rankų 
priimdavo Komuniją. Tik X-me 
amž. ir kitose Romos bažnyčio
se buvo leista laikyti trejas 
šv. Mišias, bet jas turėdavo 
laikyti trys skirtingi kunigai. 
Tačiau Kalėdų Mišiose Gloria 
in xcelsis Deo galėdavo gie
doti tik vyskupai; paprasti ku
nigai šią privilegiją gavo tik

IšKAMšINIS KARALIUS

ąPo dvejų metų Prancūzijai 
šovė mintis — prieš aną bevar
dį valdovą pastatyti kitą asme
nį, kuris Indokinijos gyvento
jus į save patrauktų. Iš pra
bangiausio Rivieros kurorto 
buvo ištrauktas atstatytas ka
ralius Bao Dai. kuris Prancū
zijoj buvo žinomas labiau kaip 
“naktinių klubų karalius.” Kai 
jam pasakė, kad. vėl turi būti 
karalium, apsiniaukusį jo vei
dą prablaivė tik priminimas a- 
pie būsimas tigrų medžiokles.

Per prievartą nugabentas 
karalius tebuvo iškamša ir ne
galėjo jiatraukti gyventojų, 
kurie .jam buvo svetimi.

XI-me amž. Dar vėliau Kris
taus užgimimo šventėje visi 
kunigai gavo teisę laikyti tre
jas šv. Mišias. Visose didesnėse 
bažnyčiose ir mūsų laikais yra 
laikomos trejos šv. Mišios.

Pirmosios Mišios laikomos 
vidurnaktį; prieš jas giedama 
Matutinum, arba aušrinė, susi
dedanti Iš himno, 9 psalmių, 9 
lekcijų, Te Driun laudamus ir 
maldos. Po Mišių kalbamos ar
ba giedamos kitos kunigų mal
dos Landės, kurias sudaro 5 
psalmės su antifonomis, him
nu, Zacharijo giesmė ir dienos 
malda, šios pirmosios Mišios 
primena Dievo Sūnaus gimimą 
iš Dievo Tėvo. Jos imtos laiky
ti vidurnaktyje, nes buvo ma
noma, kad tuo metu Kristus 
gimęs Betliejuje.

Antrosios Mišios laikomos 
beauštant, po pirmosios kano
niškos valandos maldų. Savo 
liturgija jos primena Jėzaus gi
mimą Betliejuje ir angelo pak
viestųjų piemenų naujai gimu
sio Kūdikėlio aplankymą.

Trečiosios Mišios laikomos 
dieną po trečiosios kanoniško
sios valandos maldų. Jos ir da- 

t liar paprastai esti iškilmingiau
sios ir primena Jėzaus gimimą 
tikinčiųjų širdyse ir jo atėjimą 
pasaulio pabaigoje.

Visi tikintieji Kristaus gimi
mo šventėje yra įpareigoti iš
klausyti vienas šv. Mišias ir 
bet kurių Mišių metu gali pri
imti šv. Komuniją.

Pravartu taipgi šį tą pasa
kyti ir apie labai paplitusį pa
protį bažnyčiose ir net namuo
se ruošti prakartėlės. Sis pap
rotys yra gana senas. Kristaus 
gimimą ir Mariją su kūdikėliu 
ant rankų jau randame kata

Karas eina. Pro Kinijos pie
tų sieną teka nenutrūkstamai 
ginklų srovė į Vietminho suki
lėlių sandėlius. Moderniausi 
ginklai. 30.000 kariuome
nė; sukilėliams apmokė Kini
ja .

Prancūzams ginklai plaukia 
iš Amerikos. Paskutiniais me
tais Amerika pristatė bent 
trečdalį ten reikalingo ginkla
vimo. Už tat kąra. Indokinijo
je vis labiau pririša ūkinį 
Prancūzijos gyvenimą prie In
dokinijos ir jį alina. Paskuti
niais metais net 40'r visų ka
ro biudžeto išlaidų eina Indo
kinijai. Ir gyvojo kraujo daug 
nutekėjo.

kombose. Seniausioji Betlie
jaus prakartėlė vykusiai pa
vaizduota yra minėtoje šv. Ma
rijos Didžiosios bazilikoje. Bet 
mūsų laikų prakartėlės yra at- 
siradusios iv. Pranciškaus A- 
ayžiečio ir jo ordino narių dė- 
įrengė prakartėlę pagal Betlie- 
ka. Jis 1223 m. Greccio kalne 
jaus prakartėlės paveikslą, kur 
Kalėdų naktį su fakelais ir 
žvakėmis susirinkusiems žmo
nėms buvo laikomos šv. Mi
šios. Tų mišių metu šventasis 
asistavo dijakonu ir pasakė 
gražų pamokslą apie Kūdikėlį 
Jėzų. Pranciškonai šį paprotį 
kartojo ir Išplatino visame pa
saulyje. šiandieną nerasi pran
ciškonų bažnyčios, kur nebūtų 
prakartėlės ir su Jėzaus gimi
mu susijusiu apeigų. Jų bažny
čiose prakartėlė dažnai paruo
šiama ant didžiojo altoriaus. 
Iki Gloria Kūdikėlis laikomas 
uždengtas, o kunigui užgiedo
jus Gloria in excelsls Deo kū
dikėlis atidengiama, staiga už
sidega daugybė šviesų, galingai 
sugaudžia vargonai, pasigirsta 
choro tęsiami angeliškojo him
no žodžiai. Kūdikėlio. Jėzaus 
prakartėlė ypatingai daug 
džiaugsmo suteikia mažie
siems, dėl to katalikai tėvai tu
rėtų paruošti ją savo namuose.

Kalėdos tarp švenčių užima 
pirmąją vietą Bažnyčios litur
gijoje. Po jų seka Velykos ir 
Sekminės. Kristaus gimimo 
šventė ir jos liturgija dideliems 
ir mažiems atneša tyro džiaug
smo. Kūdikėliui Jėzui skirto
sios giesmės žavi ir netikin
čiuosius ir neretai sulaužo jų 
širdyse ledus ir pažadina jose 
Dievo meilę.

■••••••• A. GRAŽlfNAS •••••••-

KAIP DUNDYS PEIKĖ AMERIKĄ

Pakliuvus Lalui į Ameriką, 
pradžioj taip pranyko jo drąsa, 
kad jis tik dairėsi, kaip pelė iš 
po šluotos. Brooklynas, vyru
ti, tai ne Seirijai. Namie būda
mas, jis ne tik Seirijus, bet ir 
visą mišką išvaikščiodavo, nak
timis nusitrenkdavo į kelintą 
kaimą — ir niekad nebuvo pa
klydęs. O čia, išėjęs į gatvę, 
nepataikydavo namo. Visos 
gatvės ir namai jam atrodė to
kie vienodi, kad niekaip nega
lėjo įsidėti į galvą, kuriam na
me gyvena. Tai pro jį praeida
vo, tai jo nepriėjęs pradėdavo 
apie svetimas duris braižytis. 
Ir su tuo jam būdavo tiek var
go, jog turėjo įsidėmėti kokį 
labiau į akis krintantį daiktą, 
kad galėtų atsekti, kur gyvena. 
Bet ir taip dar nelengvai sekė
si. Kartą išeidamas, pamatė 
priešais jų duris antroj pusėj 
gatvės baltu arkliu pakinkytą 
vežimą. Tad jį ir įsidėjo į gal
vą. Bet kai grįžo, to arklio jau 
nė kvapo nebebuvo. Besidairy
damas, pastebėjo, vienoj vietoj 
arklio mėšlo krūvutę. Iš to ir 
nusprendė, kad to arklio ten 
bus stovėta. Tik kai pabandė 
eit į priešais esančias duris, 
pataikė į svetimą namą, ir jo 

M

vos nesučiupo per įsibrovėlį. 
Buvo bandęs išeidamas pasidėti 
ir akmenį prie durų. Bet vaikai 
biauratos jį nuritindavo į šalį, 
ir jis vėl negalėdavo durų ati
tikti.

Kur eidamas, jis dar labai 
drebėjo ir kad gali kokiems 
nenaudėliams į rankas pakliūti. 
Kai jis rengėsi važiuoti, senis 
Rumzis jį ne kartą įspėjo, jog, 
į miestą patekęs, labiausiai tu
ri saugotis visokių žulikų. Jų 
ten pilna esą visose kertėse, ir, 
jei tik neapsižiūrėsi, nė pama
tyt nespėsi, kaip tave apvogs 
ar kitą kokią šunybę tau pada
rys. Jis buvo Vilniuje buvęs, 
kai vyko Kalvarijų lankyti, ir 
pats savo akimis matęs, kaip 
jie žmones apvagia ir apgauna. 
Vienam spūsty išpjovę piniginę 
su visa kišene, kitą, nakvynės 
beieškantį, nusivedę į užkampę 
ir nuvilkę visus drabužius, vie
nais marškiniais paleidę. O Šla
vantų klebonui tiesiog nuo ko
jų batus pavogę. Pailsęs, mat, 
seniukas, savo parapiečius po 
Kalvarijas bevadžiodamas, ir 
atsisėdęs kur ten ant suoliuko 
pasilsėti. O čia ateina du vaiki
galiai ir sustoję pradeda žiūrė
ti į jo kojas.

— Ko jūs, vaikai, taip į ma
no kojas žiūrit ? — klausia jų 
klebonas.

O vienas tų vaikigalių ir sa
ko:

— Mes susiginčinom. Mano 
draugas tvirtina, kad kunigo 
ne tokios kaip visų žmonių ko
jos. Ant jų esą tik po keturis 
pirštus.

— Ne, — sako jiems kuni
gas, — ir kunigo kojos tokios 
pat, kaip ir visų žmonių.

Bet vaikigaliai jam nenori 
tikėti.

— Tur būt, — sako, — ne
tiesa. Tėvelis dvasiškas nori 
tik iš mūs pasijuokt. Mums ir 
zakristijonas sakė, kad ant ku
nigo kojos yra tik keturi pirš
tai. O jis jau daug kartų kuni- 
bo koją matė.

— Kvailas tas jūs zakristi
jonas. — atsakė jiems klebo
nas, — kad tokius niekus pa
sakoja. Kad jums nereikėtų 
ginčytis aš jums pats parodysiu 
savo koją.

Tai taręs nusiavė vieną koją 
ir rodo.

Bet tie žulikėliai savo šneka.
— Bet, kodėl.—sako.—tėve

lis nenusiauni kitos kojos? Ant 
šitos, tiesa, penki pirštai. Bet 
ant kitos, tur būt. keturi, kad 
jos nerodai.

— Na, gerai, galiu aš jums 
parodyti ir antrą, — atsakė 
klebonas ir nusiavė taip pat ir 
antrą koją.

Bet kai tik nusitraukė kuni
gas ir antrą batą nuo kojos.vai- 
kigaliai griebė už batų ir nėrė 

už kertės. Dar šoko klebonas 
juos vytis. Bet kur ten se
nas žmogus pavys. Kaip bema
tai, ir dingo Iš akių.

— Todėl turėk akis ne kak
toj, bet ir pakaušy, — įspėjo 
jį Rumzis. — Kitaip ne tik ap- 
vogt gali, bet dar ir kokion bė
don gali pakliūti. Ypač nesileisk 
į kalbas, jei žmogaus nepažįsti.

Tokių pasakojimų prisiklau
sęs, Lalas, išėjęs į gatvę, tik ir 
dairės, kad koks žulikas prie 
jo neprisikabintų ar neapvogtų.

Bet daugiausia jį įbaidė, už
ėjęs naujai iš kraujaus atvažia
vusio grinoriaus pasižiūrėti, 
senis Dundys.

— Ko tu čia važiavai, boy? 
— kalbėjo jis. — Be reikalo 
tave dėdė iš krajaus šaukė. 
Manai, kad tu čia gero gyveni
mo pamatysi, pinigo pasidary
si Dabar blogi laikai Ameri
koj. Pėdė maža. O dar priva
žiavo nigerių, čainių. Tie dirba 
už čyp, tai per juos mūsų žmo
gus negali nei džiabo gauti. Gi 
viskas brangsta. Už kiekvieną 
nieką kažin kiek pinigo reikia 
spendyt. Ir kad dar ką gero už 
tą pinigą gautumei. Bet ne. Čia 
viską mokslas suspoilino. Pa
mėgink tu čia kad ir čikeną nu
sipirkt. Krajuj prie ciesoriaus 
žydas daugiau būtų nemokėjęs 
kad daimą ar daimą ir nikelį. 
Kaip ten sakydavo, dešimtoką 
ar auksiną. O čia jau visą kvo- 
terį išmesk. O toks čia ir čike- 
nas. Farmeriai vienais kornais 
juos lesina, tai mėsa nė šuniui 
netikus. Kažkokia praskydus, 

kornais trenkia ir tiek. Arba 
nueik saliunan. Krajuj, būdavo, 
nueini pas Laibadūdį, paimi a- 
laus — geri ir nori. Kvepia. O 
čia paimi alaus—bizalas, gert 
nesinori. Sakau, taip pablogėjo 
Amerikoj gyvenimas, kad net 
žmonės nelinksmi pasidarė. 
Kadaise, kai aš dar tik atvažia
vęs buvau, būdavo susirenka 
jaunimas, dainuojam, šokam. 
Vis tiek kaip krajuj. O dabar 
nei tu Išgirsi dainuojant ar 
grojant, nei pamatysi šokant. 
Vaikščioja visi, kaip musmirių 
paėdę.

Žinoma, Dundys nematė šo
kant ir dainuojant negirdėjo, 
kad jo į šokius jau seniai nie
kas nebekvietė. O dar buvo ir 
gerokai priekurtis. Nelabai ir 
girdėjo, kai kas ir dainavo. Vis 
dėlto, jo kalbos beklausant, 
Lalui nelinksma pasidarė. Gi 
senis dar ir daugiau Ameriką 
visaip peikė.

— O čia ir šiaip prasta kont- 
rė, — dėstė jis. — Žinok, kad 
čia viskas užpoizyta. štai, aš 
čia jau keturios dešimtys metų, 
o dar basom kojom per kiemą 
neperėjau. Krajuj, būdavo, ke
lias mylias basas j Simną ar 
Metelius atlaiduosna nueini — 
ir nieko. Net kojos nepasid’ir
si. O čia tik pereik basas —jau, 
žiūrėk, ų- nefylini. Kokio poize- 
no jau ir pagavai. Kažin kiek 
pinigo paskui medicinoms pra- 
spendysi, kol tuos poizenus tau 
daktaras Išvarys.

Arba — kodėl čia žmonės 
visą laiką Grandstryčio galiū

nuose prasėdi? O kad nėr kur 
eit. Krajuj, būdavo, parėjęs 
sekmadienį iš bažnyčios, negali 
nusėdėt namie. Ir kaip nusėdė
si, kad miškas pilnas uogų, gry
bų, riešutų, ežeras pasimaudyt 
traukia. Čia gi nėra kur eit. Nu
eina kitas kada į Forest park. 
Bet ką tu ten rasi. Net gero 
grybo nėra. Jei rasi kokį kel
mutį, tai ir viskas. Krajuj, jei 
nuėjai į mišką, tai jau bent 
grybų parsineši. O čia, jei nori 
grybo, tai eik į marketą ir pirk. 
Ir kitokių negausi, kaip ant 
mėšlo krūvų užaugintų. Jokio 
skonio, vis tiek kaip pintį vai 
gai ir dar tuo pačiu mėšlu, ant 
kurio užaugo, trenkia. Toliau 
miškuose, sako, galima rast ir 
daugiau vienas kitas valgomas 
grybas. Pennsylvanijoj pasitai
ko net ir baravykų. Bet kas ten 
jų ieškos. Pradėsi grybų ieškot, 
tai nė nepajusi, kaip nuo kokių 
(žolių užsipoizysi arba gyvatė 
ar black widow įkirs.

— Tai kodėl gi dėdė negrįžai 
į krajų, jei čia toks netikęs 
karštas? — taip seniui Ameri
ką bepeikiant, stebėjosi Lalas.

— Lengva pasakyti, kodėl 
negrįžai, — atsakė senis, —bet 
ne taip lengva sugrįžti. Pra
džioj būčiau paukščio sparnais 
lėkęs, bet norėjau pinigo kiek 
parsivežt. O kai kiek susiseivi- 
nau, buvo jau pervėlu. Jau lei- 
dukę turėjau, atsirado beibių, 
paskui boisai jau į škulę pradė
jo eit. Kaip tu žmogus grįši. 
Jau pririštas. Vienos nori grįžt, 
kitas nenori. Taip ir likau. Bet 

sakau, pradžioj labai namo 
traukė. Tu dar pats pamatysi, 
kaip pastigsi savo sodžiaus 
mergų. Kai aš čia atvažiavau, 
tai tėvo motinos taip nepasiilg- 
davau, kaip jų. Užmigęs jas, 
būdavo ,tik ir sapnuoji. Štai, 
jau pasenau, net savo leidukę 
prieš kelis metus po velėna pa
kišau. O kuri tik buvo sodžiuj 
gražesnė merga, tai ir dabar, 
rodos, kaip gyvas matau. Ir vis 
tokias, kokias Išvažiuodamas 
palikau, nors jos dabar turi bū
ti jau tokios pat supelėjusios 
bobos, kaip ir aš... Ir ne man 
vienam taip buvo. Kitas taip 
namo įsigeisdavo, kad visokių 
funių pridarydavo. Gaigalą iš 
Akuočių — žinai toks dviem 
lainėm sodžius už Seirijų —vos 
į kreizių namus per tai neužda
rė. Pradėjo, matai, žmonės kal
bėti, jog atsiradęs koks ten ne
paprastas burtininkas ar raga
nius, kuris visokius Užburtus 
daiktus pardavinėjąs. Jei nori, 
gali nusipirkt tokią kepuraitę, 
jog, kai užsidėsi, niekas tavęs 
nematys. O kas nori į krajų pi
giai parvažiuot, galįs nusipirkti 
lekiantį karpetuką. Pasitiesk 
tik jį ant vandens, atsistok — 
ir kaip matai būsi per marias 
perneštas. Ir dar daug visokių 
kitų užburtų daiktų jis ten par
davinėjo — zuikio kojas, kad 
galėtum pabėgti, jei kokia 
gengė užpuls, užburtą gėrimą, 
kad būtų, ko nori — sūnus ar
ba duktė, lašų mergom apduo
ti, kad mylėtų, ir visokių kitų

(Nuiceita į 4 p8l)
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DU NAUJI KUNIGAI PRANCIŠKONAI

Daug kas stebisi, kad Dievas 
taip gausiai palaimino lietuvius 
pranciškonus Amerikoje. Jis 
ne tiktai palenkė gerus žmo
nes remti jų darbus, bet pašau
kė ir kilnius jaunuolius jų 
eilėse veikti sielų išganymui. 
Per praėjusį dešimtmetį Asy
žiečio atgailos drabužiu apsi
vilko nemažas būrelis klierikų, 
kurių keletas jau pasiekė kuni
gystę.

Šią žiemą lietuviai pranciš
konai ypatingai patyrė daug 
džiaugsmo, nes gruodžio 20 d. 
Portlando vyskupas D. Feeney 
iš jų tarpo įšventino du naujus

Ordiną Saksonijos provincijoje 
ir, atlikęs noviciatą, tęsė nu
trauktą mokslą. Susiorganiza
vus lietuviams pranciškonams 
Amerikoje, mielai įsijungė į jų 
būrį ir 1949 m. atvyko į šį 
kraštą. Teologijos mokslą ėjo 
pranciškonų kunigų seminari
joje AVappingers Falls, netoli 
Albany miesto. Ten pernai ga
vo subdiakonato ir diakonato 
šventimus.
Portlando 
Šarpnicką 
Pirmąsias
šias jis laikys gruodžio 28 d. 
pas nuoširdų pranciškonų bi-

Gruodžio 20 d. 
vyskupas T. Pijų 

įšventino kunigu, 
iškilmingas šv. Mi-

Tėv. P. fiarpnfa-ka*. OFM Tėv. E. Jurgutis, OFM

kunigus, T. Pijų šarpniesą ir 
T. Eugenijų Jurgutį. Tos ne
dažnos iškilmės įvyko Kenne
bunk Porto vienuolyne.

Abu naujieji kunigai pran
ciškonai yra iš tremties. Ant
rą kartą užplūdus Lietuvą bol
ševikams. jie atsidūrė Vokieti
joje. Tiek dvasinis, tiek me
džiaginis žmonių skurdas dar 
labiau tuos jaunuolius paskati
no aukotis kunigo luome, ir 
taip jie, nors skirtingais ke
liais. žengė pirmyn prie savo 
idealo.

T. Pijus Šarpnickas yra gi
męs 1923 m. Šačių mieste, Kre
tingos apskrityje. Prieš antrą
jį pasaulinį karą įstojo į Pran
ciškonų Kolegiją Kretingoje, 
bet jos negalėjo baigti. Bolševi
kams ją užgrobus, mokslą tęsė 
Telšių gimnazijoje. I Vokietiją 
pateko 1945 m. pabėgęs iš ru
sų kalėjimo prie Varšuvos. Čia 
greitai įstojo į Pranciškonų

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų!
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bunk Porto vienuolyno koply
čioje jam suteikė subdiakonato 
ir diakonato šventimus. Gruo- 
džio 20 d. gi buvo įšventintas j» 
kunigu. Pirmąsias iškilmingas i Į 
mišias laikys Brooklyne gruo- i > 
džio 28 d. 11 vai. Apreiškimo i Į 
parapijos bažnyčioje. Tą pačią i*
dieną 4 vai. jam pagerbti pa- !
rapijos salėje ruošiama vaka
rienė.

Naujai įšventinti kunigai 
greit įsijungs į lietuvių pran
ciškonų veiklą, kuri šiandien 
taip plati ir šakota. Jie, dirb
dami Dievo garbei ir savo tau
tos labui, atsilygins už gerada
rių aukas, sudėtas jiems, sie
kiant kunigystės. Abiem Tė
veliams linkime ilgiausių ir lai
mingiausių metų!

įl LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

L. A.

GRUODŽIO “ATEITIS”
Prieš pat Kalėdas pasirodė 

grjedžio mėn. “Ateitis”. Baig
dama metus, ji išėjo padidinta 
32 psl., gražiai iliustruota, su
tvarkyta. Ji skelbia gana daug 
kalėdinės medžiagos: straips
nių, beletristikos, eilėraščių.
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čiulį kun. Magnų Kazėną šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je Pittsburghe.

T. Eugenijaus Jurguėio ke
lias į Pranciškonų Ordiną ir 
kunigystėn yra skirtingesnis. 
Jis taip pat yra gimęs Žemaiti
joje — Plungės parapijoje. Mo
kėsi gimtojo miesto irPalangos 
gimnazijose. Dievo šaukiamas. 
1943 m. įstojo į Telšių Kunigų 
Seminariją, bet mokytis ten 
neilgai beteko. Komunistams 
veržiantis į Lietuvą, pasitrau
kė į Vokietiją. Čia lietuviai, 
klierikai prisiglaudė Eichsta- 
etto Kunigų Seminarijoje. I ją 
pateko ir T. Eugenijus Jurgu
tis. Baigęs visą Teologijos 
mokslą, pasiryžo stoti į Pran
ciškonų Ordiną ir tuo tikslu 
1950 m. atvyko į šv. Kazimiero 
provinciją Amerikon. Novicia
tą atliko Troy mieste, o po jo 
ruošėsi kunigystei, šį rudenį 
Portlando vyskupas Kenne-

FLOH’ER SHOP k
GREENHOUSES

170 Main St. 
Cc-ncord St.

Teis. 1560 or 811
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KAIP DUNDYS PEIKE AMERIKĄ
(Atkelta iš 3 psl.) 

galų, kurių dabar jau neprisi- 
mint nebeprisimenu. Na, ir su
sisuko dėl tų užburtų daiktų ne 
vienam galva. Žinoma, kiek
vienas tiki ir netiki. Bet kiek
vienam knieti ii- pabandyt 0 
gal ir tiesa? Kai kur susirinkus 
prasidėdavo apie tai kalba, visi 
iš tų burtų tik juokėsi. Bet, ki
tiems nieko nesakydami, dau
gelis pradėjo tuos užburtus 
daiktus pirkti. Žinoma, jokių 
burtų juose nebuvo. Kas pirko 
tik pinigą įkišo. O kitas per juos 
ir kailiu gavo, kaip čia vienas 
Brooklvno kriaučius. kuris nu
sipirko užburtą kepuraitę. Nu
sipirkęs.- matai, užsidėjo ir 
vaikščioja po kambarį. Žiūri, ar 
kiti vyrukai, su kuriais ant 
burdo gyveno, jį mato. O tie ir 
suprato, ką jis daro. Susimerkė 
tad dėtis, jog iš tikro nemato. 
O kai jau nemato, tai ir gerai. 
Eis. jis j saliūną dykai išsigerti. 
Nuėjo, Užlindo už baro ir pra
dėjo iš visų butelių ragauti. Bet 
saulininkas. pamatęs, ką jis da
ro, tik tįst jam bile per nuga
rą.

— O tu, — sako, — bome, 
ką čia darai? Ar užsimokėjai, 
kad geri

Nespėjo kriaučiukas nė apsi
dairyti, kaip, gavęs keliu į pa
kalą. pakniopstom atsidūrė net 
kitoj pusėj stryto. Parėjo tik 
keikdamas, kad už tokią kepu
rę kipšai tam bur
tininkui Užvožtų ant 
galvos karštą puodą. Bet ma
nai, kad kiti jau nebepirko. Kur 
tau. Jei kam su burtais neišėjo, 
kiti tuoj aiškino, jog ką nors ne 
taip, kaip reikėjo, bus padaręs.

t Nashua, N. H.
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George D. Park
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MOTOR SERVICE
Heating Oils

OIL BURNER
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Pirko kiti, sugalvojo pirkti ir 
Gaigalas. Turėjo jis, matai, 
krajuj įsižiūrėjęs mergą ir ren
gėsi, susirinkęs kiek dolerių, 
grįžti ir ją vest. Bet, čia bebū
damas, gauna nuo kokio ten sa
vo frento laišką, kad jo merga 
jau rengiasi eit už kito. Na, tai 
ir užsidegė namo parplaukti. 
Su juo buvom mes taip pat geri 
frentai. tai paskui jis pats man 
papasakojo, kaip jam išėjo. Nu
sipirkau. sako, karpetuką. bet 
pasidarė baisu ant tokio mažo 
daikto per tokius vandenis leis
tis. Nusinešiau prie Hudsono 
bent pamėginti .kaip būtų ant 
jo per marias plaukti. Nusine
šiau. pasitiesiau ant vandens ir 
jau dėsiu koją. Bet kai tik dė
jau, taip it akmuo ir šlabun- 
dykšt į upę. O ten gilu būta.Gal 
būčiau ir prilakęs nes nė plauk
ti nemoku. Bet būta kažkur 
netoli policmeno. Pamatęs, kad 
aš burdinkštelėjau į vandenį, 
atbėgo, šlumst paskui mane ir 
ištraukė kaip šlapią vištą ant 
kranto. Bet ištraukęs kad 
griebs naga n.

— Ar tau. — sako, sanava- 
gane, čia vieta skandintis! Jei 
jau tave nelabasis traukia į 
vandenį, ar negali pasiieškoti 
vietos, kur aš nematau? Dėl 
kiekvieno stinker aš čia šokinė
siu į vandenį ir šlapsiu! Gal 
dar džčloj netupėjai.Bet kai pa
tupėsi, tai žinosi, kur tokiam 
reikalui vieta. Jei nori galą da
rytis—tavo biznis. Bet turi eit 
ten, kur niekam jokio trabelio 
nepadarysi.

Aš. sako, pradėjau teisintis, 
jog ir manyti nemaniau skan
dytis. Bet mane kad užspirs.

I .... .
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PIERCE HARDWARE CO
Established Over 50 Years

GENERAL HARDWARE
Telephone 57

15 MAIN STREET TAUNTON

FRIGIDAIRE
A Product of 

GENERAL MOTORS

Electric Rangės, Refrigerators, Water Heaters, 
Washers and Ironers, Room Coolers and VVater 

Coolers, Automatic Heating Eųuipment

Ko .girdi .virtai į upę, jei ne
norėjai skandytis? Aš mikt 
šiaip, mikt taip — ir neturiu 
ką sakyti. Turėjau prisipažint, 
jog mėginau, ar galėsiu ant 
karpetuko per marias per- 
laukti. Bet kai tik pradėjau 
taip pasakoti, policmenas ilgai 
manęs nė neklausė. įsidėjo tik į 
bumą švilpuką ir pasišaukė ki
tą policmeną. O kai tas atėjo, 
jam ir sako:

— The fellovv’s got erazy. 
Reikia jį vežt j madhousę.

Gaigalas pradėjo aiškintis, 
kad jis ne kreizis. Norė jo nesi- 
duot vežamas, pradėjo spardy
tis, rėkti. Bet kas tavęs klau
sys. Gavau, sako, tik niuksų 
į pašones. Nespėjau nė pama
tyti, kaip jie mane, lyg kipšai 
vėlę, ir nujojo į tą madhousę. 
Ir ten gal ir iš tikro būčiau iš 
galvos išėjęs. O jei ir nebūčiau 
išėjęs, tai greičiausia ir taip 
būčiau ten ligi žilo plauko pra
sėdėjęs. Gali ten kam nori pa
sakoti, kad tu ne kreizis— nie
kas tavęs neklauso. Ką nori sa
kyk, o vis tiek tave visi iš pro
to išsikrausčiusiu laiko ir kaip 
su kreiziu kalba. Mes, sako, ži
nom, kad tu ne kreizis. Krei- 
ziai tie, kur tave atvežė. Bet 
tu pabūk čia. Jie dar aplink 
vaikšto ir laukia. Jei tik išlei
sim. tai jie ir vėl tave pagaus. 
Laimė, kad pasitaikė toks gud
rus detektyvas. Atėjo jis ma
nęs pažiūrėti ir liepia pasakoti, 
kaip ten su tuo karpėtuku bu
vo, kam aš jį pirkau, kas man 
pardavė. O kai viską išklausi
nėjo, pasiuntė persirengusį po- 
licmeną pas tą raganių. Girdi, 
jis irgi norįs nusipirkti per ma
rias pernešantį karpetuką. Bet 
kai tik atnešė jam tą karpetu-

ką, policmenas ir griebė ne už 
jo, o už paties raganiaus. Suk
čius nė apsidairyt nespėjo, kaip 
atsidūrė dželoj. Tuomet jau ma
ne iš madhousės paleido. įgrau
dinę tik, kad, jei dar kartą toks 
kvailas pasirodysiu, vėl paims į 
tuos namus ir jau daugiau ne
bepaleis.

