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Žvaigždės danguje, idealai žemėje

r

Betliejus seniau ir dabar
Tėv. B. Ramanauskas, O.F.M.

ANGELAI groja ir gieda. Florencijos XIV a. nežinomas dailininkas

Eglutės sukaktis
Kaledy malda

visada ro- 
dar nėra. 
Idealas vi- 
reikalavi-

B
ir tiesos dausas, kad gali- 
būtų eiti savo keliu šioje

(Nukelta į 11 pusi.)
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ANGELAS skelbi piemenims Kristaus užgimimą, Grovani di Paolo 
paveikslas

Prie įėjimo riogso aukštas 
mūras. Tai tvirtovės likučiai
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Žvaigždės kitada rodė žmo 
nėm kelią. Jūreiviai pagal žvai
gždes kreipė laivus į uostą. Ke
leiviai susirasdavo namus eida
mi per dykumas. Sekdami Bet
liejaus žvaigždę, Trys Išminčiai 
susirado gintųsi Dievo Sūnų.

Nepaprasta tai buvo žvaigž
dė, kaip nepaprastas buvo įvy
kis žmonijos istorijoje. Žmogu
mi tapęs Dievas toliau rodo 
žmonėm gyvenimo kelią. “Aš 
kelias,' tiesa ir gyvenimas.... Aš 
atėjau į pasaulį, kad kiekvienas, 
kuris tiki į mane, nepasiliktų 
tamsybėje” (Jon. 14.6; 12,46).

žvaigždės tuo mus ir traukia, 
kad šviečia tamsybėje, kuri jų 
neapima. Iš begalinių erdvių 
atspindi iki žemės giliąją nak
tį. Žmonijos naktyje, kuri bu
vo iki'-Viešpaties atėjimo, že
mei suspindo dangiškoji Švie
sa, kai Dievo Žodis tapo kūnu. 
“Jame buvo gyvybė, ir ta gyvy
bė buvo žmonių šviesa, šviesa 
šviečia tamsybėje, bet tamsybė 
jos neapėmė (Jon. 1, 4-5). Pa
čius žmones kartais apima dva
sios gūduma.

Kai Jv. Jonas Kryžietis kal
bėjo apie gūdžiąją naktį, jis 
kalbėjo apie valandas, kuriomis 
pajuntamas tartum Dievo pasi
traukimas. Jūreiviai taip kalbė
tų dumsiąją naktį, kada audro
ti debesys užkloja žvaigždes. 
Gruodžia žinojimas, kad jos 
yra už debesų ir proplaišoje 
vėl pasirodys. Guodžia žmogų 
tikėjimas, kad nėra paliktas 
vienas savo kelionėje, “štai esu 
su jumis visas dienas’ (Mat. 
27, 20). Visom mūsų dienom 
yra duota “šviesa, kuri apšvie

ti apskritą 400 metų sukakti, ko nuostabaus’, sako vokiečiai, čia kiekvieną žmogų, ateinantį 
kai Kalėdinė eglutė pirmąjį “ji buvo ištekėjusi už Goburgo i pasaulį” (Joh. 1,9).
kartą buvo viešoje vietoje iš- -Gothos vokiečių kunigaikščio, 
statyta, dovanomis apkabinėta savo pusbrolio”. Kodėl už pus- 
ir degančiomis žvakutėmis pa- brolio? Gal neturėjo laiko pasi
puošta. Tai buvo 1608 metais rinkti svetimesnio, nes kai su- 
Strassburge, Lotaringijos mies- žinojo turinti užimti sostą, vos 
te, dėl kurio vokiečiai ir pran-
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Kai minime visokias sukak- raliui Eduardui VI. Jam buvę 
tis, net ir neapskritas, nederė- daug prinešta dovanų, žinoma, 
tų tylomis praeiti pro Kalėai- kaip karalaičiui, o karalienė pa
neš eglutės 350 metų sukak- sakiusi: “Čia dar trūksta ža’ų- 
tį. Kas žino, ar po 50 metų be- mo'. Ir Agnlijos karališkuose 
gyvensime ir galėsime prisimin- rūmuose sušvitusi eglutė. “Nie-

sakiusi:

