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Varšuvos stu
dentai prieš

Lenkijoje Lankėsi Sovietų 
kariuomenės atstovai su mar
šalu Žukovu ir susitarė su 
Lenkija dėl sovietinių Įgulų. 
Tos Įgulos bus laikomos “lai
kinai”; tik tam tikrose vieto
se; be Lenkijos vyriausybės 
sutikimo jos negali vietos keis
ti; Įgulos nevartojamos politi
nei presijai Lenkijoje.

Teoriškai Lenkijos valdžia 
gavo daugiau teisių. Praktiškai 
jos nieko nereiškia, kol ka
riuomenė yra sovietų rankose, 
nes visi sovietiniai-susitarimai 
yra tik šiai dienai.

Varšuvoje gruodžio 18 2000 
studentų demonstravo ir ragi
no boikotuoti parlamento rin
kimus sausio 20, nes partija 
klastoja kandidatų sąrašus ir 
tautos valią.

Vengrija — kaip 
Austrija

Vengrijoje per- paskutines 
kelias dienas buvo nužudyti 
241 laisvės kovotojai.

Vengrijos laisvės kovotojas 
Amerikos vidaus saugumo ko
misijoj liudijo, kaip sovietai ve
žė žmones Į Sibirą. Jis su ki
tais 80 pabėgo iš traukinio, 
nes geležinkelietis a'idarė va
goną, kai sargybiniai buvo nu
ėję pietų.

PARYŽIAUS IŠEITIS
Prancūzijos parlamento de

batuose dėl Vengrijos užs. rei
kalų min. Pineau pasisakė už 
tai, kad Vengrijai būtų pripa
žintas neutralumas kaip Aus
trijai.

• Vengrų deportuota i So
vietus 30,000.

• Jugoslavijos atstovai at
vyko derybų į Lenkiją.

• Vengrijoj taip trūks’a 
anglies ir elektros, kad val
džia plieno ir kitoje sunkioje 
pramonėje Įsakė dirbti per 
savaitę tik 3 dienas.

• Turkijos atstovybę Buda
pešte sovietų kareiviai apiplė
šė. Po protestų Maskvoje at
stovybei buvo atlyginta už 
nuostolius dviem senais radijo 
aparatais.

KUR ŽMONES NORI KARO
NYHT bendradarbis rašo, 

kad Tito valdomoje Jugoslavi
joje yra visuotinis nepasiten
kinimas komunistiniu režimu. 
Ypačiai nepatenkinti ūkinin
kai, darbininkai, jaunimas; 
patenkinti geru gyvenimu ir 
korupcija tik partijos bosai.

Ūkininkus labiausiai sulau
žė kolektyvizacija. Nors 1953 
Titas priverstinę kolektyviza
ciją atšaukė, tačiau gyventojų 
nuosavybei tepaliko tik po 17 
akrų žemės. Geriausios žemės 
yra nacionalizuotos, ir ten vei
kia kolchozai. Jų gamyba pa
siekė tik trečdalio to, ką ga
mino nekomunistinio režimo 
metu. Užtat Jugoslavija šie
met turėjo gauti iš Maskvos 
200,000 tonų kviečių ir iš Ame
rikos 300.000, kad išsiverstų 
nuo bado.

Darbininkai, kaip pripažino 
pats Tito, uždirba 12 kartų 
daugiau, nei nekomunistiniais 
laikais, bet pragyvenimas pa
brango 18 kartų daugiau. 
. Dėl jaunimo partijos centro 
komitete Titas kalbėjo, jog 
per me'us pabėgo Į Vakarus 
4000 jaunų vyrų.

Maskvoje taip 
pat streikai

Maskvoje ir Leningrade, ra
šo prancūzų spauda, gruodžio 
19 kilę darbininkų streikai. 
Reikalauja pakelti atlyginimą 
ir pagerinti darbo sąlygas. 
Darbas visai sustojęs Kagano- 
vičiaus fabrikuose Maskvoje.

Kai darbininkų mitinge mi- 
nisteris Furceva ramino darbi
ninkus, vienas darbininkas pa
klausė. kiek ji uždirba. Kai 
Furceva atsakė, kad tai ne mi
tingo klausimas, darbininkas 
nenusileido ir privertė Furce- 
vą prisipažinti, kad ji gaunan
ti mėnesiui 18,000 (4,500 dol.) 
pagrindinės algos ir apie 3,- 
150 dol. priedų. Tuo 'arpu 
darbininkas uždirba mėnesiui 
nuo 300 iki 1.200 rublių.

Žinia nepatikrinta, ir neaiš
ku, ar ji reiškia kylanti judė
jimą pačioje Sovietų Sąjungo
je ar tik Vakarų norą sudari
nėti vakaruose opiniją, jog 
dabartinė Vakarų politika ve
da prie Sovietų Sąjungos iri
mo.

Maskva baidov
Amerikos šnipais
Maskvoje saugumo viršinin

kas Serovas paskelbė spaudai, 
kad prisistatė sovietiniam sau
gumui R. P. Moroz. kuris bu
vo pabėgėlis. Vokietijoje pa
kliuvo i kalėjimą, amerikiečių 
buvo verbuotas i agentus ir 
pergabentas pro Turkiją į 
Sovietų Sąjungą. Ten jis nega
lėjęs kovo'i prieš savo kraštą 
ir pasidavęs.

Ta pati sovietų spauda ap
rašo, kad Gudijoje buvo suim
ti amerikiečių nuleisti para
šiutininkai. Taip pat vaizduo
jama. kaip amerikiečiai gabe
na agentus jūrų ir sausumos 
keliu.

Spėjama, kad apie šnipus ir 
agentus kalbama 'am, kad su
darytų Įspūdi, jog ir Vengrijos 
sukilimas tai esąs Amerikos 
agentų darbas. Pūtimas apie 
šnipus savoje sovietinėje spau
doje baigiamas įspėjimu budė
ti nuo sovietinių agen'ų. .va
dinas, norima nukreipti dėme
sį į svetimus kaltininkus nuo 
savo vidaus sunkumų.

“Daugelis žmonių, neturė
dami nieko daugiau kaip tik 
savo gyvybę, karštai trokšta 
bet kokio karo kaip vieninte
lės išgelbėjimo priemonės bent 
'iem, kurie išliks gyvi, žmo
nės tikėjosi karo dėl Sueso, 
dėl Vengrijos. Daugelis mie
liau sutinka badauti, negu gir
dėti apie Amerikos parama 
Titui”.

MASKVA VĖL PRIEŠ 
JUGOSLAVIJĄ

Maskvos “Pravda” gruodžio 
18 vėl puolė Jugoslaviją, kad 
ji kišasi i Vengrijos vidaus 
reikalus ir nusikalsta mark
sizmui leninizmui. Labiausiai 
šiuo tarpu buvo pultas vice
prezidentas Kardelij, nes jis 
parlamente buvo pasakęs, jog 
Vengrijoje darbo klasė buvo 
sukilusi prieš neleistina socia
linę sistemą, kurioje nesą de
mokratijos.

• Viceprez. Nixor.as išvyko 
į Austriją. Vengrijos radijas jį 
ta proga išvadino reakcionie
rių lyderiu, “progresyvaus 
elemento” ėdiku

Politinis nuraminimas Kalėdom
Kelėdu švenčių palinkėjus, 

valstybės sekretorius J. F. 
Dulles gruodžio 18 pirmąsyk 
po savo ligos informavo spau
dos atstovus apie Amerikos 
politiką. Lyg Kalėdų nuotaikų 
pagautas, Dulles visiem kalbė
jo raminamus žodžius.

RAMINO LABIAUSIAI 
SOVIETUS,

kad jie nesibijotų užpuolimo 
iš Vakarų pusės. Savo ir pre
zidento vardu užtikrino, kad 
“Jungt. Valstybės neturi tiks
lo iš viso satelitines valstybes 
traukti į savo sąjungininkus... 
mes nenorime apsupti Sovietų 
Sąjungą jai nedraugingų vals
tybių juosta. . . . Mes supran
tame savo politiką kaip sate
litinių valstybių evoliuciją, 
taikingą evoliuciją link nepri
klausomybės".

RAMINO EUROPĄ, 
žadėdamas, kad Amerika ne

Komunistai
vakaruoM1

Maskvos įrankis buvo ir yra
Subversines veiklos kontro

linė įstaiga gruodžio 13 vėl 
pripažino, kad .Amerikos kom. 
partija tebėra Maskvos įrankis

Ne"'jido nė mažo džiau^-mo
Ry'ų Vokietijos policija ati

minėjo pirkinius — kalėdines 
dovanas, kurias rvtu Berlyno 
gyventojai nešėsi iš vakarų 
Berlyno Per 8 dienas policija 
skelbėsi snknnfiskavtisi už 50.- 
000 dol.

9 lydai grįžta i Vokietija 
vidutiniškai mėnesiui po 60 
Daugiausia iš Izraelio. Dabar 
yra vakarų Vokietijoje 25 600 

mažins savo karinių pajėgų 
Europoje. Ji galinti mažinti 
vyrų skaičių divizijose, bet 
juos pakeis nauji ginklai. Pri
minė betgi, kad Anglija žada 
mažinti dėl ūkinių sunkumų. 
Ramino ir vakarinius sąjungi
ninkus, kad duos jiem pagal
bos ir tam tikrais politiniais 
klausimais su jais tarsis. Užsi
minė ir apie Vokietijos sujun
gimą.

RAMINO SAVO KRITIKUS,

sakydamas, kad Amerika pasi
ryžus derėtis su Sovietų Są
junga. Jeigu Sovietai duos sa
telitam laisvę, i tai gali būti 
svarstomas kariuomenės ati
traukimo iš Europos klausi
mas. gali būti svarstomas ir 
neutraliosios juostos sudary
mas. ir nusiginklavimas. (De
rybų su Sovietais labiausiai no
ri vyriausybėje Stassenas, pats

• Italijos komunistai savi
valdybių rinkimuose Garizia. 
prie Jugoslavijos sienos, ne'e- 
ko trečdalio balsu Kalti Veng
rijos įvykiai

• Maroką pa'iko per pasku
tinius menesius 20.000 užsie
niečiu Viso ton buvo 350.000 
Dabar labiausiai traukiasi 
prancūzai, kai Maroke prasidė
jo streikai prieš Prancūzijos 
kariuomenės buvimą Kai pasi 
trauks kariuomenė. mano 
prancūzai civiliai, ir jiem bus 
ne vieta

• Sovietai pažadėto Ringai i- 
jai ir Rumunijai grūdu ir kito 
kios ūkinės paramos, kad tik 
sustiprintu komunistinius va
dus

Dulles santūresnis ir nesiren
gia imtis pirmasis iniciatyvos'.

NURAMINO IR FORMOZĄ, 
tardamas, kad Amerika nesi
rengia pripažinti kom. Kinijos. 
Jugoslavijai patenkinti pasisa
kė už Tito kvietimą į Ameri
ką, už ūkinės pagalbos davi
mą Lenkijai.

NERAMINA BETGI 
LIPPMANNAS

Piršdamas Amerikai diplo
matines derybas su Sovietais, 
galimą neutraliųjų juostą, jis 
nesitenkina bendrais žodžiais, 
kad ta juosta turi eiti nuo 
Skandinavijos, kitur sakoma 
nuo Baltijos iki Balkanų. Jis 
kalba konkrečiai apie rytų Vo
kietiją, Čekoslovakiją. Lenkiją 
ir Vengriją, kurios turėtų įei
ti į tą neutraliųjų juostą. O 
kur kiti? Ar tai yra ir Ameri
kos nuomonė?

\ okirtijoje
• Vokietijos socialdemokra

tai pasisakė už Vokietijos ne
utralumą. Kancleris Adenaue- 
ris lig šiol palaiko savo mintį, 
kad ir sujungta Vokietija turi 
būti Nato ribose

• Leipzige, rytų Vokietijo
je. vienoje gimnazijoje visos 
klases mokiniai viena ryta pa
sirodė apsitaisė gedulo drabu
žiais Vengrijos laisvės kovoto
jam pagerbti Komunistiniame 
parlamente dėl to buvo aliar
muota. nes tai esanti Vakarų 
agitacijos įtaka

• Per Ka’ėdas auto katastro
fose žūsią 660 Pernai žuvo 
per ’ris Kalėdų dienas 609

Amerika, Anglija, Prancūzija
Europos - Amerikos vienybė 

nėra atstatyta. nors to ir sie
kė Nato konferencija Pary
žiuje. Tai rodo jau po konfe
rencijos Prancūzijos užs. jrei- 
kalų min. Pineau pareiškimas 
gruodžio 19 parlamente. Jis 
kalbėjo, kad Europos valsty
bės t iri susijungti Europos 
reikalų gin'i, nes Amerikos ir 
Sovietų susitarimas gali prasi
lenkti su Europos interesais. 
Egipto krizė parodžiusi, kad

Egiptas tvarkosi
• Syrija atmetė Amerikos ir 

Italijos raginimą sutaisyti naf
tos siurblius ir vamzdžius. 
Tik tada, kai anglai ir prancū
zai iš Egipto išvyks — atsakė.

• Izraelio min. pirm. Ben 
Gurion pareiškė, kad į Gaza 
sritį jie neleis grįžti egiptie
čiams.

ŽODĮ TURI OPOZICIJA
DĖL "MORALINIO SPAUDIMO". PASITIKĖJIMO JT. 

NELAISVINIMO IR KT.

VVashingtono dabartinę už
sienių politiką vienas europi
nis laikraštis pavadino "neo- 
pacifizmu”. pažymėdamas, kad 
dėl jo kyląs aliarmas Ameri
kos įtakinguose sluoksniuose. 
Labiausiai Pentagone. Ten 
daugiau pritarimo randanti 
gen. Gruentherio nuomonė, 
negu jo buvusio viršininko Ei- 
senhivverio •‘neopacifizmas”.

Ar “moralinio spaudimo" 
politika sėkminga?

Civilinėj visuomenėj taip 
pat esą nerimo. Nerimas pir
miausia dėl taip dabar kalba
mos "moralės vykdymo” poli
tikos. Kritikai prikiša, kad ėji
mas su moralės argumentais 
nėra sėkmingas, nes jokios 
moralės nevertina ir jos nesi
laiko Sovietai. O pagaliau ir 
pati Amerika nesitenkina “mo
raliniu spaudimu": Angliją ir 
Prancūziją išprašė iš Egipto 
ne "moralais", bet grasindama 
naftos neduoti.

Kalbančiai apie "moralę” 
vyriausybei prikišamas dvejo
pos moralės taikymas: Angliją 
ir Prancūzija spaudė ūkinėm 
priemonėm, o su Sovietais 
Vengrijoje elgiamasi švelniai, 
tik "moraliniu spaudimu" juos 
veikia.

Politika par JT, ar atsako
mybės vengimas?

Nepritaria opozicija ir vy
riausybės politikai veikti per 
Jungtines Tautas. Veikimą per 
JT laiko pasiryžimu nieko ne
veikti. nes Korėjoje pasiprie
šino komunizmo invazijai ne 
Jungt. Tautos, bet Amerika; 
Egipte nulėmė ne Jungt. Tau
tu sprendimas, bet Amerikos 
spaudimas. Dengimasis Jungt. 
Tautom — tai atsakomybės 
vengimas.

Vyriausybės politikai, norin
čiai laimėti arabų palankumą, 
keliamas klausimas: ar savo 
nuolaidom ji tikrai arabu pa
lankumą laimėjo; abejoja ar 
pažadėdami^ tenkinti Nasserio 
reikala\ imtis, ji laimėjo Nas
serio pasiryžimą eiti į kompro
misus”

Ar rankų nuplovimas ne- 
provakuoįa?

Paskiausiai sukilo balsai dėl 
vyriausybės elgesio su sukilu- 
šiom Lenkija, Vengrija, ry
tu Vokietija. Šią politiką kri
tikavo jau ir W Lippmannas, 

Sekretoriui Dulles. kalbėju

Amerika linkusi remtis Azija 
ir Afrika, ne Europa. Pineau 
informavo, kad valst. sekr. 
Dulles Nato konferencijoje 
pasisakęs, jog Amerika nepri
ims Sovie'ų siūlymo didelę vi
durio Europos dalį neutrali
zuoti.

Edenas parlamente pareiškė, 
kad jis nori vienybės su Ame
rika. ir apie tai Amerika yra 

painformuota.

gana sunkiai
• Port Saide masinės džiaug

smo demonstracijos, kad grą
žinta Egipto policija, kuri at
vyko su Nasserio paveikslu.

Prancūzui ieško išeities
Prancūzija nusprendė tiesti 

naftos vamzdžius per Izraelį. 
Jais naf’a turėtų eiti iš Raudo
nosios jūros uostų Į Sueso ka- 
nala.

siam apie dvejopą pasirinki
mą, karą ir propagandą, jis 
nurodė, kad politinės veiklos 
yra trys būdai — diplomatija, 
jėga ir propaganda. Vyriausy
bė neišnaudojanti pirmosios. 
O a'siiiepdamas į Dulles pareiš
kimą, kad Amerika nesiima 
jėga sukilusių satelitų laisvin
ti, laiko provokavimu kitą Dul
les pareiškimą — jo tikėjimą, 
kad sovietinio režimo viduje 
eis sukilimai. Tai esą žaidimas 
su ugnim.

Dar aštriau kritikavo tą 
"rankų nusiplovimo” politiką 
broliai Alsopai ir NYHT veda
masis, laikydamas tai Maskvos 
padrąsinimu naujom avantiū
rom.

Laisvinimas, ar apgaudinė
jimas?