— Tai šitaip, matai, čia žmo
nėms atsitikdavo. Yes, sir. Ir 
tai dar ne viskas, ką galėčiau 
tau apie šią kontrę papasakoti. 
Sugalvok tik tu, čia pagyvenęs, 
vesti. Pamatysi, kad savo tro
boj negali, tvarkos padaryti, jei 
kokią nelemtą bobą gausi. Čia 
tokia kontre. kad tau rankos 
surištos, jei norėtumei net sa
vo pačią suvaldyti. Krajuj, jei 
boba ką atbulai daro ir tavęs 
neklauso, arba perdaug į akį 
šoka, gali ir diržą nusijuosęs 
sušventinti. O čia, brol, ne. To
kia lo, kad tu jes negali pirštu 
bakstelt. Tai kaip gyvent? Ge
rai, jei bus tokia, kaip buvo 
amžiną atilsį manoji. Bet viso
kių pasitaiko. Viena tokia apsi- 
leidus, kad. parėjęs iš darbo, nė 
paėst nerasi pagaminta. Kita, 
žiūrėk, savo visokiems skudu
rams tavo paskutinį centą išlei
džia. Trečia vėl kokia ragana, 
kuri tave visą gyvenimą piau- 
na ir piauna, kaip atšipęs pjūk
las. Bet tokia lo, kad tu jos 
nepamokysi, kaip reikia gyven
ti.

Buvo čia. tiesa, vyrai mėgi
nę kitaip tokias netikusias bo
bas paimti į nagą. Bet manai, 
kad kas iš to išėjo. Ne. Už
stok tu velniui duris—tai jis 
per aukštinį išlėks. Sako, koks 
ten vyras, negalėdamas jau il
giau apsikęsti, nuėjo pas lojerį. 
Girdi, mister. sakyk, argi jau

iš tikro nėra kaip bobą suval-

yra. Lo neleidžia bobos lupti. 
Bet kutenti gali. Jei tavo pati, 
sako, kutulio bijo — griebk tu 
jai už pašonių. Padės geriau nei 
lupimas. Vyreliui to tik ir rei
kėjo. Kai pavaikščiojo savo 
bobelkai apie pažastes, apie pa
šones .padus — tuoj šilkinė pa
sidarė. O kai tik vienam pa
vyko taip savo bobą suvaldyti, 
kodėl nepamėgint ir kitiems. 
Kuriam tik buvo pati įsiėdusi 
— danu vakarais ją žvigdyti. 
Parojęs rado tik ką nors ne 
taip, kaip reikia, parsivertė tuoj 
bobą ant floro—ir kuti kuti ku- 
ti pažastes. Būdavo net gražu 
klausytis. Eini kada vakare 
strytu —tai net iš kelių auzų 
girdi, kaip bobos spiegia rėkia, 
kiek nasras neša. O sako, ko 
labiau siutus boba, tuo labiau

P. E. FLETCHER CO.
70 EAST PEARL STREET

NASHUA, N. H.
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kutulio bijo. Taip bobom ragus j •- — - — ;ir aplaužė. Bet manai ilgam. 
Atsirado tokių, kuris nubėgo į įf 
kortą pas džiadžių, kad jų vy- $ 
rus paimtų į dželą, kam jas ku- V 
tena. Pradžioj džiadžius pavar- ~ 
tė knygas, pavartė—ir liepia 
bobelkoms eit namo. Nėr, sa
ko, tokios lo, kad už kutenimą 
galima būtų imt į dželą ar duos 
dtvorsą. Bet atsirado toks, tur 
būt, bobų papirktas džiadžius. 
Jis stojo jų pusėn. Nors, sako, 
ir nėr tokios lo, kad negalima 
savo pačią kutent, bet negali
ma pagal kanšen. Kitai toks 
kutenimas galįs būt blogiau, 
kaip lupimas. O žinai, kad var
na varnai akies nekerta. Kai 
tik vienas pasakė, jog negalima 
— tai tuoj ir kiti tą patį sako. 
O taip ir vėl negali bobą api- 
nasriu pamauti ir trumpiau pa
vadį suimti.

CADILLAC — OLDSMOBILE — CHEVROLET

FERRY ST. GARAGE
Taisome įvairių išdirbysčių automobilius 

Padangos — Baterijos
HUDSON CAB TAXI PATARNAVIMAS

20 FERRY ST. Telef. Nashua 197 HUDSON, N. H.

K BJames B. Crouley Insurance Agcncy
JE VVILLIAM F. SULLIVAN.

A g e n t

INSURANCE OF ALL KINDS
KM 171 MAIN ST.
W it

ii * i

: KAS SKAITO RAŠO
“DARBININKU

Tel. 467 NASHUA, N. H. įg

UŽS ĮRAŠO
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PASIŪLYMAS, I 
KAIP GRĄŽINTI 

KRISTŲ 
KALĖDOMS

t
i

Paskatinkite savo kom

paniją arba bendradarbius Į 

tarnautojus paaukoti labda

rai tas sumas, kurias kom

panija skiria kalėdinio po

būvio pavojingajai daliai.

Šiuo mažu pasiaukojimu ! 

jūs galite pasidalinti Kalė- 

domis su mažiau laimingais 

Dievo vaikais.

Ar neiškirpsite ir nepa- 

rodysite šio kreipimosi savo 

draugams įstaigoje ar įmo

nėje?

t
CATHOLIC 
CHARITIES

126 N. Desplaines St. 
Chicago 6, Illinois 

Į Centrai 6-5172

BALTIMORĖ, MD. =
Kun. prof. Pijaus Dambrausko

60 m. amžiaus sukaktis *

Gruodžio 14 d. Baltimorės 
lietuviai kukliai ir nuoširdžiai 
pagerbė kun. prof. P. Damb
rauską, švenčiantį 60 m. am
žiaus sukaktį, šv. Alfonso liet, 
parap. bažnyčioje Sukaktuvi
ninkas atnašavo šv. Mišias ir 
padėkos maldoje prisiminė sa
vo tautiečius, gausų būrį moki
nių. bendradarbių mokytojų, 
su kuriais kartu teko dirbti Lie
tuvoje ar tremtyje.

Po pietų parapijos svetainėje 
susirinko gražus būrelis Sukak
tuvininko buvusių mokinių, 
bendradarbių, pažįstamų, ku
rie kukliomis vaišėmis pagerbė 
ir sveikino kun. prof. p. Damb
rauską, gražiausiąjį savo gyve
nimo laikotarpį paskyrusį reli
giniam - pedagoginiam darbui
Lietuvoje. Vaišes malda pradė
jo prel. L. Mendelis. Visiems 
gyvai besišnekučiuojant prie 
gražiai papuošto vaišių stalo, 
Cez. Surdokas svečius supažin
dino su kun. prof. P .Dambrau
sko gyvenimo bruožais. Suval
kijos lygumų vaikas, pats var
gingu keliu siekęs mokslo, vė
liau tapęs kunigu ir rimtomis 
studijomis pasiruošęs darbui, 
našiausią gyvenimo dalį atida
vė tos pačios Suvalkijos jauni
mui šviesti, mokyti, lavinti, 
įžiebti juose karštą tėvų žemės 
ir religijos mokslą.

Jautriais prisiminimų ir lin
kėjimų žodžiais sukaktuvinin
ką sveikino prel. L. Mendelis, 
kurio globoje jisai ir dabar sėk
mingai tebedirba pastoracinį 
darbą, be to, K. Dūlys, O. Bo- 
gutienė, K. Pažemėnas. D. Ar- 
manavičienė, kun. J. Petrėnas, 
J. Palubinskas. Visiems vaišių 
rengėjams ir sveikintojams 
gražiai padėkojo kun. prof. P. 
Dambrauskas.

Pobūviui sumaniai vadovavo 
kun. P. Patlaba. Bebaigiant 
vaišes, suaidėjo Lietuvos him
nas. visus perkėlęs Tėvynėn ir 
kvietęs šviesos ir tiesos darbui, 
kuriam taip gražiai aukojosi

Ji Linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų

pagerbtasis kun. prof. Pijus 
Dambrauskas.

Jaučiame Kalėdų dvasią
Šv. Alfonso bažnyčioje jau

čiame Kalėdų dvasią. Pačioje 
bažnyčioje per pamaldas kar
tais giedamos Kalėdų giesmės. 
Labai patogu, kad suoluose pa
dedami giesmių tekstai. Lan
kantieji bažnyčią gali lengvai 
prisidėti prie bendro giedoji
mo.

Prel. L. Mendelis pasirūpino 
įtaisyti bažnyčios bokšte gar
siakalbį, kuris kasdien sklei
džia kalėdines giesmių ir muzi
kos melodijas. Garsiakalbis 
labai geros rūšies, dėlto melo
dijos girdimos visai švariai ir 
netriukšmingai. Ką tik sutinki, 
kiekvienas pagiria tokį kalėdi 
nes dvasios skleidimo būdą.

Prieš bažnyčios duris, iš to

lo matomoj vietoj. įrengtas Ka
lėdų Betliejus, aplink papuoš
tas žalumynais.

Taigi šūkis "Kristų grąžinti 
į Kalėdų šventes” čia įvykdy
tas pilnai ir sumaniai.

Svečias iš tolimo krašto
Gruodžio mėn. 9 d. į Balti- 

morę atvyko kun. Dr. Juozas 
Zeliauskas, lietuvių saleziečių 
įstaigos direktorius Castelnuo- 
vo Don Bosko (Italijoj) ir bu
vo porą dienų apsistojęs pas 
kun. prel L. Mendelį. Jis su
pažindino su lietuvių saleziečių 
darbais Italijoje ir aplnkė kai 
kuriuos saleziečių rėmėjus. 
Svečias gavo savo įtaigai ir 
šiek tiek aukų. Kaip paprastai 
tokiais atvejais esti, visus pra
lenkė prel. L. Mendelis, kuris 
paklojo visą šimtinę.

Iš kun. dr. J. Zeliausko su
žinojome, kad saleziečiai savo 
moderniškiausiai įrengtoje

BROCKTON. MASS
Lietuviškas balsas 

mokykloje

Gruodžio JI d. Brocktono 
High School surengė studen
tams Kalėdų vakarą (Christ- 
mas party)su muzikine progra
ma. Dalyvavo net astuonios 
tautos: lietuviai, latviai, grai
kai, prancūzai, švedai, austrai, 
vokiečiai, italai, šios tautos į- 
vairiais būdais pasirodė ■ pagro
jo, pagiedojo. Latviai, austrai 
ir vokiečiai, susibūrę kartu, 
bendrai giedojo vokiškai ketu
rias kalėdines giesmes.
Lietuvių grupė sugiedojo dvi 

kalėdines giesmes: Gul šiandie
ną ir Tyliąją naktį. Dirigavo

K. Kinderis. Nors tarp visų 
tautų lietuvių grupė buvo ma 
žiausia, tačiau ji susilaukė dau
giausia dėmesio, jai daugiau
siai plojo. Šioje grupėje yra 
gražiai skambančių balsų.

Po muzikines programos bu
vo užkandžiai ir šokiai.

spaustuvėje leidžia knygas ir 
lietuvių kalba. Jis parodė ir po
rą knygų, kurios išleistos tik
rai graūiai. Malonu buvo išgir
sti, kad lietuviai saleziečiai ap 
siima išleisti lietuvių kalba t i 
kybos katekizmą, kurį ruošia

Lietuvių Kunigų Vienybė. Tai 
tikrai puiki mintis, nes salezie
čiai religiniams veikalams leis
ti turi .be abejojimo, daug dau
giau priemonių, negu kas ki
tas, jie Išleis ir pigiau.

P. K.

TOP MAGES TO TOP MEN
• PRESS OPEKATORS
• FOLDERS
• SPOT WELDERS
• SHEAR OPEKATORS
• TOOL & DIE MAKEKS

Permanent employment. Outstanding opportunity to work 
in nevv modern plant. Clean nevv eųuipment & modern 
lighting. Paid vacation. Paid holidays. Paid insurance and 

hospitalization. Pain pension plan. Applv in person.
Ask for Mr. Stikclmg

Advertising Metai Displav Corp.
4620 W. 19th, Cicero, 111.

PATARIMAS SENOJO 
ST. NIEK IR JO MEČIA- 
MIAUSIO BENDRADARBIO

SENASIS ST. NKliOLAS TARIASI SI SAVO 
BENDRADARBIU MR. EI GENE KLYCZEK 

ŠIO OFISE 1542 KALSTEI) STREET, 
CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

ĮSA BONAI GERIAUSIA
KALfeDĮ; DOVANA

CHICAGOJE IR
Stygų kartrto koncertas
įvyko gruodžio 14 d. Lietu

vių Auditorijos svetainėje. 
Nors klausytojų daug nesu
traukė, tačiau praėjo su dide
liu pasisekimu. Programoje bu
vo Griego, Haydeno, Čiurlionio 
kūriniai. Kvartete groja: A. 
Paukštys, M. Petruševičius, V.

visiems mūsų draugams lietuviams
5 . . . . 5jį Hoyne Savings and Loan Association •! 
C EARL C. WEBER—PRESIDENT -’į
I ‘ i
V 4H41 Milwaukce Avenue Avenue 3-1231
i____ _____________________________.3
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APYLINKĖSE
Jančys ir amerikietė S. Rosen. 
Ateityje žada vėl surengti auk
štos kokybės koncertą.

Lietuvių kalbos 
Draugija 

sekmadienį, gruodžio 21 d. 
turėjo savo susirinkimą. Pra
nešimą padarė D. Velička apie 
premijuotų kūrinių kallią.

E. Kardelienės 
koncertas

Lietuvos Valstybės operos 
solistės Elzbietos Kardelienės 
koncertas įvyks Lietuvių Au
ditorijoje vasario mėn. 1 d.

Teisininkų Draugija
gruodžio 21 d. turėjo savo 

susirinkimų. Kalbėjo teisėjas 
Alfonsas WelLs aktualiais tei
sės klausimais.

II o Ii d a y
Greelings
Extended To All

Our Many Wonderful
Friends & Customers 

The Friendly L>ruR Store 
Cloce To Home!!

From

Tlie Ahsland 
Drngs

S. ASHLANI) 
RepuMic 7-91X2

PANAMA - BEAVF.R. INC.
2633 Touhy Avė.,

Ambassador 2-18rK)

Tetephone: DEARBORN 20819 
TO PLACE HELP HANTED ADS.

Ask For Ad Takcr

Linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų

Help Wanted—Malė and Femaie

AUKŠČIAUSI ATLYGINIMAI 
PRADEDANTIEMS

MACHINE OPERATORS
RADIAL DRILL PRESS
MILLING MACHINE
Tt’RRET LATHE—PLANE OPERATORS 
ASSEMBLERS

Miehlc Printing PressS Mfg. Co
14th St. and S. Damen

Saukite jūsų vietini Panama- 
Beaver atstovų.

‘‘kuris visuomet budi”

JTM & GF.ORGF. I IRI B Y
8705 Ordrn Avė.

LYons 3-9871

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metųt<

r
iŠ*

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKU”

Ar jūs ieškote nuolatinio darbo? 
Mes turime vietų .šiose srityse:

• ASSEMBLERS
• PRESS OPEKATORS
• SPOT M ALDERS

Geros darbo sąlygos, pilna dar
bininkams priedų programa j- 
skaitant užmokamą ligoninę, ap- 
draudą ir pensiją. Proga sąžinin
gai darbininkei. Tremtinės kvie
čiamos. turi rašyti ir kalbėti 
benk kiek angliškai. Ateikite.

Advertisinc Metai

4620 W. 19th Cicero, III.
MR. STICKLING

Tas linksmas seniukas, taip išmintingai mo
kąs apsipirkti Kalėdoms, nepažeisdamas biudže
to, su savo mėgiamiausiu bendradarbiu Mr. 
Eugene Klyczek, president of Citizen’s Federal 
Savings and Loan Association in Chicago 
Height-s, III., pataria kiekvienam galimai grei
čiau prisidėti prie jų greitai augančio Kalėdų 
Taupymo Banko.

Jis štai kaip veikia. Kai Jūs tampat klubo na
riu, Jūs padedat kiekvieną savaitę iš savo savai 
tinio uždarbio į specialią Jums atidarytą sąs
kaitą. Suma yra tokia maža, kad Jūs vos paju
sit skirtumą. Bet kai ateis Kalėdos 1953 m.. 
Jums bus duotas labai žymus čekis išleisti, kaip 
tik Jūs norėsite, kad būtų Jums užtikrintos la
biausiai laisvos nuo piniginių rūpesčių Kalėdos, 
kokias tik Jūs, kada turėjote.

Tad Santa’s asmeninis patarimas visiems — 
aplankykite Mr. Eugene Klyczek Chicago 
Heights. O jeigu Jums patogiau, parašykite 
jam, ir jis atsiųs Jums visas smulkmenas apie 
įstojimą į Kak'-dų Taupymo Banką. Kuo grei
čiau įstosite, tuo didesnį gausite išlaidoms čekį.

CITIZENS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL 
EARN AND SAVE

All Accounts Inanred Federally up to $10,000

CITIZENS STATĖ BANK
OF DOWNERS GROVE

WE ARE INVITING YOU TO VISIT 
OUR NEW HOME

GKNKRAL BANKINI* 
Hours: 9 A. M. to 3 P. M. 
CloM*d All Day Hediie^tay

Nakties pamainoje dirbantiems 1O'< premija.

IIOME LOAN.S, AITOMOBILK, 
KKAL ESTATE * F. H. A.

Ar jūs ieškote nuolatinio darbo, 
švarios dirbtuvės—darbininkų 
vertinimo? Mums reikalinga:
• SHEAR OPEKATORS
• PRESS OPEKATORS
• SPOT WELDERS
• FOLDERS

Kompanija užmoka ligoninę, 
draudą. pensijos planas. Tremti- 
niai kviečiami. Turi kalbėti ir 
suprasti angliškai. Ateikite:

Ad vert i si ng Metai 
Display Corp.

MR. STICKLING 
4620 H. 19th Cicero, III. 
Šaukite: BIshop 2-1242

I-

We are members of F. D. I. C.
EIAVARb A. VOLBERDING, j>r»-id'-rit, K. C. BROGMUS, Ex«,cutive 

Vice Pres., R. P. MAKELA, Cashier.

5110 MAIN DOHNERS GROVE 198

ST. ANTHONY SAVINOS * LOAN ASS N 
1447 So. 491 h Imtrf. f'lrrrn SO. III.

JOSEPH F GRIBAUSKAS. Sekretorius

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS

Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai ta ūpo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metų.
Dykai dovanėlės su 
naujom sąskaitom.

Turtas $5,500,000.00
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PITTSBURGH, PA- CAMBRIDGE, MASS. A. f A.

šventojo Vardo draugija
Šv. Kazimiero parapijos Šv. 

Vardo draugija gruodžio 14 d. 
ėjo organizuotai šv. Komuni
jos per 8 vai. Mišias. Po to tu
rėjo savo metinį susirinkimą, 
kuriame išsirinko naują vaidy
bą: pirm. — Harrv Wassel. vi
cepirmininkas—Edvardas Bra
zauskas. sekretorius — Bardzi- 
lauskas. iždininkas — Albert 
Johnson ir maršalka 
kas.

Buvęs pirmininkas 
Petraitis, gražiai ir 
vadovavęs draugijai
ėjusius metus, dėl savo tarny
binių pareigų nebegalėjo to- 
liaus būti pirmininku.

28 d. 10 vai. šv. 
bažnyčioj kun. P. 
laikys iškilmingas

— Žiau-

Bronius 
sumaniai 
per pra-

Iškilmingos Mišios
Gruodžio 

Kazimiero 
Šarpnickas 
šv. Mišias.

Tai yra vienuolis pranciško
nas. neseniai įšventintas į kuni
gus.

Apie šykštumą
K. V. Karaveckas gruodžio 

14 d kalbėjo per vyčių radiją 
apie šykštumą.

Atsiveria akys
Kai kuriems Pittsburgho lie

tuviams komunistams jau ima 
aiškėti, kokį baisų darbą jie 
dirba, ir jie jau nuo komunistų 
pasitraukia ir ima prieš jį net 
kovoti. Geriau vėliau, negu nie
kada... Rep.

Susirgo
Šiomis dienomis susirgo kun. 

kleb. Pr. Juškaitis, P. Radai- 
tis, S. Luinienė, U. Vaišvilie
nė, O. J. Tamulinas. J. J. lau
kaitis jau kelinti metai kaip 
serga.

stą Bostone sausio 9-10 d.d., 
turime dalyvauti, nes ten bus 
svarstomi labai svarbūs įeika- 
lai.

MIRĖ
Real Estate

Kvies žymius valstybininkus
I būsimą Vasario 16-sios mi

nėjimą Pittsburghe vietos Alto 
skyriaus taryba nutarė kviesti 
Pittsburgho miesto burmistrą 
Laivrence. kongresmaną Fulto- 
ną ir senatorius Duff ir Mar- 
tin. Minėjimas įvyks Piliečių 
Klubo salėje, Jane St., 1953 
m. vasario 15 dieną.

L STUKAS GAINIOJA 
ALIASKOJE

Lietuvių Radijo valandos ve
dėjo J. J. Stuko jauniausias 
brolis, kuris dabar tarnauja

Naudinga ir patogu
Jei pittsburghiečiai norite su

žinoti tikslų laiką, skambinkite 
telefonu: GR 14501: jei norite 
sužinoti apie orą .skambinkite 
WE 71212.

GERA NAUJIENA APIE
ASTMĄ

Ar astma gera naujiena? Ne. bet' 
pranešama, kad vaistai PENNYL tei
kia greitą, nuostabų palengvinimą 
sergantiems atsma. Pranešimas sako, 
kad šie nuostabūs vaistai sulaiko ast- 
matiškus švokštimo, kosulio, dusulio, 
sunkaus kvėpavimo priepuolius. Dau
gelis vartotojų, kurie anksčiau nuo tu 
priepuolių nusilpdavo ir gandydavo 
orą. dabar su džiaugsmu pareiškia, 
kad po keletos šių vaistų dozių, gau
ną. tikrą palengvinimą.

Jei ir jus vargina astma bei astma- 
tiškas kosulys ir kraujo susitvenkimas. 
tuojau nusipirkite PENNYL. Galite 
gabti specialia kaina, jei atsiusite šia 
atkarpa i Oregon Drug Products. 
Dept. 604. Peekskill. N. Y. Jums atsiųs 
dvi $3 vertės bonkas už $5 su $1 nuo
laida nuo reguliarios kainos.

Jūs neprivalote siųsti pinigus, su
mokėsite paštininkui, kai pristatys. 
Bet užsisakvkite tuojau, nes vaistų 
kiekis specialia kaina yra ribotas.-

Iš Balfo veiklos
Gruodžio 14 d. Balfo 60 sk. 

pasitarime paaiškėjo, kad iždo 
sekretorius A. Daukantas dau
giausia surinko drabužių, mai
sto, avalynės ir kt. Taip pat ir 
pinigų dažnai gaudavo iš J. Pu- 
zino ir Apol. Burokienės. Per 
6 metus, siuntinius persiųsda- 
mas tremtiniams, savų pridėjo 
70 dol. Centrui siuntė daug 
drabužių ir avalynės, taip pat 
daug maisto ir drabužių pa
siuntė tiesiai tremtiniams.

Skyriaus valdyba dėkoja A. 
Daukantui už šią nuoširdžią 
darbuotę tautos labui.

— A. Daukantas prašo pa
gelbėti ir padėti sudaryti dėžes 
siuntiniams, šalpos darbas yra 
šiuo metu pats svarbiausias. 
Tad gali pagelbėti ir vyrai ir 
moterys.

Prašome lankytis į Balfo su
sirinkimus. nes valdyba viena 
negalės daug ko nuveikti.

— Balfo seime, kuris įvyk-

Aukojo bažnyčios remontams.
Bažnyčios dažymui aukojo:

A. Daukantai — 50 dol., Zin- 
kų šeima — 10 dol., Apol. Bu- 
rokieaė — 10 dol.

Barbora Sasnauskienė, 
gusi 4 metus. Buvo pašarvota 
laidotuvių direktoriaus A. O- 
virkos koplyčioje, palaidota 
gruodžio 15 d. iš Nek. Pr. P. 
Šv. lietuvių bažnyčios. Paliko 
savo vyrą, sūnų, marčią ir 
dukterį.

sir-

Karšt. Patr.

Liudvikas Stukas

1

I1

RAY’S LIQUOR STORE 
JUOZAS ir IZABELE MISIŪNAI, savininkai 
103 55 Leffers Bhd., Riehmond Hill, N. Y. 

Tel. VIrginia 3-3544,
Sveikina savo klijentus šv. Kalėdų proga. 

Šventėms parduoda ir pristato į namus įvairių 
gėrimų—yra ir Krupniko.

3 EI m Speciąls—L. I,
Atskiras 7 kambarių namas, šildo

mas alyva, sklypas 25x100. fiaklytuvas, 
skalbiama mašina ir kiti reikmens. 
Ar įvairūs patogumai. Už 3 Mokų Ind. 
subway.

Atskiras 6 kambarių bungalow, 
baigtas rūsys, 1*» vonios, aliejum kū
renamas karšto vandens šildymas. 
Sklypas 50x100. Arti visi patogumai. 
$10,500.

2 šeimų, 6 kambarių, tuščias, ang
lim kūrenamas karšto oro šildymas. 
$10.990.

ELM REALTY
86-19 B’uay, EiniteurKt. L. L 

Atdara sekmadieniais
HI 6-3843

CYPRESS HILL

3 Family Brick. Steamheat 17 large

rooms — 1 floor vacant.

APIegate 7 6115

Help wanted—Malė
American

Display

Ship Building 
Company

NEEDS

i*i M u. M i*]

4
4
4
4

SHIP FITTERS

RIVITERS

KALĖDOMS
GINKŲ SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE, 

KURI DABAR ATDARA KASDIEN, 
GALIMA GAUTI: ’

Vardas ir pavardė

Adresas ......................

ŽILI PLAUKAI PRANYKSTA 
BE DAŽYMO

Puikus mišinys yra galimas dabar 
gauti, kuris pakeičia jūsų plaukus at
gal i natūralia tamsią spalvą, beveik 
kaip magiškai. Vartojant kasdien per 
trumpa laiką, palengva, ir stebuklin
gai pasikeičia žili i natūralią—atro
dančia spalva, šis n^ra skubus dažas. 
Atsiminkite, kad tamsūs plaukai jau
nina išvaizdą.

Jei jūs norite išmėginti šj nepapras
ta mišini be jokios rizikos tiktai pa
siųskite šia iškarpa i TRYSAN CO.. 
Dept. 615. Peekskill. N. Y. Jie atsius 
jum® du $2.50 vertės buteliukus už 
$4.00 plūs 80 centu taksu mokesčo ’ 
Tai yra $1.20 nuolaida nuo reguliares 
kainos. Jei. kaip jūs pavartosite pagal 
nurodymus, ir nebūsite patenkinti dėl 
kokios nors priežasties, jūsų pinigai 
bus pilna: gražinami.

Pavardė .......................................................

Dėdės Šamo kariuomenėje A- 
liaskoje, šiomis dienomis tiek 
pasižymėjo gražiu savo balsu, 
kad iš šešių parinktų solistų 
jam buvo pavesta išpildyti 
Hendelio “Mesijo” oratorijos 
tenoro partiją. Oratorija su 
simfoniniu orkestru bus stato
ma gruodžio 29 d. Aliaskos did
miestį Anchorage.

Liudvikas Stukas taip pat 
priklauso Elmendorf bazės ka
talikų kareivių chorui ir daž
nai pre mišias gieda solo. Sek
madieniais kariuomenei ren
giami koncertai. Juose Liudvi
kas dainuoja ne tik kitas dai
nas, bet kartu stengiasi įpinti 
ir lietuviškų dainų.

Anchorage mieste yra visų 
tautų šokėjų grupės, Liudvi
kas Stukas pakviestas lietuvių 
grupei vadovauti. Jis džiaugia
si. galėdamas sutikti savo 
draugus P. Plungį. Kontravi- 
čių, Dulkytę, gailestingąją se
selę Žaldarytę ir kitus 
kos lietuvius.

Negalime užmiršti. 
Liudvikas Stukas yra
“Rūtos” ansamblio organizato
rius. (Šį ansamblį mes girdime 
kas šeštadienį). Liudvikas yra 
gabus pianistas, ne kartą a- 
kompanavo tokiems daininin
kams kaip Ivanauskui, Jonuš- 
kaitei ir kit.

Liudviką Stuką sveikiname 
ir linkime kuo geriausio pasi
sekimo muzikoje, kad greitai 
sugrįžtų ir vėl su mumis dar
buotųsi. Muz.

Alias-

Adresas
Miestas Valstybė

f 4 45
MM 5-50 H

I ■> s<>« <> ■ «

JACKJ STUKAS
Didi Klonius 

1264 WHITE ST 
HILLSIDE.N.J
* 111. •

VVAVtRIY

M() 5525

Steady Employment 
High Starting Rates 

Vacations, Paid Holidays 
Excellent Working 

conditions

JEI DAB NETURI. ĮSIGYK ĮDOMIA 
KNYGA

NUO IMSRĖS IKI 
ORINOKO

(PER FAKIRU 2EME> 
parašytą A. Sabaliausko.

šioje knygoje rasi lietuvio misijo- 
nieriaus patyrimus ir išgyvenimus ke
liaujant per svetimus kraštus ir tau
tas. Ten ypač plačiai kalbama apie 
paslaptingąją INDIJA—fakiru ir 
tūrių dešimčių milijonų dievaičių 
me.

Kaina 52.59 (USA)

ke
že-

Pavieniai ir platintojai ją gali gauti
pas

MR. E. D AMBRAI SKA.
4541 So. Talman Avė.. Chicago 32, III.

USA

JVVVWWe^Z^VWVWVVVVWe

“Pirmiausia užeik pas Adomų’ 
Būsi

VISAIS 
REAL

greitai ir mandagiai 
aptarnautas.

SAVO DRAUDIMO IR 
ESTATE REIKALAIS

Adam Real t v Co.
1144 EAST JERSEY ST.

ELIZ., N. J.