18 metų, ir šukavusi prieš veid- 
cūzai ilgai varžėsi ir tebesivar- rodį plaukus, taip ir nuėjusi 
žo. Tas miestas yra kairiame pas lordus su palaidais plau- 
Reino upės krante. Bet dėl to, kais. Pasatuusi: “Nėra prasmės 

daugiau jų šukuoti; valstybės 
reikalai iššukuos’.
Eglutė rašytojai Prancūzijoje

Prancūzai, gyveną tarp vo
kiečių ir anglų, Kalėdinę eglutį 
pasisavino iš mažojo savo kai
myno Šveicarijos, kur drauge 
gyvena ir prancūzai, ir vokie
čiai, ir dar priedo — italai. Pa
sirodo, galima gyventi krūvoje 
ir nesipešti. Bet vienas prancū
zų literatūros kritikas, kuris ne- 
gailesingai kitus rašytojus pe
šioję, lenkėsi prieš prancūzų 
rašytoją George Sand, moterį, 
kurios tikra pavardė buvo Au- 
ror,e Dudevant. Turėjo ji ilgus 
juodus plaukus, pakirptus, ku
rie atmušė pailgą trauklų vei
dą. Net garsus muzikas Chopi- 
nas buvo Įsimylėjęs. O anas kri
tikas parvežė jai dovanų'eglu
tę iš Lausannos. Šveicarijos. 
Nuo devynioliktojo' amžiaus vi
durio Kalėdinė eglutė taip ir 
paplito Prancūzijoje.

Liucijos nuotekos Švedijoje
Švedijoje nuo pirmojo ad- 

(Nukelta į 10 pusi.)

kad kažin kam atėjo į galvą iš-' 
puošti eglutė Strasburgo vieno
je svetainėje, ji dar nepasida
rė populiari. Reikėjo dar dvie
jų šimtų metų ir garsąus vokie
čių poeto Goethes romano.

Goethe taip pat buvo kilęs 
nuo pareinio, iš Frankfurto prie 
Maino. Jisai sukūrė ne tiktai 
gerai žinomą “Faustą’, bet ir 
“Jaunojo Wertherio kančias”, 
kurios anuo metu virkdė žmo
nes savo sentimentalumu. Ta
me romane, išleistame 1774 
metais, buvo aprašytas Kalėdi
nės eglutės žibinimas. Nedaug 
kas anksčiau tai darė, bet daug 
kas ėmė panašiai daryti, tą ro
maną pasiskaitę. Kalėdinė- eg
lutė Vokietijoje išpopuliarėjo.

Anglija savinasi pirmenybę
Anglai, kad ir yra vokiečių 

giminaičiai, kraujo broliai, bet 
jų šaltesnis kraujas vis dėlto 
užverda dėl eglutės. Nenori sa
vo pusbroliam pripažinti pir
menybės. Sakoma, karalienė 
Viktorija, — toji, kuri valdė be
veik 60 metų. — eglutę parū
pinusi savo sūnui, būsimam ka-

įvykdomas. Jei būtų kitaip, 
reikštų kad žmogus gali pasiek
ti a.ukščiaųsio tobulumo. Idea
las tėra paskata | nuolatinį to
bulėjimą. jis neleidžia susnūs- 
ti žemėje. Nuo žemės kreipia 
akis į tobulą gėrį įr grožį. Veda 
jų linkui per didžiausias pas
tangas ir kliūtis: “Per asperaad 
astra, per dyglius į žvaigždes”.

Dygliais bado Įetikri idealai, 
kurie sužavi ir patraukia, kaip 
pelkių žiburėliai. * Akyse šmėkš- 
tv-tartum žvaigždės, bet įveda 
į klampynę, it netikri pranašai. 
“Kils netikrų kristų ir netikrų 
pranašų, ir jie darys didelių 
ženklų ir stebuklų.... Netikėki
te” (Mat. 24, 23-24). Netikri pra
našai^ ir idealai klaidina.

Rusijoje bolševizmo išvaka
rėse šūkavo rėksniai, kurie ža
dėjo žmones padaryti laimingus 
ir padarė dar nelaimingesnius. 
Žadėjo pasotinti, ir milijonus 
išmarino badu, žadėjo visus 
sulyginti, ir sulygina tiktai ka
pinėse.

Tuo pačiu metu Maskvos uni
versiteto prųf. Novogorodcevas, 
it balsas dykumose, kalbėjo a- 
pie tikrojo idealo reikšmę to
bulesnei vusuomenės santvar
kai, kurios rusų tauta taip sie
kė. Novągorodcevas mokė:

Pasauliui sušvito aukščiausias 
žmogaus idealas, kai Dievo Sū
nus tapo Žmogumi. Žmogumi, 
kurio dar nebuvo, ir kurio ne
bus. Jis paliko nepasiekiama i- 
dealą, kad žmogaus siekimam 
nebūtų . ribos. “Būkite tobuli, 
kaip jūsų dangiškasis Tėvas to
bulas” (Mat. 5,48). Netobulam 
žmogui nurodytas pats tobu
liausias idealas, kurio jis pats 
negalėjo susikurti, žmonės ku
ria tiktai ribotus ir pasiekia
mus idealus. Netikrus.