Didelis antikomunistas ir 
pavergtųjų bičiulis D. Lawren- 
ce mėgina teisinti .Amerikos 
"moralinio spaudimo” politiką 
ir atsisakymą nuo jėgos. Gir
di. J. T. pasmerkimas Sovie
tam yra “didžiausias padrąsini
mas kitom tautom anapus už
dangos imtis tos pačios takti
kos. kurią taip šauniai išmė
gino vengrų tauta”. Nors Ame
rika pavergtiesiem jėga nepa
dės, bet jiem gali padėti tų 
kraštų užsieniuose esančios or
ganizacijos, parūpindamos net 
ginklų.

Tokis konkretus prasitari- 
mas Amerikos politiką, ypa
čiai vadinamą laisvinimą, vaiz
duoja labai nesimpatingai, nes 
atima tai politikai visą ligšio
linį idealizmą. Jis reiškia to
kią politiką: jūs pavergtieji 
kovokite prieš komunizmą, 
kuris yra jūsų ir laisvųjų kraš
tų priešas, bet mes, laisvieji, 
pirštu nekišime. Nors mes ir 
prisidėjome, kad komunizmas 
jus okupuotų ir jo okupaciją 
sankcionavome .Jaltoje, Pots
dame ir kitur, bet mes laiky
simės nuošaliai, kad karo ne- 
sukeltume .

Tačiau būdinga, kas siūly
dami pozityvią programą, ypa
čiai siūlydami diplomatija, 
santykiam su Sovietais, ir kri
tikai pakiša tas pačias mintis, 
kurios sukasi apie Baltuosius 
Rūmus tarp stiprėjančios ten 
“liberalų” srovės:

darytos su Sovietais, neu
traliosios tonos nuo Skandina
vijos Iki Balkanų sukūrimą.
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likučius tolimesnei kovai**.
šešiolika dienų ir naktų jie 

apdirbinėjo mane klausimais. 
Mano tardytojai dirbo pamai
nom- Tik atsitiktinai davė 
man minutes pertraukos, mi
nutes miego. Daugelis klausi
nėjo mane tuo pačiu metu. Sa-

kardinolo, 
būdus 
žiūrėti

vaistus valiai paląužti?” teira
vosi Baili.

valios vyrąs būvą priverstas 
prisiimti visas kaltinimus, ko
kius tik tardytojai išgalvojo.

Smulkiausių ir autentiškiau
sių žinių pateikė kun. Joseph 
Veesey, Mindszenty jaunystės 
draugas, lydėjęs Mindszenty 
motiną, kai ji lankydavo sūnų 
kalėjime ir paskui išsikalbėjęs 
su kardinolu jau laisvėje. Jis 
buvo’kardinolo įprašytas pa
siekti laisvąjį pasaulį ir jo 
vardu papasakoti, ką buvo pa
tyręs.

Kardinolo istorija prasidėjo 
1948 metų pabaigoje. Lapkri
čio 19 buvo suimtas mano se
kretorius tėvas Zabar, — pa
sakojo Mindszenty kunigui 
Veesey. — Gruodžio 23 buvo 
padaryta krata mano bute. 

■ Kratos metu suimti mano bu
te du mano kunigai. Veltui 
protestavau. Jie buvo reika
lingi saugumui by.lą prieš ma
ne ruošiant. Kol man paliko 
laisvę,

tikėjau, kad Bažnyčia ne
mėgsta kompromisų. Kai tik 
buvo proga, viešai kalbėjau 
prieš komunizmą.

454 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
Tel. SO 8-4080

Kepa lietuvišką ir amerikonišką duoną, pajus, tortus 
donacus ir kitokius kepsnius.

So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-6796

dymąi akinančioje šviesoj, ii- ją nuo suėmimo iki teismą, J 
naktys be miego . ir puolat 

girdimi tardytojų balsai: “Tu, 
matyt, neįsivaizduoji, jog mes 
žinom, kad esi melagis. Kaitų 
prisipažinsi prie tiesos, kuri 
yra surašyta šiuose dokumen
tuose, atgausi pasitikėjimą”.

(Tačiau kun. Ispany, vienas 
iš šešių kunigų, kurie buvo su- 
imti kartu su Mindszenty ir 
kuris tuo pačiu metu buvo ka
lėjime, dabar ištrūkęs į Aus
triją, liudija, kad

komunistinis saugumas tar
dymuose vartojo dvejopus 
stus.

Nuo vienos jų rūšies žmo
gus darės nepaprastai plepus, 
nuo kitos bailus. Vaistai būda
vę dedami į valgį. Jis esąs tik
ras, kad ir kardinolas jų gau
davęs). .

Mindszenty buvo sulaužytas. 
Jis kartojo viską, ką jam tar
dytojai sakė. Ir 1948 vasario 
8 buvo teismas skyrė jam vi
są gyvenimą kalėti. 
.Komunistinis tardymas žmo
gų palaužia iki teismo, nuteis
tas žmogus jam mažiau berū
pi; Ir nuteistam Mindszenty 
kalėjimų metai, ilgi aštuoneri

Ypač, kai 1948 * vasarą atė
mė mokyklas.

Mano dienos atėjo po Kalė
dų 1948. Anksti rytą policijos 
16 pareigūnų Įsibrovė į mano 
butą .!. Ir toliau patinam, 
kad kardinolas buvo suimtas. 
Jam leido pasiimti brevijorių 
ir rožančių. O sutaną jie nuplė
šė nuo kardinolo ir privertė 
apsivilkti civiliniais drabužiais. 
Motiną, kuri norėjo sūnų at- 
sisifeikinti, nustūmė Į šalį.

Klausiamas, ar buvo kąnki- 
namas, Mindszenty su nerimu 
akyse atsakė:

"Dangus žino, ką jie su ma
nim darė. Jie kankino mano 
kūną ir sielą. Jie sustojo tik 
pamatę, kad esu netoli mir
ties. Tik Viešpatias malone 
esu čia šiandien ir turiu jėgų

(10 dau- KARDIiMOLĄMAČIAU IR SU JUO KALBĖJAU (3J 1500, paskui ilgų valandų tai- dienos ir naktys, kariąs praė-

gas laikymas stačiom, paskui 
švirkštai, kurie sukelia baugš- 
tuma, pagaliau morfijaus švir
kštai, kurie palaužia sprendi
mo galią).

Po 16 dienų tardymo — sa
kės Mindszenty—jie man pa
kišo mašinėle rašytus popie
rius, kad pasirašyčiau. Atsime
nu, aš pasirašiau ir pridėjau 
prie pavardės raides C. F. 
Mano kankintojai buvo nuste
binti ir klausė, ką tai reiškia. 
Nors buvau išsisėmęs, bet ap
sigynimo instinktas organizme 
dar veikė, ir 
sakiau, kad 

tai reiškia 
pareigu”.

Jie, matyt, 
turėjof paskiau 
dvi raidės reiškia lotyniškus 
žodžius: Coactus Feci (privers
tas padariau). Tokios raidės 
buvo populiarios Vengrijoje 
per 150 metų, kada Vengrija 

-■ buvo' okupuota turkų ir kada 
vengrai, kankinami turkų, pa
rašus dėdavo su tom raidėm... 
Kitu kartu tardytojai tęąri- 
emė vardą pavardę ir daugiau 
nieko.

Laikraštininkas Bain klausė kalėjimų metai, buvo jo dvasi- 
kardinolą, ar jį mušė. Jis at
sakė, kad

ji daužė guminėm lazdom 
per krūtinę.

Jie žinojo — sakė kardino
las, — kad mano plaučiai sil
pni nuo mažens. Jie įsakydavo 
nusirengti visai nuogam ir iš
laikydavo taip šaltame drėgna- 

-- me rūsyje ištisas valandas pa
sityčiodami. Anot 
jie išgalvojo šėtoniškus 
pažeminti. Jie vertė jį 
orgijų.

! “Ar vertė vartoti

FOR GfRLS W1IO HORK OR 
STVPY IN NEW YORK CITY

The renovated John J. Watls res- 
idence in dounlmvn Manhattan 
provides an ideal residence for 
airis svorking or studying in N<-w 
York City. The residence is wcll 
C'juipped and has rooms at varmus 
rates. Convenient arrangcnicnts 
for breakfast and evėning meals 
can be rande.

If interested contact the Suj>er- 
intendent. Mother M. Ghislaina. a t 
2.T6 E. 15th St.. or rali ALgontptin

:<

Kardinolo dienos atėjo su Kalėdomis

& & & & & & & $ & įĘĮ įĘį įįį įįį & įįf įĘį jAį ĮĮį
:e:

ijiyiiįii. ^11 p.l m.

vo celėn grąžintas gaudavau 
labai mažai valgyti.

(Dn Tibor Ham, smulkiųjų 
ūkininkų partijos atstovas, taip 
pat kalėjęs, sako: pirmiausia 
tardymam paruošiamas orga
nizmas fiziškai — kasdien tik 
350 kalorijų vietoj įprastinių

g||| atsiminimus rašyti. Tačiau jau 
dabar j laisvąjį pasaulį pakliu- 

? vo tiek žmonių, kurie kalbėjo- 
si su; Mindszenty, kad iš jų 
fiudijimų aiškėjo kardinolo su-

įįj. SEASON'S GREET1NGS TO OUR FRIENDS AND 

M PATRONS, FROM THE OFFICERS AND EMPLOYcES

& 391 W. BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
§ Tel S0 8-9570

•* JZĮ

"KALĖDINfcS AVELfeS“ ramiai ganosi JAV karinėje bazėje Vo
kietijoje. Žiu°nėin ten vaikščioti draudžiama. /

Kolumbijos vyriausybė svar
sto projektą nusausinti apie 
1.626.000 akrų žemės, kuri 
šiuo metu yra po vandeniu. 
Geologų nuomone, ten žemė 
būtų nepaprastai derlinga. Ta
čiau nusausinimas kaštuotų 
šimtus milijonų dolerių, nes 
tektų kasti kanalus ii- statyti 
užtvankas. Ekspertų nuomone, 
tas viskas gerai apsimokėtų.

Norvegijos karo minų gau
dytojai po antrojo Didžiojo 
karo iki šiol išgaudė vokiečių 
išdėstytas povandenines mi
nas, viso 8277 gabalus, netu
rėdami sau jokių nuostolių.

Egipto valstybės vardas šiuo 
metu visur plačiai linksniuoja
mas. todėl pravartu prisiminti 
tos valstybės kai kuliuos sta
tistinius duomenis. Egipto 
valstybės plotas sudaro 386.- 
000 kv. mylių, tačiau naudin
gos žemės tesiekia 13.500 kv. 
mylių, o likusis plotas yra tik 
smėlis ir tyrai. Vis dėlto kai 
kuriuose tyrų plotuose randa
ma nevisai jau maža naftos 
šaltinių. Gyventoju skaičius 
siekia apie 21.250.000.

Anglai ir rusai yra dideli 
arbatos mėgėjai, bet yra ir 
juos pralenkiančiųjų. Tai Ti
beto gyventojai. Tibete kiek
vienas gyventojas vidutiniškai 
kasdien išgeria po 30 puode
lių arbatos.

Matematikos genijus. Prieš 
160 metų vienoje Braun- 
schweigo kaimo mokykloje 
buvo aritmetikos pamoka. Pa
vargęs mokytojas, norėdamas 
šiek tiek atsikvėpti ir užimti

ĮVAIRIOS ŽINIOS
mokinius ilgesniam laikui, lie
pė surašyti skaitlines nuo 1 iki 
40 ir jas sudėti. Mokytojas 
buvo tikras, kad tas kruopštus 
darbas užims vaikus visą pa
moką. Tačiau nepraėjus nei 
dviem minutėm pakyla 7 me
tų Karolis F. fGausss ir šau
kia: “Ponas mokytojau, jau!” ' 
“Kas jau?” “Jau sudėjau”. 
“Negali būti”. Parodyk!” Vai
kas parodė. Skaitlinė buvo tei
singa — 820. Tas mažametis 
mokinys pirmą ir paskutinę 
skaitlines sudėjo, padaugino 
iš skaitlinių skaičiaus ir pada
lino iš 2. Nuo to laiko Karo
liukas neviena kartą stebino 
savo mokytoją įvairiais suge
bėjimais ir išradimais. Suau
gęs Gauss tapo pasaulinio mas
to matematiku ir astronomu.

P. S.

• N. Zelandijoje lietuviai 
jau gyvena 7 metus, visi ge
rai įsikūrę. Dabartinę krašto 
valdybą sudaro: C. Liutikas— 
pirm., A. Mitkevičius — pava
duotojas, V. Grigaliūnas—ka
sininkas ir Tautos Fondo Įga
liotinis, V. Procuta — kultū
ros ir meno vadovas, J, Pap
lauskas — sekretorius. Visa 
eilė lietuvių yra gavę N. Ze
landijos pilietybę.

BROADWAY LIQL OR MART
LIOUOR RETAILERS

I R

«J
£
M M

DARBININKAI IR 
STUDENTAI DRAUGE

Rytų Vokietijos spauda mi
ni įvykius, kaip darbininkai ir 
studentai eina drauge politi
niais reikalais . Berlyne stu
dentai medikai boikotavo pas
kaitas. kad galėtų dalyvauti, 
darbininkų mitinge. Drezdeno 
12 studentų buvo pašalinti iš 
universiteto, nes dalyvavo de
monstracijoje už Vengrijos su
kilėlius. Darbininkų delegaci
ja atvyko pas rektorių reika
lauti, kad studentai būtų pri
imti atgal.

kokius

ISXlKRAl:STYsn’ *Iš GALVOS! sako mergina, kuri priima pra
šymus bilietam įeiti į prezidento inauguracijos iškilmes kapitoiy- 
jc. Tiek daug ' norinčiu. MAMYTES SURIS 

Scottvilie, Mieli.

i!
k
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Oibt Cristmas Wish 
į . May the blessings of this 

; Holy Day enrich your life 
and the lives of those you love

i i
_ __________ ____ j *

tl PHIL KRONFIELDi

Merry Christmas
COLONIAL INN.

* ' 54 Main St.
Madison, N. J.

Merry Christmas 
WEATHERHEAD 
FUNERAL HOME 

126 Main SU Oranga, N. J. i

Christmas Wish 
May The Christmas Day 

Bring to you and those you 
Love Peace of Heart, 

Peace of Mind and Some
Day Šoon, Real Peace 

op Earth 

Shaller & Węber 
1654 Second Ąvėnue

New York City

•L
Season’s Greetings 

to all •/ 
ROBERT TREAT 
DELICATESSEN 
113 Ouimby St. 
MėstfiekL N. J.

Season’s Greetings * 
JOHN CATTANI & SONS 

603 Central Ave„ 
Union City, N. J.

Merry Christmas |
IDEAL REFRIGERATION f

SERVICE ' | 

» 37 Bank St. 
Morristown, N. J.

Merry Christmas 
WILLIAM J. KENK3DY 

33 Oaswood Place. 
Elizabeth, N. J.

a
:S

Broadway at 49th St. 
7th Avė. at 37th St. 

4 Delanoay St. 
New York City

Merry Christmas 
From 

SELZMAN TRUCKING CO. 
744 Galtoping Kili Road 

Ros&ue ranc, N. J.

- i

Merry Christmas 
to‘all

MARTIN SHOES
115 Wachtung Avė.

Plainfield, N. J.

Season’s Greetings 
Phil Pascale &‘Al Genis 

MASON & CEMENTS WORKS 
952 Ray Avo^ Union, N. J.

Seašon’s Best 
to all 

OUALITY AUTO BODY 
WORKS 

422 East 92 
N. Y. C.

Sincere X-mas 
and

New Year Greetings 
to all 1 

SCANDIA FLOOR 
COVERING CO. 

5723—8th Avė. 
Brooklyn, N. Y.

UL 3-6230
“If its floored by Scandia ; 

its a sure knockout” i

Merry Christmas 
MRS. ANNA SPINELLI 

DRESMAKER 
755 North Ava., 
Plainfield, N. J.

Merry Christmas 
and

Happy New Year
COLEMAN BROTHER M

DREAMBOAT RESTAURANT |
81 West St. |

Nevvark, bL J. |

Merry Christmas - • i
From ; ;

i MUIR & WACZULA ‘ 
State Highway 10 
Hannover, N. J. j J

i' Merry Christmas , Ji 
From i i

i LEMBO CONTRACTING CO. i 
, 320 Sheridan Avė. 

RoseHe, N. J.

I
i
I.
4 ir
I 
I 
I
I 

~l
IMerry C'nristmas

From
MORRIS PLAIN AMACO |

STATION ]:
Morris Plain, N. J. i-

Ii 
Ii 
Ii 
Ii 

Ii 
Ih 

Ii 
Ii 

PIEDmOni rku viSION CO. I i

Ii
Ii

Merry Christmas 
rrom 

NOVO ivtvivK INC 
123 South St. 

Morrtsrovvn, N. J.

Merry C'nristmas 
Erom

luto bergen>ine x»*a. 
Union viry, n. «».

Merry Christmas
From

LEO LUNCHEONETTE
109 Wavelriey Avė.

Newark, N. J.

A Very Merry Christmas 
and A Happy New Year 

FRANK CHEVROLET CORP.
4238 Bronx Blvd.

Bronx, N. Y. 
FA 4-0010

i OĮS«tt»sšSrS!ĮW^^

Sincere X-mas 
and New Year Greetings 
OLDE COLONIAL INN.

1074 Broad St. 
Newark, N. J.

Season’s Greetings i 1
YOUR MASON CONTkACTORI i

Messinia Bros.
14 Beakman PI.
Irvmgron, N. J.