Adam Stankūnas EL. 4-1570

kad 
mūsų

Parduodami 
NAMAI 

PIGUS. GERI, GEROJ VIETOJ 
RIDGEWOOD—6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai: 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai: WOODHAVEN 2 
šeimoms medinis namas, abudu 
aukštai (florai) tušti pirkėjui: 
EAST NEWYORK — kampinis 
namas su saliūnu. restoranu ir 2 
šeimoms viršuje tušti kambariai. 
Gera proga, kas nori įsigyti na
mą ir bizni, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VASTŪ NAS 
REALTY and INSURANCE 

108-07 Libertv Avė.
Riehmond Hill 19,L.I., N.Y.

Tel. Virgiui* 8-2289

įvairių, lietuvių dailininkų pieštų, kalėdinių atviručių 
lietuviškais žodžiais. Taip pat angliškų atviručių. 

(Tuzinas už vieną dolerį).

su

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

532 Grod SL, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Išvežiojame i krautuves ir

Apply:

EGLUTĖMS PAPUOŠALU, IMPORTUOTU IŠ EUROPOS.
DIDŽIAUSIAS

KALĖDINIŲ DOVANŲ PASIRINKIMAS: 
SALDAINIAI SPECIALIAI PARUOŠTOSE DĖŽUTĖSE, 

ĮVAIRIOS KIŠENINES PLUNKSNOS, 
DOVANOS VAIKAMS IR T.T.

r

CINKŲ SALDAINIŲ KRAUTUVĖ
495 GRAND STREET

EVergreen 4-9293 Brooklyn 11, N. Y.

»: >: >:»: >: »:
»:
»: »: »: >:
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191-301 GANSON ST.

BUFALO, N. Y.

R O OF E R S
ASBESTUS MEN

Steady Year Round 
Union Men Only

Horton Avė. Lynbrook
LY 9-0616

f Savo gerbiamus pirkėjus
KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

f širdingai sveikina

I MARIJA ŠAULIENE,
t Maisto produktų krautuvė “NERINGA,” 61 Lafayette St., f Paterson, New Jersey — Tel. LAmbert 5-9526.
| Kas geriausiai primins šventes? Ogi skanūs, lietuviškai g pagaminti sūriai, dešros ir skilandžiai, gaunami tik 
• “Neringoje.”

i

ALOIS 1?. SCIIM ARTZ. M. D.
(Buvę.® Fuenfkirchen Gimdymo Pagalbos Poliklinikos vedėjas)

Norite "eros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ: norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

I

I

Gimdymo pagalba > moterų ligos, 
gydymą* hormonų liaukų išsiliejimų atveju.

Priima: 12—3 vai. pp.
7—9 vai. pp. ir susitarus

. ___
‘ I4T8ENECA AVĖ., kampas Myrtle Ave„ Ridgeunod.

Tel. HE 3-9444 BROOKLYN 27, N. Y.

★
★

★
★

A B R A M S
228 Broadvvay. Brooklyn, N. Y., (kam
pas Roebling St.), pirmiau buvo 391 
Grand St., Brooklyn, N. Y., kuris jums 
maloniai patarnavo per 30 metą, 

skelbia
PRIEŠŠVENTINI ISPARDAVIMA 

pilnai aptarnaujanti vyrus Ir moteris. 
Geriausios vilnos paltai ir kostiumai, 
naujausio šilko suknelės ir kt. Dydis 
12—20; 36—50. Ateikite su šiuo skel
bimu ir gausite 10% nuolaidos. Mes 
kalbame lietuviškai. TeL EV 9-4654

MILLING MACHLNE HANDS 
MACHINISTS

Expd in setting-up Horrizontal & Ver
tiesi Miller from blueprints. 53 Hour 
Work — Top Rates. Many employee 
benefits. Bonus for nite work.

PREMIER
TENTTLE MACHINERY CO.

251 Lee Avė. EV. 7-4846
IND GG Line to Flushing Avė. Sta.

SEASON’S GREETINGS 
TO ALL

WILLLAM DUGAN 
PLUMBING CORP.
1376 Nelson Avenue 

Bronx, N. Y.
SEASON’S GREETINGS 

To Our Patrons and Friends 
PARK DINER 

(Open 24 Hours)
HOME COOKED FOODS

144 New Dona
Tel. DO 6-2947 Statėm I.Uaad, N. Y.

SEASON’S GREETINGS 
TO ALL

Help wanted Female
SIUVĖJOS prityrusios siūti sukneles

ir mokančios dirbti specialiomis ma-

šinomis. A. aad J. Drena Cn. 64 Main 
e -r ~

St., Yonkers, N. Y.

MERROW OPERATORĖS 
patyrusios dirbti prie vaikų megstukų 
Pastovus geras atlyginimas. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis: Flushing 
Knitting Mills. 1630 Stephen St. 
(Ridgewood>. Brooklyn.

Tel HE 3-5446

TTPISTSNOTRE DAME ACADEMY
Grymeo Hill, S. I.

Residence and Day School from 
Kindergarten Through High School

KEY PUNCH OPERATORS

Wanted Immediately for Insurance 
Operations. Pleasant working 
tions. Full Sočiai Benefits. 
commenserate w ith ability. 
Reading 5-4321, Ext. 274

Accounts

Credited and 
Compounded 

Quarteriy

JOlN OUR NEW CHRISTMAS CLUB NOW

Latest
Interest

Rate

SEASON’S GREETINGS 
To Our Friends & Patrons 

CHRIS DINER & 
COCKTAIL LOUNGE 

Joseph & Lewis Pate, prop. 
4111 Hytaa lHvd.

TeL HO 6-4887 Statėm IMand, N. Y.

condi- 
Salary 
Phone

co.

A Year
Regular Savings

Interest starts the first of the month 
on sums from $25. to $10.000.

Deposits nade on or before January 10. April 
July 10. a,id October 5 will draw interest from the 
first of such monlns if left to the ęnd of the 

ųuarterly dividend period.

On

5,

SAVINGS BANK^
135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 

Up to $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

★
★
★
★
★

SEASON’S GREETINGS 
For a Very Merry Chrfcrtma* 

A Happy New Year 
S. I. RAMO HOSPITAL 

John F. McGillivray 
1841 Casttaton Avė.

Tel. GI 2-4544 Statėm IMand, N. Y.

X-MAS A NEW YEAR GREETING 
from

MACKEY’S CIIĖTON 
BAR A GRILL 

Delicious Sandwiches at all times 
838 Bay St. Statau Mand, N. T.

Telephone: GI 7-9164

REIKALINGOS SIUVĖJOS
geresnės rūšies drabužiams. Nuo

latinis darbas, geras atlyginimas. 
Kreiptis (vienas blokas i rytus nuo 
Boston Rd. and Tremont).

TRESTINA
2444 Bronv St - Bx DA 8-4754

MOTINAI PAGELBININKft
Lengvai namų ruošai, 5 dienos sa

vaitėje. nakvynė vietoje. Privalo šiek 
tiek mokėti angliškai. Mėnesiui $90.

Trief. Ytaken 5-4281

■

Merry Ch risimas A Happy Nevv Year

WAGNER’S GARAGE
REIKALINGOS SIUVĖJOS

patyrusios Slnger mašinomis uždėti 
apykakles polo markiniams. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis: 
PEETTE KHMHE GARMENTS, 454 
E. 148th St., Braaa (M ftoer).

IšNUMOJAMAS puikus saulėtas 
butas ir du atskiri kambariai su 
patogumais geroje vietoje, gra
žiame name, prie partio, arti 
susisiekimo linijos. Kreiptis nuo 
12-8 v. p. p. 22 Irving Avė. 
7-tas įėjimas.

Investuokite j Mt TU AL FUNDS. h 
formacijų reikalu kreipkitės į atsto 
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt & Co. 111 Broadway. room 515, 
Nevv York 6. N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.

IEŠKOMA MOTERIS, norinti, 
gyventi už miesto ir atlikti na
mų ruošos darbus. Amžius — 
apie 50 metų. Kreiptis į Admi
nistraciją.

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. CINKUS, DtrektortaB 
Trečiadieniais 9. 30 vaL vak—WWRL 1900 kc—-5000 w

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZAVITAS 
Murikos Dir.

J. P. CINKUS
Direktorių*

J. VALAKAM
Pranešimų Dir.

MEGZTUKU DIRBĖJOS patyrusios 
megztuku gamyboje. Nuolatinis dar
bas. geras atlyginimas, puikios darbo 
sąlygos—pertraukos poilsiui. Patogus 
kelias. Tel. FA 4-9244.

VIRĖJOMS, NAMU DARBININKAM 
daug vietų, geriausiose šeimose, auk
šti atlyginimai. Reikalingos tuojau. 
Internattonal Employmeat Ageney,
202 E. 117 St., (corner 3rd Avė., Nevv 
York City. Tel. LE 4-0877.

U’NCHEONETTE PARDAVĖJA 
patyrusi, dienos ir nakties pamai
noms. Nuolatinis darbas, geras atly
ginimas, puikios darbo sąlygos. Kreip
tis: Longusod Loncheanette, 843 
Longvvood Ave„ Bronx.
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Artėja BALFo seimas
Kaip jau žinome, sausio 9-10 

d. Bostone, dideliame ir gra
žiame Statler viešbutyje į- 
vyksta Balfo seimas, į kurį su
važiuos iš visos Amreikos Bal
fo atstovai apsvarstyti nu
veiktus darbus ir taip pat nu
statyti gairių tolimesnei veik
lai. Visos Amerikos Balfo dar
buotojai ir organizacijos šiam 
seimui ypatingai ruošiasi: ren
ka delegatus ir ta proga skiria 
nemažas sumas Vokietijoje li
kusiems lietuviams šelpti. Vi
sos šios aukos bus įteiktos sei
mo metu.

dovauja Razvadauskas ir Mi- 
chelsonienė, spaudos komisijai 
—Mičhelsonas, banketo —adv. 
Grigalius, čia gimęs, vienas iš 
veikliausių lietuvių organizaci
jų veikėjų, programos — Tui- 
nyla ir priėmimo — Ncmaksie- 
nė.

Seimo užbaigimo proga, 
šeštadienį, sausio 10 d., tame 
pačiame Statler viešbutyje 
rengiamas banketas, kuriame 
dalyvaus ne tik seimo delega
tai, bet ir visas garbės komite
tas, Amerikos spaudos darbuo-

tojai, įvairių organizacijų at
stovai ir visi lietuviai, kuriems 
rūpi Vokietijoje pasilikusių 
lietuvių likimas ir visos Lietu
vos reikalai. Banketo metu bus 
pasakyta kalbų šalpos ir Lie
tuvos vadavimo reikalu. Todėl 
šioj Balfo šventėje laukiama ne 
tik Bostono, bet iš visos N. 
Anglijos ir tolimesnių vietovių 
lietuvių. Tai bus mūsų didelė 
demonstracija prieš Lietuvos 
okupantą.

Kadangi vietų skaičius į 
banketą yra ribotas, todėl bi
lietus prašome įsigyti kaip 
galima greičiau. Jų galite gau
ti pas Bostono Balfo veikėjus 
ir apylinkės Balfo komiteto na
rius. Prie įėjimo bilietai nebus 
parduodami.

SPORTAS
GERIAUSI PASAULIO SPOR

TININKAI 1952 METAIS
ŠACHMATAI

Ton pat raoflnrnc J. Palioką lai- 
mėjima prie* Hobaon (1951 CCLA 
sp*c. turu.). Tai Juozas Pazniokas iš 
Norvvood. Mass.

Seimo pasisekimu rūpinasi 
garbės ir darbo komitetai. Į 
garbės komitetą įeina ■ J. E. ® 
Bostono arkiv. Cushing, prel. St 
Pr. Juras, Lasvrenco lietuvių M 
parapijos klebonas ir kun. F. g 
A. Virmauskis,. Bostono lietu- «. 
vių parapijos klebonas: nuošir- M 
dus Balfo bičiulis ir rėmėjas, Jg 
naujai išrinktas gubernatorius «■ 
Herter, gubernatorius Dever, M 
senatorius Lodge, naujai iš- 
rinktasis senatorius Kennedy, W 
Bostono majoras Hynes, Lie- gi 
tuvos konsulas Bostone Šalna, K 
Bostono imigracijos šefas iK- 
Miss O’Connar ir Kalinauskas, gi 
čia gimusios lietuvių kartos vi- 
suomenininkas, advokatas. Vi- “ 
si šie asmenys yra žinomi ne gi 
tik Bostone, bet ir visoje Ame- V 
rikoje. Jie yra daug kartų pa- sf 
dėję Lietuvos laisvmimo rei- m 
kaluose ir taip pat nuoširdžiai 
gina mūsų bylą.

Seimui rengti komitetui va- Df

P. Gaovytas
World Sport, Anglijoje leidžiamas 

žurnalas, pravedė atsiklausimą visų 
žymiųjų sporto periodinių leidinių 
ir neseniai paskelbė Šių metų 10 
geriausių sportininkų.

Pirmą vietą užėmė žymusis Emil 
Zatopck it Čekoslovakijos. Jis labai 
gerai pasirodė olimpiniuose žaidi
muose. laimėdamas 3 aukso meda
lius. II v. atiteko amerikiečiui B. 
Mathias. kuris laimėjo dešimt kove. 
Tai antras kartas iš eilės kad šis 
jalmuolis laimi aukso medali šioj 
nepaprastoj sunkioj Sakoj. Žymioji 
australė Marjorio Jackson. kuri tik
rai neturėjo konkurenčių olimpinių 
žaidimų metu, laimėjo III vietą. Šią 
moterim pasaulyje. Po jos sekė 2 
teniso žvaigždės: australas Frank 
Sedgman ir amerikietė jaunoji Mau- 
rean Connolly. VI vieta buvo paskir
ta W. Churchiliui už jo nepaprastą 
žymią ir drąsią kovą prieš visas dik
tatūras. Tas teisėtai iššaukė sporto 
spaudos nepasitenkinimą įvertinimu. 
Po jo sekė brazilas A. F. Da Silva, 
trišuolio meisteris.

K. Jakttaa (Chicagos lietuvių ko
mandos dalyvis) pažymėtinai greit 
padidino savo Postai Ratingą. Chess 
Review. rugp. nr. skelbė 1300. o lap
kričio nr. jau 1404. Tai (vyko po 
Jauto laimėjimo dukart prie Go- 
tham (lSSS-Claat Toum., paskelbta 
CReview, spalių nr.).

Tha Cbm ComponSent, lapkričio 
nr. skelbia K. Merkio laimėjimus 
Grand National turnyro 2-am rate 
prie* N. Raymond ir Hario* Daly. 
Paataraaia yra buv. New England ir 
Maaa. Statė meisteris.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

(A. Puzarauskas. A. Mylc. J Žmui- 
dzinas ir V. Sirvydas) sėkmingai 
rungiasi prie* vietos kanadiečių B 
komandas. Stipriausias taškų rinkė
jas yra A. Puzarauskas.Montrralin lietinių R komanda

M

i į i
I The BROCKTON NATIONAL BANK

»

ATHERTON 
FURNITURE CO.

41 Centre Street 
Brockton, Mass.

Tel. — 393

Pr. M-kas Main Office

Camprllo

Belmont Street

«£ g| Linksmy Kalėdų Švenčių!
O

* 

s

. 90 Main Street
1098 Main Street

27 Belmont Street

AAA

Member Federal Deposit Insurance 
Cor|H>ration

MŪSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI
SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO
IR KARTU

LAIMINGŲ 1953 METŲ

☆

BRIDGEVATER YORKERS
CO-OP.ASSOGINC.

MANUFACTURERS OF
MEN’S GOODYEAR DRESS SHOES

į F 
į F

F
J * 
h #5 F 
į F 
i
6 F

A mosi
MERRY CHRISTMAS 

and a troly 
HAPPY NEW YEAR

☆
to all our members and friends, 

who, likę aurselves, believe, 
that happiness thrives on thrift.

4
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4
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Bridgewater, Mass.

GOULD’S GARAGE

40 Ijegion Parkaay I 194Tel. Brockton

☆

Tel. 6-1417

ŠILDYMO SYSTEMOS ĮTAISYMAS 
ir jos reikmenų pardavimas

SADICKS’ HARDWARE

Federal Savinos
MSD LOAN ASSOCIABOM Of MOCKVOMPilnas

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

Šie Nauji Metai mums yra šimtas antrieji! 
Mūsų metinė šventė su keturiom krautuvėm gėrybių 

vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo yra 
Jordan’o Mėnuo Bostone.“

Ateikit!

Savo gimtadienio proga mes norim 
pasveikinti senus draugus t 

ir susitikti naujų!

F
F
F
F
F
F
F
F
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F
F
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F
F
CaUtttK H te te te te te te te te tete. te te te tetete tetete tet?

90 MADISON STREET 
WORCE8TER, MASS.

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLUOS KRAl TI Vft.

CENTRAI. HEAT1NC, COMPANY

549 Park Aveaur Worccster, Masą.
Tel. 3-4990

*

AS11MONT SERVICE STATION
ZendzianV

S. Barasevičius Ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1CIUS 
Lakletuviti Direktorių.

TeL SOuth Boston 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
-- ,*,* — Ma«a A^'IbesUrasUJųv.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Dfrektarius 

ir Balsamuotejas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dienų ir naktį

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridgc ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir j kitus miestus.

Linksmy Kaledy 
švenčiud.

THE ORANGE NATIONAL BANK
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MILLBURY STREET 2
TH. 6-0842 Worcroter, Ma«*. g

4
Reikale šaukite: Tel. TR 9-94M

Orange, Massachusetts
Member or The F. D. I. C. Corp.

7
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LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGU 

NAUJŲ METŲ!

Middleboro Gw>perative Bank
I

OUR CHRISTMAS STOCK OFFERS YOU 
WIDE CHOICE IN GIFTS THAT ARE 
BOTH PRACTICAL AND BEAUTIFUL

9 
9 
9 
9

9
9
9
9
9

9
9

9
9 
9
9
9 
9
9
9
9
9
9 >: 
9

9
9
9
9

Irom, Toastcrs, Coffee Makers, Mixrrs, 
Blanke t*, Heat ing Pads, Hair Dryera, 
Beaneriea, Broilrrs, CasseroleK, (om 
Pcppers, Fryers, Sandvvkh Toasters 
Table Stovės, Maffle Irom, Ijimps for 

Emery Purpow,

North Abington Co-opcrativc Bank jjb
M

vNU ABLNGTON, MASS.

TRUMBULL OIL CO 
ALEX SAMIA.

Biznio vedėjas

“THE BANK FOR THRIFTY 
SAVERS AND HOME OWNERS’ 

FIRST MORTGAGE 
LOANS 

GRANTED TO BUILD, BUY 
OR REMODEL

RESIDENTIAL PROPERTY’

1 :< 
WorB«iten Mmb. MĮ

5 :c £ :< :c
:<

į?:«
230 FRANKUN STREET J

WORCFSTER, MASS. J J

— ALSO —

RANGĖS, REFRIGERTORS, U’ATER HEATERS

BROCKTON EDISON COMPANY
•M*. Ii' •

PHONE 3700
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DARBININKAS
BALFo VAJAUS KOMITETAS 

DĖKOJA

PAMALDOS PER KALĖDŲ 
ŠVENTES

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje. — Bernelių mi
šios 12 vai. naktį. Kitos mišios:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12:15 vai. 

Per Naujus Metus pamaldos 
kaip ir sekmadienį. Kūčių die
ną išpažinties klausoma nuo 
4 iki 6 vai., nuo 7,30 iki 9 v.įv., 
prieš N. Metus: nuo 7:30 iki 9 
vai v.

Apreiškimo parap. bažnyčio
je.- Bernelių mišios — 12 vai. 
naktį. Kitos mišios: 6 30. 7, 
7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:- 
30, 11, 11 30 ir 12:15 vai. Iš
pažinties klausoma Kūčių va
kare nuo 3 iki 6 ir 7 iki 9 vai.
v.

Maspethe parap. bažnyčioje: 
Bernelių mišios—12 vai. nak
tį. Kitos mišios: 8, 8:30, 9, 9,- 
30, 10, JI, 12:15. Mišparų ne
bus. Išpažinties klausoma Kū
čių vakare nuo 3 iki 6 v. ir nuo 
7 iki 9 vai. v.

Aušra Vartų parapijoje: 
Bernelių mišios — 12 vi. nak
tį. Kitos mišios: 8, 9, 11, 12:15. 
Išpažinties klausoma nuo 12 i- 
ki 2 v. dienos metu, 4-6 vaL ir 
nuo 10-12 naktį.

Ateitininkų Naujųjų Metų 
sutikimas

Praeitame Darbininko nu
meryje buvo įsibrovus korek
tūros klaida, kad ateitininkų 
Naujųjų Metų sutikimas įvyks 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje. Pataisome tą klaidą: su
tikimas įvyks Apreiškimo pa
rapijos salėje. Programa prasi
dės 10 vai. Staliukai užsakomi 
iš anksto Apreiškimo ir An
gelų Karalienės parapijų raš
tinėse.

Literatūros ir muzikos 
vakaras,

rengiamas studentų ateiti
ninkų, įvyks gruodžio 27 d. 6 
v.v. Angelų Karalienės parapi
jos salėje, kamp. Roebling ir 
So. 4th Sts.

Didžiojo Nevv Yorko lietuviai 
jau trečią kartą iš eilės, orga
nizuotai dirbdami suruošė di
desnio masto BALF Vajų.

Aukų lapais ir dėžutėmis, 
rinkliavomis bažnyčiose, kon
certo leidiniu, laimėjimu kny
gelėmis, koncerto bilietais, 
koncerte surinktomis aukomis 
ir vajaus metu j Centrą pri
siųstomis aukomis Vajaus Ko
mitetas iš viso gavo $8,730.86.

Ši graži suma surinkta tik 
vieningo darbo dėka. Todėl 
Komitetas nuoširdžią padėką 
reiškia visiems prie to vajaus 
prisidėjusiems.* Ypatingai Ko
mitetas dėkoja:

Balfo Nevv Yorko Apskričiai, 
bendram vajaus darbui sukvie
tusiai visų patriotinių lietuvių 
draugijų atstovus ir veikėjus.

Metropolitan Operos solistui 
Algirdui Braziui, pašventusiam 
sayo brangų laiką, pirmininka
vusiam ir surinkusiam dau
giausia aukų $347.00).

Didžiojo Nevv Yorko lietuvių 
parapijų klebonams ir jų pa
galbininkams, talkininkavu
siems aukas renkant ir leidu- 
siems chorus dalyvauti pabaig
tuvių koncerte.

Postų vedėjams, išsiuntinėju- 
siems ir surinkusiems lapus bei 
dėžutes ir aukas, taip pat spau
dos, radio, leidinio, laimėjimų ir 
bilietų platinimo komisijoms.

Choristėms ir choristams, 
padėjusiems salėje rinkti au
kas.

Visai lietuvių spaudai už tal-

Radio programų vedėjams: 
Juozui Ginkui ir Jokūbui Stu
kui už radio pranešimus.

Kan. Dr. J. B. Končiui už 
pamokslus bažnyčios aukų rei
kalu.

kalbėjusiems . per radiją: 
pfeL J. Balkonui, kan. J. B. 
Končiui, Algirdui Braziui, Vy
tautui’ Stašinskui.

Juozui Boley, parūpinusiam 
laiko WNYC ir WNBC radijo 
stotyse.

Aitvarų Kvartetui ir jo vedė
jui A. Kačanauskui, dainavu
siems per BALF programą 
WNYC radijo stotyje.

Chorams: Apreiškimo, Ange
lų Karalienės, Viešpaties Atsi-

MUMH

8

IEŠKOMI

Dr. Joseph Žabner
AKIŲ GYDYTOJAS

35 E. 7th St, N. Y. Oty

VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-730

JOHN DERUHA, M. D.
Ir kM« Incw» :
tarimo valandos 10-3 ir A* |

mainymo parapijų ir Operetės 
bei jų vedėjams: Povilui Sakui, 
Pranui Dulkei, Antanui Vismi
nui ir Mykolui Liuberskui.

Solistams: Barbarai Darlis, 
Marijonai Kižytei ir Antanui 
Sniečkui.

Painistui Aleksui Mrozins- 
kui. Kalbėtojams salėje: kan. 
Dr. J. Končiui, klebonui kun. 
Norbertui Pakalniui, Vytautui 
Stašinskui ir L. Dymšai.

Jokūbui Stukui, vedusiam 
programą.

Kunigams klebonams, drau
gijoms, profesionalams, biz
nieriams, pasiskelbusiems pro
gramoje.

Nevv Yorko kaimynams: 
Yonkers, N. Y. ir New Jersey 
(bei čikagiečiams, aukojusiems 
per A. Brazį) talkininkavu
siems ir prisidėjusiems prie 
vajaus darbo.

O didžiausias dėkų: aukų 
rinkėjams, koncerto ir laimėji
mų bilietų platintojams, leidi
nio skelbimų rinkėjams, au
kotojams ir visiems atsilankiu
siems į koncertą ir pirkusiems 
laimėjimų bilietėlius bei nuo
širdiems komiteto talkininkams 
— BALF centro darbininkams.

& metinis vajus sutelkė gau
sų būrį darbuotojų, parodžiu
sių tikrą vieningumo pavyzdį. 
Tegul tad tas vieningumas pa
lieka kelrodžiu ir mūsų ateities 
darbams.

Didi. New Yorko BALF 
1952 m. Vajaus Komitetas

STUDENTŲ SUVAŽIAVI
MAS NEW YORKE »

P. J. BAGDANA VIGUS, M. D
GYDYTOJ AR B CHIRURGAS

Skaidraus Džiaugsmo Visiems!
Kristaus Gimimo šventėje ir per Naujuosius Metus su 

malda ir geriausiais linkėjimais sveikiname visus mūsų 
Kongregacijos Bičiulius, Rėmėjus ir Geradarius.

Trokšdamos visus apdovanoti šių švenčių proga, pra
šome Viešpatį laiminti Jūsų gyvenimą ir darbus 1953 me
tais. Ta intencija, pradedant pirmąja Kalėdų diena ir bai
giant Naujaisiais Metais, bus atnašaujamos giedotinės šv. 
Mišias.

Įsikūnijusi dieviškoji Meilė tepripildo visų mūsų gyve
nimą džiaugsmu ir meile.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,

Nek. Pr. Šv. M. Marijos Seserys

Kūdikėlio Jėzaus Gimimo šventės proga 
sveikinu parapijos kunigus —

KUN. J. ALEKSICNĄ, 
KUN. V. DABUŠĮ, 

KUN. V. PIKTURNĄ
Taipgi visus Brooklyne gyvenančius lietuvius pranciškonus, 
visas draugijos nares, drauges bei visus pažįstamus. Vi
siems dėkoju už pagalbą draugijai pereitais metais. Visiems 

linkiu Dievo palaimos, sveikatos ir pasisekimo 1953 metais.
ONA SUEVIČIENft —

Angelų Karalienės parapijos 
Amžinojo Rožančiaus Draugijos Pirmininkė

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30. E. 60th St Near Yerk City

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
iežt. nuo 5 iki 8 v.v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

Studenty ’ Ateitininkę
Literatūros ir Muzikos Vakaras

BROOKLYNE,
įvyks &E&TADIENĮ, 1952 M. GRUODŽIO 27 <L, 6 v. vak.

ANGELŲ KARALIENES PARAP. SALEJE 
(kampas Roebling St. ir So. 4th St.)

PROGRAMOJE: studentai newyorkiečiai ir atvykę iš 
Bostono, Brocktono, Philadelphijos ir kitų Amerikos mies
tų. Tarp jų: Aldona Kepalaitė, Aušra Bendoriūtė, Kęstutis 
Keblinskas, Antanas Sužiedėlis ir kiti.

VEIKS BUFETAS. ĮŽANGA $1—
Po programos ŠOKIAI, grojant A. Kačaaausko kapelai.

Kučinskaitė, Ona, iš Šakali
nės k., Gaurės v., Tauragės ap.

Kundelytė, Bronė, iš Romiš- 
kių k., Obelių v., Rokiškio ap.

Kutka, Edward, kilęs iš Ši
leikų k., Vyžuonų v., Utenos 
apskr.

Lackner, ar Rachner, ište
kėjusi MAŽA*?. ar MARZAT, 
Johanna, iš Lietuvos, “Gross- 
Schellerin”.

Mačiūnas, Kazimieras.
Marzat, ar Mazat, gimusi 

Rachner, ar Lackner, Johan
na, iš Lietuvos, “Gross-Schel- 
lerin”.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į;

o*o ■' ' 7~*j — g; ^o<~~~~~~~~hOC , ~i t. 1 1 'g •••---------- ------------------------------- -

CONSULATE GENEKAL 
OF LITHUANIA 

41 W. 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
JA* gulte mokėti brangiau, bot 
jūs negalite suruošti geresniu 

laidotuvių.

3250 
ąžuolinis 
karstas

Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime dideli pasirinki
mą karstų.

Audeklu dengtas .... nuo 3 95
Ąžuolinis .................... nuo 3250
Mahagoni med........... nuo $495
Metaliniai ................ nuo 3385

Nemoka et koplyčia 

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Avė.
Telefonas EVergreen 7-8479

PARDUODAM NAMUS |
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Ric^mond ijll

i
X
I 
X

I
.1

Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

MM Mtb Street, Weodbaven 2L N. V
TeL Vlrginia 7-1896

_■ 7. ■ ■_ *

S K URBKITE
REZERVUOTI VIETAS

Vasario 7-8 d.d. Nevv Yorke 
šaukiamas pirmasis rytiniuose 
pakraščiuose studijuojančių 
lietuvių studentų suvažiavi
mas. Dalyvauja Bostono, Nevv 
Yorko, Philadelphijos ir Wor- 
cesterio skyriai, Centro valdy
bos atstovai ir kiekvienas no
rintis dalyvauti studentas. Su
važiavimui rengti sudaryta pa
ruošiamoji komisija, kuriai va
dovauja R. Kežys (100 Cook 
St., Brooklyn 6, N. Y.). Nu
matanti iš kitur suvažiavimanf 
atvykti studentai prašomi kuol 
skubiau pranešti; jie taip pati 
prašomi patys pasistengt susi-j 
rasti nakvynę. Nesuradusiems ' 
ir iš anksto pranešusiems New| 
Yorko skyrius stengus surasti 
nakvynę savo narių tarpe.