Tikrojo idealo žymė yra jo 
nepasiekiamumas. Žemiškoje 
tikrovėje jis niekada pilnai ne-

; Idealas... reiškia niekados 
nepaliaujamo tobulėjimo reika
lavimą.... Jis yra žmogaus gy
venimo judinamasis akstinas. 
Kaip nelygstamas principas to, 
kas privalo būti, jis 
do tikrovei tai, ko 
bet privalėtų būti.... 
sada lieka amžinas
mas. Jis teikia žmonėm jų is
toriniame kelyje ne kokią pa
laimintą ramybę, bet amžinąjį' 
nerimą.... Kaip troškimas to, 
kas yra neribota, kaip ieškoji
mas to, kas yra absoliutu, jis 
sukelia nesiliaujančias, pastan
gas doriniam žmogaus išsivys
tymui... Ir vis dar lieka skirtu
mas tarp neriboto idealo ir lai
ke Įvykdyto jo pavidalo —;Bet- 
reikia tikėti p stebuklingas gė
rio 
ma

Nuo anų laikų, kai Dievo an
gelai apskelbė žmonėm links
mą žinią, kad Dovido mieste 
gimė Išganytojas, Betliejuje ir 
jo aplinkoje nedaug kas pasi
keitė. Ta pati dangaus ramybė 
ir kalnų tykumą tvyro viršum 
gimtojo Kristaus meisto. Lau- 

...... . . -... . kuose avys rupšnoja šiurkščiaSuledeiusiomis lupomis, su . ... : , . - - - . -
ašaromis akyse, nevilties iikan- zoIę,lr seka p.askul sa™ nu°'W etatai. apsupti kilau-
kintos, puolame prie Tavo pra- m J>s e>na švilpynę dudenda- zūros sienomis. Aikštės, kur gin(j vienuolyiiui nuo priešu,
kartėlės?švr*aJkėli! ma3- i.Pnta™Inas skambėjimo žmonės susitelkia prekiauti, ir Griovė statė KrvSaus karį
... ...... . . vangių po avino vadovo kak- siauros gatvelės grįstos akmeni- dalvviai. Tiktai prį maža an-
Priimki musę karžygių aukas, lu. Žmones javus laukuose te- mis; jos vinguriuoja kalneliais, ga ' kiečiu vadinama “Adatos

priimki mūsų mylimų jų ašaras, tesėja rankomis, žemę aria vie- raitosi tarp namų. skylute”, galima pasiekti bazi-
maldas, skausmu -c persunktus nJ>ran“U mediniu arklu, irau- Paržengęs namų slenksti, lan pro tokius vartus nepra-----------~
rūpesčiųs, išlaikyki mus visus ^r^^r mertinos^andeni neS di kelis kambarius, nuklotus lindo kupranugariai su turkais
gražiai ateičiai. Suteiki dangaus asočiais, neša ant galvos'viena margaspalviais kilimais. Ant jų -saracėnais, kai jie puolė knkš-
laimę svečioj šaly iš vargo ir ranka prilaikydamos. Tiktai a- siisima sutūpus ir kojas parie- onis.
bado įnirusiems. Dėl savo šv. nas laukas, kur prieš du tūks- ^US’ an^ valgoma. Mėgia Xuo 1230 metų Kristaus Gi- 

tanrhic motu nmmonvc nai-ti miaus,u gardesiu yra agurkai mįmo bazilika rūpinose vienuo-tancius metų piemenys naktį — ----- z..._ v

budėjo prie savo bandos, da
bar apvesta mūru, jis supa veš
lius alyvos medžius. Tiktai mū
sų laikų piemenys, užuot ser
gėję avis po žvaigždėtu nakties 
dangumi, parsivadina ir įsilei
džia jas savo trobon. Užeiki
me į dabartinį Betliejų ir pasi
dairykime po miestą ir žmonių 
namukus.

Motinos ir visu šventųjų nuo
pelnu pasigailėki mano mylimų
jų ir mūsų Tautos, Sutrinta 
širdimi maldauju sutrumpinti 
bandymo dienas. Jei reikia au
kų, imk jas iš manęs, tik duoki 
man kankiniu drąsos ir stipry
bės. Amen.