Merry Christmas
H. O. rtEKUMAh oaKAGE 

710 Vailey Rd. > 
Mountoair, N. J.

r

*

Merry C'nristmas • 
Your Auto vvasned 

DICK'SAUrO LAUnuRY 
1522 bouievard 

Jersey Uiry, N. J.

|.
I i

I; 

f 
I 
I.
F 
l| : 

____________ _ į
K|NG5LAND & CO. INC. į

I 
I

Season’s Greetings g
From your i

HILLTOP P£T SHOP į
751 Sprmgna'd Avef g

Irvingron, n. J. 4

Merry Christmas 1
From i

SILVESTRl į
CONTRACTING C0. g

440 Graylock ParMaay 1
BeiMviiln, N. J. |

Season’s Greetings 
FAtKunlLD StoKVlCE 

STATION 
89 Fairchud Avė. 
Morris Piain, N J.

Season’s Greetings

75 Manuracturer PL 
Newark, N. J.

Merry Christmas
From

OAN A.BARRA
ROOFING

187 Stoter Avo. • 
North Arlington, N. J<

Daily Christmas

May the Glory of Christmas= 
bring to you realization thatj > 
every can be Christmas in ■ 
spirit and deeds if we only- 
practice the teachings of this; 
Holy Day =

CRESTLINE MOTORS INC. ’ 
61-65 Metropolitan Avė. ?vi-uu mcuupuiRdii nve. į

Middle Village, L. I., N. Y. f
Authorized Ford Dealėr f 

— HE 3-6119 fVA 1-5202
imiTOiiriĮiTOimiĮft|^iniiĮIįnronĮ>iĮnimiiOĮnLr|įiaTOiaĮĮįtiiĮMtii^wMW‘ftMMMffjį<ĮBĮaĮfi«i»Wrw

Merry X-mas 
From 

EMERSON LAUNDRY & CO. 
829 Newark Avė. 
Elizabeth, N. J.

Merry X-mas
From

PINE BROOK BUILDING 
SUPPLY CO. 

Bloomfield Avė.
Rt. 46 

CaldweH, N. J.

Merry X-masfc
From *

O’DOW DAIRY 
152 Floyd Avsfc 

Bloomfield, N. J.

Merry X-mas
From

PETE TAILOR SHOP
6 High St. 

Morristovvn, N. J.

A Very Merry X-mas 
and A Happy New Year 

’ CASTORO REALTY 
36-05 31 St. 

Astoria, L. L, N. Y. 
AS4-090

Sincere X-mas and New Year 
Greetings to all 
A A A REALTY 
3406 Broadway 

Astoria, L. I., N. Y. 
AS 4-4090

-Sincere X-mas and 
New Year Greetings 

to all
FOUR STAR MOTORS INC. 

1532—86 St. 
Brooklyn, N. Y.

TE 7-6000

SEASON’S GREETING

to our friends and depositors from the * 
Officers and Employecs

WILKES - BARRE 
Depont & SavingH Bank 

Wfflr«vBarr«, Pėnmyhronia

Season’s Greetings 
to all 

From The House Of 
OUALITY FŲRNJTURE 

IMPERATORE 
3604-3610 New York Avė. 

Union City, N. J.

Merry X-mas
JERSEY PLASTIC 

and '
DIE CASTING 
149 Shaw Ava;
Irvington, N. J. ’

SįSfcVSifcSĮSfliajj^^ ;

Season’s Greetings 
From 

AGRESTE 
SCHOOL OF MUSIC 

Hoboken, N. J.

I

To Our Many 
^y^^Costomers ani friends. • 3 
M^Our Sincere Wishes For a

Eggf OISTZ *VTO’«*T’C HiAT' 
Ei toriM BrwM»».»«««« * ******

t
f
j
Ii
Ii

■ F
Ii
Ii :

‘ Ii ■ •
1. 101 Hudson St., Hoboken, N. J.

Ii

Ji

Merry Christmas 
to all

CONTINENTAL HOTEL

Season’s Greetings 
VVINTERS BAKERY 

180 E. Front St. 
Plainfield, N. J.

Merry Christmas 
and 

Happy New Year 
NALORAC PACKAGING 

CORP.
657 15 Avė.

Irvington, N. J.

May tre blessings of this 
Holy Day be showered 

on you and yours

DONNELLY 
AND 

PURCELL 
203-207 Euclid Avė.

" Brooklyn, N. Y.
Funeral Directors

Merry Christmas 
FISCHL'S BAKERY 

2301 Bergenline Avė. 
Union City, N. J.

a

A Merry Christmas and 
A Happy New Year 

ABATELLI 
196-34 Northern Blvd. 

Bayside, L. I. 
BA 9-9000

' I
i 
t 
t
i 
i

The Best Season’s Cheer 
to all

DANCE STUDIO
350 E. 81 St.

N. Y. C.

Greetings to all = 
SICA BROS. 

MASON WORK • 
212 Jackson St. 
Hoboken, N. J.

o?!«r«ajjRS5tjrsacirt^^

For a gay Holiday 
Visit 

COCHRANES 
COCTAIL LOUNGE 
1274 N. Broad St.

į Hillside, N. J.

X-mas Greetings 
CONSUMERS DA1RY 

400—45 St.
Union City, N. J.

t
J*

gI
.8

i
&i

A Very Merry Christmas | 
And A Very Happy New Year |

LUIGINO
RESTAURANT Į

I
103 Spring Vailey Rd. j

Park Ridge, N. J. |

“Yours for dining pleasure”

I 
g

A Very Merry Christmas 
and

^Very Happy Ne\v Year
v to all

X-mas.& NewYear 
Greetings to all 

Under new management

Wagon Wheel
Restaurant
• Luncheons •
• D i n n a r s O

CLUB SAFARI
25—67 122 St.

College Point, L. I., N. 
FL 9-9031

8 
& « & 
g. 
4 
I

j

• Spacious Coctail Lou.ng? • &
Šilas Deane Highvvay, &

Rocky HilJ t
JA 9-0092 , f

- Gala New Y’ear Party- |

CHRISTMAS W0RLD į
WIDE PRAYER į;

May the joy of Christmas and < 
the message it sends throug-';

: out the world penetrate intoį ( 
the hearts of government 
leaders everywhere to the end ' 
that the prayers of peoplef 
everywhere will be heard and' 
answered with true “Peace on 
Earth”.

STUDEBAKER-PACKARD 
i CORP.
1 1861 Broadway
I N. Y. C.

Merry X-mas 
Happy New Year 

THE BLUE SPRUCE INN 
' Roslyn, L. I., N. Y.

For the Holidays Ūse 
WIEBOLTS 

HOME MADE FEE CREAM 
9 N. 4th St. 

Htorrison, N. J.

Merry Christmas to all
CAFE ROYAL
1544 2nd'Ave.
New York City

Merry Christmas to all 
DUROVPS RESTAURANT 

i 81—01 Myrtle Avė.
•i Glendale, L. I., N. Y.

Warm and Sincere Christmas 
and

New Years Greetings 
to all

De Pasquale*s 
Restaurant 
541—57 Front St. 
Hartford, Conn. 
Fine Italian and

į American Food since 1906

Sincere X-mas and New Year - 
Greetings to all

LEW MICHTOM
8514—5th Avė. 
Brooklyn, N. Y.

SH 5 1611
“Catering to men 
with good taste”

CHRISTMAS W1SH
May this Christmas Day 

bring to you and those you 
love Peace of Heart, 

Peace of Mind and some day 
soon, Peace on Earth

LA SALA 
FUNERAL HOME |

465 CENTRAL AVĖ. f 
BROOKLYN, N. Y. |

g 
g « » *

Merry Christmas 
Happv New Y’ear 

I J.PASTORE 
| 1058 Morris Avė.
| Union. N. J.

Warm and Sincere Christmas J 
and .J j

New Years Greetings to all ’

Season’s Greetings
S. KRAMPF 

FURRIER
17 Jackson Ava.

Jersey City, N. J.

Merry X-mas
From

STADES BAKERY 
464 Elm St. 

Arlingtdh, N. J.

A Very Merry Christmas 
and

A Very Happy New Year 
to all

Amerling 
Chevrolet Corp.

18th Avė. and 54th St.
Brooklyn, N. Y.

BE 6-9003

Merry Christmas 
and

Happy New Year
SOLONZ BROS. LUMBER CO. 
469 Lyons Ava., Newaric, N. J.

Merry Christmas 
and Happy New Year 
CONNELLY AMOCO 
SERVICE STATION 

163 Morris St.

LAUNDRY

MERRY X-MAS 
From

WHITE HORSE 
RESTAURANT

27 We$t 8th Street 
Bayonna, N. J,

Merry X-mas
From

EAGLE ROOFING CO, IK'
, 286 Bergen S*.

Newark, N. J.

Merry Christmas
Happy New Year

THE 
MILLERIDGE INN

Hicksville Rd. 
Jericho, L. I., N. Y.

WE 1-2201

Season’s Greetings 
’to all our 

Friends and Costumcrs
SILHOUTTE COCTAIL 

LOUNGE

E1102 Prospect Avė.
Brooklyn, N. Y. 

į SO 8-4567

Christmas Greetings 
to all 

From a Friend

Fra n k Gerbert 
į Newark District 

Telegraph
372 Plane St.
Newark, N. J.

i
IV 64600 S

Merry X-mas 
from 

MARALDO TILE & 
TERRAZZO CO. ' 

62 Union Avenue 
Nuttey, N. J.

Merry X-mas
From

JOHN HODGE 
551 Jefferson Avė. E.

Elizabeth, N. J.
CATARERS

N«wark, N. J.

Merrv Christmas
LO COMTE EKCAVATING

CO. INC.

N«wark, N. J.

Merry X-mas 
From 

NADEL BROS.
PAINTS 

659 Broadway 
Bayonr.e, N. J.

g
g
£ Merry- X-mas J

From f
f EMPIRE PHOTO SERVICE f 

4709 New York Avė į
Union City, N. J. fdt ..      5.
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energiją, pa- 
Dvasios sąjū-

Parapijos kunigai, 
kurie visada uoliai atlieka 

savo bažnytines pareigas.

• Darbininkas Kalėdų H 
Nauju Metę savaitėse 
tiktai penktadieniais-----9*'**®
džio 28 ir sausio 4.

IEŠKOMA
Emilijos Jucytės - Belaišie- 

nės, Lietuvoje gyvenusios Kre
kenavos valsčiuje, ir Barboros 
Račkauskienės. Lietuvoje gy
venusios Vilkaviškyje. Rašyti: . 
Emilija Jurevičienė. 448 Elai- . 
ne Dr.. Decatur. Georgia.

Elena Žiobakaitė - Buivydie
nė, gyvenanti Rusijoje, ieško 
savo pusbrolių — Povilo ir 
Antano, kilusių iš Kretingos, 
ir taip pat Mykolo Janulaičio. 
Rašyti: Mrs. E. Raudys8 1 
E. 13 St.. Linden. N. J. - .U |

Izidoriaus Bytauto, gyvenu
sio 820 \V. 35 St. Chicago. III. r- 
Prašo atsiliepti sesers sūnus 
Jonas Bytautas, šilialės rajo
nas. Šilalės paštas. Lietuvoje.

BALTIMORES ŽINIOS
Kalėdų dovana

Šv. Alfonso parapijos klebo- »kyti ir ligonių, 
nas prel. L. Mendelis. kai šią 
vasarą buvo nuvykęs į Romą, 
audiencijoje pas Pijų XII ga
vo medalikėliu su popiežiaus 
atvaizdu. Prieš Kalėdas tą 
gražų medalikėlį išsiuntinėjo 
parapiečiams, ir stebuklingojo 
medalikėlio novenos dalyviam.

Sodalietės
Šv. Alfonso parapijoj yra 

labai drabščios, daug padėda
mos parengimuose. Prieš Ka
lėdas aplankė sergančius lie
tuvius ir senelius prieglaudo
se. palinkėdamos linksnių 
švenčių ir įteikdamos dovanė
le.

9 Antanas Vaičiulaitis, 
\Vashingtono, vietoj kalėdinių ^; 
sveikinimu Balfui paskyrė 
dol. '■'

Tėvas Alfonsas Ma£iufi*^> 
iš Japonijos sveikina Anierikoš -W 
lietuvius šv. Kalėdų ir Naūjų^^ 
Metų proga.

< • Stepas Jodelis iš Bostona-fl^ 
Hamburge išlaikė medicinos^ 
egzaminus. Dabar daro dokibį^O 
ratą. *
• Kun. A. Bunga, Memmįbį;^' 

geno lietuvių kapelionas, LB/Sį- 
Vokietijos krašto tarybos vięe^gįra 
pirm., lankėsi ClevelandeJ; 
gruodžio 6—8 d.d. Jis čia nu-“ 
pasakojo apie lietuvių gyveni-
mą Vokietijoje ir aplankė sa- 
vo pažįstamus.

• Rūta Kilmonytė - Lee, vis į? 
labiau garsėjanti Holyvvoode -£; 
kino artistė lietuvaitė, dalyva- < 
vo San Bernardino Civic Li^it 
operos pastatyme “South Pa- 
cific”, atidarant jos dešimtųjų ,-ft 
metų sezoną, ir vaidino vieną
iš pagrindinių rolių — En- T; 
sign Nellie Forbush. Vaidybos ųį, 
meno kritikai, kaip ši. taip ir";^ 
kitus jos pasirodymus filmoje 
ar televizijoje, labai teigiamai 
spaudoje Įvertino.

• LB Centro Valdyba Kalė
dų švenčių ir Naujų Metų pro
ga išleido atsišaukimą, kuria
me apžvelgia šių metų* Bend
ruomenės nuveiktus darbus ir, 
baigia žodžiais: “Sveikindami 
visus Amerikos lietuvius Kalė- J ; 
du švenčių ir Naujųjų Metų. \|| 
proga, kartu su nuoširdžiais 
asmeninio džiaugsmo bei lai
mės ir Dievo palaimos linkėji
mais Jums primename ir ben
druomeninę pareigą: stiprinki
me ir ugdykime JAV Lietuvių 
bendruomenę, remkime mora
liai ir materialiai jos pastan
gas ir darbą. Taip pat nuošir
džiausi mūsų sveikinimai bei 
linkėjimai ir viso laisvojo pa-jĮĮ| 
šaulio bei vergija kenčiantiem įĮg 
lietuviam”.

• Philadelphijos studentai 
ateitininkai, mirus K. Pluško- 
nio senelei, išreiškia ponams 
Pluškoniams gilią užuojautą.

prieš Kalėdas nepamiršo aplan- 
juos aprūpi

nant sakramentais. Sergantie
ji dėkingi už kunigų rūpestin
gumą.

Vaikučiu teatras, 
įvykęs parapijos salėje gruo

džio 16. praėjo gražiai. Žmo
nių buvo pilna salė. Parapijos 
kunigai, vaikų tėvai, giminės 
ir pažįstamieji turėjo didelį 
malonumą pamatyti gražiai 
pasirodant vaikučius scenoje. 
Visi grįžo namo nešdainiesi 
širdyje kalėdini džiaugsmą.

Kalėdų programa
Šv. Alfonso bažnyčioje pra

sidės kūčių vakare 11:30 vai. 
chorui giedant kalėdines gies
mes. 12 vai. nakties procesija 
ir iškilmingos šv. mišios su 
asista. Choras išpildys naujas 
mišias. Kalėdų dienoje mišios 
bus laikomos kas valandą ir 
pusvalandį nuo 7 iki vidur
dienio.

r

£ia dedami vaizdai yra gau
ti iš Lietuvos. Jie rodo iš vie
nos pusės liūdną ir graudų, o 
iš antros —džiaugsmingą Dūk
što bažnyčios istoriją. Dūkš
tas yra rytinėje Lietuvoje, Vii- 
niaus krašte, apie 45 kilomet
rus į šiaurę nuo Švenčių. Čia 
matomi vaizdai štai ką pasa
koja: •

Pirmas vaizdas (iš kairės). 
Dūkšto bažnyčion suėję žmo- 
nęs ją valo ir taiso. Bažnyčia 
buvo 12 metų bolševikų užda
ryta, apleista ir apardyta iš 
vidaus. Parapijai gražinta šių 
metų vasarą, žmonės suėję 
1956 rugpiūčio 17 ir 18 baž
nyčią skubiai atremontavo.

Antras vaizdas. Dūkšto baž
nyčią bolševikam užimant, 

/ žmonės buvo spėję išnešti ir 
paslėpti bažnytines vėliavas ir 
kai kuriuos liturginius rūbus. 
Vaizde matome, kaip žmonės 
vėliavas vėl suneša Į bažny
čią.

Tračias vaizdas. Skubiai ap
valytoje ir vainikais papuoš
toje Dukšo bažnyčioje vysk. 
Julijonas Steponavičius rug
piūčio 19 laiko pirmąsias pa- 

. _ maldas prie laikinio didžiojo 
altoriaus. Jam asistuoja kun. 
Česlovas Krivka-Krivaitis ir 
kun. Martynas Stonys. Bažny
čia pilna žmonių. Laiške rašo
ma, kad žmonės suėjo iš toli
miausių vietų — net Gudijos

Daina lietuvį 
patraukia

Amsterdam, N. Y. Ameri
kos lietuvių klubas surengė 
tikrai gražų koncertą gruodžio 
9 d. Solistas Stasys' Liepas iš 
Bostono buvo pagrindinis pro
gramos dalyvis.

Programa prasidėjo Juozo 
Olšausko dainomis. Jis, pritar
damas sau kanklėmis, padai
navo įspūdingų patriotinių dai 
nelių. Solistė Emma Tamošiū
nienė nuoširdžiai atliko A. Ka- 
ča n aus k o “Mano gimtinė”, “O. 
kaip miela išgirsti” ir “Kad 
aš nešlaitėlė”, o taip pat Sta
sio Šimkaus “Plaukia sau lai
velis” ir “Kur bakūžė sama
nota". Muz. Antanas Grigorai
tis paskambino keletą nuotai
kingų dalykėlių pianinu.