Suvažiavimas prasidės šešta
dienį iš ryto. Programoje nu
matoma: paskaitos ir referatai 
studentų veiklos klausimais bei 
kitais aktualiais reikalais, pra
nešimai (Centro ir skyrių val
dybų), diskusijos, po to —ben
dri užkandžiai, koncertas — 
meno vakaras, dalyvaujant 
studentų meninėm jėgom, šo
kiai; planuojama iškyla. Smul
kesnių informacijų apie suva
žiavimą bus patiekta spaudoje, 
Sąjungos biuletenyje ir skyrių 
valdyboms.

Lietuvių Studentą Sąjungos 
JAV Centro Valdyba

KASKAS
BRAZIS

KONCERTUI
Sekm. Sausio 18,

3-čią vai.

Brooklyn Academy 
of Music

Lafayette Avė., 
Downtown — Brooklyn

Visi subvvay privažiuoja 
arti salės

Bilietai ($1.80, $2.40, $3.60) 
gaunami Darbininke, Gabijoje, 
klebonijose; taip pat pas J. Gin- 
kų, J. Stuką, J. Liudvinaitį, A. 
Trečioką ir pas Lietuvos Vyčių 

narius.

STOP GENOCIDE
Atlik savo pareigą. Įsigyk ir 
ant visą laišką bei siuntą kli
juok “Stop Genocide" ženkle- 
Hus. Tuo populiarinsi Lietuvos 
vardą ir jos kančias.

Surinktos lėšos bus panau
dojamos kovai prieš Lietuvoje 
vykdomą genocidą.
ženklelių ir visos “Stop 
Genocide” akcijos reikalais 
rašyti:

UmVANlAN NATIONAL 
MARTIROLOGY SECTION,

P. O. Box 1202 
Cleveland, Ohio

Tol. STagg 2-6843

Matthew P. Railas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERALROME 
M. P. Baliu — Direktorius 

AD*. Baltrūnas Baltoa 
Reikalu Vedėjas 

080 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Tek EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis
(Armakauskaa)

Graborius - Bubuaraotojm

423 Metropollntan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MI&IUNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

Savininkai 
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - LHrenriHel - Televizija - Mntaka - Sportu 

502 GRAND ST., kampu Uafou Avė. BROOKLYN, N. Y.

WINTER GARDEN 
T A V E B N, Ine.

KABARETAS, BARAS, 
RESTORANAS, 
nmCT.it! SALE 

susirinkimams, vestuvėms ir kitokioms 
puotoms. Visi kviečiami atsilankyti.

1888 MADBON STREET, 
(Prie Forest Avė. stoties) 
BROOKLYN 27, N. Y.

CRidgewood)
Tet EV. 2-8588

TeL EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšim Įvairios misos, 

ir kM maisto produk
paukštiena, driras, kumpiai
fai šiose krautuvėse:

00-88 Myrtle Avenae 185-24 Hnrnee Hatdlng Blvd
Glendale, N. Y. Fredh Mendeoi, Fkohing

218-17 Jamafaa Avenue
08-38 ForeM Aveooe Oneene VHlnge, N. Y.
BMgesvud, N. Y. 170 Rocibnoajr Avenue

133-30 RooeeveK Aveooe 
Floahtag, N. Y.

Vaney Stream, N. Y. 
4380 WMte Pietas Boed 

Brons. N.Y.
00-84 WeoMde Avenue 19 Wert FmtRMd

Veedrtde, N. Y. WhHe Pafins, N. Y.
MAIN STORE

8282-18 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

Dr. S. Chernoff
228 — tad Are.. N. Y. C.

<Cor. I4th St)
Telef. GRamercy 7-7887

Aitrūs Ir chonUki susirgimai 
gydomi pennicillnu. oda. hormo
nai. Kraujo ir Uapumo tyrimai.T. y., r f

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45 
8ekmddlenia»s—šuoli vtf.

iki 1 vai. >.p.

William J. Drake
(D*AGCNAS)

LIETUVIS ADVOKATAS 
85-83 HAREMAM PL 

JAMAICA, N. Y.
Tel. Jamaica 6-7272
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Tamsus spyglių žalumas ne
drąsiai lenda i š po balto balto 
blizgančio sniego. Brėžtos vėžės 
vingiuoja į tolimos bažnytėlės 
siluetą... Tokis vaizdas primena 
lietuviškas Kalėdas. Tačiau jis 
netinka Palestinai, kur Vieš
pats gimė ir augo.

Žiemą ten retai esti sniego. 
O jeigu ir iškrinta, greit su
tirpsta. Žiemos mėnesius, lap- 
kritį-kovą, greičiau ten galė
tum vadinti lietaus sezonu, šal
čiausią mėnesį, sausį, tempera
tūra tesiekia 46 laipsnių.

Betliejus buvo apie 80 mylių 
į pietus nuo Nazareto. Tai buvo 
mažas miestelis, ne daugiau 
per 2000 gyventojų. Nuo Naza
reto iki jo buvo trijų dienų ke
lias. Pagal ano laiko Palestinos 
papročius Marija greičiausia 
jojo asilu, o Juozapas vedė 
vulį, žingsniuodamas šalia, 
kelias iš pradžių leidosi į 
draelono slėnį, paskui ėmė 
ti ir kilti, ėdamas pro tankius 
miestelius ir kaimus. Pagaliau 
apie penkias ar šešias mylias į 
pietus nuo Jeruzalės du kelei
viai pasiekė savo kelionės tiks
lą.

Užeigos namai, į kuriuos jie 
ėjo ir kuriuose “jiems nebuvo 
vietos”, tebuvo ne daugiau kaip 
maža karavanams sustoti vie
ta. Tai buvo kiemas gyvuliams, 
apsuptas nišomis, landynėmis, 
kuriose keleiviai galėjo praleis
ti naktį. Kiemas buvo aptver
tas aukšta tvora nuo plėšikų, 
ir nakčiai durys tvirtai buvo į 
tą kiemą uižremiamos.

Marija ir Juozapas nebuvo 
viešbučio savininko atstumti 
dėl to savininko godumo ir pa- 
sigviešimo į turtinguosius sve
čius. Tai būtų buvę priešinga 
Rytų svetingumui. Buvo pa
prasta priežastis — kiti kelei
viai jau buvo įsikūrę užeigos 
namuose. Juozapas dėl to išve
dė iš čia savo moterį ieškoti 
prieglaudos į landynę uoloje, 
kuria naudodavosi apylinkės 
piemenys. Tokios landynės bu
vo prieglauda žmonėms ir gy
vuliams nuo lietaus ar šaltos 
nakties.

Toliau keliauti ir patogesnės 
vietos ieškoti nebuvo kada. 
Marijai atėjj gimdymo metas. 
Jėzus gimė nakčia. Lauke netu
rėjo būt šulta, nei snigti nesni- 
go. Piemenys laukuose ganė 
savo kaimenes. Nereikėjo jiems 
slėptis su gyvuliais į landynes...

Grįžusi į Nazaretą šventoji 
šeima gyveno kaip ir visi kai
mynai. Namai Palestinoje buvo 
pastatyti visi pagal veną pavyz
dį. Kaip ir šiandien, jie turėjo 
būti iš kalkinių šiurkščiai tašy
tų akmenų. Namuose buvo vie
nas kambarys viršum apatinės 
patalpos, kuri buvo lygiame 
aukštyje su gatve. Viršutinis 
namo kamabarys buvo pasie
kiamas tiesiog iš gatvės akme
niniais laiptais. Apatiniame 
kambary galėjo būti Juozapo 
dirbtuvės arba sandėlis jo įran
kiams ir kt. Jis rėmėsi tiesiai 
j rūsį kalvoje, prie kurios buvo 
namas prisišliejęs. Gyvenama
sis kambarys buvo be langų ir 
menkai mebliuotas, šviesa ėjo 
pro duris. Nebuvo jokios kros
nies. Tik prie durų židinys, prie 
kurio buvo verdama ir nuo ku
rio dūmai eidavo pro duris. Di
delė lempa kabojo iš palubės ir 
šviesdavo naktį. Tai buvo indas 
su knatu, kuriame degė aliejus. 
Po lempa stovėjo nudažytas 
stalas ir kelios kėdės. Čia 
gydavo trijų šeima.

Būdavo du kasdieniniai 
giai: pietūs ir vakarienė, 
buvo pagrindinis valgis. O pus

val-

val- 
kuri

ryčiai buvo skurdoki—puodelis 
pieno, kruopelė sviesto ar kele
tas kepinių su alyva. Duona, 
pagrindinis maistas, buvo kepa
ma iš miežių, įvairių rūšių kvie
čių ar lęšiukų. Marija kasdien 
kepdavosi duoną ar galėjo jos 
pirktis ir iš miestelio kepėjo. 
Mėsa, aviena ar jautiena, retai 
kada pasirodydavo ant stalo. 
Dažniau daržovės, pienas, sū
ris, vaisiai. Pasirodydavo ir žu
vis Iš Genezareto ežero, nors 
ji Galilėjoje buvo laikoma de
sertu. Vietoj dabartinio cuk
raus vartojo medų. Druska bu
vo arba iš Negyvosios jūros pa
krančių arba iš Viduržemio jū
ros vandens išgarinta. Vyną 
laikydavo dideliuose ožkų kai
liuose, šaltose apatinio kamba
rio ar uolos rūsyse. Iš ten atsi
nešdavo į gyvenamąjį kambarį 
mažesniuose ožkų kailio bute
liuose.

Jėzus ir Juozapas turėjo tre- 
jopus drabužius. Švelniam Pa
lestinos klimatui to pakako. A- 
patinls drabužis tiesiai prie kū
no kaip mūsų laikų naktiniai 
marškiniai. Sunkiame darbe 
kitas drabužis ir nebuvo reika
lingas. Kai apaštalai žuvavo 
Galilėjos ežere, jie buvo apsivil
kę tik tokiais marškiniais, nors 
taip apsirengęs žmogus buvo 
laikomas neapsirengęs.

Ant marškinių Juozapas ir 
Jėzus vilkėjo tuniką. Tas dra
bužis buvo vartojamas namie 
Ir darbe. Plati juosta ar diržas 
per juosmenį ir rečiau plačios 
rankovės duodavo drabužiui 
patinkamas linijas. Kojas avė 
papadėm, sandalais, pritvirtin
tais prie pėdos dirželiais. Dra
bužis buvo mėgstamas baltos 
spalvos su rudais ?” raudonais 
dryžiais, bet įprastinis buvo 
mėlynas.

Trečias drabužis buvo ap
siaustas. Juozapas ir Jėzus juo 
apsisiausdavo lauke nuo lietaus 
ir šalčio. Juo prisidengdavo ir 
.atsigulę. Jei buvo padarytas iš 
kailio, buvo itin šiltas. Bet daž
niau buvo vartojamas vilnonis. 
Apsiaustas buvo be rankovių ir 
iš priekio atviras, bet siekdavo 
iki žemės.

Galvai pridengti Juozapas 
ir Jėzus savotišką ilgą skarą 

| Remelit) mišias

suko į turbaną. Kita skara pri
dengdavo kaklą ir pečius nuo 
saulės. Nazarete, kaip ir visur. 
Rytuose, buvo laikoma nepado
ru vaikščioti nepridengta gal
va. Dėl to turėjo nešioti turba
ną beveik visur.

Jie buvo barzduoti, nešiojo 
ilgus plaukus. Taip juos visur 
ir piešia dailininkai. Dvi garba
nos vingiavo žemyn nuo smil
kinių kaip atgyvenusi liekana 
iš senų laikų, kad izraelitus at
skirtų nuo pagonių, kurie savo 
tokias garbanas (peisus) auko
jo .savo dievams.

Marijos drabužis daug kuo 
priminė vyrų drabužius. Išskir
tinė žymė tai vualis ir — iauke 
— apsiaustas ar didelis šalis.

LEONĄ R D A S A NDR IRKI J S

KALĖDŲ NAKTĮ
Iš savo ilgesio pilnos pastoqės 
Tavęs jieškoti. Kristau, išeinu — 
Man sakė, kad guli sušalęs, nuogas 
Tvartelyje. Išklotame šienu.

Nesuprantu. kaip Tu gali kentėti šaltį. 
Jei vėją, speigą ir pūgas valdai. 
Bet aš einu pušelėms Ostijos iškelti 
Per žemę pasipuošusią baltai'.

Liturginiais drabužiais apsivilkus mėnesiena 
Šią nokti uždegė visas žvaigždes — 
O gal ne žvaigždės ten. gal mano dienos 
Prie tavo prakartėlio amžiais degs?

Sutirps ir gimtoje pastogėje ledinės žvakės. 
Sutirps nuo dangišku šviesų žiema.
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė. 
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama. Kalėdiniai papročiai pasauly

Pagal tada mėgstamas spalvas 
jos drabužis turėjo būti raudo
nas ir apsiaustas mėlynas, o 
didelis vualis, kuris ją visą už- 
skleisdavo, kaip pasirodydavo 
viešumoj, turėjo būti baltas. 
Jos plaukai turėjo būti palaidi 
ir kristi bangomis, nes taip bu
vo tada kukliau nei supinti.

Juozapo amatas, dailidė, bu
vo gerbiamas. Ir jis negalėjo 
būti labai turtingas, bet ir be
turčiu jo niekas negalėjo va
dinti.

Vėsiais vasaros vakarais vi
sus tris juos galėjai matyti ant 

savo namo plokščio stogo išė
jusius ir besikalbančius ar be
simeldžiančius. O tuomet jų 
mintys išsinerdavo iš šio kas
dienio gyvenimo — tokio pilko 
kaip kaimyrių — ir persvarsty
ti tuos nepajrastus ženklus, ku
rie juos lydėjo nuo pat Kūdikio 
prasidėjimo 'ir gimimo ir kurie 
juos išskyrė iš šitos tautos.

Juozapo atminime, tik atmi
nime teliebuvo gyvas tas pir
masis susirūstinimas. kada jis 
pamatė grįžusią nuo Elzbietos 
ir ten tris ąiėnesius Išbuvusią 
savo moterį, jau kūdikio lau
kiant. Su įprastu sau atsargu
mu ii- geraširdiškumu jis nus
prendė ją tyliai, nesigarsinda- 
mas atleisti. Bet jį sukliudė 

pirmas jam nuostabus ženklas 
— sapne pasirodęs angelas, ku
ris jam tarė: “Dovydo sūnau, 
Juozapai, nebijok priimti savo 
žmonos Marijos, nes kas joje 
gimė, yra iš Šventosios Dva
sios... jis išgelbės savo tautą iš 
jųjų nuodėmių.” Ir Juozapas 
padarė taip, kain jam angelas 
buvo sakęs (Matas 1,20-24). 
Angelo įspėjimą priėmė, jį 
vykdė nuolankiai, bet niekam 
nesigarsino apie tai. Nesigarsi- 
no nei tada, kai piemenys prie 
kūdikio lankėsi ir keistus dalv-
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Kalėdas — Kristaus gimimo 
šventę — krikščionys jau se
niai švenčia. Istorijos duomeni- 
mis, pirmą kartą Kalėdos buvę 
atšvęstos 354 m. Romoje. Jau 
ir tuomet jas šventė .gruodžio 
25 d. Po keletos metų ši šventė 
.jau pradėta švęsti Konstantino
poly, Antiochijoj, Egipte.* o vė
liau ir vidurinėj bei šiaurės Eu
ropoj. Tačiau dabartiniai Kalė
dų papročiai susidarė tik per 
ilgesnį laiką. Jie išsivystė n<* tik 
iš krikščioniškųjų tradicijų, bet 
ir pritaikant tanioms šiai šven
tei savus senuosius papročius.

V

Dabar vienas labiausiai išpli 
tusių kalėdinių papročių tai 
eglutės puošimas, ši tradicija 
buvo pasireiškusi jau gana ank
sti. Tačiau apie XIII amžių at
sirado jos priešų. Buvo pradė
ta įžiūrėti, kad ji turinti ryšio 
su pagoniškais papročiais, ka
da dar pagoniškos tautos šven
tė dienos ilgėjimo pradžią. Eg
lutė jiems simbolizavusi artė
jantį gamtos atgijimą. Iš naujo 
eglutę Kalėdoms pradėta puošti 
tik XVII amžiaus pradžioje. 
Tas paprotys pirmiausia atgijo 
Vokietijoj. Ano laiko raštai pa
sakoja, kad apie 1605 m. jau 
buvo Kalėdoms statomos na
muose eglutės ir papuošiamos 
spalvoto popieriaus gėlėmis, 
obuoliais, cukraus gabalėliais ir 
kitais įvairiais žibučiais bei 
skanėsiais.

Kitur gana plačiai yra įsiga
lėjęs paprotys įrengti prakartė- 
lę. Tai jau nuo senų laikų buvo 
mėgiama ypač Prancūzijos Pro- 
vance. ITakartėlę ten stato jau * 
Advento pradžioje ir vaikai kū
dikėlio Jėzaus guoliui prirenka 
samanų bei žolelių Apie taip 
parengtą prakartėlę Kūčių va
karą susirenka visa šeima ir 
valgo vakarienę, o paskui prieš 
pat vidurnaktį eina į Bernelių 
Mišias, šiose pamaldose papra
stai dalyvauja ir kalnų pieme
nys. kurie j bažnyčią ateina su 
pačiais jauniausiais savo ban
dos avinėliais ant rankų. Vai
kai šių pamaldų pabaigos lau 
kia kiek nekantriai, nes jie rū
pinasi, kad jiems dar reikia prie 
židinio pakabinti savo kojines, 
kuriose, rytojaus rytą atsikėlę, 
randa įvairių saldumynų ir ki
tų dovanėlių.

Pietų Italijoj prakartėlčs į- 
rogiamos labai puošniai ir di
deles, dažnai su didelėmis ir 
meniškomis figūromis. Jos yra 
liekana buvusių kitados reli
ginių, vaidinimų, kuriuose bū
davo vaizduojama Kristaus gy

venimas ir kančia. Prie prakar
tėlis krikščioniškame pasaulyje 
išplitimo yra žymiai priside ęs 
šv. Pranciškus Asyžietis, sukū
ręs vadinamą Presepio di Grec- 
chi- (Grecchio prakartėlęl, 
kuri pasidarė kitiems kraš
tams pavyzdžiu, nors ir pritai
kant laiko ir tautos dvasiai. 
Ypač savo prakartėlėmis yra 
pagarsėjęs Neapolis.

Kiek skiriasi ispanų kalėdi
niai papročiai. Čia vaikams ne 
taip gerai sekasi. Prakartėlčs, 
tiesa, čia dailiai puošiamos ir 
kalėdinės pamaldos būna labai 
iškilmingos. Tačiau vaikai do
vanų negauna. Jiems tenka pa
laukti, kol atvyksta Trys Ka
raliai — tie ir atneša jiems vi
st kių dovanų.

Vėl savaip Kalėdas švenčia 
‘anglai. Pirmasis artėjančių Ka 
ledų ženklas čia tai Christmas 
Carols — tam tikros Advento 
metu giedamos giesmės. Šiais 
laikais dar taip pat Kūčių va
karą susirenka vieno kaimo ar 
bent kelių kaimynų vaikai ir 
eina nuo durų ligi durų giedo
dami savo Carols, už ką gauna 
piniginių dovanų. Tačiau pas 
juos “Santa Claus”, dar vadi
namas ir “Eather Christmas”, 
Kūčių vakarą neateina. Jis 
pasirodo jau tik per pačias Ka
lėdas. gruodžio 25 d. Ir ateina 
netuščias — su gražiomis do
vanomis. Jei kas įį sutrukdo 
pakeliui, vaikai gali pakabinti 
nakčiai savo kojines, ir jo do
vanas rytoj tenai atranda įdė
tas. Be kita ko anglų namuos? 
Kalėdoms neturi trūkti amalo 
šakelės. Manoma, kad ši tradi
cija yra išlikusi dar iš pago
niškųjų keltų papročių. Antrą 
Kalėdų dieną anglai vadina 
“Boxing Day.” Tačiau tai ne
turi nieko bendra su boksu. Se
niau buvo paprotys pastatyti 
molinius puodus — boxes. į ku
riuos visi svečiai įmesdavo na-
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KŪČIŲ
VAKARAS

SU

PARTIZANAIS
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Dar niekada mūsų tauta ne
buvo taip išblaškyta. Lietuvių 
randame visuose pasaulio kraš
tuose. Ir kai mes Amerikoje su
sėsime prie jaukiai papuošto 
švenčių stalo, kąi eisime į Ber
nelių mišias, ir kitų kraštų 
bažnyčių varpai taip pat skelbs 
Kalėdų šventes ir neš džiaugs
mą į visų širdis. Bet ar visi 
džiaugsis, ar neprisimins klajū
nai savo paliktų namų’

štai savo skaitytojams mes 
praskleidžiam lietuvių Kalėdas 
visame pasaulyje. Pradedame 
nuo Lietuvos, kur siaučia tira- 
nija. Laisvai nesusirenka jie 
prie Kūčių stalo, su džiaugsmu 
nenueina į bažnyčią, nes visur 
persekioja okupantas. O ten 
miškuose — partizanai, lais
vės sargai. Ir ten Kalėdos. Apie 
jas skaitome Daumanto "Parti
zanuose už geležinės uždan
gos.

i

Kūčios su partizanais
Kūčių vakarą užklydo pa: 

mus Kardas. Uosis ir Miškinis 
kartu sulaukti Dievulio gimimo 
mūsų “šeimos” ratelyje. Pas 
mus jie pasirodė, kai buvome 
bebaigią ruoštis vakarui. Jie 
buvo apšarmojusiais anta
kiais, nuo šalčio įraudusiais 
skruostais. Visų apranga laivo 
pusiau karinė: ilgi auliniai ba
tai. kariškos kelnės ir milinės, 
rankų darbo šilti megztukai ir 
specialios partizaniškos zuiki
nės ar lapinės kepurės. Prie 
visos aprangos nelabai derinosi 
vien civiliniai švarkai. Jų atla
puose buvo įsegti maži pa
veikslėliai. kurių vienoje pusė
je buvo Sopulingoji Mari ja, o 
kitoje — Švč. Jėzaus širdies at
vaizdas. Paveikslėliai buvo iš 
abiejų pusių padengti celiulio
ze, kurios kraštai apmesti tauti
nių spalva^ raizginiu.

Viršum milinių visi juosėjo 
plačius diržus su perpečiais. 
Prie diržų kabėjo šovininės ir 
šovinių atsarginiai krepšiai, 
granatos ir pistoletai. Kiekvie
nas turėjo po kasetę ir žiūro
nus. Pagrindiniai ginklai bu,-o 
visų vienodi — rusiški automa
tiniai šautuvai — SSV (sama 
zarežnaja vintofka).

Prie kuklaus Kūčių stalo 
nuotaika pritiko pergyventam 
momentui. Jau septyneri me
tai. kai besikeičiančių okupan
tu naikinama tauta su vis la
biau sukaustytomis skausmo 
širdimis meldė užgimstant; Iš
ganytoją greičiau priartinti 
mūsų prarastą laisvę ir Nepri
klausomybę.

Ši taikos ir ramybė* šventė 
mums buvo dar tuo skaudes
nė. kad joje dalyvavom išmes
ti už įstatymo ribų, išbraukti iš 
gyvenimo, ir Dievo pagalbos 
buvom labiau reikalingi negu 
bet kada, nes buvome pei-se- 
kiojanii pikčiau už laukinius 
žvėris. Ir vien dėl to. kad ne
buvo nusilenkta prieš okupan
tą. neišduotas sąžinės balsas 
bei neišniekinti savo dvados 
švenčiausie i jausmai: vien dėl 
to. kad norėjome būti laisvi ir 
matyti laisvą savo tautą.

Atsisveikindami su Karlu 
sutarėm, kad per Naujuosius 
Metus jau ir aš su S’cpu išeisi
me partizanauti. Susitikimo 
vietą paskyrėme pas N. Kar
das pastebėjo, kad šiame susi
tikime dalyvaus ir naujas a py 
gardos vadas — Mykolas Jo

nas, kuris šias pareigas ėjo po 
Kovo suėmimo.

t

Partizaną Kalėdos
Kaip kiekviena diena Lietu

voje, taip ir Kalėdos neapsiei
davo be kraujo. Per šventes 
bolševikai būdavo ypatingai 
aktyvūs. Jiems buvo aišku, kad 
kiekvienas Įiar.izanas švenčių 
proga, lietuviškų papročių ve
dinąs, stengdavosi aplankyti 
savo šeimą, pajusti tą šventiš
ką šilimą, jaukiojo artimųjų 
aplinkumoje. šitai ii- (Kiška t jo
davo bolševikus tekių švenčių 
metu stipriau selinūti prie iš
šifruotų partizanų tėviškių.

Taiko* ir ramybė* šventėje — per Kalėda* — Lietuvi* partizanai, iš
mesti )už Htatymo ribų. išbraukti iš gyvenimo. per*ekiojami pikčiau ui 
laukiniu* įžvėris, Medi giliai prianignsiam miške. (Nuotrauka paimta iš vo
kiečiu spaudos).

Rvšium su tuo partizanų va
dovybės išleido įsakymą. drau
džiantį kovotojams lankyti sa
vas šeimas didesnių švenčių 
progomis. Nežiūrint to. pasitai
kydavo ir tokių atvejų, kada 
kovotojai prasilenkdavo su šio 
įsakymo vykdymu ir. savo šei
mų ilgėdamiesi, rizikuodavo net 
savo gyvybe.

Viesulas su dauguma savo 
kuopos vyrų Kūčias praleido 
kartu. Kelios dienos prieš tai 
iš arksto numatyto-! vieton bu
vo pristatyta mai to. konfis
kuoto iš komunistinių pareigū
nų’ ar surinkto aukų būdu. Prie 
Kūčių
kaimyninių dalinių 
nu artimųjų.

Pirmosios Kalėdų 
tį Viesulas. Tigras

stalo rado i svočių iš
ir naičiza-

dienos nak- 
ir Gaidys 

išvyko aplankvii švenčių proga 
kaimyninį dalinį. Pasiekę Paš
venčio kaimą ir tolau nežino 
darni tiksliai kelio, užėjo pas 
ūkininką Z ppsdteirr.i’ti. šis 
lietuvišku įpročiu partizanus 
pasisodino už kalėdinio stalo, 
pradėdamas juo; vaišinti.

Juos, einančius į šią sodybą, 
pro grotkTW <^^^ęj^i^e 
las langų užuolaidas kažkas 
stebėjęs. Tigrui atrodę, kad

LIETUVIŲ KALĖDOS PLAČIAME PASAULYJE

PASIKALBĖJOME TYLĖDAMI JONAS PETRfcNAStai u iorn.uoas r sas. Let 
Vfcsuk su. Gaidžiu tai n .ginči
ję. Už savo repastabumą tą va
karą . ie ves nea; mokėjo savo 
galvomįs.

Laimei, ('as š; ūkiniai ą jie 
ilgai i esivai-’i o. Pen- dvide
šimt mi učių vaišės buvo taig- 

. tos. Partizanei jau mo-ė-i eiti 
pre duris. Lauke prie durų k už
kas susibaladojo, šeimininkui 
pasite ravus, kas beldžias, nie
kas Į k’.a ’s mą neatsakė, tik į- 
sa karčiu tonu lienė atidaryti 
duris. Kalbėjo lietuviškai, bet 
balsas buvo nepažįstamas.

Partitzanai pasiruošė gink
lus. Caidys ir Viesulas turėjo 
tik pistoletu-. Gi atsargusis 
Tigras buvo ginkluotas voki.-ku 
MG 36 kulkosvaidžiu. Jis buvo 
vienintelė trejulės pajėga ir vil
ti*.

Paprašęs šeini;'ink j pasi
traukti r.uo priemenės durų į 
kitą kambarį'. Tigras si; Kulko
svaidžiu atsidūrė prie lauko 

i duių. Kieme, už kelių metrų 
nuo durų jie pastebėjo ginkluo
tus liolšcvikus. Tigras nieko

nelaukdamas truktelėjo iš savo 
kulkosvaidžio.

Duryse 
geram 

Prie jų 
Kruglovas.

Iš lauko atsakė automato se
rija. Ją paleido prie durų sto
vėjęs Prienų NKGB tardytojas 
kaiptonas Kruglov Arkadij.Bet 
pasirodė, kad Tigro oda buvo 
per kieta. Kulkos, pralindustos 
pro duris, paliko Tigro milinė
je. nei viena nepasiekdama kū
no. J šį nevykusį bolšev’ko 
klerkimą Tigras atsakė nauja 
kulkosvaidžio serija, 
kulkosvaidis išgraužė 
šuniui pralįsti skylę, 
tįsojo tardytojas
Išbaigtas kaspinas buvo pakei
stas kitu. Dabar Gaidys palei
do šviežiomis kulkomis. Ati
darė duris. J kiemo tamsumą 
Tigras paleido dar vieną seri
ja. Iš rusų pusės neatsakė nei 
vienas šūvis, tik kieme buvo 
girdėti rusiškai sužeistojo keik.* 
mas.

Partizanai išsivertė į kiemą, 
šūvių vis nesigirdėjo. Gaidys 
klausė, kas šaudė. Vėl nei am. 
Tada jis nubėgo į savo roges ir 
atsinešė šovinių atsargas. Gai
dys apsiginklavo automatu. pa
imtu i.š nukauto Kruglovo. T:k 
dabar iš šiaudu kūgio pasipy/* 
keletas automatinių serijų. Tig- 

■‘Laik'1* bėgo. r. ė o ir Kū
čios, o pasaulis buvo r mus, 
lyg šitoj žemės vietoj nieko 
nauja nebūtų c. sitikę.”

(Jurgis Jankus. Pirma
sis rūpestis, 148)

1940 m. gruodžio mė i. 24 d. 
Užgimimo šve’čių išvakarės— 
Kūčios. Žmonės netrukus sės 
už taikos ir meilės s'alo. šienu 
apdėto ir balta staltiese už
dengto. o viduryje stovės lėkš
tė su plotkelėmis. rūtų šakelė
mis papuoštomis... Šeimos tėvas 
ims į rankas plotkelę ir norės 
ją padalinti visiems namiš
kiams, tik jo akys veltui ieškos 
ir tiriančiai klaus, ar jau visi 
susirinkę,... Veik kiekvienoje 
šeimoje prie Kūčių stalo yra 
tuščių vietų, ir nežinia, iš ko
kios piotkeiės dabar jie skaito 
savo likimą, ateitį... “O pasau
lis ramus lyg šitoj žemės vietoj 
nieko nauja nebūtų atsitikę”...