(Iš ranka rašytos Sibiro mal- 
daknygutės “Marija gelbėki 
mus”)

mimo bazilika. Ji buvo pasta
tyta dar imperatoriaus Konstan
tino Didžiojo ir jo motinos šv. 
Elenos rūpesčiu -330 metais. 
Bazilika yra 100 pėdų ilgumo 

stūkso >r 70 pėdų pločio. Vidų dalo 
penkios navos su keturiom ei-

Betliejaus Žmonės
•Betliejuje dabar gyvena apie 

11000 žmoiiių. kone visi yra 
krikščionys. Miestelis t____
ant dviejų kalvų, apstatęs jas 
nedidelėmis kalkakmenių trobe- lėm kolonų, 
lėmis, tarp kurių styro seni vie-

su mėsa, rauginta ožkų piene. jjaį pranciškonai. Graikai atski- 
Prikraujamos kupinos lėkštės. lėUai ir armėnai 1564 metais 
papuoštos prinokusiom alyvom. ta šventove atėmė. 
Užgeriama kavos.

Gimimo grotaApie namus ir po namus lak- 
stinėja vaikai basi, plevenda
mi palaidais marškiniais, it didžiuoju bazilikos altorium. Ji 
maišiukais. Moterys dėvi juos- — 42 pėdų ilgumo, 12 pėdų 
vos medvilnės sijonus ir trum- pločio ir 10 pėdų aukštumo. Si- 
pikes su pūstom siuvinėtom dabrinė žvaigždė ir įrašas “Čia 
rankovėm. •Madų jos nekeičia: 
visos iš viena tebesilaiko to seno žus Kristus 
apdaro, vienodo. „ Tiktai savo 
blondines galvas dengia Įvairiau. 
Moterys gaubiasi audeklu, ku
ris nutysta iki pečių. Merginos 
turi lyg aureolę, apkabinėtą ži
bučiais tartum pinigėliais ir pri
segtą prie balto medvilnės šy
do. Vaikus tebevysto, kaip ir 
anais laikais, kai Dievo Kūdikė
lis buvo suvystytas ir paguldy
tas prakartėlėn.

Kristaus gimimo grota yra po

iš Mergelės Marijos gimė Jė- 
žymi Jo gimi

mo vietą. Įrašas yra lotyniškas. 
Aplink sidabrinę žvaigždę die
ną ir naktį spinksi 15 lempd- 
čių, -iš kurių 4 yra katalikų. 5 
armėnų krikščionių ir 6 graikų. 
Grota yra apšviesta dar 32 auk
siniais žibintai^. Lubose yra 
užsilikę keli seni mozaikos pa
veikslai iš Konstatino Didžiojo 
laikų. Jie vaizduoja Kristaus gi
mimo paslaptis. Grotos sienos 
ir grindys yra išklotos marmu
ru.

Katalikai tiktai prie Gimimo 
grotos, prie Trijų Karalių alto
riaus tegali švęsti Kalėdas

(Nukelta i 11 pus’..)
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Ten, kur Kristus gimė, 
bar stovi viena iš seniausių pa
saulio bažnvčiu —Kristaus

Kristaus Gimimo bazilika

"DARBININKO” REDAKCIJA

IR ADMINISTRACIJA

Kristaus Gimimo Šventėje
Kalėdų Šventėse

MIELIEMS MŪSŲ SKAITYTOJAM, BENDRA
DARBIAM IR RĖMĖJAM LINKIME SKAIDRAUS 
KALĖDŲ DŽIAUGSMO' IR GERIAUSIOS SĖKMĖS 
NAUJAIS METAIS.

ŠIRDINGA! SVEIKINAME VISUS PRANCIŠ-

KONŲ GERADARIUS IR ŠV ANTANO GIMNAZI

JOS RĖMĖJUS
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Provincijolas ir Rektorius



šventėmis
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Švč. Trejybes parapijos

Šv. Kaledy proga

KAHLIL GIBRAN

ŽVAIGŽDES.
(Atkelta iš 9 pust)

Tam,

vardu
laimingų Naujų Metų

šerkšno karoliukais apsibarstė vielos,
Vakaro žibintus uždegė dangus,
Laukia mūsų širdys, laukia mūsų sielos,
Nes užgimt žadėjo Kūdikis brangus

Ak, ateiki, Jėzau, atskubėk šią naktį,

Be švesos Tavosios mums gyvent sunku.

Silpsta mūsų sielos, kūno jėgos mąstą.
bet nėra linkės

Idealo meilė

Šio eilėraščio autorė 1946-1957 buvo ištremta
į Sibirą.