Solistas Stasys Liepa pasiro
dė tikrai puikiai. Gražus bal
so valdymas ir Įsigyvenimas į 
dainuojamus dalykus maloniai 
visus nuteikė. Išgirsta A. Ka- 
čanausko “Patekėk, aušrine”, 
“Tų mergelių dainavimas”, 
Tallat-Kelpšos “Kur lygūs lau
kai”. Kuprevičiaus “Pajūriais, 
pamariais”, Aleksio “Bernu- 
žėl”, Žilevičiaus “Kur mano 
tėvelis gėrė”, o taip pat ariją 
iš Mozarto “Figaro vestuvių” 
ir Mussorgskio "Blusą”. Abiem 
solistam akompanavo kun, 
Kęst. Balčys!

■ Tenka nuoširdžiai padėkoti 
koncerto dalyviams, o taip pat 
Amerikos lietuvių klubui, su- 
organizavusiem šią kultūrinę 
pramogą. Jau seniai bebuvo 
čia panašių koncertų. Lietu
viškas ačiū klubo valdybai ir 
šio vakaro komisijai — Anta
nui Grabauskui, Benjaminui 
Jankūnui, adv. Antanui Kise- 
liui. Petrui Lalui ir Antanui 
Lukšiui. Kf*t. B. 

ir Latvijos. Viso buvo suplau
kę apie 10.000 žmonių.

Ketvirtas vaizdas (antras iš 
viršaus). Vysk. Julijonas Ste
ponavičius, asistuojamas kuni
gų, teikia žmonėm Sutvirtini
mo sakramentą. Rugpiūčio 19 
ir 20 sutvirtinta buvo 3.000 
žmonių.

Penktas vaizdas (apačioje). 
Vysk. J. Steponavičius vizita
vo Adutiškio parapiją ir ta 
proga rugsėjo 18 didelei mi
niai žmonių suteikė Sutvirtini
mo sakramentą.

Laiške • trumpai rašoma: 
“Šis vaizdelis (bažnyčios) man 
labai brangus, nes čia mėgstu 
būti ir sau ramybės susirandu. 
Dabar gyvenu jau labai gerai, 
nes arti maldos namai... Gir
džiu varpei kasdien skam
bant”. Apie bažnyčios pasi- 
šventinimo iškilmes pasakyta: 
“Tai buvo džiaugsmo diena vi
sų mūsų širdyse, žmonės 
džiaugėsi su ašaromis akyse”.

Visi šie vaizdai nuplėšia bol
ševikų melą, kad Lietuvoje 
žmonėm yra religinė laisvė. 
Jei dabar kiek pūstelėjo “lais

Tik atsimerki, ir dribt Į 
aki snaigė kaip kumštis! Ir ne
matyt. kur eini. Su mašina ne 
ką geriau — 1 slidinėja, vos 
gatvėj išsitenka.

Rengėjai tik dūsavo ir gai
vas kraipė. Bet kad susirinko! 
Arti šimto, ir gera dalis net iš 
Brocktono.

Dešinėj scenos pusėj, ant 
stalo, padengta austa staltiesė, 
stovėjo didžiulis, šiai progai 
vienas portorikietės pieštas 
prof. St. Šalkauskio portretas, 
stovėjo tarp ilgakočių. pilnų 
astrų. Kitoj pusėj raudonavo 
didelis studentų ateitininkų 
ženklas, šalia stovėjo žalia 
Bostono moksleivių vėliava. 
Ant tamsiai raudonos užuolai
dos aiškios baltos raidės sa
kė: “Idėjos, jei didžios, nemir
šta kaip iminės”. Mes susirin
kome prisiminti žmogaus, ku
rio idėjos yra didžios, nemirš
tančios.

Šalkauskio minėjimą, kurį 
ruošė sendraugiai, studentai ir 
moksleiviai ateitininkai, prave
dė dr. J. Kuodis rimtai ir nuo
širdžiai.

viau”, tai ne iš bolševikų ma
lonės, bet iš jų baimės, kad 
nerimas žmonėse tebeauga, o 
tikėjimas, kad ir kaip spaus
tas, nebesilpnėja, o stiprėja. 
Nėra ir bolševikų varžtai vi
sai atleisti, kaip kas manytų.

Iš kai kurių laiškų galima 
suprasti, kad katalikų padėtis 
tebėra sunki. Jei pamaldos ir 
vyksta, tai panašiai, kaip pir
mųjų krikščionių persekioji
mo metu. Ligi šiol dar nelei
džiama spausdinti grynai reli
ginių leidinių, trūksta malda
knygių ir religinės literatū
ros.

Vienas kunigas rašo: “Bū
tų malonu sužinoti apie Mari
jos šventovę Fatimoje ... No
rėtume gauti Šventųjų gyve
nimo aprašymų. Jie mus pa
drąsintų prie pilno krikščio
niško gyvenimo. Ypač mums 
būtų Įdomus naujai 
zuotų ir beatifikuotų
mai”. Iš to reikia suprasti, 
kad Lietuvoje tenka gyventi 
tokiomis sąlygomis, kurias tik 
šventieji tegali panešti savo 
auka.

Prof. kun. St. Yla savo min
tis apie mūsų tautos didįjį fi
losofą pradėjo žodžiais apie jo 
kilimą ir inteligentų šeimą, 
mokslą, siektą dvejose kultū
rose; švietimo darbu Lietuvo
je; veiklą at-kų ir skautų orga
nizacijose; jo pradėtą Gyvosios 
Dvasios sąjūdį. Vienas po ki
to atsiskleidė prieš klausytojus 
įvykiai, kurie turėjo Įtakos jo 
gyvenime; sekė laimėjimai gi
lios minties srityje, pedagogi
niai bandymai.

Šalkauskis. — kalbėjo prof. 
kun. St. Yla. — yra dviejų pa
saulių žmogus, savyje jungęs 
Platono ir Aristotelio mintis, 
platų supratimą ekonomijos ir 
filosofijos, puikiai derinęs 'rea
lizmą ir idealizmą, sklandžiai 
jungęs fizinį ir metafizinį pra
dą. Jis buvo gyvenimo žmogus 
ir kartu savotiškas mistikas. 
Evangelijos žinovas, maldų kū
rėjas. Jo paskirtis buvo nešti 
vienybę, derinti priešingybes, 
jis skelbė kūno ir dvasios sin
tezę.

Ką reiškė Šalkauskis Lietu
vai? Prof. J. Eretas jį laiko 
Apvaizdos dovana mūsų ša-

Kokią auką mes galime iš 
savęs padaryti, kad jiem tą 
sunkią buitį palengvintume?

• Kauno kapuose šiemet 
per Vėlines buvo susirinkę 
mirusių pagerbti. Tačiau kaž
kas Įvyko iškilmėse. Matyt iš

“Tiesos” aprašymo: esą grupė 
asmenų pradėjusi ardyti tvar
ką. “Chuliganai” Juozas Stre- 

kauskas, Grigorijus Piskuno- 
vas, Jonas Budrevičius ir kai 
kurie kiti sulaikyti už tvarkos 
ardymą. Neaišku, ar tai buvo 
noras sutrukdyti žmonėm pa

maldas ar suėmė žmones, reiš
kusius savo religinius tauti
nius jausmus. Pereitais me
tais žmonės per Vėlines buvo 
padėję vainikus prie Dariaus- 
Girėno'ikapio, sugiedojo Lie
tuvos himną.
• Vilniaus radijas patvirti

no gruodžio 7, kad Vilniaus 
katedroje yra Įrengta dailės 
muzėjaus paveikslų galerija. 
Šalia katedros stovinčioje var
pinėje yra Įtaisytas laikrodis, 
kuris kas 15 minučių muša 
vieną varpą, valandai suėjus' 
muša kitą varpą.

liai. Šio amžiaus pradžioj. Lie
tuvoje buvo dvasinio sumišimo 
laikas. Iš Lenkijos tekėjo pozi- 
tivizmas. iš Maskvos — nihi
lizmas. Semdamiesi stiprumo 
iš Belgijos. Prancūzijos. Švei
carijos, Italijos, išsirinkdami 
kas geriausiai tinka ir pritai
kydami mūsų kraštui, katali
kai metėsi i kultūrines, idėji
nes sritis ir pradėjo reikštis 
nepaprastu dinamiškumu, su
darydami dėmesio t vertą at
svarą. Susiorganizavo pavasa
rininkai 
ninkai.
“Saulė”.
gija.

Matydamas, kad šaliai nau
ją veidą duot gali tik teisingo
mis idėjomis persiėmęs jauni
mas. prof.. St. Šalkauskis pra
dėjo profesoriaut universitete. 
Daug rašė spaudai Įvairiais iš
kylančiais svarbiais reikalais. 
Nesigailėjo laiko jaunimo or
ganizacijoms. iš kurių, ypač 
at-kų. daug tikėjosi. Gyvenimo 
pabaigoje savo 
šventė Gyvosios 
džio plėtimui.

Šalkauskio era
bar — pareiškė prof. kun. St.

Svečiai
Karolis Kačanauskas su sa

vo šeima atvažiavo iš N. Caro- 
lina pas tėvus 
čių. Taip pat 
iš universitetų

Yla. Tai liudija jau vien mi
nėjimų gausumas, kurie daro
si nebe vien at-kų bet Visos 
visuomenės reikalas. Taip ir 
turėtų būti, nes žmonės kaip 
Kudirka. Vaižgantas. Šalkaus
kis yra perdideli 
nedideliam būreliui, 
visos tautos turtas.

Po pertraukos muz. 
syiiūnas smuikavo šiai 
pasirinktą J. Tartini’o
nata G mol". Akompanavo 
duktė Rasa. Klausytojai plojo 
nuoširdžiai ir ilgai, priversda-
jni muz. Iz. Vasyliūną kelis 
kartus grįžti nusilenkt.

Akademija buvo pradėta 
ir užbaigta malda, kurią pra
vedė kun. V. Virmauskas.

Rengėjai širdingai padė
kojo klebonui V. Virmauskui. 
kuris ne . tiktai visuomet palai
ko kultūrinius parengimus, bet 
ir pats atsilanko; p. K. Moc
kui ir J. Leimonui — ypatin
gai daug darbo įdėjusiems Į 
minėjimo ruošima.

Popietės suma sumarum — 
staigmena: rengėjams, kad su
sirinko apie šimtas asmenų; 
susirinkusiems, kad programa 
buvo tokia turininga, išlaikyta 
malonioj ir kultūrinėj mintai- 

(Nukelta į 8 psl.)
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Juozas Andriušis

Tel. APplegate 7-0349

340 RIDGEWOOD AVĖ.

Brooklyn 11,105 Grand

REAL ESTATE

M. and Z. Collision Works

Siunčiame

DISPLAY

CABRINI COLLEGE (BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tolu VI 6-2164
po 6 vai vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

COMPOUNOEO SEMI-ANNUALLY JAN. & JULY
WINTER GARDEN TAVERN Ine.

mams. ete
1003 MAtNSON ST. BROOKLYN 27.

15 Riversidc Avė.

BBBSCOCS0DBGK3O0BMBSXXXX10BKWBBB0BCMnn

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

314 MABKET'ST, NEWARK, N. J —Mltchel 2.2452 
(Siuntiniai persiunčiami su Parcels to Russia, Ine. leidimu).

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

puikų, fhtbohii orą. Deja, at
rodo, oras nelabai tinkamas 
mūsiškiams, kuriuos ' (vengrai 
pliekė, kaip sovietus Budapeš
te. Pasekmė 0:7 pati kalba už 
save! Butrimas su Viliuku de
šiniame krašte dar bandė šį tą 
kombinuoti, tuo tarpu kiti 
vaikštinėjo aikštėje ir, atrodo, 
gėrėjosi geru vengrų žaidimu: 
Nėra noro net tokias rungty
nes ir aprašinėti. Neaišku, ku
riems galams tos žvaigždės ko
mandoje laikomos — tokia pa
sekme ir be jų pralaimėti ga
lime. Laikas jau būtų pagal
voti, ar ateityje ir toliau nu
matome turėti tokį “žvaigž
dėtą” vienetą, kuris stipres-

Basic ruling of eacb Commandment in catchy verse to 
singable tunes. Matter and form of SACRAMENTS en 

reverse 33 rpm. LP. $3.98

Yonkers. N. Y. — YO 5-9346

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak.. šeštadieniais nuo 
9 iki 4 vai. p. p. sekmadieniais susitarus.

HOTEL GREYSTONE
91 St. and Broadway. N. Y. C, 
Famous for excellent Service with 
moderate prices.

We specialize in: * 
VVedding 
Communion brcakfasl 
Showers for brides 
Anniversary parties 
Club & organization sočiais 
Ali sočiai funetions

Telephone now: TR 3-5918 — Ask 
for Banųaet Direetor

CANCELCR CHĄNG 

CALL LO 3-7291

BURLINGTON, N. J. .
33 akrai žemės Burlington, N. J., 
apylinkėje, netoli Bordentown In- 
terchange. Colonial tipo namai ge
ram stovyje. Visi įrengimai. Cent
rinė padėtis. Nauja vištidė' iš “Cin- 
der” blokų 20x30, 2 aukštų ‘ fce'. 
house” su rūsiu. Kaina $10.000. 
TeL: AMherst 7.1946-R 11.

Trans-Atlantic Parcels Service 
2525 Broadw«y (95 gt. kampas), New York 25, N. Y. 

Tol. UNhrorsHy 5-1139

148 West 32nd Street Nęw York 
Has The Finest In Gifts 

Importcd Wood-Carvings and Ceramics 
Exquisite Religious Art 

’ Catholic Books of Ali Publishers

New Yorke gastroliuoja 
gruodžio 23 daugkartinis Aus
trijos futbolo meisteris— Vie
nos Rapid. Futbolo mėgėjams 
reta proga po kietų pirmeny
bių rungtynių pasigrožėti ele
gantišku vienietišku futbolu. 
Rungtynės įvyks Zerega Ovai, 
Bronxe.

Farchers Grove N. J. mūsų 
futbolininkai baigia metus pir
menybių rungtynėmis — per
žaidžia rungtynes su Elizabeth 
S. C. Rungtynių pradžia 2:15 
vai. Prieš tai draugiškose 
rungtynėse susitinka abiejų 
klubų rezervinės. Kadangi pu
sė rungtynių pajamų eina LSK 
kason, kviečiami tautiečiai 
gausiai atsilankyti ir tuo pa
čiu tarp Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų proga pravėdinti 
plaučius. Elizabethas, pralai
mėjęs protestą, neatrodo, kad 
mūsiškius paglostytų, tad lauk
tina geros kovos. įdomu taip 
pat, ar ir taip išreklamuotas 
Malta -šį kartą pasirodys?

Atletas

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford, 
Cennecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

6 ACRES—7 BUNGALOWS
Fully furnished — 3 rooms 

in each. 1 Large house — 20 
rooms — 5 bathrooms. Casino 
or Sočiai Hali — Bathing and 
Fishing — Nice level grounds 
— Near State Highway, bus 
stop on corner; mile from 
town distilled well supplies 
abundunce of water. For In
formation write — W. A. Ro- 
senfeld, Box 3, Ellenville, N. Y. 
Phone: 237 W.

SEKASI MAMYTES ŠORIUI
Kelionėje po rytines valsty

bes V. Paukštys ilgiau buvo 
sustojęs New Yorke ir .Eliza- 
bethe. Kaip kitur, taip ir čia 
buvo susipažinta su vietos pre
kybininkais ir aptarti “Mamy
tės Sūrio” dar didesni preky
bos praplėtimo reikalai. Suda
ryti susitarimai su naujais at
stovais įvairiose vietose.1 Pa
sirodo, kad broliams Paukš
čiams, dar neseniai pradėjus 
“Mamytės Sūrio” prekybą, jau 
teko praplėsti fabriką ir sta
tyti naujas, didesnės produk
cijos mašinas. Teko sužinoti, 
kad paskubomis ruošiamasi 
plėsti gamybą su visais nau
jais masinio vartojimo, ypatin
gai skaniais ir gerais sūriais, 
kurie iki šiol dar čia negami
nami. “Bef Ir tai dar neviskas” 
— sako prityręs, santūrus ir 
mažai kalbąs biznierius ir a- 
viacijos atsargos kapitonas V. 
Paukštys. Nuo “Mamytės Sū
rio” tik pradėta ir tai ne su 
tiksiu kam nors pakenkti ar

• Dramos konkursą paskel
bė LB Clevelando apylinkės 
valdyba ir paskyrė 1000 dol. 
premiją. Autorius temą pasi
renka savo nuožiūra, bet į ją 
atsakymas turi būti teigiamas. 
Veikalas turi tikti vaidinti ir 
taikytis prie dabartinių lietu
vių scenos reikalavimų. Rank
raščiai siunčiami iki rugpjū
čio 15 d., premija įteikiama 
per rugsėjo 8 d. tautos šven
tės iškilmes. Į jury komisiją 
kviečiami A. Augustinavičie- 
nė, Ig. Malėnas, P. Maželis, 
Em. Skujeniekas ir J. Stempu-

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

ambink telefonu 
GLenmora 26916

LATCST 
INTERĘST 
RATE

FARMŠ FOR SALE

ir platintojaiyra įspėjami lai
kytis padoraus prekybinio 
principo. Visai neleistina kam 
nors kenkti ir stengtis išstum
ti iš prekybos kitų gamybą, 
kad ten liktų tik “Mamytės 
Sūris”. Nebus respektuojami 
atstovai ir prekybininkai, mo
nopolizuoti svetimos įtakos. 
Tegul nelaukia kuris laikraš
tis gero uždarbio, jei išmeta 
kitų apmokėtus skelbimus, 
kad paliktų vien tik apie “Ma
mytės Sūrį”. Prekybininkai 
neprašomi, kad pirkėjams per 
jėgą bruktų tik “Mamytės Sū
ri”, o kitų sūrius laikytų kur 
nors paslėpę gendamoje vie
toje, kaip vietomis yra dabar 
daroma su “Mamytės Sūriu”. 
Visai natūralu, kad nevisų yra 
vienodas skonis ir supratimas; 
vartotojas pasirenka, kas jam 
patinka. O vartotojai juk ir iš
laiko prekybininkus.