Centriniame Kauno kalėjime 
veik 6000 bolševikų uždarytų 
kalinių ilgesingais veidais žvel
gia pro langus, tarytum nori 
pamatyti gatve skubantį lais
ves bro’į. nešanti rnnko;e ka
lėdinę eglutę, tačiau visų akys 
?‘.*’muš<a i medines dė'es, ku
riomis “laisvės nešėjai” panuo- 

PAS LIKUSIUS V OKIETIJOJE
tijoje likusiems lietu

viams gyvenimas sustojo. Sus
tojo jis 1944 m., kai jie paliko 
Lietuvą. Ir jokios prošvaistės, 
jokios vilties nesimato išsiva
duoji iš skurdžios benamio da
lios.

Bet kiekvienam žmogui yra 
įgimtas laknės troškimas. To 
negali atsikratyti nei invalidas, 
nei elgeta, nei į karstą žengiąs 
senelis. Negalėdamas nieko 
džiugaus surasti dabartyje, vi
sų mintys instinktyviai krypsta 
į praeitį, kada visi gyvenome 
savarankų ir laimingą gyveni
mą nepriklausomoje Lietuvoje. 
Ypač tai iškyla didžiųjų šven
čių metu. Ir liūdna, liūdna — 
o kai sugrįžti į dabartį, ji da
rosi dar juodesnė. Laimingi 
mažieji, kurie neturi tokių pri
siminimų ir savo tėvynę pažį
sta tik iš kitų pasakojimų. Ne
laimingiausi seneliai ir paliegė
liai, nes dabartis jų nedžiugina. 
Deja, tarp Vokietijoje likusių 
tokių daugiausia. Per Kalėdas 
jų veidus puoš ašaros gausiau 
nei blizgučiai kalėdines eglutes.

Vokietijoje likę lietuviai šių 
metų Kalėdas švęs barakų ir 
kareivinių stovyklose, senelių 
prieglaudose ir sanatorijose, 
tarp svetimųjų išblaškyti. Tik 
nedaugelis turės laimės jas pra
leisti gausesniam savų tautie
čių būryje. Tai bus dėdės Ša
mo tarnyboje esą lieuviškų dar
bo kuopų vyrai ir didesnių sto
vyklų gyventojai.

rui nubrozdino kišką, šis. užpy
kęs. patraukė į kūgį. Ruskeliai 
vėl nutilo, šį kartą Tigrui tai
kino ir Gaidys.

Po šio susišaudymo partiza
nai paliko arklius ir traukėsi 
pėsčiomis.

Kaip vėliau paaiškėjo, boi;e- 
vikai tylėjo todėl, kad pirmai
siais šūviais Tigras nuskynė 
tris NKGB dalinio buvusius va
dus: kpt. Kruglovą. Įeit. Mar
cinkevičių ir dar vieną rusą ka
rininką. Išmušus visą vadovy
bę, likę gyvi enkagiebistai ne
sugalvojo. kaip toliau pulti be 
komandų. Jie leido pasitraukti 
neapšaudomiems.

Kalėdos bolševiku kalėjime
šė kalėjimą — šviesos s; indu- 
lėlis vos vos pro ja- prasiskv ur
bia ir apšviečia vaš-’dnius kal
nių veidus. Artėjant vaka-ui ir 
atsisveikinus tam pačiam ma
žyčiam saulės spindulėliui, 
kiekvienoje kameroje, ankštai 
prie durų, lyg sename vėjo ma
lūne, įsižiebia pilkšva e’tktros 
švieselė, atrėžanti niūrią ir ū- 
kanetą nuotaiką. Kalinių vei
dai, rūbai, kambario sienos ta
rytum apsidengia pilku dulkių 
sluoksniu — papūsk tiktai, ir 
jie visi subiręs, lyg vėjo sklai
domos pienės...

Koridoriuje pradeda čerškė d 
indai, girdisi aštrūs prižiūrėto
jo žodžiai ir pastabos: “Tavo 
bliudelis ir vėl nešvarus. Praė
jo tie laikai, kada šimtas tarnų 
aplink tave šokinėjo, dabar 
turi pats viską pasidaryti. Na, 
greičiau!...”

Atidaro ir mūsų kameros 
duris. Keista! ši vakarą niekas 
neskuba ir ne'iveržia paimti 
vakarienei samčio sriubos, rie- 
kas nesibara dėl eilės, kuri ki
tais kartais taip rūpestingai 
būdavo saugoma ir laikoma. 
Prižiūrėtojas paskubom teškia 
kickviei.am po samtį sriubos.

Eglutė vaikučiams
Stovyklose bus Kalėdų eglu

tės mažiesiems. Jas ruošti pa
ragina ne tik lietuviškos, bet ir 
tarptautinės globos organizaci
jos. kaip NCWC, Caritas ir t.t. 
Tačiau eglutėms ir dovanoms 
paruošti tų organizacijų tiekia
ma parama yra labai maža. 
Kiekviena tautybe eglutes savo 
vaikams re"gią skirtingoms 
dienomis. Vargo mokyklos mo
kytojai ir tėvai stengiasi savo 
vaikus kuo geriausiai parengti 
— išmoko šokti, dainuoti, de
klamuoti ir net vaidinti. Visi 
stengiasi pasirodyti kuo geriau 
prieš kitą tautybę.

Paskirtą dieną į stovyklą su
valiuoja gražiai pasipuošusios 
labdaringų organizacijų po
nios. Jos pasižiūri, programos 
išklauso abejingomis veido iš
raiškomis, paploja pirštinėto
mis rankomis, išdalina atvežtas 
dovanėles, sėda į mašiną ir iš
važiuoja.

Tos dovanėlės tokios menku
tės. Jei tautinės grupės nepaipil-

Gražu* Apšarniojt* švenčių ryta* Lietuvoje. Beržai Ijk balti vaidilos 
klatiMed, kaip skamba rogių varpeli*.

mūsų pramintos “pliurzes”, ir 
greitai uždaro duris.

— Gyvatės! Na ir pataikė! 
Kaip tyčia Kūčių vakaią nė 
vieno žirnio sriuboje negali už
griebti, — pratarė dantis su
kandęs kokių 19 metų jaunuo
lis, visada jautęs alkį ir rūpes
tingai grandęs šaukštu savo 
dubenėlį.

Draugai sėdėjo ant čiužiniu 
tylūs, susimąstę ir lyg nenorėjo 
šitų jo žodžių girdėti. Kekvie- 
nas savo mintyse nuklydo į 
gimtuosius namus, matė pa
puoštą Kūčių stalą, susirinku
sius namiškius ir troško, kad 
niekas iš šalies šios ramybės 
neišardytų... Pirmosios Kūčios 
kalėjime jautriau išgyvenamos 
ir dar nesuspėjusi atbukti šir
dis giliau nugrimsta į praeities 
šiltus prisiminimus.

Šį tylų pokalbį nutraukia 
Kauno bažnyčių varpai. Jie 
skelbia ateinantį Betliejaus Kū
dikį. kviečia visus rinktis į 
Dievo namus, pasimelsti, pa
galvoti apie didžią šventę, ka
da dangus aplankė žemę ir pa
guodė žmones...

Nejučiomis visi pakilome nuo 
čiužinių, susirinkome nuošales- 

dytų jų savomis, tai iš eglutės 
vaikai pareitų beveik tuščiomis. 
Susidaro įspūdis, kad tos po
nios ir panelės, važinėdamos po 
stovyklas, pačios malonumų 
ieško .

Tačiau šitų eglučių nauda vis 
tiek didelė. Vaikai žaidžia, dai
nuoji .deklamuo a lietuviškai ir 
lietuviams. Svetimųjų vėjų už
pustytoje pasąmonėje vienas 
kitas lietuviškai eglutei išmok
tas eilėraštis išliks jiems 
jų gyvenimo pavakarių.

iki

Darbo kuopos rengia 
eglutes

Mūsų amerikiečių zonos ma
žiesiems malonią staigmeną su
teiks šiemet lietuvių darbo ir 
sargybų kuopos vyrai, pareng
dami eglutes, šiam reikalui jie 
skiria daug dėmesio ir pinigų. 
Su savo mašinomis jie numatė 
suvežti iš artimesnių stovyklų 
ir privačiai gyvenančius lietu
vių vaikučius pas save į karei
vines. Jiems pagiedos kalėdinių 
giesmių, pagros ir lietuviškai 
pavaišins bei apdovanos. Žino- 

niame kameros kampelyje ir a- 
pityliai, kad neišgirstų prižiū
rėtojo ausis, sugiedojome ka
lėdinę giesmę “Sveikas, Jėzau 
gimusis”. giltas jausmas pri- 
tvindė visų širdis džiaugsmo 
balzamo, kvietė kantriai ken
tėti ir laukti permainos. Kaž
kas priminė guodžiančius ir 
stiprinančius kitoje kimcn.je 
girdėtus žodžius: “Jeigu visa 
tauta kenčia, kodėl gi mes ne
galime kentėti.” Balsingasis 
Antanas, nesenai grįžęs iš kar
cerio, sakė užtikęs ant sienos 
tokį įrašą: ”Juo vargas dides
nis, juo dvasia stipresnė”. Visa 
tai buvo žodžiai, išrašyti ant 
nematomos mūsų Kūčių plot- 
kelės, kurią kiekvienas savo 
širdyje skaitėme ir guodemė^.

Praėjus vakarienės metui ir 
aptvarkius kamerą, prasidėjo 
vėl įprastinis judėjimas, kal
tuos. vaikštinėjimas aplink sta
lą ir pasakojimas šimtus kartų 
iškalbėtų kalbų. O mėnulis taip 
aiškiai švietė dangaus skliaute 
ir tarsi veržėsi į kamerą pro 
mažutį lango tarpelį. Dažnas 
sustodavo prie lango, pažvelg
davo į mėnulį ir siųsdavo ;cr 
jį sveikinimus savo namiš
kiams: mėnulis tas pats tenai, 
gimtinėje, tas pats ir čia, prie 
lango...

ma. ir vaikučiai pasirodys su 
savo programa.

Vėliau patys kuopų vyrai, 
kurie nebus išvykę atostogų, ir 
vadai turės bendras Kūčias su 
visomis lietuviškomis tradicijo
mis. taip pat bendrai atšvęs 
Kalėdas.

Kūčicn vr-nišyt*** knmharčlyįr

Liūdnesnės Kalėdos laukia 
stovyklos gyventojų. Kūčioms 
ir Kalėdoms viengungiai glau
džiasi prie šeimų, pažįstamas 
prie pažįstamo, lietuvis prie lie
tuvio. Retoje stovykloje pasi
seks suruošti bendras Kūčias 
su paplotėlių laužymu, sližikais 
ir žemaitišku avižiniu kisie
lium. Dauguma Kūčias valgys 
savo vienišame 
galvodami apie Lietuvą ir iš
vykusius už jūrių marių, apie 
artimuosius. O tuos artimuo
sius laikas vis tolina. Prieš lai
ką niekas negelbsti: nei pažadai 
niekada neužmiršti, nei broliš
ki ryšiai, nei daugelio metų 
draugystė.

kambarėlyje,

šventės pas scnclhis

Senelių prieglaudose ar sa
natorijose esantiems vokiečiai 
švenčių proga paprastai suren
gia kokį nors religinį.koncertų 
ir apdovanoja kukliomis dova
nėlėmis. Neužimršta jų ir lie
tuviai: arčiau esančios stovyk
los ir kuopų vyrai taip pat pa
sveikina ir apdovanoja senat
vės ir ligos prispaustus tautie
čius.

Kalėdos pirmoje eilėje yra 
religinė. Kristaus užgimimo 
šventė. Todėl likusieji katalikų 
ir evangelikų kunigai prieš 
šventes dirba išsijuosę: lanko 
stovyklas, senelių namus, sana
torijas, kareivines, kuopas ir 
tas vietas, kur tik lietuviai gy
vena. teikdami jiems savo pa
tarnavimą. Tačiau nedaugeliui 
lietuvių bus tokia laimė—ank
styvą Kalėdų rytą išklausyti 
lietuvių kunigo laikomų Ber
nelių mišių, išgirsti lietuviškų 
pamokslą ir lietuviškas gies
mes, kurias dar prieš pora, tre
jetą metų taip garsiai giedojo 
kiekviena mūsų pabėgėlių sto
vykla.
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Kalėdos kengūrų
Australijos karščiai ir lietuviš

kos nuotaikos
Šitame laukiniame triušių ir 

ilgavilnių avių rojuje Kalėdų 
šventės lietuviams yra iš pa
grindų skirtingos. Kai Lietuvo
je per Kalėdas diena buvo 
ti-umpiausia, o naktis ilgiausia, 
kai sniego būdavo iki kelių, o 
laukuose dūkdavo šiaurys, tai 
čia Australijoje turime ilgiau
sią dieną. Saulutė kaitina kuo
ne ties pakaušiu. Danguje —nė 
debesėlio. Pabandyk plika gal-

Bronius Zmącrls

maudyklės nevengtų ir lietuviš
kos ilgaausės, bet mes buvome 
laimingi, — nors ir tokiu van
deniu galėjome suvilgyti įkai
tusius kūnus ir smilkinius.

K

Laimigas piety vėjelis
Čia viskas yra atvirkščiai: kai 

pas jus žiema, čia nuo karščio 
ausys svyla, kai pas jus pietų 
vėjas neša šilumą .čia jis dvel-

Lietuviii būreli* su svečiais latviai* ir estais Australijos gilumoje su
tinka pirmąsias Kalėdas.

va išeiti į atokaitą, tai greitai 
gausi saulės smūgį. Lauki nak
ties, gal atsikvėpsi, bet kai ji 
ateina, negali miegoti, pailsėti, 
— taip tvanku.

Visa Australijos gamta ap
miršta. Žolė paruduoja, iš
džiūsta. Medžių lapai gelsta ir 
gauna kaž kokią nykią spalvą. 
Nepaprastai sausa. Neapsižiū- 
rėjųs numesi degtuką šalia ke
lio į žolę, tuoj pašoks ugnis ir 
nesulaikoma nužygiuos šimtus 
mylių pavėjui, palikdama pas
kui savęs dykumą, kurioje bus 
dingusi bet kokia gyvybė. Ap
degę medžiai dažnai čia liudija 
ugnies galybę...

Gaisrai nuolatos siaučia Aus
tralijoje per vasarą. Tačiau 
kraštas milžiniškas, tai ir ne
pastebi jų, tik laikraščiuose pa
skaitai apie juos. Karštį, tą 
dienų begalinį karštį jaučia 
kiekvienas per Kalėdas.

Kalėdos dykumos 
barakuose

Pamenu pirmąsias Kalėdas 
Australijoje. Gyvenome;- toli 
nuo miestų ir kaimų. Ten bū
rys visokio plauko buvusių dy- 
pukų atliko dviejų metų “prie
volę”. Susirinkome būrelis lie
tuvių į skardinį baraką. Kad 
būtų jaukiau, pasikvietėme ke
letą latvių ir estų. Valgyti ir 
gerti buvo visko, ko širdis troš
ko, tačiau — karšta. Barakų 
skarda buvo taip įkaitusi, kad 
negalėjai prisiliesti. Sveikinome 
vienas kitą, linkėjome, o mintys 
skrido ten, iš kur likimas mus 
taip negailestingai išbloškė. Ne
buvo tos nuotaikos, šventės 
mistikos. Stengėmės būti links
mi, mėginome ir dainą, tačiau 
— kažko mums trūko. Gal ge
riausiai vienas buvęs Lietuvos 
ūkininkas, išgėręs alaus, mūsų 
nuotaikas išreiškė: nėra Kalė
dų. tai tik paprastas “week- 
end’as.”

kia gaivinar. ia Mėsa, nes jis 
atskuba nuo pietų ašigalio. Ir 
tada pavakarėj pūstelėjo pietų 
vėjas ir atnešė malonią vėsu
mą. Ši vėsuma tik ir primena

Maudomės gyvačių upėje
Nebegalėdami pakelti karš

čio, nutarėm važiuoti ir Išsimau
dyti upėje. Susiradome “Napo
leono laikų” automobilį, ir mū
sų “šoferis” pasileido tiesiai per 
laukus į tą pusę, kur buvo upė. 
Kelmai ne keimai, duobė ne 
duobė .bet jis lėkė, kiek tik ma
šina nešė per begalinius Aust
ralijos laukus. Nustebę avys 
žiūrėjo i nežinomas padaužas, o 
triušiai spruko kažkur ir pra
dingo.

Privažiavome upę. Tai ne lie
tuviškas Nemunėlis. Tačiau jis 
drąsiai galėtų jį pralenkti, jei 
turėtų vandens. Tai daugiau 
panašu į pelkes, kur sušliaužia 
gyvatės pasimaudyti. Apžiūrė
ję vieną vietą ir nustatę, kad 
gyvatės, išgirdusios mūsų auto
mobilio trukšmą, išbėgiojo, nu
tarėm pasimurgdyti. šitokios

zemeje
tolimą šiaurę, Kalėdų sniegą, 
ausis karpantį šaltį, toli, toli pa
likusią žiemos idilę.
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Kalėdų senelis karštose 
miesto gatvėse

Atlikę dvejų metų sutartis 
tolimuose, baltojo žmogaus už
mirštuose Australijos kampe
liuose, pradėjome spiestis į 
miestus. Taip susidarė lietuviš
kos kolonijos, didžiausios jų 
Sydnėjuje, Melboume ir Ade
laidėje. šitie miestai talpina 
kuone pusę visų Australijos gy
ventojų. Kita pusė tenka ma
žiems miesteliams ir pavie
niams farmeriams — avių au
gintojams. (Vakarinėje Aušra - 
lijoje tokie f armėnai turi “ū- 
kius” maždaug kaip Belgija ar 
Olandija!)

Miestuose ir Kalėdų šventės 
gavo kitą nuotaiką. Kalėdos čia 
laikomos didesne švente už Ve
lykas. Puošiamos čia ir eglu
tės, priemiesčiuose Išeinctma 
net į gatvę pasivaikščioti. Pa
sirodo ir Kalėdų senelis su kai
line kepure ,ilgu apsiaustu, bet 
koks jis vargšas čia, nes pavė
syje 45 laipsniai Celsijaus. 
Karšta, karšta! Visi skuba į pa
jūrius ir maudosi.

Lietuviai palaiko senuosius 
švenčių papročius, vienas kitą 
aplanko, pasisvečiuoja. Saviš
kių tarpe jaučiama ir šiokia to
kia švenčių nuotaika, tačiau ji

A. TYRI OLIS

Vidurnakčio budėjimas
Jie ilgai į žvaigždes žiurėjo 
Tylėdami, lyg j kaimenę, 
Kai naktį ramią ir be vėjo 
Spindėjo nuo žvaigždžių verdenė.

Neveltui jie tenai budėjo, 
Kada pasaulis visas miega. 
Lyg žemė, be šviesos davėjo 
Giliai įmurusi į sniegą.

Nes jie pirmiej ten girdėjo 
Dangaus harmoniją nemarią. 
Kai angelų būriai atskrieję 
“Žmonėms ramybė žemėj” tarė.

Nes jie pirmieji ten regėjo. 
Kaip visos žvaigždės nusileido 
Ant Kūdikėlio Atpirkėjo 
Žavingai spindinčiojo veido.

Ramybe žemėj
O kaip sugrįžti -j prarastą saulę? 
Liko tik žaros. Kitą pasaulį 
Auksu nužarsto, meile nulieja 
Jos spinduliai ten viltim sutviskėję.

Saulės netekusį nerimo gandas 
Vėjas, ir aukso pakrantėj atrandąs 
Saulėj mirgėjusį žaliąjį lapą 
Verkiantis vėjas deda į kapą.

Dieviško Kūdikio šypsnį atminęs 
Eisiu pernešt kaip ugnies velykinės 
Amžino džiaugsmo nors valandai trumpai: 
Lai ties juo nerimas mano suklumpa.

Savo mieliems parapijiečiams 
linkime daug lahnės ir raustos Dievo nalaimo*

KALĖDOSE
ir per visus

NAUJUOSIUS METUS
V. J. Atsimainymo parapijos Maspetho 

Klebonas Erl. JONAS B *. I KŪNAS 
ir vikarai: P. LEKEŠH S 

J. KARTA VICtUS

d

Bendra. Australijos vaisda* Kalėdų metu. Visur ganosi ilgavilnė* avy*. 
Vkaje Australijoje yra »« milijonai avių.

Sveikinu savo mielus parapijiečius, 
laimingai sulaukusius

nėra tokia, kaip kad buvo Lie
tuvoje. Mes pasiilgstame sniego 
laukų, kvepiančio šieno ant 
Kūčių stalo, gražios prakartė- 
lės. Bažnyčioje yra prakartė- 
lė, bet ji atrodo lyg laikinai už- 
klydus. Ji taip nesutvakryta#

rodos, tik laukia, kada galės iš
keliauti į šiaurės kraštus, iš 
kur atėjo...

Tačiau reikia gyventi, reikia 
bent iš 
visko...

MS

t
paviršiaus priprasti prie

Šv. Kalėdų Imu Naujų Rietu

Apreiškinio parapijos Brooklynr 
klebonas
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Nuoširdžiai sveikiname mūsų parapiečius b?i pažįstamus 
ir linkime Dievo palaimos

Nenarko švč. Trejybės lietuviu parap.
Klebonas PREL IG. KELMELIS 
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KLEBONAS KUN. JONAS BAKŠYS
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Stovite, kaip Grainio liepa
Jone Aisčio kalba, pasakjla V. Krėvės sukakties minėjime Phiiadelphijoj.

Gerbiamas Jubiliate,

Lietuvių Rašytojų Draugija 
paskyrė mane tarti žodį šiose 
iškilmėse.

Iš pradžių apsidžiaugiau ta 
man bičiulių suteikta garbe ir 
proga, kad štai, va, galėsiu pa
reikšti Jums dėkingumų už vi
sas tas šviesias ir neužmiršta
mas valandas, kurias nuo vai
kystės esu praleidęs Jūsų raštų 
draugystėje, bet vėliau man ta 
garbė pasirodė persunki, nes 
ką aš galiu pasakyti negirdėto 
ir naujo Jums. — tiek nugyve
nusiam ir tiek nudirbusiam.

Jaučiuosi Jums esąs labai 
daug kaltas. Jei vaikystėje ir 
jaunystėje Jūsų kūryba galėjau 
tik džiaugtis, žavėtis ir gėrėtis, 
tai šiandien man ji tolydžio vis 
darosi didesnė ir nuostabesnė.

Jūs buvote ne tik mano, bet 
ir visų jaunesniųjų rašytojų 
stabas ir mokytojas. Jūs esate 
ne tik mano, bet ir visos lietu
vių tautos garbė ir pasididžia 
vimas.

Ne vieni prancūzai, jr lietu
viai turi trumpą atmintį. Jums. 
Gerbiamas Jubiliate. gyvam 
esant į mūsų rašto žmonių ei
les ja uspėjo ateiti net trys ryš
kesnės kartos. Tos kartos triuk
šmingai ateina ir patylom išei
na. o Jūs vis 
tebestovite kaio Grainio liepa.

Kai aš pagalvoju apie jaunes
nes mūsų rašytojų kartas, man 
prisimena senelio pasaka apie 
mano tėviškėje kadaise gyve
nusius milžinus.

Kadaise visoje Lietuvoje gy
venę vieni milžinai, bet nežinia 
kėdė! jie pradėjo nykti, ir liko 
tik du. kurių vienas gyveno 
Kokalnio piliakalnyje, jo paties 
supiltam, o kitas—Viršužigly. 
už Nemuno. Nyku buvo milži
nams. ir jiedu kiekvieną rytą 
ištiesdavo rankas, pasisveikin
davo per Nemuną ir skųsdavo
si laikais, kad milžinai nyks
ta.

Kokalniškis turėjo sūnų, bet 
kas iš to. Milžinas matė, kad 
jų giminė išges.

Vieną pavasarį trijų metų 
milžinukas iš* o pasivaikščioti. 
Bevaikščiodamas jis rado keis
tą vabalą, žemę beknisantį. £- 
mė jis tą vabalą įsidėjo į pirš
tinės nykštį ir parnešė tėvui 
parodytų. Parėjo ir sako: “Tė
te, žiūrėk, kokį vabalą radau 
Saulėtekio lygėj žemę bekni- 
•antį!” Tėvas pažiūrėjo ir ta
rė: “Tai ne vabalas, o žmogus 
su jungu jaučių. Imk jį nunešk, 
kur radai ir paleisk. Mes. mil
žinai, matai, mirštame, o po 
mūsų jie užvaldys žemę, bet 
ilgainiui ir jie taip sunyks, kad 
dvylikoj gaidį pjaus.

Kai aš pagalvoju apie savo 
dienas bei kartas kurios ateina, 
tai man tikrai rodos, kad jau 
ateina tas laikas, ir dvylikoje 
jau gaidžio pjauti nevaliojame.

Tai yra laiko liga.
Žmogaus dvasia smulkėja.
Tai atsiliepia ir rašto žmo

nėse. Visas devynioliktasis am
žius buvo žmogaus ir tautų iš
silaisvinimo iš vergijos ženkle. 
Bet šiądien —iš vienos pusės 
matome žmogaus kūno ir dva
sios tokią vergiją, kokios ne
buvo nei Herodoto aprašytoje 
Persų monarchijoje, o iš kitos 

pusės—išniekintą laisvės idė
ją tų, kurie ja gali pilnai naudo
tis.

Iš vienos pusės — žmogus 
yra priverstas meluoti ir pats 
save niekinti, o iš antros — 
šlykštų įžūlumą vadinti laisve 
ir drąsa. Žmonės kadaise gyve
no. kovojo ir kentė, kad žmo
gus būtų laisvas, o šiandien tą 
laisvę naudoja piktam.

Tai turint galvoje,
pasiilgsti milžinų laikų.

Aišku, laikas negrįžta. Lai
kas visada teisus. Laiko ligos 
visiems bendros. Ir būtų juo
kinga kovoti prieš laiko eigą. 
Ne -tai aš noriu pasakyti. Mes 
galime sielotis ir gailėtis viso 
to, kas praeina ir nyksta, bet 
tai nieko nepakeis. Dėlto reikia 
to mano paminėto milžino-tėvo 
stoiškumo pasakyti, kad dabar 
dvylikoj gaidį bepjaunančių a- 
tė_usios dienos. Bet milžinų 
darbai lieka, nors, milžinų su
piltus mainus knisa ir vabalė
liai.

Man tad ir teks čia pasakyti, 
kokį piliakalnį Jūs mūrų rašto 
žemėje esate savo rankomis su- 
pylę.

VINCAS KRfcVfc-MICKEVICU S

Man buvo tik dveji metai, 
kai pasirodė Vinco Krėvės pa
davimas Gilšė. Tai buvo prieš 
keturiasdešimt šešerius metus. 
Jau sakiau, kad mes. lietuviai, 
turime trumpą atmintį. Ir. aiš
ku, tai labai žmogiška, mes 
manome, kad tik su mumis sau
lė pradėjo suktis aplink žemę. 
Mes manome, kad tik mes esa
me nauji ir moderniški. Bet 
kai aš pagalvoju apie Gilšės lai
kus, tai gi Jūs buvote savo lai
kams
ultra modernus, dešimtmečiais 

pranokęs savo laiką.

Jūs atnešėte du nauju daly
ku: vieną grynai formallšką, 
tai menišką kalbos apvaldymą 
arba stilių. Ir ta naujiena dar 
niekas taip tobulai nėra pasi
naudojęs. Tai prozos taisyklin
gas ritmas, tai gerai eufoniš- 
kai išbalansuotas periodas. Tai 
proga garsiai skaityti, o tokios 
dar mes ir dabar neturime. An
tras naujumas: mažosios tėvy
nės arba tėviškės meilė. Mes 
turime Baranausko Anykščius, 
Maironio Raseinius, mes turime 
vieną kitą su tikriniais vietų ir 
upių vardais, bet mes .Jums šio
je srityje lygaus neturime. Jūs 
tėvynę Lietuvą mylėjote per 
merkiniškę Dainavą. Jūs išmo
kėte konkrečiai realiai suprasti 
tėvynę. Iki jūsų tėvynė buvo 
abstrakti figūra, o Jūs ją pa
rodėte konkrečią ir realia.

Ilgą laiką man teko pažinti 
Dzūkiją tik iš Jūsų rašto. Ir 
vispusiškai teko ją pažinti su 
jos garbinga praeitimi, su jos 
milžinais ne žmonėmis, ir man 
atrodė, kad graži turi būti ta 
Dainavos Šalis.

Man knietė vis aplankyti ją, 
bet vis neprisirengdavau, be 
to,
maniau, kad ir Dainava bus 

pakeitusi savo veidą 
kaip visa Lietuva ji jau buvo 
pakeitusi. Sodžiai išsiskirstė 
vienasėdžiais, žmonių buitis ir 
ranga pakito.

Apsidžiaugiau, kai sužinojau, 
kad mano bičiulis, poetas Jokū
bas Liauda, tapo paskirtas pa
sienio baro viršininku Merki
nėn. Ta proga ir pasinaudojau.

Mane daug vietų ir šalių ap
vylė. Aš jas įsivaizdavau kito
kias. Esu pervažiavęs r.uo Švei
carijos iki Alezijaus — Juliaus 
Cesario žygio ir mūšių taką. 
Manęs, pasakysiu, tai nei kiek 
nestebino. Vietos kaip vietos, 

visai paprastos, ir sunku buvo 
beįsivaizduoti. kad tose vietose 
galėjo spręstis visos tautos li
kimas. Mačiau Veliuoną ir prie 
.jos upokšnio perkirstą lanką, 
kur. sako, yra nuo kryžiuočių 
kulkos kritęs šviesusis kuni
gaikštis Gediminas. Bet ten pie
va kaip pieva, ir man rodos, 
kad Gediminas galėjo rasti sa
vo epiškai mirčiai daug didin
gesnį ir kunigaikščio mirčiai 
tinkamesnį gamtovaizdį.

Dainava’ Atvykau Merkinėn 
autobusu vakare, jau sutemus. 
Bičiulis Jokūbas Liauda man 
aiškino, kad Merkinė pirmasis 
Lietuvos miestas, įsivedęs van
dentiekį. Tai man nieko nesakė. 
Rytą jis pasikinkė žirgą ir ve
žė mane Dainavos parodytų. 
Tada a.Š savomis akimis pama
čiau Milžinkapio pilį, Merkį, 
Singę. Ašanę ir kitus iki tol 
nematytus ir sraunius upelius. 
Pamačiau tą “valako 'žemės ir 
šimto girių” gamtovaizdį. Gri
kių laukus, pušynėlius, šaunius 
žmones.