Tai entuziastiškas jo

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VI-

GERADARIUS,RĖMĖJU S BEI
MAINE GYVENANČIUS LIE
TUVIUS.

KALĖDŲ ŠVENTĖSE. AU-

TENCIJOMS.

TĖV. JURGIS GAILIU ŠIS, O.F.M.
Viršininkas

DIDIEJI vartai j vieną išlikusią 
šventyklą, kuri vadinama Bacho

aukštajam- idealui priderinta ir 
pagal ji keičiama. Keičiama 
žmogaus veiksmu, jo tikra mei
le idealui.

Libano filosofas- poe
tas, miręs 1931

biloniečių vardą ištarė Beth-Le- 
hem. Ir tai reiškia duonos na
mą. Vardas simboliškas. Betlie
jus yra vieta, kur į žemę nu-

SUS SAVO VIENUOLYNO

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų

BETLIEJAUS\ apylinkėse ir da
bar ganomos avys

| i netobuloje žemėje.
; Į neturi kito tikėjimo, kaip tik į 
i į žmonių nuodėmes ir netobuly- 
p bes, tam, nėra kur eiti, tam vi- 
I i sas žmogiškasis gyvenimas tė-

viena tikrovė turi būti tam

šv. Kalėdų

Šv. Kalėdų ir i^aujų i-etų

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų
GREENE, MAINE, 
PRANCIŠKONAI

"Žmogus, kuris tik žodžiais 
pripažįsta aukštuosius idealus, 
— rašė savo metu prof. Stasys

proga 
linkime visiems parapiečiams Dievo palaimos

Libanas šiemet išgarsėjo. 
Pagalandęs nagus, Nasseris no
rėjo prijungti prie savo unijos; 
ten gatvėse virė karštos kovos, 
kol Įsikėlė Amerikos kariuome-

šalia didžiųjų griuvėsių yra | 
mažas miestelis, kuris turi apie | 
9000 gyventojų. Jie mielai pa- g 
tarnauja turistams,, vedžioja | 
griuvėsiais ir aiškina praeiti. 
Prie to dar prijungia savo pa- š 
sidžiavimui, kad šiose apylin- į 
kėse gyvenęs ir pirmasis pašau- i 
lio žmogus Adomas. i

Prie miesto vartų ir prie na
mų židinių aš mačiau jus, pa
togiai išsitiesusius ant kilimų ir 
garbinančius savąją laisvę.

Visiškai taip nusižemina ver
gai prieš tironą ir jį garbiną, 
nors jisai juos žudo.

Man širdis kraujavo, tuos 
vaizdus regint. Jūs galite būti 
laisvi tiktai, kada laisvės jau ne
siekiate, kada apie laisvę net 
nekalbate.

Jūs esate laisvi tiktai tada, 
kada neturi neteisingo įstaty- 
mo, išrašyti jūsų pačių ranka

KOSIME TREJAS ŠVENTAS 
MIŠIAS VISOMS JŪSŲ IN-

i [ Šalkauskis,
ii nieko padaryti jų laimėjimui gy- 
(Į venime, faktiškai jokių aukštų- 
i j jų idealų neturi.
J j yra ne kas kita, kaip pastovus 
i i jo laikymas savo dvasioje ir ne- 
i į suinteresuotas tarnavimas jo 
i > naudai Tai geidimas jam laimė- 
i [ jimo.

gerbimas, nenuilstama kova ir 
didžiadvasiškas jam aukoiima-

sunaikino žemės drebėjimas. Iš .. —
gražios Jupiterio šventyklos, ku- J“sų kaktose, 
ri turėjo 54 milžiniškas kolo
nas, beliko tik 7. Vėliau viena 
jų susverdėjo ir nugriuvo.

Ir suklupę dvasioj, klaidžiojam kely, 
Vienas tu palengvint mums gali šią naštą, 
Vienas tu paguosti vargstančius gali....

Kun. BBONIS BENESEVICH 
Kum JUOZAS IHLLONAS

(Atkelta i$ 9 pusi.)
Prakartėlis koplytėlė

Kiek atokiau nuo sidabrinės 
žvaigždės, kuri spindi prie Gi
mimo grotos, yra Prakartėlės 
koplytėlė, padaryta iš marmuro 
su Kūdikėliu Jėzum.

Tikroji prakartėlė, kurion bu
vo paguldytas Kūdikėlis Jėzus, 
šiandien esanti Romoje, Švenč. 
Marijos bazilikoje. Penkios len
telės iš .sikomoro medžio yra 
įdėtos į sidabrinį relikvijorių ir 
įstatytos altoriuje. Tiktai Kalė; 
dom toji prakartėlė atidengia
ma ir rodoma žmonėm. Sako
ma, kad prakartėlės likučius iš 
Betliejaus atgabendinęs popie
žius Teodoras (642-649). Jis pats 
buvo gimęs Palestinoje ir susi
rūpinęs, kad prakartėlės visai 
nesunaikintų netikėliai.