Sėkminga kelionė tęsiama 
toliau. V. Paukštis tik prieš 
Kalėdas sugrįš į Scottville, Mi- 
chigan. (Skelb.)

$24,990. Home of distinctlon. 
brick split leve! 7Mt 
rooms kitehen of your - 
two tūli tile baths, staH MM 
walkJn cloeets, two car 
patio. Near everything. Huįį$ 
to apprecaite valtie. Walking 
anee to Catholic Schoefr" 
church. Located on Martin:' 
west of Bellmore Avė. Bul 
Su 5-2288 or SU 1-0298.

LSK 7:0 (4:0)
Beveik visą savaitę siautęs 

hetussetanadieino rytą susto-

LIETUVIŲ DĖMESIUI! - 
NEWARK E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI | SSSR 
į UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.
Siunčiame maisto produktus, naujus ir dėvėtus drabužius,

- ... medžiagas, vaistus ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.

- Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą -
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. — 

Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7.10 dienu bkgyj
Siuntvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 
MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIEČIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai.) vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų.

Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pennsyivanijos gelžkelio stoties Nevvarkc.

PACKAGE EXPRESS C0.

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

87—09 Jamaica Avė. Woodhaven, 21, N. Y-
VIrginia 7-4477

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis,'dažymas ir poliravimas.

TRANS-ATLANTIC 
PARCELS SERVICE

Sporto savaitgalis
Ateinantį sekmadienį visos 

oberlygos, jaunių bei jaunučių 
komandos rungtynių neturi, 
tad ir mūsų futbolininkai tu
rės užtarnauti poilsį.

Krepšininkai šeštadienį žai
džia pirmenybių rungtynes su 
estais. Rungtynių pradžia 8:45 
vai. LAK krepšininkams šios 
rungtynės senaisiais metais 
bus paskutinės,, nes turėju
sios įvykti rungtynės gruodžio 
29 Philadelphijoje, latvių bu
vo atšauktos. Atletai, norėda
mi pakliūti į pirmutinių 4 ko
mandų tarpą, kurios kvalifi- 
kuojasi baigminėm rungtynėm, 
turėtų jau labai susispausti.

Pirmoji ukrainiečių siuntimo firma 
SIUNČIAMĄ SIUNTINIAI į VISUS PASAULIO KRAŠTUS 

R. W. EXPORT - IMPORT CO-
New York, N. Y., 116 E. 7th St. TeL ORegon 7-6180.
Philedelphia, Pa., 825 N. Franklin St. TeL WAlnuf 3-2257 
Cteveland, Ohto, 720 Litarary Rd. Tel. PRospect 1-1981 
Cbicago, IH.r 2130 W. Chicago Avė. T«L ARmitage 6-8488

Siunčiami dėvėti ir nauji drabužiai, audeklai, avalynė, 
oda, vaistai ir kt. Įvairius daiktus galite pirkti vietoje. 

Tikslus ir skubus siuntinių pristatymas garantuojamas.
Muitas ir kitos išlaidos apmokamos čia.

Įstaigos atidarytos nuo 9 v. ryto iki 8 v. v. 
Seftedtenj nuo 9 v. iki 5 v. v.
Licence of Parcels to Rusia

Radnor, Pennsylvania
30 minutes to Philadelphia. 
Catholic institution for super- 
ior .culture for women, direct- 
ed by the Sisters, Missionaries 
of the Sacred Hea'rt. Beauti- 
full Campus, Main line trans- 
portation to Philadelphia.

For brochure mite:
THE REGISTRAR, 

Cambrini Coilego, Radnor, Pa.

£ELP WANTED FEMALE 
OOOOPOOOOO^OOO&OOOOUOOOOOOI

NURSES RN & PN
AUShifts

St. Peters Hospital 
Call9—3 P. M.

MA 4-1900

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujamt rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhavei: 
Richmond HH1, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Dalims atliekamas prityrusio tedm&o, pripažinto 
ECA Instituto, New Yorke.

Derk* valandos: kasfiee ano • vaL lyto Sd 8. vai vak.

maisto, drabužių ir vaistų siuntinius į visus 
Europos kraštus, įskaitant ir Sov. Rusiją. Muitas ir visi 
mokesčiai apmokami čia. Duodame pilną garantiją, kad 
adresatas siuntinį gaus į savo rankas. Siuntinių nelaiko
me, bot kasdien išsiunčiame — todėl greitas ir sąžinin
gas patarnavimas.

KALBAME LIETUVIŠKAI

The National Catholic Ahnanac
For 1957

... cxplains more, lists morc, telis morc.
704 pp., $2.00; eloth, $2.50. Gift Card

The Ten Commandment^
Record Albinu

Jei kas norėtų vietoje čia iš
vardintų vaistų įdėti kitų, 
prašome paketą užsakant pa
žymėti, ką reikia išimti ir ką 
įdėti.

Paketas siunčiamas iš Vo
kietijos ir greitai nueina. į 
Lietuvą eina apie 8 dienas, o 
į Sibirą apie 20 dienų.

BALTIC FLORIST
gėlių bei dovanų krautuvės 

savininkai Steponas ir Valen
tina Minkai kviečia užeiti į 
jų krautuvę, kur rasite didelį 
ir įvairų pasirinkimą lietuviš
ko meno dovanų, gintaro, au
dinių, plokštelių, odinių dova
nų, knygų, lietuviškų saldai
nių ir sveikinimo atviručių. 
Turi ir puikių iš Vokietijos 
importuotų kristalinių dovanų 
ir amerikoniškų dovanų. Krau
tuvės adresas: 502 E.’Broad- 
way, arti kampo G St. So. 
Bostone. Yra šviežių puikių 
skintų gėlių, ir kalėdinių va
zonų.

.Draudimo reikalais^ taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

TE A
Custom Blend Nectar 

Introducing Sample Offer
4 BAGS —- $1.00 

“The Cup of Contentment” 
Rare. Coffees. Spices, Herbs

N«w Msin Cuffse MH1

BALFO SIUNČIAMAS 
STANDARTINIS VAISTŲ 
PAKETAS Į LIETUVĄ IR 

SOVIETŲ RUSIJĄ

1. Aspirin, 100 tablečių
,« 2. Multibionta, 2x100 table

čių įvairūs vitaminai)
3. Rimifon, 500 tablečių 

(Džiovos gydymo trijų mė
nesių kursui)

4. Dolviran, 2x20 tablečių 
(Nuo reumatizmo, karščia
vimo ir skausmų)

5. Codein Hydrochl. - (Tabl. 
0,02) 20 tablečių (Suaugu
siems nuo kosulio)

6. Vitamin C tablečių 100
7. T-ra Valeriana simp. 50.0 
Tokio siuntinio kaina su

persiuntimu į Lietuvą —$15., 
o į Sovietų Rusiją — $17- 
Muitas neapmokamas, yra ma
žas, gavėjai lengvai apsimoka.

Norintieji tokį vaistų stinti
nį usakyti, prašome * kreiptis 
šiuo adresu: ULRA—BALFas.

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

nūs žaibais prie oberlygos 
klimato? Žinoma, jaunieji iš 
karto gal ir nebus puikūs, bet 
Įrikui bėgant apsipras, bandy- 
mai iki ^oJei tai įrodo, šiuo 
atveju klubas tikrai ir fihan- 
si^ąi nenukentėtų.

Rezsivina jr vėl ' lentelėje 
pasilypėjo viena viela aukš
tyn. Pavėlavusi vengrų rezer
vinė atidavė taškus be kovos. 
Buvo žaidžiamos tįk draugiš
kos rungtynės, pasibaigusios 
1:1 (0:1). Mūsų jaunieji rezer
vistai visą rungtynių laiką 
spaudė ir tik laimės bei paty
rimo trūki imas neleido pasiek
ti įvarčių. Išlyginamąjį įvarti 
antro kėlinio gale geru galvos 
smūgiu pasiekė Dubauskas.

Jauniai pirmenybių rungty
nėse gavo nusileisti Eintrach- 
tui 0:4, tuo tarpu kaip jaunu
čių rungtynės, turėjusios įvyk
ti šeštadienį, dėl blogo oro 
buvo atšauktos.

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

Woodhav«n 21, N. Y.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki*



Franeeseo Francis (145®—1317)

Rungtynes naktį
Dažniausiai žmonės norėtų būtų viskas buvę tiksliausiai 

būti ne ten, kur jie yra, ir iš anksto apskaičiuota. Jis šo- 
iš tikrųjų turėtų Imti bet ki
tame" amžiuje it Etoje vietoje. 
Tai yra pavojingas savęs ap
gaudinėjimas. Vieta pasaulyje 
nurodo kiekvienam į amžiną 
Tėvo valią- Dabartyje turime 
visomis jėgomis žengti į prie
kį, jei norime laimėti savo gy
venimą ir iškelti žmoniškumo 
vėliavą. Mūsų gyvenimas yra 
dieviškasis kūrinys.

Jis (Kristus) išrinkdamas 
vienus apaštalais, kitus prana
šais, kitus evangelistais, kitus 
ganytojais ar mokytojais ir 
taip organizuodamas šventuo
sius apaštalavimo darbui yra 
panorėjęs tokiu ' būdu ugdyti 
dieviškąjį kūną, į kurį ir mes 
kartu turime stengtis patekti 
naudodamiesi ne kuo kitu, 
kaip tik tuo pačiu tikėjimu... 
Tai dėl jo visas kūnas įgauna 
tokias formas ir proporcijas... 
pagal kiekvienos dalies paskir
tį ir taip pat tvarkomą augi
mą, kol visa atbaigiama mei
lėje (Laiškas efesiečiams, IV, 
11—16).

kinėjo nuo vieno prie kito, 
ritosi žeme arba skrido viršum 
galvų.

Kiekvienas buvo savo vieto
je jį priimdavo, kai jo eilė 
ateidavo, ir labai tiksliu smū
giu atmušdavo kitam, ir kitas 
būdavo ten, kad jį vėl priimtų 
ir perduotų toliau.*

Ir kai kiekvienas veikė tiks
liai ten, kur reikėjo, ir kai 
jis sugebėjo puikiai savo už
davinį atlikti ir kai jis supra
to, kaip būtinai jam visi kiti 
reikalingi, skrido sviedinys 
lengvai. Bet tikrai į priekį. 
Lyg jis būtų jautęs kiekvieno 
pastangas, lyg jis būtų su
jungęs vienuolikos žaidėjų 
širdis.

Alsavo grupė sutartinai, 
kartu artėdama prie pergalės 
vartų. '

išsiliejusi sun- 
pro siauras

Viešpatie, kad

ine siena Dievo žemėje
KAI VIEŠPATS parinko žy

dam Pažadėtąją žemę, kurioje 
turėjo gimti Mesijas, Jis pa
rinko tokį žemės kraštelį, ku
ris suima visa? kas tik žemės 
paviršiuje gali'būti: lygumas 
ir kalvas, trąšių dirvožemį ir 
plikas uolas, nedegusias dyku- x nai nešama viso pasaulio kul
nas ir. vešlias vejas, žydinčius 
sodus žemu 
stūksančius 
rius. Mažame f plote rąsi čia 
visa, ko ieškotum po visą že
mę. -C? .

KULTŪROS KONTRASTAI
Žydai iš to žemės kampo bu

vo išvyti. Dabar vėl sugrįžę 
ir begrįžtą, tačiau ne Mozės 
vedami ir ne su Sandaros 
skrynia. Juos veda čia noras 
atkurti Izraelio valstybę, ku-

per

da- 
ir 

No-

joje ir viršum jų 
snieguotus kaubu-

šį vakarą naktis atėjo į sta- 
dijoną dešimtimi tūkstančių 
judančių šešėlių. Ir kai mil- 

* finiškos šviesos žalsvai nuspal
vino platų rungtynių pievos 
aksomą, naktis nuaidėjo him
nu, susiliedama tūkstančiais 
balsų-

Tada rungtynių valdovas 
davė ženklą pradėti, žaidimas 
vyko«sklandžiai ir įspūdingai 
šviesus kamuolys skraidė nuo 
žaidėjo prie žaidėjo, lyg kad

Tada, kai pasibaigus rung
tynėms, minia 
kiai skverbėsi 
gatveles.

Aš galvojau:
žmonijos istorija, kuri mums 
duoda ■ gražią proga žaisti, 
pasidarytų didžiulė šventė ta
vo garbei-

Puikiausia iškilmė, kuri, 
amžiams brėkštant prasidėjus, 
tik tada baigtųsi, kai paskuti
nis dalyvis savo paskutiniame 
judesyje būtų sustingęs. •

Šiam pasaulyje, Viešpatie, 
kiekvienas turi savo vietą.

Lyg visa pramatantis mank- 
štintojas Tu jau iš anksto' esi 
pastatęs į jam tinkamą vietą.

Tau mes esame reikalingi

Lietuvos Pranciškonai
Darbininko Leidėjai

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTEJE NUOŠIRDŽIAI 
SVEIlČNA LIETUVIŲ VISUOMENE, KARŠTAI DĖKOJA 

JAI U2 PARAMĄ IR SAVO MALDOSE PRAŠO DIEVĄ 
SĖKMĖS IR PALAIMOS KILNIEM JOS DARBAM

čia, mūsų broliams mes esa
me reikalingi ir mes visi vie
nas gitara esame reikalingi 

Nė užimama vieta, kur aš 
stoviu, yra svarbi, Viešpatie, 
bet pergalė .ir mano pašauki
mo jėga. z

Negi tai svarbu, *ar aš prie
kyje ar*gale stovėčiau, jeigu 
aš tik visomis jėgomis steng
čiausi pasiekti savo būties vir
šūnę.

štai, Viešpatie, mano diena 
ateina prieš mane...

Ar aš kartais nestoviu nuo
šaliai ant aikštės ribos, susiki
šęs abi rankas į kišenes,’kriti- 
kūodamas kitų pastangas?

Ar aš savo vietoje tinkamai 
kovojau ir ar Tu mane ten iš 
viso radai, kai mūsų rungty
nių aikštę apžiūrėjai?

Ar aš gerai priėmiau svie
dinį iš savo kaimyno ir iš ki
to galo?

Ar aš gerai pasitarnavau sa
vo draugams ir ar nežaidžiau 
savanaudiškai, kad tik 
save parodyčiau?

Ar aš stengiausi taip 
mą vesti, kad pergalė 
užtikrinta ir visi-joje dalyvau- I 
tų? .1

Ar aš kovojau iki galo, ne- 1 
bodamas nesėkmės, smūgių ir I 
sužalojimų ?

Ar nesuklaidino manęs 
draugų ir žiūrovų šauksmai i 
ar neužgniaužė man drąsos jų | 
nesupratimas, pagieža ir pri- I 
trenkiantis smarkumas. 1

Ar aš atsiminiau pasimelsti I 
už savo komandą ir neužmir
šau, kad Dievo akyse šitas 
žmonių žaidimas yra pirmoji 
religinė pareiga.

Dabar aš grįžtu, Viešpatie, 
į drabužinę, kad nurimčiau. 
Rytoj, kai Tu vėl žaidimui su- ; 
švilpsi, aš visiškai kitaip žai- j 
siu-

Ir taip kasdien ...
Duok, kad šis žaidimas, su 

mano draugais žaidimas, virs
tų galinga švente Tavo garbei, į 
kokios Tu iš mūsų lauki, kad, 
kai paskutinį kartą sušvilpda
mas mūsų gyvenimą nutrauk- , I 
ti, mes visi būtume išrinkti 
pergalėtojų puotai danguje. į

(Iš Michel Qudist “Maldų” 1 
knygos vertė A. S.)

GAMTOS* PRIEŠYBĖS
Palestina yrį žemė, “tekan

ti pienu ir medumi”, ir žemė 
nualusių dykumų, kurių ak
menis piktoji t dvasia gundė 
Kristų duona paversti. Dyku
ma ir žaluma

Tą priešybę 
si eidamas iš Jeruzalės į Jeri- 
crą, keliu, kur buvo plėšikų 
užpultas samarietis. Jis ėjo gi
liai įdubusiu slėniu. Kiek akis 
užmato, visur dykuma, aštrūs 
akmenys, uolų kyšuliai niū
rios daubos plėšikam lindėti 
Visa ta apylinkė turi tik vie
ną spalvą: sukrekėjusio krau
jo, kaip ant į to samariečio 
skruostų. Į

„Bet eidamas Sarono lygu
ma, pamariu, gali užsisvajoti 
ir manyti patekęs rojaus kam
peliu. Čia žydi įvairiaspalvės, 
puošnios gėlės* juokiasi tau 
raudonos aguonos, linkčioja 
aukštos ir lieknos lelijos. “Nė 
Saliamonas yišbje savo garbė
je nebuvo taip apsivilkęs, kaip 
kiekviena iš jų”, čia pat dar 
citrinų sodaį, vynuogynai 
apelsinų kuokštės.- Du kartus į 
metus gali imti derlių.