Nuvežė jis mane į Perloją. 
Kely pasakojo, kaip perlojiškiai 
statė Vytauto paminklą. Pa
minklas buvo tikrai įspūdingas. 
Privežė prie tilto per Merkį. 
Perloja buvo išsistačiusi abipus 
Merkio, šios pusės Perloja jau 
buvo pakeitusi savo buitį ir 
rangą: miestelis išskirstytas
viensėdžiais ir maža kuo iš 
pirmo žvilgsnio skyrėsi nuo 
Ijer.flros lietuvių buities. Ana
pus Merkio matėsi kompaktiš
kas kaimas, kokių jau Lietuvo
je buvo labai reta. Ir aš nuste
bau. kai pamačiau ant tilto 
lūksnojančius žmones iŠ oku
puotosios pusės. Moterys ir vy-

rai ten dar vilkėjo taip, kaip 
Lietuvi įe vilkėdavo tik prieš 
aną karą. Žodis po žodžio pra
dėjome kalbėtis su perlojiškiais. 
Ir mane taip nustebino, kad 
tai buvo seni mano pažįstami. 
Visi tie žmonės gyvi išimti iš 
Šiaudinės pastogės. Raganiaus. 
Kai geriau į juos įsižiūrėjau, tai 
žodžiais ir laikysena jie man 
priminė Dainavos šalies pada
vimų ir Šarūno didvyrius.

Tada aš įsitikinau, kaip 
didelio kirtjt Krėvės esama: 
kokio pastabaus stebėtojo ir 
didingų figūrų skulptoriaus jo 

Mitą.
Jeigu tai būtų mano jėgomis 

ir esamose sąlygose įmanoma, 
tai aš nerasčiau gražesnio Vin
co Krėvės pagerbimo, kaip — 
pravesti pro jo akis visą tą ke
lia-imtę jo sukurtų figūrų ei
seną. Ir leisti jiems prabilti kū
rėjo į jų lūpas įspaustus žo
džius. Iš tos žmonių-figūrų ga
lerijos mes tikrai susidarytume 
vaizdą jo tėviškės, kurią jis taip 
mylė'o. Jis tą pilką tikrumoje 
gimtinės buitį pakėlė į nema
tytas menines aukštumas. Vis
kas ten būdinga gimtajai Dai
navai: polėkis, gamtovaizdis, 
žmonės ir net pati kalba.

Man labai smagu ir miela 
mūsų didžiausį gyvą rašto 
žmogų pasveikinti visos rašto 
žmonių bendruomenės vardu 
palinkėti dar ilgų ir kūrybingų 
metų. Bet labiausiai jam norė
tų i palinkėti, kad jis netrukus 
pamatytų savo gimtąjį laisvą 
kraštą, kuris, esu tikras, mo
kėtų gražiau jį pagerbti.

Ko tauta ir ko poetas turi neužmiršti
AIDŲ 10 nr. prof. A. Macei

na rašo B. Brazdžioniui laišką. 
Jame atsako į Brazdžionio iš
keltą klausimą: kas yra poetas 
tautos akivaizdoje, kokia jo 
dainos reikšmė tautos gyveni
me.

Baranausko “Pasikalbėjimo 
Giesmininko su Lietuva” pa
vyzdžiu Maceina parodo, kaip 
Baranauskas suvokė ano meto 
lietuvių tautai gresiančias ne
laimes. nuo jų įspėjo ir sykiu 
nurodė teisingąjį kelią. Ano 
meto rusų okupacijoje tautai 
grėsė fizinis sunaikinimas, nu- 
tautimas, individualizmas, ku
ris reiškiasi susiskaldymu bei 
pakrikimu, ištvirkimas ir apa
kimas, kuris reiškiasi nesusivo
kimu, kas gera ir kas bloga, kas 
sava ir kas svetima. Akivaizdo
je prasidedančio lietuvių tautos 
kelio į mokslą ir romantinių 
svajonių gyventi praeitim, Ba
ranauskas taip pat įspėjo nesu
sigundyti noru atgaivinti seno
vę ir ja viena tegyventi, nes 
tauta negali sustoti ar grįžti į 
praeitį: ji tegali eiti pirmyn, 
kaip upės vandenys, kaip auga
las augdamas. įspėjo taip pat 
nuo pasitikėjimo vienu mokslu, 
kuris pagerina gyvenimo sąly
gas, bet nepagerina paties 
žmogaus, jo dvasios. Baranau
skas atveda prie esminio daly
ko —trokšti ir ieškoti meilės, 
kuri keičia žmogų ir žmonių 
tarpusavio santykius, atsirem
dama į Dievą. Dėl to Baranaus
kas supranta tautos kelią kaip 
meilės kelią, ir poetas jo akyse 
yra tos meilės šauklys.

O poeto reikšmė visuomenei * 
Jau atitrukdamas nuo Bara
nausko Maceina taip apibendri
na. “Kaip augmuo pražiūri žie
du, taip tauta prabilsta poetu. 
Tauta ieškosi asmens, kuris su
voktų ją pačią, jos esmę ir ją 
išsakytų jam dovanotų savos 
dainos žodžiu... Kiekvienas 
tautietis yra tautinės sąmonės 
reiškėjas. Tačiau nė vienas ne
turi šios sąmonės tokios aštrios 
ir įžvalgios kaip poetas. Poetas 
yra tautos žvilgis: jos pražiūrė
jimas, jos susivokimas, jos bū
ties gairė istorijos kelyje”... 
“Tauta be poetą yra tauta be 
ateities, nes ji nebeturi žmonių, 
kurie ją šauktų ir vestų prie
kin. Todėl kiekvieną naktinį 
tautos buvimo metą mūsų akys 
krypsta į anuos sugrįžimo

Karo muzėjaus sodelis. Ra
mus popietis krinta su fontano 
lašais. Gera ten buvo eiti take
liais, žiūrėti, kaip bokšte ple
vėsuoja vėliava, laukti, kol iš
eis karo invalidatąi ir pasigir- 
vario trimitai. Tada prie Neži
nomojo Kareivio kapo užsi
degdavo ugnis, ir maldai nusi
lenkdavo vėliavos. Kai išblės- 
davo aukuro ugnis, kai bokšte 
vėliava nunirdavo žemyn, mes 
praeidavome pro tuos vyrus, 
kurie savo rankom ir savo au
ka kūrė ir statė Lietuva ir su
stodavome ties Laisvės Statula. 
Angelas, nutraukęs vergijos 
pančius, kėlė aukštyn vėliavą, 
kėlė savo sparnus, ir mūsų min
tys kilo kartu su juo.

Ši statula gimė skulptoriaus 
Juozo Zikaro vaizduotėje, kū
rėsi jo rankose. Jis davė visam 
mūsų nepriklausomam gyveni
mui simbolį — šią Laisvės Sta
tulą. Ne tik ją, bet ir Nežinomo 
Kareivio kapą, Basanavičiaus, 
Juozapavičiaus ir kitų biustus, 
netoliese (naujajame muzėjaus 
sodelyje) stovintį knygnešį su
kūrė jis. Tai ištisas pasažas, iš
augęs vieno menininko kūrybi
nėje vaizduotėje.

Tiek Laisvės Statula, tiek 
Nežinomo Kareivio kapas nesi
veržė į didybę, į plačius mos
tus, neturėjo tuščios pompos, 
kurią mes randame kitų tautų 
panašiuose paminkluose. Jie 

giesmininkus (Novalis), kurie 
mums skelbia kitą rotojų, nau
ją būties tarpsnį, geresnę ateitį 
ir mus guodžia būsimos laisvės 
pažadu.”

Tik vesdamas tautą, poetas 
turi būti ir pats vedamas. Ve
damas šv. Dvasios. Toks yra 
poeto likimas — vesti ir būti 
vedamam. Maceina primena, 
kad mūsų dienų poetai dažnai 
yra primiršę šią antrąją savo 
likimo pusę. “Jie mėgina vesti, 
tačiau jie nežino, kad jie turi 
būti vedami“.

“AIDAI“ BAIGĖ METUS
Prieš šventes pasirodė “Ai"ų” 

10 numeris, baigdamas trečiuo
sius “Aidų” metus Amerikoje. 
Atkeliavę iš Vokietijos, čia pa
mažu įsitvirtino ir dabar drą
siai žengta iš metų į metus. 
Pirmiausia ištobulėjo jų forma, 
jų estetinė išvaizda. Aidai pa
tiekia kiekviename numeryje 
vienas iš geriausių lietuvių ir 
kitų dailininkų meno reproduk
cijas bei meniškas nuotraukas. 
Jų techniškas apipavidalini
mas taip pat pasiekė tokį ly
gį, kad galį stoti greta kitų 
tautų kultūros žurnalų. Aidų 
turinys irgi plėtėsi, užgriebda
mas naujas sritis, iškeldamas 
naujas idėjas, plačiai įvertinda
mas lietuviškąją kūrybą. Lie
tuviškajai visuomenei Aidai pa
silieka viena iš geriausių lek
tūrų.

Gruodžio mėn. numeris skel
bia šią medžiagą: Juozas Bra
zaitis — Dvi karalystės, J. 
Andrius — Kunigaikščio Rad
vilos žemėlapis, Kazio Bradūno 
ir Leonardo Andriekaus eiles, 
Antano Vaičiulaičio novelę — 
Upė teka, Antano Maceinos 
laišką rašytojams (apie poetą 
tautos akivaizdoje), Juozo Al - 
aušiaus—Porą klausimų. Gau
sus apžvalgų skyrius. Numeris 
iliustruotas Vytauto Maželio 
nuotraukomis.

• Dail. Jonui Aleksandravi
čiui, Metropolitan Statė Art 
ikontesto 25-je metinėje parodo
je, įvykusioje Washingtone, D. 
C., Nacionalinio Muzėjaus rū
muose, suteikta antroji premi
ja už tapybą. Dailininką daž
nai pamini Washingtono didžio
ji spauda, gražiai įvertindama. 
Jis buvo surengęs ir savo darbų 
parodą.

LAISVES STATULOS AUTORIUS
Skulptorių J. Zikarą'prisiminus

buvo kuklūs saviti, tartum atė
ję iš pilkų Lietuvos laukų, iš 
vargo, kad čia liudytų mūsų 
kovos kelią. Čia vaikščiodamas 
nejautei senosios Lietuvos didy
bės ,anos garsios praeities, jau
tei tik gilią žemės meilę, kaž-. 
kokį dvasinį skaidrumą, kurį 
Juozas Zikaras suteikė šiam 
tautinės švenotvės kampeliui.

Juozas Zikaras

Liko ši laisvės statula už ge
ležinės uždangos nelaisvėje. 
Nykiai ji stovi sodelio kampe, 
žiūrėdama, kaip ten trypiamos 
taurios širdys. Liko ir jos au
torius — skulptorius Juozas 
Zikaras, tvirtai įsikibę?, 
į savo meno formas, negalėda
mas atsiplėšti nuo žemės toli
mai kelionei. Tačiau laisvė bu
vo įkalta ne tik statuloje, bet 
ir jo kūryboje — jo širdyje, ir 
naujos vergijos pančių jis nepa
kėlė. Jis palūžo 1944 m. lapkr. 
10 d.

Dievdfrbiii keliu
Šis laisvės statulos autorius 

— aukštaitis. Jo tėviškė Pau 

Vytautas prie Juodųjų jūrų—J. Zikaro reljefas.

liukų kaime, Pumpėnų valsčiu
je. Ten 1881 metų metrikų 
knygos įrašė jo gimimą. Vai
kystėje netraukė jo liūliuojan
ti laukai, nei tėvo amatai. Jis 
įsižiūrėjo į pakelės statulėles ir 
atsilenkė peilį. Taip! Medyje 
jis pamatė pirmąsias formas, 
kurios dilgino jo vaizduotę. 
Jaunasis Zikaras pasidarė gar
sus dievdirbys. Jo drožiniai 
sklido plačiai ir pasiekė dvarą, 
kur gudresnė akis įskaitė jo 
troškimus. Liepė jam mokytis.

Išvažiavo į Vilnių ir mokėsi 
Montvilos piešimo mokykloje, 
iš ten persikėlė į Petrapilį, 
Stiglico privačią mokyklą,
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vėliau į Imperatorišką Meno 
Akademiją ir, nebijodamas 
vargų, skverbėsi į meną.

Didžiojo karo metu jau buvo 
baigęs studijas ir, parvažiavęs 
į Lietuvą, mokytojavo Panevė
žio mokytojų seminarijoje.

Kūrybos metai

Nors buvo toliau nuo Kauno, 
kur virė visas kultūrinis gyve
nimas, bet šie metai, praleisti 
Panevėžyje, virto ištisais kūry
bos metais. čia jis sukūrė: 
Laisvės Statulą, Nežinomojo 
Kareivio kapą, Dr. Basanavi
čiaus, Simano Daukanto ir 
kitus Karo Muzėjaus biustus, 
paminklą žuvusioms už laisvę, 
Kristaus Karaliaus statulą Pa
nevėžio katedrai, vysk. Palta
roko bareljefą ir daugelį kitų 
darbų. Taip pat jis padarė pro
jektus ir pirmiesiems Lietuvos 
metaliniams pinigams.

Vienu laiku buvo išvykęs į 
Italiją pagilinti studijų. 1929 
(ar 1930 m) buvo pakviestas 
į Kauno Meno mokyklą vado
vauti skulptūros klasei. Ten 
ir dirbo iki bolševikų okupaci
jos.

To meto pažymėtini darbai 
— lietuviškų monetų antroji 
laida, Panevėžio bankui deko
ratyvinės statulos, knygnešys 
Karo muzėjaus sodeliui, kari
ninko A. Juozapavičiaus žuvi
mas — reljefas, Povilo Lukšio 
reljefas, Vytautas prie Juodų
jų jūrių — reljefas, prezidento 
A. Smetonos biustas ir kitų 
žymiųjų žmonių biustai bei rel
jefai.

J. Zikaras, anksti pradėjęs 
reikštis savo darbais, dalyvavo 
beveik i isuose mūsų dailės pa
rodose, taip pat ir pats suren- 
gė eilę parodų. 1937 m. pa

saulinėje parodoje Paryžiuje 
Ihivo apdovanotas “Grand 
Prix” už lietuviškos sodybos 
projektą. Ne vienu jo 
darbu yra pasipuošusios lietu
viškos bažnyčios.

Švietimo Miniserija, įvertin
dama jo nuopelnus mūsų me
nui, buvo jam suteikusi profe
soriaus titulą, kurį bolševikai 
atėmė, nes jis atsisakė kurti 
pagal partijos nurodymus.

Iškentęs pirmąjį bolševikme
tį. antros jų okupacijos nebe
galėjo pakelti. Jis mirė jos pra
džioje.

o A. Džragėns
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Mano kambario draugas bu
vo pulkininkas. Kai jis žengda
vo pro duris, rodos, pačios 
staktos išsilenkdavo, — toks 
buvo aukštas ir tvirtas. Plika 
galva blizgėjo it kariško orke
stro dūdos. Blausios akys lyg 
du žvalgai slėpėsi po atsikišu
siais antakiais, viską tyrinėda
mos ir nepasitikėdamas. Jos 
tik tada sužibėdavo iš po tirštų 
antakių, kai iškrisdavo pirmas 
sniegas. Medžioklę. laputes, 
stirnas ir kiškius prisimindavo 
senas kariškis. Tada jo nosies 
didelės šnervės išsipūsdavo, ro
dos, ims ir sutrimituos kaip me
džioklės ragai, — taip jis giliai 
traukė kambarin plūstantį šal
tą orą.

Jis dirbo stovyklos adminis
tracijoje. Už savo stalo jautėsi 
kaip generaliniame štabe. Vi
sus interesantus priimdavo la- 
biai oriai, su visu senovišku 
etiketu. Kambario draugams, 
kuriuos jis bet kada turėjo sto
vykloje .buvo nuolaidus ir ge
ras .toks nuosaikus ir užsidaręs 
kaip pats generalinis štabas, 
kuriame jis tarnavo Lietuvoje.

Buvo kokios dvi savaitės 
prieš Kalėdas, kai jis iš miesto 
parsinešė kažkokį daiktą, su
vyniotą j popierių. Pulkininkas 
buvo kiek nepatenkintas, ra
dęs mane kambaryje. Nieko 
nesakęs, grūdo pirkinį palovin. 
Tada pamačiau, kaip prasiplė- 
šė popierius, ir kažkas sužibėjo. 
Gal kuo spekuliuoja, — pagal
vojau. gal ką pigiai nupirko ir 
nori brangiai parduoti. Kitą 
dieną, kai šlaviau kambarį, pa
lovis buvo tuščias, — pirkinį 
kitur buvo paslėpęs.

Šventės griūte griuvo į sto
vyklą. šeimos rengėsi Kūčiom. 
Ilguose kareivinių koridoriuo
se, kur buvo visa eilė dujinių 
virtuvėlių, kepė ir virė. Tik 
viengungiai nesirengė. Jie ne
turėjo nei stalų, nei draugų. 
Jei kas pakvies, — gerai, bus 
užmuštas tas baisiai klaikus 
viengungių vakaras. Jei ne...— 
apie tai stengėsi negalvoti.

Mano pulkininką, kartu ir 
mane pakvietė kitas pulkinin
kas. kadaise vadovavęs kava- 

' lerijos pulkui. Jo uniformą, 
kaip ir kitų mūsų karininkų, 
išvilko bolševikai, medalius 
pats susipylė į stalčių. Stovyk
loje jis buvo kaip visi eiliniai 
žmonės, bet mes iš mandagu
mo Juos vadinome senais titu
lais.

Kai rengiausi keliauti į .sve
čius, mano bičiulis buvo kažkur 
išėjęs. Tikėjausi jį rasti .jau už 
stalo, užtvenkusį’ 
visą kerčią. Bet kai 
nuėjau ,jo nebuvo. Seimininkai 
labai nustebo ir prašė būtinai jį 
atvesti. Erti nereikėjo, nes leng
vai pro langą buvo matyti, ar 
pas mus dega šviesa. Buvo vi
siškai tamsu,— vadinas, jo nė
ra. Laukėm gerą valandą, bet 
manasis pulkininkas nepasiro
dė. Paskui sėdom ir kūčiavom. 
Kai buvom įpusėję valgius, sa
vo kambario lange pamačiau 
blankią šviesą. Kas ten? Elek
tra kur kas skaidriau žiba. Gal

ŽVAKIDE PAULIUS JURKUS

dega’ Pakilau ir išbėgau. Už- 
dundėjau laiptais į savo bloką, 
veržiausi į kambarį, bet —du
rys užrakintos.

— Kas ten? — paklausė jis.
— Aš!
— A, — sunkūs žingsniai 

priėjo prie durų, — kaip čia 
sakyti, gal galėtum grįžti vė
liau, jei nėra toks būtinas rei
kalas....

— Patį kviečia...
— Pasakyk, kad niekur nei

nu, sirguliuoju, atsiprašyk. — 
jis nutilo, pajudino rankeną, 
lyg norėdamas duris atidaryti.
— Tu pareik, aš lauksiu, būti
nai pareik...

Jis nuėjo.
Nusileidau į kiemą ir žvel

giau į langą. Keista šviesa. Aiš
ku, jis elektrą išjungė, tai kuo 
apsišviečia, ką jis veikia. Grį
žau atgal prie Kūčių stalo, kur 
švietė eglutė, veidai skleidė 
draugystę. Mano mintys vis 
stovėjo anam apytamsiam lan
ge ir kartojo: pulkininkas vie
nas ,ir ką jis ten veikia?

Pavalgius Kūčias, užėjo kai
mynai, ir aš atsiprašęs išsku
bėjau. Tada mano kambario 
durys atsidarė. Nustebau: pul
kininkas vienui vienas kūčiavo! 
Vienui vienas’

Mūsų mažasis staliukas buvo 
atitrauktas nuo lango ir gražini 
užtiestas balta staltiese. Po ja
— šienas. Viduryje tviskė o si
dabrinė žvakide su trim žva
kėm.

— Sėsk čia, — jis nusišypso
jo ir parodė man vietą stalo 
gak?.

— Gal man patogiau ant lo
vos...

Jis vėl šyptelėjo ir man ta
rė:

— Ten sėdi mano žmona, o 
čia mano dukra, užimk jos vie
tą...

Dabar pamačiau ant stalo 
tris patiesalus, tris skardines 
lėkštes, kariškus šaukštus, pa
dėtas aplaužytas paplotėles. 
Prie žvakidės buvo ir jų fotog
rafijos: žmonos ir dukros, vy
resnių klasių gimnazistės. Aš 
viską supratau. Jis kūčrauja 
“namuose”, aplinkui sėdi Lie 
tuvoje palikusi žmona ir duk
relė .

Sėdausi į Aldonos vietą, — 
taip buvo dukters vardas. Rei
kėjo ka’iką pasakyti, nes tikrai 
šis vakaras jam buvo be galo 
tuščias, bet mano žodžiai tie
siog kažkur dingo. Pulkininkas 
nusišypsojo:

— Aš, taip sakant, prie pa
baigos. žuvį ir sriubą suvalgiau, 
perskaičiau Evangeliją, kaip a- 
nuomet... Dar turiu šio to, — 
jis pasilenkė ir nuo lovos ko

ŽfanM ateina j Vilnių, Sniegas užklojo žv. Petro bažnyčią Antakalnyje.
Nuotr. V. Augustino

jos pakėlė buteliuką. Pripylė 
tris rudas taureles. — Išger
kim už šeimą, taip sakant. Nu
tariau šį vakarą su jais praleis
ti. — Jis šypsojosi, o akyse at
sispindėjo trys degančios žva
kės lyg tolimi žiburėliai.

Mes perlaužėm ir paplotėlę ir 
kalbėjomės, o žvakės degė, kar
tais suspraksėdamos. Vaškas 
tyliai ritosi ašarėlėm žemyn 
kaip visa praeitis, mūsų varga
na praeitis. Trys žvakės. Jie 
trys šėmos nariai’ — galvo
jau. Pulkininkas pamažu pasa
kojo, daugiausia minėjo duk
relę, kuri turėtų būti jau stu
dentė. Net atsisveikinti su ja 
neteko, nes, kai jį suėmė vo
kiečiai, ji buvo mokykloje.

Kai buvome kokiame trečia
me stikliuke, kai žvakių šviesa 
pripildė mus keistos šilumos, 
jam tariau:

— Aš pastebėjau, kaip jūs 
pirkote kažką ir paskui paslė
pėte. Nė nežinojau, kad tai bu
vo žvakidė. Žvakidė’ — pakar
tojau susimąstęs, nes ji tikrai 
ką nors daugiau reiškė.

Pulkininkas pasiūbavo lovo
je. nusišypsojo, perbraukė di
deliu delnu per galvą, sudaužė 
rankom:

—Et, kaip sakyti, čia tokia 
istorija. Visada namuose per 
Kūčias degė žvakidė. Aš ją par
sinešiau. grįždamas iš pirmojo 
karo. Tarnavau rusų kariuo
menėje kapitonu. Stovėjom 
Karpatuose. Taip sakyti, pir
mose linijose. Mūšiai buvo vi
siškai aprimę, o čia — Kalė
dos’ Kareiviam Kalėdos’ Bra, 
blogai, negali išvykti į namus, 
pasitraukti, priešas įgarmės. 
Reikia tūnoti fronte, o galvoje 
— namai, giesmės. Kokia be
prasmybė: būti fronte per šven
tes. per Kalėdas. Rodos, tyčio- 
jamės Lš Kristaus1 tu skelbi tai
ka ,o mes, žmonės, — pyški
na m. kad net sniegas dulka. 
Kaip su dalgiu kertam tuos, ku
rie pasimaišo ant kryptuko.

Mūsų štabas buvo pafrontėje, 
viename dvare. Kalėdos, va. 
Kūčių vakaras’ Visam fronte 
tylu, nė šiuks. nė paukš! Rodos, 
taikai atėjo šiapus ir anapus, 
rodos, niekur nebuvo kareivių, 
visi, taip sakant, išsikirstė na
mo.

Dvare karininkai sugalvojo 
paūžti. Ramiai sėdėti negali, 
tuoj visokios mintys. Aš sura
dau valgomajame 'žvakidę ir 
uždegęs atnešiau į salę. Taip 
visi ir sužiuro į mane. Nutilo, 
stiklus pastatė į šalį. Susimąstė.

Lauke buvo visiškai tylu, o 
salėje tik laikrodis traksėjo 
Vienas karininkas ir jį sustab
dė. Fronte nėra laiko. Jeigu ir

DARBININKAS

yra, tai nenori apie jį galvoti, 
dar tokį vakarą. Aš turėjau 
su savim šventą Raštą. Atsis
kleidžiau Bernelių mišių Evan
geliją ir, pastatęs žvakidę ant 
židinio, šalia atsistojęs skai
čiau.

Staiga šūvis ’ Sužvangėjo 
stiklai, ir viena žvakė, nukirsta 
per pusę, griuvo, bra, visai prie 
pat manęs, prie pat ausies. Man 
iškrito knyga. Karininkai šoko 
si. kareiviai, kurie buvo susi
grūdę prie durų, išsiveržė lau
kan. Aš susivaldžiau, pakėliau 
Evangeliją ir vėl pradėjau 
skaityti, žodžiai vėl visus nu
tildė ir suvedė aplink. Pabaigus 
Evangeli ą, visi išgiedojome 
Kalėdų giesmę.

Tuo metu prasivėrė durys, ir 
kareiviai įvedė tris sugautus 
vokiečius, žvalgus. Jie ir šovė, 
pamatę šviesą. Ar iš arti ar iš 
toli? Ar norėjo man pataikyti, 
ar tik žvakę nukirsti. Greičiau
siai į mane, kai aš skaičiau E- 
vangeliją. Bet kulka galėjo pa
žeisti mūsų širdžių taiką Ji pa 
sirinko žvakę ir ją kirto’

Stovėjo vokiečiai, rankas iš
kėlę ir išsigandę Jie manė, kad 
viduje juos užpuls karininkai, 
tardys ir gal net muš. Mes visi 
stovėjome ramūs ir giedojome. 
Zinai, kai pradėjome “Tyli 
naktis, šventa naktis”, vokietu
kai nebeišlaikė. Per jų skruos
tus byrėjo ašaros kaip vaško la
šai nuo žvakės.

Pabaigus giesmę, kareiviai ir 
karininkai apspito vokiečius. 
Visi buvo įtūžę, laukė tik ženk
lo. Jie galėjo juos išvesti j miš
kelį ir šį šventą vakarą sušau
dyti už tą vieną šūvį mūsų mal
dos metu.
Aš vėl pataisiau nukirstą žva

kę. nudrožiau ir uždegiau. Ta
da atėjau prie būrio ir, taip sa
kant, kalbas nuvedžiau, kad ir 
jie turi namus, ir šį šventą va
karą jie yra raū-sų svečiai. Pa
kvietėm prie stalo. Pripylėm 
stiklus. Vokiečiai netikėjo, ne
norėjo eiti, bet, žinai, jie buvo 
mūsų rankose. Išgėrėm už tai
ką, kurios buvom taip išsiilgę. 
Tada juos paleidom. Liepėm ei
ti kuo skubiausiai, neatsisukus 
bėgti ir neštis ne šūvius su sa
vim, bet šventą vakarą. O jei 
kur pakels šautuvą pakelėje.... 
— jie suprato, ką tai reiškia, 
nes jie buvo paklydę

Durys atsidarė, ir kareiviai 
juos išvedė Ir aš tau pasakysiu, 
tai buvo pačios gražiausios ma 
no ir mano draugų Kalėdos. 
Mes nieko neturėjom, kas mus 
džiugintų, bet buvo gera, tokia 
jauki šiluma pripildė mus.

Paskui po kokių dviejų savai
čių prasidėjo mūšiai. Mos pasi- 
traukėm ,ir vėl atėjom, ir vėl 
pasitraukčm. Galų gale pate
kau į vokiečių nelaisvę. Žinoma, 
kitaip nebūtų ir šios istori jos a- 
pie žvakidę, jei nebūčiau suti
kęs ano vokiečio, puskarinin
kio, kuris pataikė į žvakę. Mes 
pasidarėm draugai. Buvo šau
nus vyras, bavaras. Ir jam mū
sų giesmė, mūsą ramumas ir 
paleidimas padarė didžiausį j- 
spūdj. Kai mes pasitrankėm, ir 
dvarą užėmė vokiečiai, jis ten 
susirado žvakidę ir pasiėmė. Jis 
man daug padėjo tuomet, padė
jo ir į Lietuvą greičiau sugrįž
ti. Atidavė ir žvakidę. Ji visada 
stovėjo mūsų namuose ir šiokį 
vakarą visada degdavo. Aš, 
taip sakant, prisimindavau a- 
nuos įvykius ir juos papasako
davau. Tai buvo mūsų vakaro 
programa.

Ir šiemet, kai aš nutariau 
švęsti Kalėdas savo “.šeimoje”, 
aš turėjau būtinai susirasti 
žvakidę. Visur ieškojau, kol su
radau visai panašią į aną, kuri 
stovėjo mūsų namuose...

Jis baigė, perbraukė plačiu 
delnu per kaktą, pažiūroj) į 
žvakidę ir nusisuko į langą Bu
vo tylu tylu visoje stovykloje. 
Tik mūsų žvakidė degė, krūp
čiodama ir nuliedama vaškines 
ašaras. Mirksėjo jos šviesa ir 
tirpo lange, o ten švietė šven
tos nakties žvaigždės.
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Aii* dieni) Palestinos piemuo, glaudžia prie savęs ėrii ka. Jo apranga ir gaily mo būdas mažai kuo pasikeitė 
nuo Kristau** laikų.