Gimimo grotos gale iš žemės 
trykšta šaltinėlis, iš kurio sė
musi vandenį šventoji šeima. 
Legenda sako, kad Stebuklin
goji žvaigždė įkritusi į tą šalti
nį, ir dabar galinčios ją ma
tyti tik nekaltos akys.

Netoliese yra dar Nekaltųjų 
Bernelių koplyčia. Betliejaus 
.vaikų, .choras kasmet gieda 
himną: “Būkite pašlovinti kan
kinių žiedai”.

Prieglobsties ola
Kai Erodo pikti žmonės žu

dė nekaltus kūdikius, o švento
ji Šeima, Dievo angelo sapne 
įspėta, buvo išėjusi jau iš Bet
liejaus, ji glaudėsi netoli oloje. 
Oloje prie Betliejaus taip pat 
glaudėsi šv. Jeronimas, atsisky
rėlis, išgyvenęs taip 34 metus.

Aplinkui tas olas, Betliejaus 
apylinkėje, tyso žvirgždėti lau
kai. Sakytumei kas būtų , mažų 
akmenukų it žirnių prisėjęs. Iš 
to pasidalyta legenda. Kartą ė* 
jęs pro šalį Kristus ir užtikęs tas vietas užėmė, jie seną ba- 
žmogų betriūsiantį lauke. “Ką 
gi tu čia sėji?” — paklausęs. 
“Akmenis” — tasai atsakęs Die
vo Sūnui, kurio nepažinęs. “Ge
rai, tu ir piausi akmenis”. Kai žengė iš dangaus Gyvoji Duo- 
žmogus atėjęs derliaus imti, na.

sis. Kai širdis visomis savo pa
jėgomis linksta į idealą, juo gy
vena ir jame randa pamėgimą, 
(tik tada) galima kalbėti apie 
idealo meilę”.

Kai šiandien technika dauge
liu atvejų užvaduoja žvaigždes, 
rodydama žmonėm kelią, ji dar 
žvaigždžių iš dangaus nepašali
na. Jos tebemirguiiuoja, mus 
masindamos aukštiem sieki
mam. Jos tebeprimena žvaigždė
tą Betliejaus naktį, kai geros va
lios žmonėm buvo paskelbta 
taika. Toji gera valia apsireiš
kia Kristaus idealo meile. Jis 
yra mūsų gyvenimo šviesa ir 
pačiom dumsiausio mdabarties 
dienom. SS.

Vienas aplankyki glūdumoj miškų;
Be malonės Tavo baigiame apakti,

£ ra viena baisi, nepermatoma 
j i tamsybė”....
!■ Idealas, atsiremiąs Dievu, yra 
! ’ ta norma, kuri nesitaiko prie 
!; mūsų kintamos tikrovės. Kiek-

Dabar šventyklų griuvėsiai 
yra atkasinėjami, mokslininkų 
tyrinėjami. Nemaža nusipelnė

teradęs suakmenėjusius žirnius. 
Mažais akmenukais jie žėri sau
lėje. gražūs pažiūrėti, bet alkio 
nesotina. Ar ne taip yra gyve
nime: ką sakaisi sėjąs, tą ir 
piauni. z

Betliejus — duonos namai
Šventajame Rašte Betliejus 

minimas dvejais vardais: Efra- 
ta ir Betliejus. Abu pavadini
mai yra prasmingi. Pirmasis 
reiškiąs derlių, antrasis — duo
nos namus.

Betliejaus vardas kitados rei
škė Lahamo namus. Lahamas 
buvo babiloniečių dievukas, ku
rį garbino tos apylinkės žmo
nės kananiečiai. Kai izraelitai

Kun. JUOZAPAS J. VALANHEJUS, klebonas
Kun. PAULIUS SABUOS
Kun. ALBERTAS KABAUS
Kun. WALTE»A. VICHAS----------- ------ —

Su tais įvykiais daug Įdomių prancūzai, kurie daug dalių res- 
dalykų iškelta iš praeities. O. .tauravo ir sulaikė nuo nykimo, 
toji praeitis Libane labai sena 
ir didelė, nes nuo seniausių lai
kų ten gyveno žmonės. Čia pri
simename vieną seniausių pa
saulių miestų .— Baalbek, ku
ris bent keliolika kartų keitė 
savo dievus ir valdžias.