Visas Palestinos pamarys 
žaismu ir gyvybe trykšta, o 
visa Negyvosios jūros pakran
te mirtimi dvelkia, čia nerasi 
jokios gėlelės krante, jokios 
žuvies vandeny. Tai kapinių 
tyla.

Palestina yra šalis gyvybės 
ir mirties, palaimos ir prakei
kimo, džiaugsmo ir liūdesio— 
šalis priešybių, kurių nerasi 
niekur kitur taip arti sugulu
sių mažam žemės ruože.

Ir visos metų atmainos yra 
čia pat. Vienas arabų poetas 
neperdėdamas pasakė: čia gy
vena žmogus galiūnas, kuris 
kvėpuoja žiema, ant pečių ne
ša pavasarį, priejuostėje laiko 
rudenį,* o braido po vasaros 
gėlės. <

čia pat.
□ai pastebė

ros pasauliai eina skersai 
Palestiną.

GELEŽINĖ SIENA 
DIEVO ŽEMĖJE

Kristaus vaikčiota žeme X ■ V ,
bar raižo valstybių sienos 
spygliuotų vielų užtvaros,
rėdamas aplankyti Kristaus 
gyventas bei Jo kančios vietas 
lengvai nepraeisi nes vienos 
iš jų Jordano pusėje, kitos Iz
raelio. Izraelio pusėje yra Na
zaretas, Taboro kalnas, Kana, 
Tiberija, Kapernaumas, Palai
minimų kalnas, Jaffa, Pasku
tinės Vakarienės namai. Jor
danas savo pusėje turi Kry
žiaus kelius, Kalvariją, šven
tąjį Grabą, Getsemaną, Alyvų 
kalną, Betaniją, Betliejų, Je- 
riką.

Pačioje Jeruzalėj per mies
tą eina spygliuotų vielų tvo
ros ir barikados. Čia dažnai 
pasigirsta šūviai. Nuo pakly
dusių kulkų krinta moterys ir 
vaikai. Tiktai Didįjį Penkta
dienį sargybos sušvelninamos 
ir tada piligrimų procesijos 
traukia vienon ir kiton pusėn. 
Žydai savo pusėje turi 150.- 
000 gyventojų. Jeruzalėje lai-

tūra ir viso pasaulio pinigai.
Jie keičia Palestinos gam

tiškąjį veidą — statosi moder
niški miestai ir namai kasami 
kanalai drėkinamos dykumos, 
traktoriais ir mašinomis dir
bami laukai Nueiki sakysim, į 
Tel - Avivą, Haifą, ar Lyddą 
—rasi ten europietiškus mies
tus. Namai moderniški gatvės 
lygios, kavinės ir krautuvės 
blizga, automobiliai dūzgia. •

Mažai beišgirs! ir žydiško . 
žargono -5— sudarkytos vokie
čių kalbos. Ją keičia hebrajų 
kalba '— kalba psalmių ir Šv. 
Rašto, bet ji neturi visų žo
džių dabarties gyvenimui Jie 
surandami nauji Taip susida
ro ir nauja hebrajų kalba — 
Irvith.

Viskas pamažu Palestinoje 
darosi nauja. Ir viskas tėra li
kę sena, kur Izraelio valstybė savo sostine, nors pro par- 
nesiekia. ~ .

Gretimoje Jordanijoje, ku
rios siena eina per pačią Je
ruzalę, atsiduri laikuose, kaip 
iš šv. Rašto paimtuose. Lai
kas, atrodo, čia 2000 metų 
buvo sustojęs, kad galima bū
tų patikrinti, kas nori, kaip 
Kristaus gimimo laikais gy
venta. Arabųpiemenys tebe
gano kalnuose dideles avių 
kaimenes, gyvena Abrąhomo 
laikų palapinės. Diykuma trau
kia apdulkėję kuprių karava
nai. Jie praeina pro palapinių 
kaimą, kur moterys neša van
denį induose ant galvos, sta
čios ir lieknos, kaip kitada Re- 
beka ar Rachelė. Prie ežero 
vyrai taiso tinklus ir žūklauja, 
kaip Kristaus apaštalai. Kar
tais pro juos praeina asilas, 
nešąs sunkią naštą, ir šalimai 
trepena asilaitė, lygiai tokia, 
kuri nešė Kristų, žengus Jam 
į Jeruzalę.

- Izraelio valstybėje nyksta 
bibliškas pasaulis; dykumų 
arabuose jisai palikęs, užsi
konservavęs, galima ir dabar 
filmuoti, ir bus visai tas pats, 
kaip aną Betliejaus naktį, ka
da piemenys išgirdo angelų 
chorus. Tie du skirtingi kultū-

pats

žaidi- 
būtų

lamėnto ir- ministerių langus 
matosi Jordano sargybos. Nuo
taikos yra įtemptos, karingos, 
tartum čia niekada nėra bu
vęs Kristus ir nekalbėjęs: Kas 
kalaviją ima, žus nuo kalavijo.

JIEM NĖRA VIETOS 
UŽEIGOJE

Kurdami savo valstybę, žy
dai daug arabų išvarė iš jų 
gyventų vietų. Nevisi tie iš
tremtieji turi kur galvą ■ pri
glausti. Didelė jų stovykla yra 
prie Betliejaus —- 724 palapi
nių miestas, tokių palapinių, 
kurias kitados dirbdino apaš
talas šv. Povilas? Palapinėse 
gyvena apie 5000 arabų bėg
lių. Mahometonai vakarais 
skaičiuoja Mahometo dorybes, 
ir jų priskaito 99. Tai jų “ro
žančius”. Krikščionys meldžia
si, kad viršum Betliejaus vėl 
pasirodytų taiki ir šviesi žvai
gždė, ateitu taika ir ramybė.

PASIDALINO KAIP 
KRISTAUS RŪBĄ

“Jie pasidalino mano drabu
žius ir dėl mano rūbo metė 
burtą”. Taip buvo pranašauta 
Senojo Įstatymo ir tai įvyko 
Golgotos kalne. Bet kareiviai 
pasidalino ne tiktai tą drabu
žį, kurį nuplėšė nuo Kristaus 
kūno. Kareiviai šiandien yra 
pasidalinę ir Kristaus žemę, 
suplėšę Palestiną į kelias da
lis, kad dar padidintų gamtos 
ir kultūros priešybes.

Palestinoje pirmiausia buvo 
apskelbta žmonėm ramybė, o 
dabar tos ramybės čia yra ma
žiausia. Mažai ir krikščionių 
belikę Kristaus žemėje. Tai 
krikščionio žmogaus tragiką. 
Ją ypač išgyvena Palestinos 
krikščionys, kurių daugiausia 
yra arabų. Izraelio valstybėje 
yra jų 42.000. Jordano —dvi
gubai tiek. Vienur ir kitur 
krikščionim sąlygos sunkios- 
Žydai oficialiai nedraudžia 
krikščionybės, bet ir nelei
džia jai skleistis. Misijų dar
bas trukdomas.

Palestina yra žemės kampe
lis, kuris simbolizuoja visą že
mės kamuolį. Jame yra kalnų 
ir lygumų, žalumų ir dykumų, 
gėlių ir škėrių, kančios ir 
džiaugsmo, meilės ir neapy
kantos. Visur yra ir tie patys 
žmonės, vieno tėvo vaikai, bet 
vaikai nesantaikos ir neramy
bės. Iki dantų jie ginkluojasi, 
dalindamiesi Dievo 
nesiklausydami Jo 
mybė geros valios

rūbą. ir 
žodžių: Ra- 
žmonėm!

L. K.

Betliejaus 
žvaigžde 

dar šviečia?
Stebuklinga žvaigždė viršum 

Betliejaus tebesuka žmonėm 
galvas, kaip ji atsirado ir kas 
ji buvo? Kad tai buvo Dievo ; 
ženklas, jog žmonijai gimė < 
Mesijas, yra daugiau negu aiš
ku. Istorija negali paneigti 
fakto, kad Kristus gimė Bet
liejuje ir kad jo gimimo meta 
pasirodė šviesi žvaigždė. Ta
čiau Dievas savo ženklui gari 
daryti stebuklą ir gali parinkti 
įprasta gamtos reiškinį, bet 
taip sutaikyti su pačiu įvykiu, 
kad tai negalima laikyti atsi
tiktinumu. Abejais atvejais 
pasireiškia Dievo galybė. Jei 
toji šviesi žvaigždė buvo visai 
nauja, — trumpam suspindė- 
jusi ir vėl užgesusi, — tai 
žmogus čia nieko daugiau ne
sužinos, kas Evangelijoje pa
rašyta, kaip jis negali sužino
ti, kaip vandenį paversti vynu. 
Bet jei Dievas parinko Kris
taus gimimui tokį laiką, kad 
danguje turėjo pasirodyti švie
si žvaigždė gamtišku būda, 
tačiau kaip Dievo ženklan, tąi 
žmonės gali tyrinėti, kas ta 
žvaigždė buvo ir ar pasitaiko 
jų daugiau? Tie tyrinėjimai 
turi sutikti su Evangelijos 
liudijimu. $įuo klausimu mum 
prabyla astranomai.

Labai sena teorija sako, 
kad toji šviesi žvaigždė buvu
si Veneros planeta, lietuvių 
vadinama Aušrine. Devynioli
ka kartų per metus ji Skais
čiai sušvyti prieš saulės pate
kėjimą. Ji tada šviečia dešim
tį kartų stipriau negu švie
siausia Sirijaus žvaigždė. Tada 
net ir vidurdienį galima Vene
rą įžiūrėti dangaus mėlynėje, 
jeigu žinoma, kur jos ieškoti. 
Rytuose, arabų dykumose, 
Aušrinė ir dabar yra ženklu, 
kad karavanam laikas pajudė
ti, kol saulė dar nepakilo ir 
galima vėsiau keliauti Bet to
kia įprasta šviesi žvaigždė ne
galėjo būti išminčiam jokia 
ženklu, kad kažkas ir kažkur 
yra nuostabaus atsitikę. Auš
rinė negalėjo išminčių išva
dinti iš namų ir vesti į Pales
tiną.

Be Aušrinės, dar keturias 
planetas galime paprasta aki
mi įžiūrėti. Dvi iš jų — toji 
pati Venera ir Marsas — tam 
tikrais laiko periodais viena 
pro kitą praeina labai arti 
dangaus skliaute. Paskutinį 
karią taip yra buvę 1953 m. 
spalio 4. Ar negalėjo tai atsi
tikti ir viršum Betliejaus? Tą 
klausimą svarstė dar Koperni- - 
kas XVI amžiuje. Jis manė, 

(Nukelta į 10 psl.)
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BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

V. ATSIMAINYMO PARAPIJOS MASPETH, N. Y 
KLEBONAS IR VIKARAI

Nuoširdžiai sveikiname visus 
parapiečius bei pažįstamus 
ir linkime DIEVO palaimos

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

KUN. J. PARANSEVIČIUS

Kun. A. Kneižys
Kun. J. Klimas

Linksmų šv. Kalėdų
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Kun. J. Bucevičius
Kun. A. Vainauskas

Kalėdų
Džiaugsmo

mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki 
Sv. Petro. So. Boston. Mass. parapijos kunigai:

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS 
CAMBRIDGE, MASS., KLEBONAS

PATERSONO ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
KLEBONAS IR VIKARAS

Nuoširdžiai linki vištom parapiečiem 
Darbininko skaitytojam

Šventų Kalėdų 
ir Naujų Metu

gims Indijoje, tai 
maža galimybė su 

ten nau-

Jis greičiau- 
mahometo- 

Konfucijaus tikėji-

li judėti kur nori. Gyvena jie 
ir mažoje ' Diomedes saloje, 
prie kurios gaudo ruonius. 
Mažoje Diomedės saloje yra 
apie 100, turi mokytoją (ame
rikieti) su žmona ir katalikų 
kunigą — rusą jėzuitą Vsevo- 
lodą Rochovą^ 39 metų, gi
musį Maskvoje. Jo tėvai, bėg
dami nuo bolševikų, jį dar 
vaiką išvežė j vakarų Europą, 
kur jis tapo kataliku ir kuni
gu, mokslus ėjo Romoje. Da
bar jisai gyvena su eskimais 
mažoje piomedės saloje, prie 
Rusijos sienos. Kai diena ne
būna miglota, kas nedažnai

KtiiL.Dr. Jonas Starkus 
•V. MYKOLO ARKANGELO

PARAPIJOS KLEBONAS 
BAYONNE, N. J.

Kiek kur yra kunigų
Vienas kunigas tenka Vokie

tijoje 940 katalikų. Prancūzi
joje 2000. Belgijoje 720, Ispa
nijoje 945. Italijoje1004. Por
tugalijoje 5000. Austrijoje 
’057, Airijoje 607. Brazilijoje 
6000. Kolumbijoje 2701. Mek
sikoje 4000. Kanadoje 468. 
JAV 600.

Ajneriką ir Rusiją yra kai- Abipus Beringo sąsiaurio 
mynės. Jos susisiekia šiaurėje, gyvena eskimai. Amerikos pu- ski- — “
na Sibirą nuo Aliaskos. Be- 

fhgĮ■'- ringo sąsiauris tėra 36 mylių
pločio, bet jame yra. salos, ku-
rios Ameriką ir Rusiją dar la- 

į’Mb&ų suartiną. Rusija valdo
££ didžiąją Diomedės salą (apie

10 kv. mylių), Amerikai pri- 
klauso mažoji Diomedės sala 
(apie 3 kv. mylių). Taip tų 

$£ salų tėra tik pusantros mylios
M* atstumo. Taigi, tik per. tokį 
* siaurą ruoželį vandens nesu- 

eina Amerikos ir Rusijos te- 
ritorijos.

. v Beringo sąsiauris žiemą už- 
M šąlą ir užverčiamas ledų są-

: M vartomis. Nuolat pučia žvar-
būs ir stiprūs vėjaj. Tik vi- 

M duvasarį, birželio — rugpiū- 
Sčio* mėn., kiek atšyla ir tada

galimą praplaukti iš Pacifiko į
šiaurės Lediniuotąji yandeny-

Betliejaus žvaigždės ieško
ma dar tarp kometų, “uode
guotų žvaigždžių”, kurios pri
artėja prie žemės ir paskui 
nutolsta į beribę. Ligi šiol as
tronomam nepavyko nustatyti, 
ar Kristaus gimimo metu ga
lėjo pasirodyti kuri kometa. 
Bent žinomųjų, skaičiuje to
kios nerandama. Bet gąlėjo 
būti nežinoma kometa, nurie
dėjusi dangaus keliu į beribę 
milijonams metų. Tokia kome
ta su šviesia uodega, pasiro
danti vis toje pat dangaus Vie
toje. prieš saulei patekant, iš
minčių akį jau galėjo patrauk-, 
ti ir rodyti kelią į Judėją.

Yra dar vadinamųjų “naujų 
žvaigždžių” — Novae, lotyniš
kai, tariant. Tai dangaus ato
minės bombos — sprogstan
čios žvaigždės. Įsiliepsnodamos 
jos pasidaro šimtus ir tūks
tančius kartų šviesesnės. To
kių sprogstančių žvaigždžių 
teleskopu per metus pamato
mas nemažas skaičius. Bet 
kad žmonės savo akimi “de
gančią” žvaigždę pamatytų aiš
kiai ir įspūdingai, ji turi būti 
Supernova, kuri įsiliepsnoja ir 
sušvinta tūkstančius milijonų 

astronomai 
kalba 1054 
buvo atsiti- 
metais. Ar

ŠV. JURGIO PARAPIJA, BROOKLYN, N. Y.

Kun. A. Petrauskas, Klebonai 
Kun. V. Masiulis

(Atkelta iš 9 psl.)
viršum Betliejaus galėjo 

-suartėti Saturnasir Jupiteris. 
Dabar žinoma, kad planetos 
mūsų akim tiek nesuartąja, 
kad sudarytų tartum vienos 
žvaigždės įspūdį. Be to, tokia 
“konjunktūra”, kaip tai va
dina astronomai, trunka tik 
kelias valandas, o Betliejaus 
žvaigždė švietė kelias savai-

kartų. Kiniečių 
apie tokį reiškinį 
metais, paskui tai 
kę 1572 ir 1604 
negalėjo tas pats būti Kristaus 
giifiimo laiku? Astronomai sa
ko, kad visai galimas atvejąs.

Bet nuo tokios žvaigždės 
šviesa žemę pasiekia mažiausia 
tik per 3000 metų. Vadinasi, 
ji turėjo suliepsnoti dar prieš 
3000 metų ir savo šviesa pa
siekti žemę kaip tik Kristaus 
gimimo laiku. Čia žmogui ir

Kun. P. Totoraitis 
švč. Trejybės Parapijos Klebonas

NEWARK, N. J

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO PARAPIEČIUS 
IR LINKI GAUSIOS DIEVO PALAIMOS

35 SOUTH 8-TH STREET.
Telef.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS PARAPIEČIUS jf
SULAUKUS 'S

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
linkėdami visiem 

DIEVO 
palaimos bei globos

• Duodami trys leidimai 
katalikų laikraščiam Varšuvo- 
je, Krokuvoje, Liubline.

Gomulka samprotaująs, kad 
jam reikalinga katalikų para- 
ma norint įvykdyti ūkinius 
planus. Atsiremti “progresy
vių katalikų” organizacija 
“Pax”, kuri buvo sudaryta ko
munistinei valdžiai paremti, 
Gomulka negali, nes ta orga
nizacija neturi pasisekimo, kai 
vyskupai ją pasmerkė. Tad jis 
sutinkąs, kad katalikai suda-

Kun. Pr. Virmauskis, klebonas
Kun. J. Žuromskis 
Kun. A. Kontautas

pasitaiko, matosi Sibiro pa
krantės, Dežnevo pusiausalis. 
Netoli jo, Kolymoje, yra bai
sios tremtinių stovyklos.- Jose 
yra ir lietuvių.