VIEŠPATIES TĖVIŠKĖJE
Atkelta ii 9 pusi.

kus pasakojo apie pasirodžiu
sius jiems angelus ir kariuom.'- 
nę, kuri skelbusi: garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėj ramybė 
geros valio: žmonėms. Dar su 
didesne nuostaba jis žiūrėjo j 
tuos Rytų išminčius, kurie su- 
klupo prieš kūdikį ir dovanas 
sudėjo. Juozapas vėl tyliai pri
ėmė iš naujo sapne pasii-odžiu- 
sio angelo įsakymą : Kelkis, 
imk vaikelį ir jo motin;;, bėk į 
Egiptą ir būk tenai tol. kol tau 
pasakysiu, nes Erodas ieškos 
vaikelio nužudyti (Matas 2,13). 
Juozapas neprieštaravo. Ir vėl 
angelas: “Kelkis, imk vaikelį ir 
jo motiną ir eik į Izraelio že
mę. nes mirė, kuris ieškojo vai
kelio gyvybės”. (Mala-; 2.30). 
Juozapas dėjosi tai į galvą. Ir 
ant namo stogo vakaro vėsoje 
visa tai kartojosi jo atsimini
muose. Bet ir dabar vargiai jis 
suprato, kokis perversmas vyk
sta visoje žemėje Jis tik jau
tė, kad dedasi dideli dalykai ir 
kad jis pats yra tylus tų įvy
kių įrankis. .Jis nusilenkė juos 
tvarkančiai aukštesnei Valiai ir 
ją vykdė neprieštaraudamas, 
nesigarsindamas. net kaimy
nams nesiskelbdamas.

Mariją tie ženklai su pirmu 
angelo pasirodymu nugąsdino. 
Jai, nusigandusiai, angelas ta
rė: “Nebijok, Marija, nes tu 
radai malonę pas Dievą. Štai 
pradėsi įsčioje ir pagirdysi sū
nų ir praminsi jį varfi^Tezts.. 
Viešpats Dievas duos jam jo 
tėvo sostą: jis karaliaus Jokū
bo namuose per amžius ir jo 
karaliavimui nebus galo.” Ma
rija sumišus suabejojo: “Kaip 
tai įvyks kadangi aš nepažįstu 
vyro ’ ”, Angelas išaiškino. kad 
Dievui nieko nėra negalimo, 
kad ir jos giminaitė Elzbiela 
išgelbėta nuo gėdos ir pagim
dys nors senatvėje sūnų. Marija 
nusižemina štai aš Viešpaties 
tarnaitė... Bet savo širdyje 
džiūgauja. Jo b negali išsitekti 
nuostaba ir džiaugsmas. Ji nie
ko nesako nė Juozapui, kuriam 
ji pažadėta. Ji skuba pas gimi 
naitę Ozbietą į kalnus. Jai pa

sisako. Elzbieta pagarbina ją 
kaip Viešpaties motiną. Ir tada 
prabyla Marija himnu Viešpa
čiui dėkodama. kad jis pažvel- 
gė į ją nužemintą tarnaitę Ne 
tik į ją. Kad pakelė iš nužemi
nimo Izraelį, kuris jam ištiki 
mai tarnavo. Kad apreiškė savo 
teisingumą pasaulyje... Toliau 
Marijos jau negalėjo stebinti 
nei piemenų pasakojimai apie 
pasirodžiusius angelus, nei trijų 
išminčių priklaupimas prieš jos 
sūnų, nei senelio Simeono pa
garbinimas, kai ji nunešė vai
kelį apipiaustyti į šventyklą. 
Galėjo ji daugiau nustebti, iš 
kur jie visa tai žino. Juk ii ni»« 
kam neskelbė’ Tačiau prie jos 
džiaugsmo nauja jai buvo iš
girsti iš Simeono: tavo pačios 
sielą pervers kalavijas (Lukas 
5.35). Nusmelkė širdį nuogąs
tavimas, kas tai )>er kalavi jas. 
Ir kai 12 metų, grįždami iš 
Jeruzalės, Juozapas su Marija 
pasigedo sūnaus ir tik po ilgo 
ieškojimo surado jį bažnyčioje 
tar[> išminčių, su neramumu 
motina kriepias: “Sūnau, kam 
mums taip padarei, štai tavo 
tėvas ir aš su skausmu ieško- 
jova tavęs.” Motinai keistai nu
skambėjo sūnaus atsakymas:

KALĖDINIAI PAPROČIAI PASAULYJE
Atkelta iš 9 pusi.

mų tarnams pinigines dovanas.
Antrąją Katerių lieną tie indai 
būdavo atidaromi ir juose rasti 
pinigai padalinami tarnams.

Šiaurės kraštuose taip pat y- 
ra išlikę prie Kalėdinių papro
čių prisiplakusių įvairių seno 
vinių papročių liekanų. Švedi
joje Liucijos dieną, kuri šven
čiama gruodžio 13, vadinamos 
Liucijos nuotaikos seniau su 
žvakėmis ant galvos ajxlalinda- 
vo kitus namiškius obuoliais. 
Tuo metu būdavo giedamos ka
lėdinės giesmės. Dabartiniais 
laikais jos šeimynai atneša pus
ryčius. ši tradicija siejama su 
senovine Juk) švente. J kalėdi
nes pamaldas kaimiečiai va
žiuoja prie savo rogių prisitai- 

“Argi nežinojote, kad man rei
kia būti tuose dalykuos**, kurie 
yra mano Tėvo” (Lukas 5,IX- 
9). Nei ji nei Juozapas to nesu
prato. Bet motinai širdis su- 
rlrebejo prisiminus apie kalavi
ją. Sūnus turi jau kitus rūpes
čius. Jie skrido į pasaulį, dėl 
kurio jis Inivo atėjęs. Ir kai jie 
visi trys grįžo Lš Jeruzalės na
mo, Marijos apsiaustas dengė 
ne tik jaunos motinos grožį. 
Ix*t ir jos širdyje kylantį neri
mą.

Po to vėl l)ėgo dienos tarp 
kaimynų panašios viena į kitą. 
Prie dailidės įrankių, prie poil
sio ir vakaro maldos. Jaunystes 
nerimas, Itėgimai nuo persekio
tojų į svetimą šalį, slapstymasis 
ten nuo Erodo buvo nuslinkę į 
praeitį kaip ir patys persekio
tojai. Ir jeigu tik ne tas nu
jautimas kažkokios baisios ir 
kilnios didybės tylios vienatvės 
valandomis...

Tai buvo dar Linksmoji 
Viešpaties Gyvenimo Dalis, ka
da jie visi -rys gyveno tuose 
Nazareto namuose, drauge, kur 
Jėzus augo išmintim ir metais 
ir malone pas Dk*vą ir pas 
žmones.

sę deglus. Kai kuriose apylin
kėse yra paprotys Kalėdų me
tu languose pastatyti dideles 
vaškinps žvakes.

Kitaip Kalėdos atrodo šiltuo
se kraštuose. Pietų Amerikoj* 
rengiamos dainai eitynės gat
vėmis ir mėgstama laidyti įvai
riaspalves raketas. Tolimos 
Australijos Sidne^ije, kur Ka
lėdų metu dideli karščiai, yra 
paprotys vaišinti romu apipil
tu ir uždegtu pudingu.

Apie mūsų lietuviškuosius 
papročius čia netenka pasako 
t i. — juos mes visi gerai žino
me. Lietuviškosios Kalėdos 
mums visuomet prisimena kaip 
ramybės, taikos. vidinio 
džiaugsmo dienos.

A P.
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APIE ^MINTINGĄ TEISĖJĄ
PASAKA

Rytų šalies karalius norėjo 
įsitikinti, ar tikrai viename iš 
jo karalystės miestų gyvena 
teisėjas, kuris išmintingai at
skiria, kur tiesa, kur melas, 
ar gal tai tik niekadėjas, kuris 
moka gražiai apsimesti. Kara
lius persirengė pirkliu ir nujo
jo j miestą, kuriame tas teisė
jas gyveno. Prie miesto vartų 
sėdėjo elgeta. Karalius davė 
jam išmaldos ir norėjo keliauti 
toliau. Bet elgeta įsikibo į ka
ralių.

— Tai ko dar nori? — pak
lausė karalius. — Aš gi tau 
daviau pinigą.

— Pinigą davei tikrai, —at
sakė elgeta. — Bet ar nebūtum 
dar toks geras ir nepaimtum 
manęs ant arklio iki miesto 
aikštės, kad manęs pakeliui ne
sumindžiotų arkliai ir kupranu
gariai.

Karalius pasisodino elgetą 
užpakaly ir nugabeno iki aikš
tės. Ten sustabdė arklį, bet 
elgeta nelipo. Karalius tarė:

— Kodėl gi nelipi? Mes gi 
jau atvykom.

Bet elgeta atkirto:
— O kodėl aš turiu lipti? 

Arklys gi mano. Lipk patsai 
žemėn. O jei nenorėsi geruoju, 
tai eisim pas teisėją.

Praeiviai susirinko aplinkui, 
kai tiedu ginčijosi. Jie klausė 
klausė ir pritarė'■

— Tikrai eikit pas teisėją 
Jis nuspręs.

Karalius ir elgeta nuėjo pas 
teisėją. Ten jau laukė daug 
žmonių. Teisėjas šaukė iš eilės 
visus, kurie tik norėjo teismo. 
Kol karaliui atėjo eilė, prieš jį 
pašaukė teisėjas mokslininką ir 
ūkininką Jie ginčijosi dėl žmo
nos. Ūkininkas sakė, kad žmo
na esanti jo ,o mokslininkas ją 
laikė savąja. Teisėjas jų iš
klausė. paskui trumpai pagalvo
jo ir pasakė:

— Gerai. Palikite moterį pas 
mane, o rytoj vėl ateikite abu
du.

Kai tiedu išėjo, eilė buvo mė- 
sninkui ir pirkliui. Mėsininkas 
laikė saujoje pinigus, o aliejaus 
pirklys laikė mėsininką pačiu
pęs už rankos. Mėsininkas kal
bėjo:

— Pas šitą žmogų pirkau a- 
liejaus. Kai aš išsitraukiau pi
niginę užmokėti, jis čiupo ma
ne už rankos ir norėjo pinigus 

Baltas Vvtis
y

Nesulaukė Ramunėlė 
Panemunėje rudens— 
Jai gautoji tėviškėlė 
Gal sapne tesh aidens...

Ir Jūratė išvaryta
Ii namą, lyg nebe ta. 
Žvalgos saulė tamsą rytą 
Tartum elgeta prasta.

Dengia debesys padangę 
Tėviškėlės mylimos— 
Žaurus priešai žmones engia: 
Nėr gyvenimo namuos.

Bet krūtinėse dar plaka 
Lietuvos vaiką širdis, 
šviečia sunką vargo taką 
Laisvės metu atspindys.

Ir jie tiki: ims blaivytis 
Devesys viršum galvos;
Laisvas skrenda ba’tas Vytis— 
Ženklas laisvės Lietuvos.

t Iš “Po tėvynės dangum”)

VYTfc NEMUNĖLIS

Ar svajos prie Amazonės, 
Ar Sagotoj tolimoj. 
Ar Čikagoj, — jos svajonės 
Bus tėvynėj mylimoj.

atimti. Taip mudu ir atėjom į 
teismą. Aš laikau piniginę ran
koje, o jis pačiupęs mano ran
ką. Bet pinigai priklauso man, 
o jis yra vagis.

Aliejaus pirklys atsakė:
— Tai neteisybė. Mėsininkas 

atėjo pas mane aliejaus pirkti. 
Kai jam pripyliau indą, jis pa
prašė mane, kad iškeisčiau jam 
pinigą. Paėmiau iš jo auksinį 
ir padėjau ant stalo. Bet jis 
pasičiupo ir norėjo išbėgti. Aš 
jį nutvėriau už rankos ii- pris
tačiau čionai.

Teisėjas pagalvojo ir tarė:
— Palikite pinigą pas mane 

ir ateikite rytoj.
Kai eilė priėjo karaliui ir el

getai, karalius išdėstė, kaip kas 
buvo. Paskui teisėjas leido kal
bėti elgetai. Elgeta tarė:

— Jo kalboje nė žodžio nėra 
teisybės. Aš jojau per miestą, o 
jis sėdėjo ant žemės ir papra
šė, kad jį paimčiau su savim. 
Pasisodinau jį ant arklio ir at
gabenau, kur jis buvo prašęs. 
Bet jis nenorėjo nusėsti ir kal
bėjo, kad arklys jo. O tatai ne
tiesa .

Teisėjas pagalvojo ir tarė:
— Palikite arklį pas mane 

ir ateikite rytoj.
Kitą dieną susirinko daugel 

žmonių, kad pasisklausytų tei
sėjo išmintes. Pirmiausia pri
ėjo mokslininkas ir ūkininkas.

— Pasiimk savo žmoną. — 
kalbėjo mokslininkui. — o ūki
ninkui įkirsti penkiasdešimt 
lazdų. — Mokslininkas nusive
dė žmoną, o ūkininkui čia pat 
buvo atskaityta, kas pridera.

Pašaukė mėsininką.
— Pinigas priklauso tau. — 

Paskui mostelėjo į aliejaus 
pirklį ir tarė: — Jam įkirski- 
te penkiasdešimt lazdų.

Pašaukė karalių su elgeta.
— Ar pažinsi savo arklį tarp 

kitų dvidešimties arklių? — 
paklausė karalių.

— Taip.
— O tu *
— Aš taip pat, — atsakė el

geta.
— Einam. — tarė teisėjas 

karaliui. Jie nuėjo į tvartą, ir 
karalius tuojau susirado savo 
arklį. Paskui teisėjas pašaukė 
elgetą. Elgeta pažino arklį ir 
tuojau prie jo priėjo. Teisėjas 
grįžo vėl į savo kėdę ir tarė 
karaliui:

— Arklys tavo. Veskis. Elge-

VYTE NUMUNEL1S

tai prkilauso penkiasdešimt 
lazdų.

Po teismo teisėjas nuėjo na
mo. Karaliuš paskui jį.

— Ko dar tu nori? Ar tu ne
patenkintas mano sprendimu? 
— paklausė teisėjas.

— Patenkintas tai patenkin
tas, — atsakė .karalius. — Bet 
aš norėčiau žinoti, iš ko tu pa
žinai, kad moteris buvo moks
lininko, kad pinigas buvo mė
sininko ir kad arklys priklau
sė man. o ne elgetai.

— Su moterim susidorojau 
šitaip. Liepiau jai ateiti rytą 
ir pasakiau: įpilk man rašalo 
į rašalinę. Ji paėmė rašalinę, ją 
greitai ir mikliai išplovė ir pri
pylė rašalo. Vadinas, ji buvo 
pripratus tai daryti. Jeigu ji 
būtų buvus ūkininko žmona, ji 
visa tai būtų padarius neran
giai. O su pinigais taip pada
riau: įdėjau pinigą į indą su 
vandeniu ir šiandien rytą pa
žiūrėjau. ar ant vandens plau
kioja aliejus. Jeigu pinigas būtų 
priklausęs aliejaus pirkliui, jis 
tikriausiai savo aliejuotais

TĖVYNĖS VAIZDAI VAIKAMS
Neseniai pasirodė grali kny

gelė “Po tėvnyės dangum” kaip 
švenčių dovana mūsų mažie
siems. Ją padovanojo du mūsų 
meistrai: vienos žodžio — poe
tas Bernardas Brazdžionis— 
Vytė Nemunėlis, antras — fo
tografas Vytautas Augustinas.

Kai ją pavartai ir paskaitai, 
taip ir prasiskleidžia niūrūs de
besys nuo tėvynės, pamatai po 
laisvu dangum gražu ir saulė
tą gyvenimą, pamatai jaunystę 
tarp mūsų miestų ir laukų. Pri
minti mūsų mažiesiems Lietu 
vą. jos grožį ir buvo šios kny
gelės tikslas.

Vytautas Augustinas Lietu
voje yra išfotografavęs visas 
grasiąsias mū'ų vietas, svar
besniuosius įvykius. Pernai iš
ėjo jo didelis nuotraukų albu
mas “Tėvynė Lietuva.” Tačiau 
joje nerado sau vietos jauni
mas. o jo nuotraukų turėjo.Pa
ėmęs gražiausias jaunimo nuo
traukas ir sujungęs su mūsų, 
mietais, lietuviškąja gamta, jis 
padarė šią knygą.

Prasiskleidžia čia Karo mu- 
zėjus ne‘ su rimtais ir suaugu
siais vyrais, bet su vaikais, pa
matai ir Vilnių ir Trakus, meš
kelius ir miestelius, kur vaikus 
vilioja baronkų krūvos. Knyga 

pirštais būtų jį sutepęs. Bet 
vandeny nebuvo jokio aliejaus. 
Taigi teisybė buvo mėsininko. 
Dėl arklio buvo sunkiau teisy
bę patirti. Elgeta, kaip ir tu, 
greitai atskyrė arklį iš kitų 
dvidešimties. Bei aš judu nusi- 
vedžiau Į tvaną ne tam, kad 
matyčiau .ar judu arklį pažin
site, o tam, kad matyčiau, kat
rą iš judviejų pažins arklys. 
Kai tu prie jo priėjai, jis pasu
ko galvą ir .ją prie tavęs pri
glaudė. Kai elgeta priėjo ir jį 
palietė, arklys pastalė ausis ir 
pakėlė koją. Iš to pažinau, kad 
tu esi tikrasis arklio savinin
kas.

Tada karalius tarė:
— Aš nesu pirklys, bet šito 

krašto karalius. Aš čia atvy
kau. kad pamatyčiau, ar teisy
bė, ką apie tave kalba žmonės. 
Dabar matau, kad tu esi išmin
tingas teisėjas. Kuo tave galė
čiau apdovanoti?

Teisėjas atsakė:
— Užtenka man to. kad ma

ne pagiria karalius.
(Pagal L. Tolsto'ą)

baigiama jaunimo teat
ro vaizdais ir Baltojo Vy ties re
gėjimu.

Kad šie paveikslai labiau pra
siskleistų .jaunimui, kad ne tik 
vaizdu, bet ir žodžiu prakalbė
tų, į talką atęjo Vytė Nemunė
lis. kuris vaikams yra dovano
jęs pačias gražiausias jų kny
geles. Kiekvk nai nuotraukai jis 
parašė tekstą—po vieną eilė
raštį. Knygoje Ramunė -u sa
vo drauge keliauja per Lietuvą 
ir džiaugiasi ios vaizdais. Kaip 
ir visos Vytės Nemunėlio eilės, 
taip ir šios bus lengvai vaikų 
pasisavintos ir išmoktos, nes 
.jos visada skambios ir g-ažios. 
Šituo atveju jos atskleifl'ia ir 
konkrečius Lietuvos vaizdus, 
pvz. Karo muzėjų. Vilniaus 
bokštu- ir t.t.

Iki šiol vaiku knygeles ilius
truodavo dailininkai. “Po tėvy
nės dangum” yra pirmoji kny
gą. kur poetas ir fotografas su
kuria darnią menišką visumą.

Knygelę išleido “Vagos” lei
dykla. spaudos darbus atliko 
Patria. atspausdama ofsetu, to
dėl ir nuotraukų ryškumas yra 
kiek nukentėjęs. Kaina 2 dol. 
(Gau ’ama šiuo adresu: Povilas 
Ališauskas: 107-17 118th St., 
Richmond Hill, N. Y.) A. D.

Lapiai, nedidelio stomens 
žmonės, gyvena Skandinavijos 
šiaurėje, šaltis juos laiko pri
plakęs prie žemės. Ji tik tada 
apsidengia švelniomis samano
mis, kai aptirpsta kur pašalas. 
Lapiai ten sugena dideles ban
das elnių. Jiems vis reikia ieš
koti naujo želmens po sniego 
apklotu. Taip jie su savo kai
menėmis bastosi iš vietos į vie
tą: vasarą paslenka toliau į 
šiaurę, žiemą atslenka arčiau į 
pietus. Elnis ir lapis amžinai 
keliauja.

Antai. Kalėdų išvakarėse 
traukia į pietus kelių tūkstan
čių elnių kaimenė. Ji tik ką po 
nakties sujudusi. Rytas gied
ras ir dėl to speigus: svilina 
kaip įkaitinta geležimi. Apšar
moję elniai spindi tartum si
dabru. Jie glaustosi vieni prie 
kitų ir šildosi savo kvėpavimu. 
Brisdami per klampų sniego ap
dangalą. kartais užmina kietai 
sustingusią žemę arba prasiki- 
šusias uolėnas. Tankus trype- 
nimas tada nuskardi per visą 
apylinkę. Jis nustelbia net 
skambučių žvangėjimą.

Žvangučius po kaklu turi el
niai vadovai. Seni, patyrę, daug 
braidžioję lediniais keliais, jie 
kasasi per sniegą pirmi. Kiek
vienas jų žvingtelėjimas palydi
mas varpelių skambesio. Tai 
yra ženklas sekti iš paskos. 
Vilksnės viduryje seka elnės su 
mažiukais. Minkštoms jų na
goms sušalęs grumstas dar per 
kietas; striuoksėdami jie taiks
tosi stoti į išmintą vietą. Nosy
tės ju žvarbiai kandamos spei
go ir kutenamos alkio. Jie nuo
lat kaišioja jas į tešmenis ir 
gaivinasi šiltu pienu.

Tuo tarpu priekiniai du el
niai sustoja. Jie atmeta atgal 
ragus, ištiesia savo pagurkles ir 
pasikeisdami subliauja. Visa 
kaimenė gyvai sukruta. Prieš 
ją tvyksta pakračšiuose šerkš
no aptrauktas ežeras. Kelio to
liau sausuma nėra. Vilksnės 
vadovas, juodbruvis lapis. tai 
žino. Dar niekas taip toli, už 
Inario ežero, nebuvo tokios di
delės kaimenės nuginęs ir nei 
vieno elnio nepraganęs. Jis ne
norėtu su nuostoliu grįžti, kai 
liko tik tas ežeras prieš akis. 
Kitoje pusėje btis atilsis — šil
tas guolis kailių patale.

NYKŠTUKU GRYBAI
Siuntė seser.' Ramunė 
Panemunėn grybą rinkt. 
Ta seselė, kaip žąselė 
Per miškelį kinkt-link...

Kinku-linku, kinku-linku
Tarp berželių, tarp baltą 
Pilną krepš' ji pririnko 
Lepšių, ūmėdžių, kitų...

Uždainavo—skamba aidas:
— Ei, grybeliai, marš namon! 
Net maži kiškeliai baidos, 
Neria miško gilumoj.

Tai dalykas atsitiko 
Tai mergytei pagiry! 
Rado krūvą baravykų. 
Bet jie buvo netikri...

Nenurovė nė mažiuko,— 
O kad jį kur aitvarai!— 
Tik pakyšt barzda Nykštuko: 
—Ką sesyte, čia darai?

— Raunu grybą, įsikybo,— 
Negaliu išraut jo tik...
— Šičia mūsų ta sodyba. 
Ir tuos grybus mums palik.

(Iš neseniai pasirodžiusios knygelės mūsų mažiesiems — 
“Po tėvynės dangum”)

ELNIŲ VILKSTINES KELIAUJA
Kalėdos pas lapiy piemenis

Lapis prieina ir suragina el
nius vadovus. Ragus kratyda
mi ir prunkšdami pirmieji du 
įbrenda į vandenį. Iš paskos ne
ria visa vilksnė kaip leidžia
mos pasroviui laivės. Elniukai 
pradžoije miukstosi ir strykčio- 
ja, baugindamies ledinio van
dens, bet ir jie sugurga j eže
rą. Jie kapstosi neatsilikdami 
nuo motinų ir spausdamies 
prie jų pilvo. Per elnių nuga
ras, rodos, galėtum eiti kaip 
per akmenų brastą, jei nesem- 
sčiotų jų vanduo. Kartais ky
šo tik vieni ragai.

Viena ragų keką staiga pa
suka į šoną. Aišku, pirmąjį el
nią pagavo vandens srava ir ne
ša į ežero platybę. Jis gali nu
vesti visą kaimenę pražutin. 
Vilkstinės vadovas skubiai nu

AR ŽINAI, KAD —
— Pasaulyje šiandien yra 

septyni kalendoriai. 1953 metai 
yra pagal krikščioniškąjį kolen- 
dorių. Pagal Bizantijos kalen
dorių jie bus 7462-j i, pagal žy
dų — 5714, pagal Nabonosaro 
—2702, pagal japonų —2613, 
pagal graikų kalendorių 2265, 
pagal mahometonų kalendorių 
1373.

— Vieno New Yorko viešbu
čio savininkas P. Arsens nuta
rė už pietus imti tiek, kiek su
mokės patys klijentai. Savai
tės pabaigoje viešbučio paja
mos pakilo dvigubai. Tiktai du 
išėo iš viešbučio nieko nesu
mokėję. 

Balto Pirmininką* Kan. J. Končių* tarp tremtiniu vaiku, kurie nori, 
kad jq neuftmirttu lietuviu vaikai Amerikoje.

eina to npusėn, apsupa su šu
nimis antrąjį elnią ir nusuka jį 
geron pusėn. Jis dar nutraukia 
nuo jo kaklo skambutį ir pats 
skambina stipriu garsu, kad 
nustelbtų aną bežvangantį ver
pete. Kaimenė turi sekti ta gar
sesnį balsą. Ji išsitiesia, dar pa- 
sikapsto ir ima kabintis į kran
tą. Vilksnė apsaugoma nuo pa
vojaus. Pirmasis elnias atžirg
lioja pats paskutinis. Jis įgudęs 
— išsisuka iš pavojaus. O kur 
būtų dingę mažiukai?

Lapis dabar patenkintas. Jis 
tiesia palapines ir taiso guolius. 
Bruzda moterys ir vaikai. Grei
tai čia ateis Dievas. Jis nusilei
džia nuo žvaigždžių ir keliau
ja kartu su žmonėmis ir el
niais. Jis praveda juos pro pus
nį ir per ledinį ežero verpetą.

— Amerikoje, Maine valsty
bėje, veikia įstatymas, kuris 
draudžia uždengti asilą.

— Kalifornijoje veikia įsta
tymas, kuris draudžia pelėms 
statyti slastus be medžioklės 
leidimo.

— Stenografijos sistema bu
vo sudaryta 200 m. pr. Kr. gi
mimą vieno Romos poeto, — 
vardu Quintus Ennius.

— Shetlando salų gyventojai 
per 500 metų nėra ištarę šių 6 
žodžių: moteris, višta, mėnulis, 
kunigas, šviesa ir katinas. Jie 
yra įsitikinę kad vien tik šių įžo
džių ištarimas gali atnešti jų 
saloms vargus ir nelaimes.
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Anglijoje genieji karūnavimo reikmenys parengiami karalienė* 
Elzbietos vainikavimui. Virtoje matome indą, papuoštą ereliu. Inde 
laikoma* aliejų*, kuriuo karalienė bus patepta, kalia—šaukštas, ku
riuo aliejų paims iš indo. Apaėioje—valstybės kardas, kuri* bus Įteik
tai karūnavimo metu (Kaip karališkos valdžios ženklą*.

ŽMONIJOS AMŽIUS
Seniausi ligi šiol rasti vadina

mieji “Heidelbergo” žmogaus 
likučiai leidžia spėlioti, kad 
500.000 m. prieš mūsų erą gy
veno žmogus. Pekine rasti 
griaučiai liudija dar gilesnius 
amžius, bet kartu kelia abejo
nių ar šie griaučiai nėra bež
džionės.

Didelė dauguma proistorės 
tyrinėtojų pasisako iii 500.000 e
m., vadinamąją Quartas erą. 
Šitoje eroje žmogaus ištisai gy
venta. Seniausieji Quartos eros 
vad. “Neandertal” žmonių li
kučiai siekia ligi 150,000 m. ši
tie žmonės gyveno dabartinėje 
Europoje ir Afrikoje ir turi pa
našumo žymių su dabar gyve
nančiomis ragėmis. Jie mokėjo 
gaminti paprasčiausius akmens 
ir titnago įrankius. Išlikę urvų 
sienos piešiniai ir skaitmenys 
rodo protaujančio tvarinio žy
mes. šis periodas tęsėsi apie 
12,000 m. prieš Kr. Nuo čia pa- 

. stebima greitesnė žmogaus pa
žanga. 500 m. prieš Kr. Egipte 
jau pažįstamas žalvaris. 1000 
m. vėliau atsirado geležis, čia 
pastebime nepaprastą vystymo
si tempą. Prasideda tautų ir 
valstybių grupavimasis, iškyla 
ir dingsta didžiulės imperijos.

žydi mokslas ir klesti pažanga. 
Ir juo arčiau j mūsų amžius, 
juo didesnis tempas ir skubėji
mas.

Niekas nežino, kaip žmogus 
ilgai lindėjo urvuose, drebėda
mas nuo šalčio ir bijodamasis 
žvėrių. Kada jis išmoko pasi
gaminti pirmąjį akmeninį kir
vuką? Tačiau yra nustatyta, 
kad žmogus 300 šimtmečių te
kino akmenį, 70 šimtmečių tru
ko, kol žmogus sugebėjo nuo 
tekinto akmens pereiti prie žal
vario, 40 šimtmečių užtruko, 
kol išplito geležis, 27 šimtme
čius žmogus keliavo nuo gele
žies atradimo ligi garo mašinos. 
Tačiau netmko nė 150 metų 
nuo garo mašinos, kaip žmogus 
atidengė atomo paslaptis.

Br. Zumeris

Angly kalba pirmauja
“Gazette de Lausanne” rašo, 

kad iš europinių kalbų daugiau
sia vartojama anglų — 24-1.9 
mil., Europoje ja kalba 50 mil., 
Amerikoje 163,5 mil., Okeani
joje 9,8, Azijoje 0,1. Toliau ei
na ispanų kalba su 119,4 mil. 
Europoje ispaniškai kalba 28 
mil., Afrikoje 0,1, Amerikoje 
90,8, Azijoje 0,5 mil. Toliau 
vokiečių kalba su 78,5 mil. Ją 
vartoja tik Europoje vokiečiai 
—68 mil., austrai — 7 mil., 3,2 
mil. šveicarų,, 100.000 belgų. 
300.000 luksemburgiečių. Dar 
toliau prancūzų kalba, kuriai 
beliko tik 57,2 mil. Ja kalba 
46,6 europiečių, 1,85 afrikiečių, 
8,7 Amerikoje, 0,25 Azijoje. 
Prancūzų kalba anksčiau buvo 
laikoma diplomatine kalba. 
Šiandien ją jau išstumia anglų 
kalba.

★
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR 

TO ALL OUR FRIENDS

*

JOHN DZIERSKI CAFE 
3359 . (jirMin St.