ŠĮ miestą įkūrė finikiečiai sa
vo dievo Baalo garbei. Jam ir 
šventyklą pastatė. Finikiečius 
užpuolė seliaukidai, persų di
nastija. ir pastatė Kelios die
vui šventyklą, šį dievą pakeitė 
Hadad, o šį nustūmė graikų sau 
lės dievas. Dar vėliau Įžengė 
romėnų Jupiteris, drauge ves
damos ir Venerą su Bachu. Ro
mėnai čia pastatė milžiniškas 
šventoves, bet Į jas atėjo krikš
čionybė. Teodosius leido nu
griauti Jupiterio šventovės fa
sadą ir Įrengti krikščionišką 
bažnyčią. Po 300 metų užplū
do mahometonai ir bažnyčią pa
vertė tvirtove. Čia kryžiaus ka
ro metais riteriai kovėsi ir grio
vė didžiulius mūrus. Labiausiai

TURISTE tanko Jupiterio ive- 
tykią



■■••r

**

SEPTYNI SENOJO PASAULIO x salas, kuris jungia Ramųjų van-

lometrų ilgio. Kad laivas 
pakilti ir perkopti kalną, ku
ris skiria vandenis, reikia kiek
vienu kartu 200 milijonų litrų 
vandens. Tiek vandens suvarto- 

gaus rankos. Jie stebino savo ja vidutiniškas miestas. 1954 
vidutiniškai praplaukė kasdien 
po 23 laivus. Tokiai daugybei 
vandens reikia milžiniško rezer
vuaro — jis tikrai turi 422 kv. 
kil. plotą.

Užtvankoje yra 46 suveriami 
vartai. Kiekvienų vartų vienos 
pusės storis yra 2 metrai, plo
tis 20 metrų, aukštis 14-25 
rai. Tie vartai surijo 
tiek pat kaip Empire State 
Building — apie 60,000 tonų.' 
Kiekvienus vartus atidaro ats
kiras motoras, kuris turi 25 ark
lių jėgas.
- Iki kalnų viršūnės jokis van
duo nebūtų laivo iškėlęs. Reikė
jo dar išpjauti griovį kalne 95 
metrų gilumo. Tokis griovis te
ko padaryti per 13 kilometrų.

Jau Karolis V. projektavo 
tarp dviejų vandenynų kanalą 
1534 ir pavedė gubernatoriui 
atlikti matavimus. Bet Panamos 
gubernatorius tada atsakė, kad 
viso pasaulio aukso neužteks ka
nalui prakasti. E tikrųjų dabar 
kanalas atsiėjo 380 milijonų.

2. Empire State Building.
Tik porai dešimčių metų pra

ėjus nuo Panamos kanalo sta
tybos, kurioje kalnas buvo nu
keltas, sugalvojo N. Y. prie
šingai — kalną pastatyti. Ir tas 
kalnas išaugo kaip tik didžio
sios depresijos metais — 442 
metrus aukščio, pusantro sy
kio tiek kąip Paryžiaus Eife
lio bokštas, kuris prieš tai bu
vo laikomas aukščiausiu pasau-

kiu vardu būdavo pavadinami 
senovės žmonių kūriniai, kėlę 

* nusistebėjimą ir lyg abejojimą, 
ar jie galėjo būti sukurti žmo-

Tokiais senojo pasaulio nuo
stabiais kuriniais buvo laikomi 
septyni:

1. Egipto piramidės. Aukš
čiausia jų — Cheopso pirami
dė. Ji turi 146 metrus aukščio. 
Istorikas Herodotas rašė, kad 
prie jos dirbo 100,000 žmonių 
per 20 metų.

2. Semiramis kabantieji $o- 
dai. Jie buvo susodinti Babilo
ne ant karaliaus rūmų terasų. 
Apie juos liudijo iškasenos.

3. Olimpijos Dzeusas. Tai 12 
metrų statula, padaryta iš me
džio, aukso ir dramblio kaulo.

4. Artemidės šventovė Efeze.
Jos kolonos buvo 18 metrų 
aukščio. Ji išsilaikė 500 metų, 
iki gotai ją išplėšė ir išgriovė 
262 m. po Kristaus gimimo.

5. Halikarnaso mauzolėjus. 
Jo aukštis 43 metrai, tūris 125 
metrai Jį pastatydino karalie
nė Artemisia savo vyrui, Kari- 
jos karaliui Mausolos, kuris mi
rė 353 m. prieš Kristų.