Diomedės salų eskimai turi 
savo giminių. Sibiro pakrantė
se, bet jų nedrįsta lankyti. 
Vienas kitas eskimas, nukly
dęs rusų pusėn, negrįžo.
. Kai būsi Bernelių , mišiose, 
prisimink, kad mišios bus lai
komos ir.Diomedės saloje, ar
čiausia Rusijos sienos, už tuos, 
kurie kitoje Beringo sąsiaurio 
pusėje kenčia didelę vergiją 
ir laukia jos praeinant, kaip 
eskimai laukia žiemą praei
nant didelės pūgos. S-

MIELIEM PARAPECIAM UNKME DAUG LAIMES į 
m GAUSIOS DIEVO PALAIMOS .... 3

uždėsiu už tamsta tuos de
šimt dolerių ir pasiųsiu šv. 
Tėvui misijom.

Moteris pagalvojusi, paskui 
išėmusi dešimt dolerių iš pi- 
niginukės ir ištiesusi vysku
pui, tardama: “Ne, 
dabar pirksiu batu: 
man vistiėk spaus”.

KAS ŠIEMET KALĖDŲ 
NAKTĮ GIMS?

Kas šiemet Kalėdų naktį 
gims, bus nebe vįenas, o to
kių bus 200.000. Iš jų nelabai 
daug bus baltų, daugiausia 
bus juodi, geltoni ir rudi. 
Kad jis bus krikštijamas, tė
ra labai nedidelė galimybė — 
tik 20 procentų, 
šiai bus budistas, 
nas arba 
mo.

Jei jisai 
jam labai 
laukti kitų Kalėdų 
jagimių lieką tik 25 procentai 
po metų. Jei jisai bus spalvo
tas, tai jį griebs malarija, 
džiova, drugys, raupsai . Jei 
išsikapstys iš ligos, tai ji gali 
pribaigti^ badas- Užaugęs lies 
prakaitą, bet ką uždirbs, dau
giausia teks kitiem — spalvo
tiem ponam.

klausimas: gamtos tai reiški
nys ar stebuklas? Kokia iš
mintis be Dievo gali taip ap
skaičiuoti laiką?

Jei tai buvo didžioji deganti 
žvaigždė, kosmoso kolosalinė 
atominė bomba, tai ji visatoje 
dar tebėra. Astronomai ap
skaito. kad tokia žvaigždė, nu
tolusi nuo žemės akių, ligi 
šiol tegalėjo prarasti tik pusę 
savo šviesos, kol ji visai už
ges, praeis dar tūkstančiai 
metų. Ji tebėra visatoje.

Jei Betliejaus žvaigždė, as
tronomų manymu, tebėra vi
satoje, tai mes gyvenam po 
Betliejaus Žvaigždės ženklu. 
Mes iš tikrųjų gyvename po 
tos šviesios žvaigždės ženklu, 
nes už visas žvaigždes drauge 
paėmus, yrą . nepalyginamai 
šviesesnė Kristaus žvaigždė, 
kuri rodo žmonėm kelią į Die-

Vyskupas Fulton J. Sheen 
pasakoja, kad New Yorkeprie 
vienos bažnyčios priėjo prie 
jo ■ moteris, labai kukliai apsi
taisius. Ji pasisakė esanti at
vykusi iš Europos, ji sutau
piusi dešimt dolerių ir norinti 
duoti juos misijom. Ji atidarė 
piniginukę, iš kurios buvo 
matyti keletas daimų, kvote- 
rių ir kyšojo dešimtinė.

Moteris prisipažino norėjusi 
pirktis naujus batus, bet ma
nanti, kad geriau bus dolerius 
atidavus misijom. Vyskupas 
Sheen dirstelėjo į jos batus— 
tikrai jai buvo reikalingi kiti. 
Tad jis linksmai surado išeiti: 
Tamsta pasilaikyk savo pini
gus ir nusipirk - batus, o aš

Kun. Juozas A. Aleksiūnas
ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS KLEBONAS

Kokio susitarimo laukiama Lenkijoj S
Iš Varšuvos atvyko į Romą 

vienas iš katalikų veikėjų, iš
sėdėjęs eilę • metų kalėjime. 
Dabar jis buvęs paleistas iš 
kalėjimo ir išleistas į užsie
nius. Jis pasakojęs, kaip rašo 
Our Sunday Visitor, kad Len
kijos komunistinės vyriausy
bės galva Gomulka nori san
tykius su katalikais sutvarkyti 
tokiu būdu:

• Lenkijos vyriausybė pa
tvirtina Vatikano paskirtus 
vyskupus.

• Religijos mokymas grąži
namas į mokyklas kaip prog- rytų« organizaciją vyskupų
rainos dalis. priežiūroje.

Šventose Kalėdose ir 
Nau juose Metuose

. • BROOKLYN 11. N. Y
EVergreen 7-2155, 7-2156

S . M
® SV. KAZIMIERO PARAPIJOS g5 NASHUA. N. H. KLEBONAS ir VIKARAS M

Elizabeth, N. J. šv. Petro ir Povilo Parapijos Kunigai:

Kleb. kun. M. G. Kemežis 
Kini. V. Karalevičius 
Kun. J. Pragulbickas



Provincijolas ir rektorius

SELMA lagerloef

Jokūbas J. Stukas

žinoma geriausiu patarnavimu

BROOKLYN, N. Y.371 UNION AVENUE
Tel. EV 4-9460

L Sutkus ir visa šeima
REPUBLICBAR & GRILL

STANLEY MISUNAS Nt VISA ŠEIMA

502 GRAND STREET

Brooklyn. N. Y.

mano vadovauįamoa radijo valandos klausytojam, 
rėmėjam, bičiuliam ir bendradarbiam, 

visiem linkėdamas skaidraus Kalėdų džiaugsmo, 
o brangiai Tėvų žemei — Lietuvai prisikelti vėl 

laisvai ir nepriklausomai

visus se- 
Naujųjų 
pamiršo 

tai senis 
Jis apsi- 
kailiniais,

Moteris dabar išsitiesė. Iš
didi jos giminė pabudo.

— Ingmarsonams dera duo
ti apylinkei gerą pavyzdį, — 
tarė ji. — Mums reikia paro
dyti, kad esame nusižeminę 
prieš Dievą.

(Laisvai vertė A T.)

— Jūsų teisybė, — tarė 
klebonas, — Jūsų valia turi 
būti išpildyta. — Ir nenoro
mis lyg sau pridūrė, — Vis
tiek Ingramsonai yra puikūs

Linksmu Kalėdų ir g
Laimingų Naujų Metų ||

Dieną senoji vėl sėdėjo ir 
skaitė šventąjį Raštą. Ji buvo 
viena. Moterys buvo išėjusios 
bažnyčion, o senis papusryčia
vęs pasiėmė sūnus ir išėjo 
nakties lokio medžioti, Tokia 
jau vyrų pareiga — reikia 
sumedžioti lokį nors kažin kur 
būtum sutikęs. Jo gailėtis ne
galima, — jis bus alkanas ir 
puls gyyulius ir žmones

Jiems išėjus, senajai Ing- 
marsono žmonai pasidarė ne
ramu. Ji skaitė Rašte, kas at
sitiko šventąją Naktį: “Taika 
ant žemės ir ramybė geros va
lios žmonėms”. Ji kartojo tuos 
žodžius nejudri, ilgai nutęs- 
dama.

Tuo pačiu, metu namuose 
nebuvo kalėdinio džiaugsmo. 
Visą šventąjį vakarą ieškojo 
vyriausio šeimininko. Išvertė

laukti aušros- Tada vėl sukilo 
ir norėjo eiti į mišką.

? Senoji Ingmarsono žmona 
Kepė susėsti prie stalų ir 
klausytis Šventojo Rašto. Ji 
skaitėapie žmogų, kuris ke
liavo iš Jeruzalės į Jerichą ir 
pakliuvo galvažudžiams. Sū
nūs, žentai ir dukterys sėdėjo 
aplink ir klausėsi. Visi jie bu
vo panašūs: dideli ir sunkūs, 
negražiais protingais veidais, 
nes visi priklausė tai pačiai 
genčiai. Dabar jie dūsavo, 
vienas kito klausinėjo, gal ir 
jų tėvą koks gailestingas Sa
marietis bus atradęs ir prig
laudęs. Senoji moteris tuo 
tarpu skaitė lyg dainuodama 
ir užbaigė klausimu: “Kas iš 
jų, manote, buvo tikrasis ar
timas?”

Dar nepaskaičius atsakymo, 
senasis Ingmarsonas įžengė 
vidun.

— Motin, tėvas! — sušuko 
viena duktė, ir taip niekas ne
perskaitė, kad artimas buvo 
tas, kuris jo pasigailėjo

kad 
ana

Staiga jam pasirodė, 
pažįsta vietą. Eidamas 
kriptimi, tikrai pasieks 
mus. Bet veltui — jo žings
niai nešė tolyn į girią.

Staiga pajuto* po kojomis 
kietesnę žemę ir džiaugėsi at
radęs kelią, šis gi išvedė miš
ko skyniman, kur dar labiau 
siautė sniego pūga. Senis pa
sijuto tikras vargšas, kuriam, 
štai, reikės miške numirti. 
Sudribo nuvargęs ant akmens. 
Būtų taip gera užmigti. Bet 
jis sušals, jei nejudės, jeigu 
užmigs. Vėl kėlės ir vėl žen
gė tolyn ir tolyn- -

Einant vėl vaidenosi saldus 
poilsis. Pagaliau, vistiek, jei 
ir numirti tektų. Vistiek. Vėl 
atsisėdo ir pradėjo snausti. 
Mirties baimė išnyko. Jis net 
svajojo, kaip, jam mirus, kle
bonas visai parapijai pasakos 
jo gyvenimą. Prisiminė savo 
tėvo laidotuves. Apie jį tik
riausiai daugiau pasakys, pa
minės, kad jis turėjo turtin- 
giausį vienkiemį, kalbės apie 
ypatingą garbę priklausyti In
gmarsonų giminei, džiaugsis 
jo atsakingūmo jausmu. To
kiai giminei reikia visada bu
dėti ir stengtis išsilaikyti savo 
aukštumoje.

Bet tokiam garbingam tais, 
negarbinga miške sušalti. Se
nis vėl kėlės ir žengė. Sniegas 
dengė jo 'kailinius, nuovargis 
lenkė kelius. Vėl atsisėdo mie
guistas- Mintys apie mirtį pa
sirodė dar labiau viliojančios. 
Bus didelės budynės, didelės 
laidotuvės.

Jis tartum matė didžiulį ap
dengtą stalą svečių kambary,

jais?
— Taip, aš ten buvau, — 

atsakė sūnus- dar tyliau.
— Ateik prie stalo, kad aš 

tave geriau matyčiau.
Ji pastebėjo, kad sūnus dre

ba. Jis atsirėmė į stalą, norė
damas susivaldyti.

— Ar jūs lokį užmušėt?
Sūnus tik galvą pakratė. 

Senoji atsikėlus padėjo ranką

Linksmiausių Kalėdų ir laimingų Naujų metų 

visiems pažįstamiems ir draugams linki

šeimininkas mėgo 
nų laikų papročius- 
laikų žmonės jau 
maudynes pirtyse; 
ypatingai jų laikėsi, 
vilkęs, senais avies 
odinėm kelnėm ir ilgais auli
niais batais. Nesiskutęs, susi
vėlęs atrodė lyg elgeta. Veido 
bruožais visai panašus į seną
ją motelį- Abu jie iš tos pa
čios giminės, įpratę gerbti sa
vo giminės žmones, kurie tu
ri Ingmarsonų bruožus.

Ingmarsonai buvo patys 
garbingiausi visoje apylinkėje, 
o šis senis pasiekė garbės vir
šūnę: jis turtingiausias, gud
riausias, galingiausias ūkinin
kas visame valsčiuje.

Šeimininkas paėmė vieną 
vantą ir smarkiai ją supurtė, 
žabai pabiro.

_— Mergaite, manai, kad to
kiomis vantomis galima plak
tis Ingmarsonų pirtyje? —se
nis nusijuokė.

šeimininkas nepyko. Mer
gaitė įsidrąsinusi paaiškino', 
kad ji neturi gerų vytelių 
vantom surišti.

.’— Reikia tau surasti, — 
šeimininkas tarė maloniai, nes 
ir jis kupinas švenčių nuotai
kos.

Išėjo kieman ir apsižvalgė, 
ką* galėtų pasiųsti vytelių ieš
koti. Beniai dar skaldė mal
kas, sūnūs nešė šiaudus, žen
tai tvarkė kiemą- Visi jie 
užimti. Senis nutarė pats eiti 
miškan.

Prie tvartų apsižvalgė, ar 
niekas nemato, ir pasuko ta
keliu į girią. Niekam nenori 
sakyti, kodėl eina pats.

Už* laukų ir nedidelio egly
no senasis Ingmaras rado ber
žyną. Brido iš kelio ir ieškojo 
jaunų vytelių. Tuo metu pasi
kėlė didelis vėjas ,ir nešė snie
go sūkurius. Ir kai senis pasi
lenkė nupiauti beržo šakelės, 
jį užpylė sniego pusnis. Snie
gas puolė į veidą, į akis. Vė

jas buvo toks stiprus, kad se
nis turėjo suktis bent kelis 
kartus aplink. : "

Štai, Ingmarsonas V paseno. 
Jaunystėje tokia pūga būtų 
niekai. Dabar apsisuko galva, 
lyg polką sutrenkus. Kai no
rėjo grįžti, jis traukė visiš
kai priešingon pusėn- Lindo 
gilyn ir gilyn į didelį eglyną.

.Sutemo. Vėjas kaukė me
džių viršūnėmis ir žėrė žemyn 
sniegą. Senis pastebėjo, kad 
aplinkui stovi eglės. Bet eglių 
yra ir pakeliui į namus. Me
džiai tanke jo, aukštai kėlė vir
šūnes, taip nebegirdėjai siau
čiančios pūgos.

Dabar Ingmaras Ingmarso- 
jias suprato, kad jis paklydo. 
Susijaudinęs stovėjo viduryje 
miško ir . nežinojo, .i kur eiti. 
Kur jo namai? Metėsi į vieną 
pusę, brido į, kitą, kol sugal
vojo grįžti savo pėdomis. Nak
tis girioje jau buvo tokia tam
si, kad pėdų neberado. Ir juo 
jis ėjo, juo medžiai didėjo. 
Senis suprato, kad jis labiau 
tolsta nuo namų, klysta į gi
rios tankmes.

Koks baisumas! Lyg užbur
tas jis turi sukti ir sukti tuo 
pačiu ratu, klaidžioti, kai na
mie kūrenasi pirtis, kai visi 
maudysis ir džiaugsis.

Pasitaisė kepurę, kojines- 
Atsirėmė į eglės kamieną ir 
susimąstė. Miškas jam toks sa
vas. Dar mažas būdamas, čia 
klaidžiojo, ganė avis pamiškė
je, spendė paukščiams spąs-

Stąiga vyriausias sūnus į- 
ėjo kambarin.

— Motin, — tarė jis tyliai.
Ji sūnų išgirdo, bet akių 

nuo knygos neatitraukė:
— Ar tu buvai miške su

Pagaliau sūnus papasakojo, 
kas nutiko. Jie surado lokio 
urvą, kur nakvojo tėvas. Jie 
sustoję užtaisyti ginklų. 'Tuo 
tarpu lokys išlindęs iš urvo ir, 
nepažvelgęs nei kairėn, nei 
dešinėn, puolė tik senąjį Ing- 
marsoną ir letenos smūgiu jį 
užmušęs. Ir nieko daugiau ne
puldamas, lokys nubėgęs į 
miško gilumą

Po pietų motina ir' vyriau
sias sūnus nuvažiavo į klebo
niją pranešti apie tėvo mirtį- 
Motina sėdėjo sustingusi kam
pe, o sūnus kalbėjo. Klebonas 
lėtai rašė i savo knygas ir 
galvojo, kolų pamokslą reikės; 
pasakyti. Ingmarsonai nepa
prasti žmonės ir įvykis čia ne
paprastas. ' ‘
‘' Kai klebonas baigė rašyti, 
sūnus tarė:

— Klebone, mes nenorime, 
kad apie tėvą būtų kalbama 
bažnyčioje.

Klebonas 
na moterį,

— Mes

vakaras. Se- 
vienkiemyje 

visi skubėjo baigti darbus, 
kad dar spėtų išsimaudyti 
pirtyje.

Išsiveržus liepsnai ir dūmams 
per pirties kaminą, visi paju
to, kad šventės čia pat. Visi 
skubėjo prie savo darbo, o 
darbas buvo toks lengvas, lyg 
žaidimas- -

Su duonos kepalais iš klė
ties išėjo moteris. Troboje už
dengė stalą ir padėjo duonos 
kepalus. Sena ji, rusvais plau
kais ir labai negraži. Bet šį, 
Kalėdų vakarą ji švietė ramy
be ir džiaugsmu.

Tik viena jauna mergaitė 
buvo nelaiminga. Ji rišo van
tas šio vakaro pirčiai. Sėdėda
ma prie židinio, laužė ji žabus 
ir dėliojo į ryšelius. Neturėjo 
gerų vytelių vantdm surišti. 
Ji žinojo, kad vantos . išbyrės 
pirtyje, ir jai bus gėda. To 
niekas ilgai neužmirš, gal net 
iki kitų Kalėdų prisimins.