PfTTSBlRGH 4, PA.
FE. 1-9208

Linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Vedybiniai skelbimai

£ I
g
5
I«

Vcdjoų skelbimai Eurpos 
laikraščiuose pasirodė jau 17 
anUšuje. Pirmuoju laikomas 
1695 m. anglas, kuris pasiskel
bė esąs 30 metų ir norįs vesti 
jauną merginą, turinčią apie 
3000 svarų. Jau 18 amžiuje ir 
Vokietijoje ir Aust ii joje ran
dam skelbimų, kaip šis šaunios 
austrės:

“Vadinuosi Johanna Mueller, 
pašlė, gyvenu Raudonojo Gai
džio g. 67 ir vėl jaučiu troški
mą turėti vyrą. Esu 39 metų; 

rimta ir šeimyninių vaidų 
nemėgstu. Turiu ir turto. Na- 
■f.io, kuriame gyvenu, trečdalis 
priklauso man, kiti du trečda
liai mano broliams. Vienas yra 
mėsininkas, kitas vežikas. 
Taigi, esu iš padorios ir 
garbingos šeimos. Naujasis vy
ras, jeigu jis dirba ir negeria, 
nei meilės nuotykių neišeidinė- 
ja, nei nesimuša, gali turto ne
turėti. Mano namuose jis ras 
viską: gerą skanų valgį, minkš
tą lovą, padorų drabužį. Kas
met jis gaus iš manęs naujų 
drabužių eilę, dvi poras batų ir, 
jeigu jau reikės, prikaldinsiu 
porą kartų per metus puspa-

( l.ius. Kiekvieno mėnesio pirmą 
jis gaus 2 talerius ir sykį i>er 
savaitę gali su draugais išeiti 
alaus išsigerti. Bet tik alaus! 
Pageidaujantieji gali prisistaty
ti sekmadienį šeimyniškuose 
namuose 67 Raudonojo Gaidžio 
gatvė, kur gaus geros kavos 
ir pyrago. Reikalauju tik vienos 
sąlygos — kad mano busimasis 
vyras mane mylėtų.”

Ašaros užmuša bakterijas
Joumal of Medicine and Sur- 

gery fra neša, kad žmogaus a- 
šaros gali būti panaudojamos 
įvairioms žmogui pavojingoms 
bakterijoms naikinti. Jų pagal
ba galima užmušti l»ont 100 
į-ūšių bakterijų, sukeliančių la
bai sunkias ligas. Reikia stebė
ti-. mūsų ašarų stipria dezinfi- 
kacine galia, nes vieną žmogaus 
ašaros lašą sumaišius su 6000 
vandens lašų dar gaunama ne- 
paprastai gerų dezinfekavimo 
rezultatų.

Mokslininkai tiria augimo 
paslaptį

Du Kalifornijos universiteto 
profesoriai tamsoje stebi auga
lus, kaip jie paima maistą iš 
žemės. Žemės chemikas Roy 
Overstreet ir biochemikas Lo
uis Jacobson, naudodamiesi u- 
niversiteto kolegijos įrengi- 

ir radioaktyviais pretai- 
stengiasi įsiskverbti 
paslaptį. Jie tikisi 
žemę, kad augalai 
augtų.

Tik po 50 mėty

Naujas cementas
Iš sraigių geldučių pradėtas 

gaminti cementas. Eksperimen
tas yra taip pasisekęs, kad Flo
ridoje jau pastatė 14 mil. vertės 
fabriką šios rūšies cementui ga
minti.

LINKIME LIETUVIAMS
Kostumeriams ir Draugams

PACKERS RĘSTAI JRANT
OPEN DAY and NITE

2018 Carson Streel

KUR HITLERIO SIELA
Ryšium su pasireiškusiu Vo- • 

kietijoje nacizmu ir bylomis ; 
prieš .jų nacines organizacijas į 
pasakojamas tokis anekdotas: J 

Senas nacių partijos veikėjas « 
mirė. Jis nuėjo tiesiai prie dan- 1 
gaus vartų. Kodėl ten nenueis. ] 
Juk jis buvo visą gyvenimą iš- t 
tikimas Fuehreriui, o ištikimy- . 
bė yra didžioji dorybė. Jis ir į | 
bažnyčią užeidavo, o svarbiau- . 
šia — jie nieko ir niekad neži- , 
nojo apie kacetus ir žudymus, - 
kaip ir niekas Vokietijoje apie - 
tai nieko nežinojo, ir jau buvo . 
nunacintas pagal visas taisyk
les. Prisistatęs prie dangaus 
durų, klausia, ar jau Fuchreris 
čia. Kai gavo teigiamą atsaky
mą, ištikimas partietis nužygia
vo vado ieškoti. Pamatęs jį iš 
tolo ištiesė ranką ir šūktelėjo 
Heil Ilitler. Fuehreris jo nepa
stebėjo. Prižingmiavęs arčiau 
ir sumušęs kulnimis, pakartojo 
sveikinimą, bet vadas net ne
su judėjo. Priėjęs tiesiai prie 
nosies, vėl sumušė kulnimis, 
net dangaus apytuščiai skliau
tai nuskambėjo. Vėl jokio at
sakymo. Nustebęs partietis grį
žo prie dangaus durininko ir su
abejojo, ar čia tikrai Hitleris. 
“Taip, tikrai, bet tuo tarpu jo 
tik kūnas, tai negali kalbėti”, 
atsakė durininkas. “Tai kur jo 
siela” — nustebo partietis. 
“Matai, siela dar kuriam laikui 
pasilikus Vokietijoje."

SVEIKI, SULAUKĖ 
ŠVENTU KAL6DU!

Grcrlirgs From

A.J.IiASER FUNERAL DOME
Laidojimo Namai

McKEES ROCKS, PA.

Linksmų Kalėdų švenčių linkime

mais 
sais, 
galų 
rinti 
čia u

j au- 
page- 
grei-

Turės dar praeiti 50 metų, 
arba dvi generacijos, kol Hiro- 
shime bus galutinai ištirta. kaip 
žmones veikė atominė bomba.

— Karalienės Elzbietos ka
rūnacijos proga gaminama 
432.000 pieštukų, kurie bus iš
dalyti mokyklinio amžiaus vai
kams prisiminimui. Ant kiek
vieno pieštuko bus parašyta 
“Ųueen Elizabeth — Corona- 
tion 1953”. Viena jaunimo gra- 
pė, kuri mėgsta po kalnus lai
pioti, žada tuo metu užkopti į 
aukščiausią kalną ir ten švęsti 
karalienės karūnacijos dieną.

•
LITHUANIANS. Patronize these įMerchants 

and advertisers!

HE. 1-9773 PITTSBl RGH 3,
MI i Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų linkimi* 

mūšy draugams, pažįstammnLs bei Idijmtams

VITO’S MARKEI
MAISTO PRODUKTU KRAUTUVE

Telefonas EV. 14615
135 BKOUNSV1LLE Kl).

PITTSBUKGII, PA.

Vytautas Jucevičiu*. savininkas

R

Kalakutų, Dzūkų ir Žemaičių Užeiga

FE. 1-1622

LIBERTY HALE
MARIJONA ir PETRAS JURGAIČIAI, 

Savininkai

E. Eight Avė. and H05 Raviu
— and —

1«0 HMtakrr Street — HhiUkcr, Pa.

Sveikiname su Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 
Mūsų Draugus ir Pažįstamus

BLUE EAGLE INN
MIKE WHITE, Savininkas

Tarime Gero Alučio ir Degtinės
2026 F1FTH AVENUE TeL CO. 8534

PITTSBURGH 19, PA.

5?
51
5?

Linksmų Šventų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų

PAULS* SU PER M ARKETS
HIGHEST OUALITY FOOIJS 

at LOVVEST PRICES

$ 
JŠ 
£

£
£

Visiems yiūsų draugams linkimo
linksmų Kalėdų Švenčių

ir laimingų Nauju Metų! įii
ii

2261 CARSON STREET S. S., PUTSBURGH, PA.
HE. 1-9795

visiems mūsų kostumeriams ir draugams

KALNAS BAK1NG COMPANY
Duona ir Keksai

Hrddmg and Birthday Cakrs

304 OLIVIA STREET
Phone: FEdcral 1-4455 McKees Rocks, Pa.

:«:c::c:c:«:<:c:c
< FE. 1183:c

A Merry Christmas and A Happy New Year 
to All Our Fiends!

W. B. ZINKHAN
BEER DISTRIBUTOR

122 CHARTIERS AVENUE
McKEES ROCKS, PA

Sveikiname su Kalėdų Šventėmis
ir linkime laimingų Naujų Metų 

mūsų draugams ir pažįstamiems

LABUSKES & SONS
CREDIT JEWELER

Diamcnds, Mate bes, Repairmg
Turime didelį pasirinkimą įvairių daiktų.

7527 Washington Avė., BR. 1-4674 Sw«svale, Pa.

J
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5 Lnksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų

ANTHONY URBON
LIGHT LUNCH and GRIIX

! 214 TABOR STREET
į! FEdrral 1-9249

Season‘s Greetings

M III. E K
TWIN FURNITURE STORES

R 
R 
R
R 
R
R
R 
R
R

2 Store* nu 2 (,'oriiers—
Both at 21Mh A Carson Strrets

HEMLOCK 1-1024
S.S. ITTTSRURGH 3, PA.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų

KARL LAPZAR
MEATS and GROCERIES

Sveiki, Sulaukę šventų Kalėdų!

ADOPH PALECKIS
MAISTO KRAUTUVE

t
'į 2136 5*h Avenue Phone. EX. 1-0473 č!I ;»1» P

.A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Aį 
:« :< :< 
< :< :< :<
< 2132 Fifth *AĮrr.,

Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
mūsų draugams ir kostumeriams

SOHO BEER SALES.
KAZLAirSKAS, savi»taka»
Telefonuoldt CO. 1-3535

ir Rilis greit bus jums atvežtas į
, Pittslmrgh 19, Pa. •’
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T*i atsitiko Lietuvoje 1812 m. Prtaų generolas York susitiko su rusu 
generolu ‘jiasitarti Šie pasitarimai beigf-si Tauragės sutartimi.

ANTANAS JAŠMANTAS

GIMIMO NAKTĮ
Ar mes gi būtume Tave atprašę, 
Tu baltutėli šarmo laše, 
čionai po mūsų kojom?
Mes tik kliede jom ir viliojom, 
kliedčdami Tave mes priviliojom— 
ir štai. Tu šiąnakt nukritai 
po pat pavargusiom mūs kojom.

O ten aukštai 
žvaigžde—gal sniegule—mugėjai 
ir netikėjai, 
kad mūs širdis, 
ta mus tamsi, karščiuojanti širdis. 
Tave tuoj sutirpdys, 
kaip dykumų įkaitę vėjai.

O, mes... Mes daug kliede jom, 
mes daug kliedėjom ir girdėję m, 
kaip gieda tavo angelai.
O gal tai šakalai
ten riejas tarp pusnynų?
Lavonas daug, jų daug ten primasino. 
O tie varpai?
Ak tie vidurnakčio varpai— 
tai pakasynų.

Kai briMlavonu* per snieguotus laukus Lietuvoje, sidabrinis ierkinaa puldavo j musu taką.

KAS GAUS OSCARO PREMIJĄ
Grumtynės tarp televizijos ir filmo

TAI ATSITIKO PER KALĖDAS
Kalėdų va’*are susirenka vi

si namiškiai prie stalo ar eg
lutės. Uždega žvakes. Jos mirk
si ir nušviečia kambario sienas, 
visų veidus. Gera. ramu.

Šitos ramybės ieškojai per 
visus metus ir šitom šventėm 
atsidėjęs rengeisi. Todėl ir gera 
dabar sėdėti ir jausti šventą 
ramybę. Tada prisimeni daugel 
įvykių iš Kalėdų švenčių, — 
pirmąsias Kalėdas Amerikoje 
ar tremtyje. Tai buvo prieš 5, 
prieš 10. 20 ar 50 metų... Tai 
buvo... Bet dabar viskas tirpsta 
su žvakutėmis didelėje ramy
bėje. Rodos, sustojo laikas ši
tam šventam vakare, rodos ir 
istorija sustojo. Kas galėtų at
sitikti tokį vakarą, nes Kristus 
gimdamas atnešė pasauliui tai
ką. Tačiau pasaulis nežiūrėjo 
j šią Kristaus taiką, jis veikė ir 
gyveno savas dienas. Kalėdų 
vakare yra įvykę tokių dalykų, 
kurie nukreipė vienaip ar ki
taip istorijos vyksmą. Pravers- 
kime šimtmečių lapus, pažvel
kime į vieną kitą datą, ką ji 
pasakys.

496 — Krikštija karalių
Per Kalėdas frankų karalius 

Chlodvikas pakrikštijo savo 
sosto įpėdinį. Jo perėjimas į 
Romos katalikų bažnyčią padė
jo šimtmetinius pagrindus to
limesniam Prancūzijos likimui. 
Tuo krikšt” buvo baigti žiau
rūs karai tarp vokiečių ir galų. 
800 — Karaliaus vainikavimas

Popiežius Leonas III Šv. Pet
ro katedroje uždėjo karaliaus 
vainiką Karoliui Didžiajam. Tai 
buvo politinė dovana švenčių 
proga. Nuo tada Karolis Didy
sis pasižadėjo ginti Romą ir vi
są popiežiaus valstybę.

1705—Ūkininkų sukilimas
Bavarijoje. Vokietijoje, suki

lo ūkininkai, puolė Muencheną 
ir laužė miesto vartus. Gusarų 
pulkas 800 sukilėlių sukapojo 
kardais.

1792 —Karalius teisme
Kalėdų antrą dieną Prancū

zų karalius Liudvikas XVI at
sidūrė teisme. Prasidėjus revo
liucijai. jo šveicarų gvardija 
buvo Išblaškyta. Karalius krei
pė i į Tautos susirinkimą, ieš
kodamas globos, bet rugsėjo 21 
d. jis buvo nuo sosto pašalintas 

ir kaip kalinys uždarytas pily
je. Kalėdų antrą dieną jis at
sidūrė konvento teisme ir po 
24 d., sausio 17 d., jį nuteisė 
mirti.

1799 — “Tautos išrinktas“
Prancūzų revoliucijai besi

baigiant iškilo Napoleonas. Pa
sidaręs konsulu, jis pasiėmė 
tvarkyti politiką, finansus ir 
vadovauti kariuomenei, tuo pa
sidarydamas pirmuoju konsulu. 
Norėdamas surasti teisėtą for
mą .Napoleonas per Kalėdas 
pravedė tautos balsavimą. Tau
ta pasisakė už jį.

1812 — Ginklų paliaubos
Kalėdų vakare įvyko pirmi 

pasitarimai tarp rusų ir prūsų 
generolų, tarp Diebitsh ir York. 
Šie pasitarimai privedė prie 
Tauragės nutarimų, kuriuos 
dabar dažnai prisimena bolše
vikai. Po pasitraukimo iš Ru
sijos, prūsų kariuomenės dali
nys, kuris kariavo Napoleono 
pusėje ir kuriam vadovavo ge
nerolas York, buvo atkirstas. 
Jam atnešė paties caro Alek
sandro laišką, kviečiantį bend
rai kovoti su Napoleonu Eu
ropos pavergėju. Taip jis ir su
sitiko Kalėdų naktį ir tuoj po
sėdžiavo Tauragėje ir pasirašė 
nutarimus bendrai kovoti už 
Europos išvadavimą. Bolševi
kai. prisimindami šią Tauragės 
sutarti, nori išaiškinti, 
kad tada Vokietija pasisakė 
prieš vakarų agresiją ir už 
draugystę su Rusija, ir dabar 
ji turinti taip daryti.

1818 — “Rami naktis”
Kalėdų vakare pirmą kartą 

buvo sugiedota "Rami naktis, 
šventa naktis“ (Silent Night, 
Holv Night). Tekstą parašė Jo
seph Mohr Oberndorfe prie 
Saltzburgo. muziką Kalėdų va
kare sukomponavo jo draugas 
Franz Gruber. Tą patį vakarą 
ši giesmė ir buvo išpildyta. Mu
zikas dainavo bosu, o poetas 
tenoru, pritardamas gitara. 
Greit ši giesmė pasklido visoje 
Vokietijoje ir vėliau visame pa
saulyje.

1894 — Į frontą
Japonai, siekdami išplėsti sa

vo valdžią į Korėją. 1894 m. 
pradėjo karą su Kinija. Japo-
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RĖMĖJUS TALKININKUS, 
pavta^iuMus svetimoje ir audringoje juroje tvirtą lietuvybė* laive— 

LIETUVIU VASARIO 16 GIMNAZIJA.
kuriuo jau drąsiai plaukia. Lietuvos kelių ieškodami. 153 vargstan
čios ir kenčiančios mūsų tautos jaunuoliai. —
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA ir linki stiprybės ir ištvermės išlaikyti ta 
Laiva plaukianti, iki laisvės aušra nušvies Lietuvos vandenis. — 

dėkinga visiems geradariams.

Lietuviu Vasario 16 Gimnazija
(2S> Diepbolx-FluKp)*ta, Germany.

Ne, ne’ Ne mes čion būsime Tave atprašę.- 
mes tik kliedėjom ir viliojom,
O tu iš ten, iš taip aukštai 
šią naktį nukritai 
po pat pavargusiom mūs kojom, 
Tu baltutėli šarmo laše!

PUTINAS PASAULINEI POEZIJOS 
ANTOLOGIJOJ

Visom didžfosiom kalbom 
dažnai pasirodo pasaulinės poe
zijos antologijos, papildytos 
naujais autoriais. Iki šiol lietu
vių poetų vardai ten nepateko, 
redaktoriams dėl specifinės 
mūsų kalbos mūsų poezijos tur
tai buvo neprieinami. Pirmasis 
•į tokią anglų kalba išleistą an
tologiją pateko Putinas.

Neseniai pasirodė “A Little 
Treasury of World Poetry” to
mas, kuris turi 900 su viršum 
puslapių. Jis apima poeziją nuo 
Egipto, Babilono, kinų, hebra
jų, graikų ir romėnų laikų iki 
mūsų dienų, šioj poezijos anto
logijoje randame ir Putiną. Jo 

nams vadovavo maršalas Ya- 
magata ir žygiavo iš laimėjimo 
į laimėjimą. Užėmė visą Korė
ją, perėjimą per Yalu ir Port 
Arthurą. Kalėdų vakare ka
riuomenės buvo susodintos į 
traukinį ir išvyko į frontą, kad 
užimtų Wei-hai-wei. Jie sunai
kino Kinijos karo laivyną ir- 
gegužės 8 d., po pergalės prie 
jShimonoseki laimėjo karą. Ko
rėja pasidarė “nepriklausoma“ 
— Japonijos protektoratu.

1943 — Europos kariuomenės 
vadas

1943 m. Kalėdų vakare ge
nerolas Eisenhoweris buvo pas
kirtas aliantų vyriausiu kariuo
menės vadu Europoje. Jo ka
riuomenėje buvo 12-kos tautų 
3 milionai vyrų. 

Kai šaudo Korėjoj laivynas, jo trenksmo apsvaigintas, paukštis 
nukrito ant karo laivo denio. Paėmė kareiviai stengiasi atgaivinti 
nelaimingai patekusi, kur patrankos dunda, paukštelj.

atspausdintas eilėraštis “Užge
so žiburiai“, išverstas Londono 
Universiteto profesoriaus W.
K. Matthews. Vertimas pada
rytas labai gražiai, perduota ne 
tik turinys, bet ir grakšti for
ma. Taip pat įdėta ir Putino 
nuotrauka šalia Adomo Micke
vičiaus, Lermontovo ir Puški
no. Iš viso kny goje yra 64 au
torių nuotraukos, tai Putinas 
čia užima gražią ir svarbią vie
tą.

NAUJIEJI “GABIJOS“ LEI
DYKLOS PLANAI

“Gabijos” leidykla išleido 
kuklų leidinėlį “Knygos bičiu
lį“ (8 psl. mažo formato, 
spausdinta ofsetu). Jame yra 
paskelbta, ką “Gabija“ ruošia
si išleisti. Ten paskelbti 7 lei
diniai: Kazio Borutos romanas 
Mediniai stebuklai. Juozo Gru
šo novelės Pabučiavimas. Guy 
de Maupasant romanas Moters 
širdis, Vlado Andriukaičio isto
rinė apysaka iš Vytauto Di
džiojo laikų Audra žemaičiuose, 
V. Mykolaičio - Putino istorinė 
poema Kunigaikštis Žvainys su 
vieno lietuvio dailininko ilius
tracijomis. Visiškai naujos 
knygos pasirodys šių autorių: 
Jurgio Jankaus pasaka - apy
saka Po raganos kirviu, knygą 
iliustravo dail. B. Vilkutaitytė- 
Gedvilienė, Stasio Būdavo a- 
pysaka Didžioji siena, romano 
apie Rapolą Geležinį antroji da
lis.

Didysis mūšis tarp filmo ir 
televizijos tebesitęsia, tačiau 
1952-ruosius metus galima už
skaityti filmo naudai. Filmų 
Itendrovės, pajutusios rimtą 
grasinimą iš televizijos pusės, 
sukruto gaminti geresnius fil
mus, dažnai nepagailėdamos 
rizikuoti net milijoninėmis su
momis. Geresnis darbas ir di
desnis įdėtai kapitalas atnešė 
ir geresnius vaisius; pasitikėji
mas filmu vėl ėmė augti, o į 
teatrų kasas dešimteriopai ėmė 
grįžti įdėti kapitalai. Pagaliau 
didysis ir triuškinantis tūzas 
buvo mestas Cineramos vardu. 
Filmo pasaulyje atsivėrė naujos 
galimybės, ir televizija, nors 
laikinai, pasidarė nebepavojin
ga.

Kam skiriama Oscaro 
premija

Susidomėjimas filmais ir ar
tistais visuomet padidėja į metų 
pabaigą. Gal dėlto, kad tuo me
tu kino teatruose paprastai pa
sirodo patys geriausieji filmai, 
o gal ir dėl to, kad spauda ima 
nesulaikomai spėlioti apie būsi-* 
mus Ocaro kandidatus. Iki 
to momento, kada Filmų Aka
demija Hollvvvoode tars savo 
žodį ir išdalins sidabrines Os- 
caro statulėles, dar yra likę du 
mėnesiai laiko. Tiesa, kitos pa
našios institucijos ir net atskiri 
žurnalai savo įvertinimus pas
kelbs jau anksčiau. Didelės 
reikšmės skiriama ir Nevv Yor
ko filmų kritikų sprendimui, ku
ris paprastai padaromas tuoj 
pat po Naujų Metų. Jis ir kiti 
mažesnieji įvertinimai, be abe
jo. gali turėti įtakos Filmų A- 
kademijos sprendimui, bet ne 
visada. Praeitais metais, kada 
Nevv Yorko kritikai geriausiu 
filmu pripažino “Streetcar na- 
med Desire”, Oscaro medalį vis 
tiek nusinešė “An American in 
Paris.“

Viena iš sąlygų, kad filmas 
gautų teisę kandidatuoti į Os- 
carą, yra bent dviejų savaičių 
išsilaikymas penkiuose pagrin
diniuose Hollywoodo kino-teat- 
ruose. Atsimenant, kad kiti fil
mai išsilaiko žymiai ilgesnį lai
ką. nejabai dideliam filmų skai
čiui pasiseka pakliūti į kandi
datų sąrašus.

Rimčiausi kandidatai
Sunku būtų spėti, kuris fil

mas ir kokie artistai šiemet 
gaus Oscarus. bet. atrodo, sun
ku būtų ir suklysti, tvirtinant, 
kad šie filmai bus rimčiausi 
varžovai: dramos ir komedijos 
— Four Poster. The Qui?t Man, 
Limelight. Snows of Kilimanja- 
ro. High Noon, Ivanhoe, The 
Miracle of Fatima. O’Henry’s 
Full House. Million Dolar Mer- 
maid. My Cousin Rachael, Viva 
Zapata: muzikiniai — Hans
Christian Arder en.

Praeitais metais pirmą kar
tą premiją gavo muzikinis fil
mas (American in Paris), šie
met, atrodo, tas nebepasikar
tos, nes vienintelis rimčiausias

kandidatas — Hans Christian 
Andersen — nėra pasiekęs net 
pečių aukštumos anų metų A- 
merikiečiui Paryžiuje. J “An
derseną” buvo sudėtos di
džiausios viltys, rašyta apie jį, 
kaip apie filmo stebuklą, pri
lygstantį anglų “Red Shoes” ir 
“Hoffmano pasakoms“. Tiesa, 
muzikiniu atžvilgiu “H. C. An
dersen” Išėjo be priekaišto, taip 
pat ir Danrty Kaye vaidyba 
verta Oscaro, (danai, tarp kit
ko, pradžioje buvo pasipiktinę, 
kai sužinojo, kad Anderseną 
vaidinsiąs “kažkoks” komikas, 
bet dabar, filmą pamatę, nebe
pyksta), bet pati Anderseno 
dvasia, taip šiltai kalbanti iš jo 
pasakų knygų, filme labai ma
žai tepajaučiama. Anglams, be 
abejo, šis uždavinys būtų pasi
sekęs daug geriau atlikti.

Daug daugiau galimybių Os- 
carui šiemet turi draminiai fil
mai. Išskiriant iš aukščiau su
minėtųjų, tektų dar atrinkti pa
čius geriausius: Four Poster, 
The Quiet Man ir High Noon. 
Pirmasis ir tretysis yra to pa
ties režisieriaus—Stanley Kra- 
mer — darbo. Iš visų šio jau
no, vos prieš keletą metų filmų 

' srity pradėjusio dirbti, režisie
riaus filmų dvelkia kažkokia 
galia — atvaizduoti pačius pa
prasčiausius įvykius ir dalykus 
taip, kad jie ilgai ir giliai pasi
lieka žiūrove. “Four Poster” 
gali būti vienas iš rimčiausių 
konkurentų. Vyriausieji ir vie
ninteliai jo artistai — Rex Har
rison ir Lilly Palmer, taip pat 
verti Oscaro, bet Filmų Akade
mija turi teisę pasisakyti ir nei
giamai, atsižvelgdama j tai, 
kad jie abu tą patį dalyką il
gą laiką vaidino ir scenoje. Jei
gu “High Noon” ir sušlubuotų, 
tai Gary Cooper, vaidinąs jame 
to atmintinojo šerifo rolę, pri
pažinimo būtų tikrai vertas.

“The Quiet Man” praeitą va
sarą neblogai pasirodė Vene
cijos Filmų Festivalyje, gauda
mas Internacionalinį Prizą, ta
čiau tokie užsienio pripažini
mai Akademi os teisėjų nevei
kia. Pernai užsieny nepaprastai 
gerai įvertintas “The River”, 
pačių amerikiečių tarpe nesusi
laukė didesnio populiarumo. 
Tik išskirtinai gera fotografija 
ir John Hayne vaidyba gali at
kreipti dėmesį į tą Airijos ra
mųjį žmogelį.

Nebūtų galima tvirtinti, kad 
Charlie Chaplinas yra tikras 
komunistas, bet aišku, kad jis 
truputi rausvas. Kadangi ruža- 
va spalva Hollyvvoode vis dėlto 
dar mėgstama, nebūtų ko per 
daug stebėtis, jei Chaplinas su 
savo “Limelight” gautų Oscaro 
medalį. Dėl jo “Limelight” yra 
didelių ruomonių skirtumų: 
vieni jį garbina, kiti su purvais 
drabsto. Reikia pripažinti kad 
Chapliras yra vienas iš didžiau
sių paaulio pantomimikų ir 
klounų, bet k"in režisierius ir 
rašytojas jis silpnas. Todėl silp
nokas ir jo “Limelight”.

Du savo pastatymu panašūs 
filmai — Ivaphoe ir The Mi
racle of Fatima — nedaug turi 
vilčių į Oscarą, kaip ir perei
tų metų garsusis Quo Vadis, 
bet atskirų sričių įvertinimų 
gali susilaukti. Taip pat ir di
džiai reklamuoti Snows of Kili- 
manjaro, atrodo, turės supa- 
suoti, nors ir originalią Hem- 
minguay’aus novelės pabaigą 
iškreipę, kad žiūrovui galėtų 
patiekti “happy end.”

Lyginant šių metų aukščiau 
minėtus kandidatus su praeitų 
metų Death of a Salesman, 
Detective Story, Streecar ir kt, 
gaunasi įspūdis, kad šių metų 
filmai yra silpnesni savo idėjos 
pabrėžimu ir išryškinimu. Šių 
metų filmuose užtat daugiau 
jaučiama lengvumo ir tikro pa
prasto gyvenimo pavaizdavimo, 
nesileidžiant į per daug gilias 
problemas.

Tai gerieji šių metų filmai. O 
kurie buvo blogiausieji? Čia į- 
vertinimą gali padaryti pats 
skaitytojas, kuris gal ne vieną 
kartą, išėjęs iš filmo, prisiek
dinėja daugiau į kiną niekad 
neisiąs... iki kito karto. jb.

Filmu įvairenybės
• Pasinaudodami dekoracijo

mis ir pastatais, kuriuos ame
rikiečių MGM filmų bendrovė 
buvo pastačiusi, filmuodama 
garsųjį filmą Quo Vadis, italai 
pagamino šio filmo parodiją. 
Filmas vadinasi “O. K. Nero”. 
Jame vaizduojami du amerikie
čių kareiviai, prisnūdę belanky
dami Kolizėjų ir susapnavę, 
kad jie gyvena Nerono laikais.
• Dar 1926 metais sovietai 

buvo pagaminę filmą apie carą 
Joną žiaurųjį. Filme jis iš tiesų 
buvo pavaizduotas didžiausiu 
despotu ir žmonių engėju. Apie 
tą patį carą dabar vėl yra pa
gamintas naujas filmas. Bet Jo
nas Žiaurusis jame vaizduoja
mas, kaip vienas iš kilniausių 
rusų tautos herojų. Keičiasi 
partijos linija, turi keistis ir 
istorija.

• Daugiausia filmuota isto
rija yra “Carmen”. Ligi š’.ol y- 
ra r>agamir.ta net 15 “Carmen" 
filmų. Antroje vietoje stovi V. 
liūgo romanas “Vargdieniai”. 
Jis yra filmuotas 9 kartus.

• Viena prancūzų filmų ben
drovė ruošiasi filmuoti Tolsto
jaus “Karą ir taiką”. Iki šiol 
šis romanas dar nėra filmuo
tas”.
• Maskvoje rodomas pirma

sis rusų trijų matavimų fil
mas “Robinzonas Kruze”. Fil
mas žiūrimas be jokių akinių, 
bet žiūrovo galva visą laiką tu
ri būti tam tikroje padėty. Gal
vą pasukus, trilu matavimų i- 
liuzija tuoj išnyksta.
• Gretos Garbo filmų karje- 

ja. atrodo, jau baigta. Paskuti
nį kartą ji vaidino filme “Dvi
veidė moteris” prieš 12 metų.
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