Trobon Įėjo Ingmarą Ing
marsonas, vyriausias namų 
šeimininkas. Mergaitė la
biausiai bijojo. Apžiūrėjęs, ar 
gerai prikūrenta pirtis, atėjo 
patikrinti, kaip surištos van-

Vieta, kur dirba Jerry Tamkevičius- iš Shenandoah, Pa.

jas surijo ir pėdas ir jų šauk- kukčiojo verkdamas sūnus, 
smus. Vidurnaktį pamatą kad .— Dar blogiau?

x Sūnus ■■ verkdamas parodė; 
šventojo Rašto vietą, kurią 
motina dabar skaitė "Ramybė 
ir taika Žemėje”. /

-*• Artai dėl to įvyko? — 
klausė motina.

— Taip, — jis atsakė.
— Dėl šventos Kalėdų ra

mybės?, _
— Taip.
— Šiandien jūs norėjot pa

daryti blogą darbą?
■-—:Taip.

' — Ir Dievas mus nubaudė?
— Taip, Dievas mus nu-

149 Main St. North Andover, Massachusetts
348 Jackson St v 9 Beoadway 305 Essex St.

Lawrence, Mass.

amą nuo viršaus ant jo peties ir pritraukė ji 
ho vfcžįtt • pric suoKol Sėdos ir - 1 ' ■
ąynusi Sūmis ir lia ir pdkfeusė: S
* <*** *?,*ĮI Kalėdų žvehčiy proga širdinga

wrejo. mesti sitiko? As ^įpranta, kad. kaž- - * * “ * ®
M bažnyčiąpla- kas negero mūsų tėvui,>. ^ Sveikiname TISUS pranciskony

geradarius irs v. Antano 
gimnazijos rėmėjus
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linkime visiems mūsų prieteliams ir bičiuliams

regėjo žymiuosius svečius: 
pastorių, teisėją, mąjorienę, 
apsivilkusią juodo šilko suk
nele, auksine grandinėle ant 
kaklo. Visi kambariai papuoš
ti, o eglių šakutėmis, išbarsty
ti visi takai iki pat bažnyčios.

Jis pats guli, giesmės šalia 
jo, turtingas - vienkiemis pil
nas svečių, keliai ir vieškeliai 
pilni, visas vynas ir alus iš
gertas. Girdėjo net pokalbį:

— Bet kaip jis galėjo su
šalti? — klausė teisėjas.

— Ko jam reikėjo lįsti į 
mišką tokią dieną?

— Tikriausia bus 
alus ar vynas, — atsake kapi
tonas.

Ingmarsonas iš karto atsikė
lė. Jų visa giminė blaivinin
kai. Taip negalima kalbėti 
apie jį, juk jis blaivus! Bet 
kas uždraus, ims kas ir pasa
kys: buvo girtas.

Eidamas jis dar labiau nu
vargo. Pasiekė pačią miško 
gelmę, kur prasideda uolos. 
Palipėjęs-jis užkliuvo ant vie
no akmens ir pakibo ore, sun
kiai Sudejavo ir nukrito ant 
eglių šakų krūvos ir neužsiga- 
vo- Atsikelti nebegalėjo. Norė
jo tik miego, miego. Pastūmė 
šakas ir įšliaužė į kažkokį ur
vą. Pajuto, kad urve kažkas 
guli minkšta ir šilta.

- — Čia tikriausiai lokys, — 
mąstė senis, bet jam nesvar
bu, ar žvėris puls jr ar ne. Bet 
žvėris tokią naktį, kai žmogus 
atėjo pas jį ieškoti prieglau
dos, neturėjo piktų minčių. 
Jis pasitraukė gilyn, kacį sve
čiui būtų daugiau vietos!

ARUNGTON 
TRUST COMPANY

pasižiūrėjo i se- 
bet ši nejudėjo, 
palaidosim jį pa

prastą dieną, — tarė sūnus.
— Taip, taip, — kartojo 

nustebęs klebonas. Senasis 
Ingmaras Ingmarsonas turėjo 
būti palaidotas, kad niekas 
nežinotų.

— Mes nekelsim jdkios lai- 
dotuvių puotos. Mes jau kai
mynams pranešėm.

— Taip, taip, — kartojo 
nustebęs klebonas. Jis gerai 
suprato, ką reiškia iškilmingos 
laidotuvės tokiai giminei. Tai 
našlėms ir vaikams didžiulis 
nuraminimas-

— Mes nenorim ir jokios 
laidotuvių eisenos, tik aš ir 
mano broliai palydės.

Senoji sėdėjo rami ir neju
dėjo. Ji taip lengvai atsisakė 
viso, kas ją būtų nuraminę.

— Mes .nenorim ir varpų. 
To nori motina ir aš! Mes 
sakome tik jums, nes jūs tu
rite išspręsti, ar mes teisingai 
elgiamės tėvo atžvilgiu.

Klebonas tylėjo, o senoji 
sujudusi prabilo:

— Aš noriu pasakyti, kle
bone; jeigu mano vyras būtų- 
nusikaltęs karaliui ar jo aukš
tiesiems valdininkams, net 
jeigu jį nuo kartuvių būčiau 
nuleidusi, jis būtų iškilmin
giausiai palaidotas kaip jo 
tėvas ir proseneliai. Mes esa
me Ingmarsonai; nieko nebi
jome ir iš kelio nesitraukiame. 
Bet Kalėdos yra kažkas ypa
tingo. Viešpats . Dievas įsakė 
taikoje ir ramybėje gyventi 
žmonėms ir žvėrims. Ir žvėris 
išpildė Dievo įsakymą, o mes 
jį sulaužėm. Mes turime da
bar atsistoti prieš Dievo teis
mą, ir mums netinka, kad su 
puikybe ir iškilme palydėtų iš

Kampas Union Avė. ■<

TeL EV44934

Kalėdų ir Naujų Metų šventėse sveikiname ir linkime 
visiems mūsų draugams džiaugsmo ir laimės!

JERRY & SAM 
Parkside Bar & Grili



BROCKTON EDISON COMPANY

Jums linki
PLYMOUTH COUNTY

Brodcton, Mass.

Montello Federal Savinas and
Loan Association of Brocklon

Kai ėdy

820 North Main Street
BROCKTON, MASS.Mėty

TO WISH YOU AND YOURS

and

MOST PROSPEROUS NEW YEAR!

Linksnių Kalėdų
49 LE6I0N PARKWAY»BROCKTON S5, MASSACNUSETTS

EDGAR’S DEPT. STORE

195 MAIN STREET BROCKTON, MASS

BROCKTON SAVINGS BANK
Linksmų Kalėdų Švenčių

Two Convcnient Locations

Opposite The Fair Grounds

BROCKTON, MASS.
BROCKTON 62, MASSACNUSETTS

Visi šios draugijos valdininkai, direktoriai ir tarnautojai, 
ir kartu pareiškia nuoširdžiausios šventiškos nuotaikos.

dus pirmasis garlaivis, be bu
rių perplaukęs iš Europos 
New Yorką. Rodos, nieko 
bereikėjo — gyvenk

Mes tikimės, kad šventės atneš Jums to tikrojo dvasinio 
džiaugsmo ir nuskaidrins gyvenimą, 

juk taį yra KALĖDŲ prasmė ...

AMD LOAN ASSOČI ATI OA/OF BROCKTON

VVallace L. Youn.gstrom 
Iždininkas

Siųsti ne į kalėj

išradimus. Per metus ~ apipynė Europos kraštus, kai 
ruojami tūkstančiai jį tiesė Amerikoje. 'Koks išdi- 
patpntTĮ' tobulinamos

Tai garsioji motery emanci- griuvęs ant minkštos ; 
pacija, žiūri šokančių gražuolių

kuri sūsiformavolū pačia
me gale. Gimė ji ir savo ke
bus'gavo ne ^Europoje, bet 
Amerikoje, New Yorko mies-

NORTM MAIN STREET 443 BELMONT TREET

BROADWAY SAVING BANK 
COMMUNITY SAVING BANK 
ESSEX SAVING BANK 
LAWRENCE SAVING BANK

Rašytojas — dailininkas ne
galėjo praeiti pro telefoną — 
kuris žengė pirmuosius žings
nius- Jau jis nupiešė karikatū
rą, vaizduojant

pirmą telefoninį automatą.
Juo kalbama ne su drau

gais, bet pranešama apie gai
srą. Irgi kur kas geriau: ne
reikia šūkauti, bėgti, skambin
ti varpu.

kitą, gabenamas ir paštas. 
Vartojamas jis ir Europoje. 
Brusselyje tokie helikopteriai 
atskridusius keleivius, toliau 
padangėmis perveža į Pary
žių, Londoną, Koelną, Ant
verpeną.

Prisiminkime 19 amžiaus 
elegantiškus šokius. Ir pro 
jups dailininkas įžiūrėjo, 

kokie bus ateities trepsėji
mai, modernieji šokiai.
Jo nupiešti judesiai visai pa

našūs į amerikiečių moder
niuosius šokius- Dailininkąs 
čia suklydo tik drabužius vai
zduodamas. Tuos ateities žmo
nes aprengė savo laiko drabu
žiais. Dabar moterys nenešio
ja plačių išpūstų suknelių, 
vyrai jau' seniai padėjo ap
temptas kelnes ir frakus.

Besityčiodamas iš ateities 
gyvenimo, jis piešia ir tokį 
paveikslą, kur

žmonės žiūri karo vaidini-

žmogus, būdamas tame 
prieangyje, leidosi į svajones: 
pranašavo kokie Imk tie atei
ties laikai..

Vienas toks pranašas buvo 
Julės Verne, fantastinių ro
manų rašytojas- Knygos plito, 
žmonės skaitė ir svajojo, .pa
tystuo netikėdami.

Jo amžininkas buvo ir kitas 
prancūzas, dailininkas ir 
rašytojas, dabar daugelio už
mirštas,

♦ai Aibart Robida.
Jis 1883 m. išleido iliustruo

tą, paties pripieštą fantastinių 
piešinių knygą—“Xx amžius’'. 
Daug ir įdomių dalykų jis 
fantazavo. Jam nerūpėjo pati 
technika: tenorėjo, pasityčioti 
iš žmogaus svajonių, iš tų ga
limybių, kurių žmogus tikisi.

VValter E. Johnson 
Prezidentas

Jo fantazija yra virtusi rea
lybe. Tūkstančiai Amerikos 
gyventojų vakarais sėdi pato
giuose minkštasuoliuose, rū
ko girkšnoja ir žiūri televizi
jos programą.

Užkliuvo dailininkui ir . . 
povandeniniai laivai, 
ir juos pavaizdavo savo ka

rikatūrose. Tai baisūs jūrų 
slibinai, panašūs į žuvis Jų 
dar nenaudoja karui, bet gry- 
nai pramogai. Pagal jo pieši- $ 
nius, 20 amžiaus žmogus to- 
kiais laivais vyks į jūros gel- $£ 
mes didžiųjų žuvų medžioti. įį 
Ir jo karikatūra vaizduoja, -,įį% 
kaip tokie savaitgalio pramo- 
gautojai kerta kirviais, ieti- 
mis duria vandenų pabaisas.

Aviacijos galimybės dar bu- 
vo tik lopšyje, o jis paveiksle 
vaizduoja busimojo Paryžiaus t* 
gyvenimą, kad, štai, J*

Xx amžiaus vežikai — tek- -gj 
sistai turės ne karietas, bet 
lėktuvus ir vežios iš vieno 
kvartalo į kitą. E

Padangė bus pilna tokių 
skrajojančių “žuvų”. Joms ';E 
tvarkyti reikės specialaus po- 
licijos bokšto.

Šiandien' aviacija yra tiek f? 
toli nužengus, taip išsivysčiu- 
si, kad atsirado. ir tokie pa- -to 
dangių taksiukai — ■ tai heli- j? 
kopteriai. New Yorke jie pla- į? 
čiai vartojami, — pervežami .į% 
keleiviai iš vieno aerodromo į

neblogiau pažįsta
Buvęs Amerikos atstovas 

Maskvoje William C. Bullitt 
savo atsiminimų knygoje pa
sakoja, ką jam geroje vodkos 
sukeltoje nuotaikoje pasakojęs 
Sovietų maršalas, dabar kaip 
ir Sovietų Sąjungos preziden
tas VoroŠilovas apie pilietinių 
karų laikus. VoroŠilovas pasa
kojo, kad imdami Kijevo mies- galėtume ramiai ęy venti iki kus ir gavo tikras formas gy- 
tą komunistai turėję tik per amžiaus galo”. venfrne. «■ *■ SVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVS*
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sustojo vietoje —.jo protas, Ir nuostabu, kad daMė jc 
kaip toji garo mašina, varė ir fantazHy šiamfien yra virtusi 
varė pirmyn Peržengus 19 gryna realybe. - >

2000 vyruko caro armijoje 
buvo 11.000' karininkų. “Mes 
niekaip miesto nebūtume ga
lėję paimti. Bet mes pasinau
dojome propaganda”. Būtent, 
VoroŠilovas ir Budenyj pradė
ję su miesto įgula derybas, 
pažadėję leisti laisvai pasi
traukti, jeigu jie ginklus pa
dės. Caro karininkai patikėjo 
ir sutiko. O paskui? “Visai 
paprastai — sakė VoroŠilo
vas, — mes iššaudėme vyrus 
ir jų sūnus, o jų žmonas ir 
dukteris atidavėm į namus, 
skirtus mūsų kareiviam”.

Bet gal tai buvo seniai, ir 
dabar komunistai jau kitokie, 
jau atsivertę?

sodinti generolai, valstybės ; pb 
vyrai šluostosi ašarą, hp kaip 
tokiam gražumėliui neduosi te 
teisės, nelem ' baĮšūpt^ nenu- jį 
tiesi kelių j visuomeninį gj& -jį

Galima su išmintingom kal
bom ir nesutikti, bet jos rodo, 
kaip išmintingi žmonės galvo
ja ir pagal savo galvojimą vei
kia. Paimam aktualų dabar 
klausimą — apie santykius 
tarp Sovietų Sąjungos ir lais
vojo pasaulio.
Sovietai—tai paklydėlis sūnus

Taip galvoja išmintingai lei
džiamas ir dažnai originaliai 
prie klausimo prieinąs katali
kų akcijos savaitinis laikraštis 
“Our Sunday Visitor” gruo
džio 2 redaktorių rašytame 
straipsnyje. Samprotauja:

‘Įpykimo momentais kai 
kas mėgina siūlyti Sovietų Są
jungą išmesti iš Jungtinių 
Tautų. Tai senas santykių tarp 
tėvo ir paklydusio sūnaus 
klausimas. Tėvas gali vaiką 
išvyti iš namų ir atimti jam 
išlaikymą. Tai didžiausia bau- 
smė. Bet taip elgdamasis, tė- 
vas taip pat aprėžia savo jta- 
ką lenkti jį geran. Jeigu tėvas 

’įįf. laikysis su vaiku ir su juo
santykiaus, visada bus gali-
mybių jam atversti, bent su-

3K laikyti jam nuo tolimesnio
gedimo.

‘Tas pats yra ir su Rusija 
bei Jungtinėm Tautom”.

3E Taip išmintingai galvojan- 
čiu esama Amerikoj. Kitados 
ir prezidentas Rooseveltas sva- 

& jojo atversiąs Staliną. Jeigu 
taip galvojančių būtų daug, 
tai prieitų prie to, kad reiktų 

bet į 
klebonijas ir Baltuosius Rū
mus. tikintis, kad jie atvirs...

Cabot Lodge: 
sovietai — tio patys

Kai naujasis sovietų užsie
nių reikalų ministeris šėpiio- 
vas Jungtinėse Tautose sakė 
griausmingą kalbą prieš vaka
rų valstybes, Ąmerikos dele
gacijos pirmininkas Cabot 
Lodge jr. pastebėjo:

“Išbuvau Jungtinėse Tauto
se ketveris metus. Išklausiau 
kalbas mirusio pono Višinskio, 
ponų Gromyko, Zorino, Sobo- 
levo kalbų, dabar, po Sepilovo 
kalbos, galiu tik vieną išvadą 
pasidaryti būtent, kad tas 
žmogus, kuris visas šitas kal
bas rašo, yra tas pats”.

męr.
Tuose vaidinimuose kariau

ja tikrais ginkfafc
Ir tai išsipildė Amerikos 

kariuomenės štabai turi tele
vizijas, kurios kautynes iš 
pirmųjų linijų perduoda toli 
užfrontėm Ten generalinis 
štabas ramus žiūri “karo vai- 
dinimų”.

Neužmiršta jis ir Prancūzi- 
jos, jos papročių. Skaudžiai 
tyčiojasi iš jos. J|į

įdofVitausiAy IūkI jis stsHiss
Prancūziją vaizduoja modino

Amerikoje kiekvieną lais- gaiva.
vesnį savaitgalį žmonės bėga Ką tai reiškia? Pirmiausia, $
iŠ namų, rieda keliais, valgo medinė galva negirdi gun- Į$
restoranuose, nakvoja viešbu- danflų kaimynų kuždesių. An- 
čhiose. Viena šeima taip paet tra, medis lieka medžiu- Nors :<
išvažiavo pasitranl^ti. Pake- ir uždėsi garsią Napoleono W
Uid užklupo audra. Vargais ne- kepurę, nieko iš jos nepadary- £
galais pasiekė nedidelį mieste- si. ’<
lį. Viešbučiai buvo užimti. Jie Tos “medinės galvos” daug 
susirado ankštą Icambarį, iš- nemalonumų pridarė Prancū- £
vargę Ir išalkę. Berniukas pa- zijai. *<
klausė motiną: “Mama, kodėl Tai aštrios satyriko fantazi- M 
mes nevažiuojame namo? Ten jos, kurios pasiekė mūsų lai-