5. Rodos kolosas. Saulės die
vo bronzinė statula, buvusi 46 
metrų. Žuvo nuo žemės drebė
jimo.

7. Aleksandrijos Faros. Švy
turys — bokštas, buvęs 113 
metrų. Tai aukštis 30 aukštų 
dangoraižio. Jis buvo sugriau
tas 1326 Po Kr.

Taigi iš visų tų senojo pasau
lio žmogaus “stebuklų” beliko

lio statiniu.- Egipto

galėtų

5 met- 
plieno

denį pumpuoja motorai po 65, 
000 jėgų. Tokis vienas motoras 
galėtų varyti pilnu greičiu 16 
modernių amerikoniškų greitų
jų traukinių. Vienas motoras 
pripumpuoja vandens tiek, kad 
jo užtektų New Yorkui visiem 
reikalam. Bet tokių motorų 
ten dirba dvylika!

4. Hooverio užtvanka.
Ji yra už 60 kilometrų nuo 

Las Vegas. Jos aukštis 222 me
trai nuo Colorado upės dugno. 
Atsiejo 165 milijonus. Pastaty
ta 1935. Ji buvo pati aukščiau
sia, iki ją pralenkė šveicarai, 
pastatydami 231 ir kitą 281 
metro užtvanką. Jos reikšmė 
apsaugoja nuo Colorado upės

Linksmy §v. Kalėdy
ir

laimingy Naujy Mėty
Rt. Rev. Msgr. PRANCIŠKUS V. STRAKAUSKAS, 

k'ebouas
Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS 

Kun. JONAS DAUNISS t
I , w

Fi i

šv. Kazimiero parapija
Brockton, Mass.

Linksmy šv. Kalėdy ir 
laimingu Naujy Mėty

potvynių, aprūpina’ vandeniu 
Kalifornijos pakraščius.

5. Chicagos kanalizacija.
Kas atskrenda į Chicagą, 

mato iš lėktuvo pustrečio kilo
metro ilgio plotą, nusėtą bal
tuojančiais cilinderiais. Juose 
yra 1440 elektromotorų, kurie 
tarnaują, kanalizacijos atmatom 
perdirbti. Ten ateina vamz
džiais kasdien po 4500 milijo
nų litrų skysto dumblo, purvo. 
Jis veikiamas dvejopom bak
terijom jvienos jų gali veikti 
be deguonies, kitos tik su de- kaip trąša. Tokios trąšos Chi- 
guonim. Kai pagreitintu būdu caga pagamina per dieną po 
atmatų kietos dalys, apie 30 800 tonų, 
proc.. nusėd# ant dugno, jas

e f 
ti
f i

ima veikti bakterijos, -kurios £ 
veikia be deguonies. Likęs iki) 
70 proc. skystimas, suleidžia-) 
mas Į 74 indus, kurių kiekvie-: 
nas yra 134 metrų ilgio ir 41 
metro pločio; į jį pumpuoja
mas oras, kuris duoda deguo-^ 
nies ir paskatina veikti bakte-i^ 
rijas, gyvenančias tik su de- £ 
guonim. Skystime buvusias or- ’ 
ganines dalis jos sulikviduojaj 
ir pasilieka švarus vanduo, nors 
maudykis. O kietosios dalysi 
džiovinamos, pilamos į gražius ^ 
maišelius ir pardavinėjamos f

J
(Nukelta į 16 pusi.)

mieliems savo nai spiečiams ir prieteliams linki 

Šv. Petro, So. Bostono parapijos kunigai:

tffjRev. Msgr. PR. VIRMAUSKIS, klebonas
J. ŽUROMSKIS
A. KONTAUTAS
A. KNEIŽYS
J. KLIMAS

Kun.

Kun.

Kun.
f

t
J > 2 '
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Kun.

*

J.

šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos kunigai

LINKI SAVO MIELIEMS PARAPIECIAMS

Linksmy Kalėdy ir
Laimingy Naujy Mėty

Very

Kun.

Kun.

Rev. Msgr. PR. M. JURAS, klebonas

ALBINAS P. JANIŪNAS

ALOYSIUS KLIMAS

1 '

i r

3. Grand Coulee užtvanka. Kai klausomės nuotaikingų Esame rųątę, kad orkestro | 
Tai didžiulis Washingtono vai- kalėdinių giesmių, rodos, jos užnugaryje, tamsiame kampe | 
stybėje kalnas, žmogaus padary- taip lengvai, taip gražiai išpil- stovi didelis instrumentas |

Naujų laikų žmogui statinio tas nors 30 mtr aukštesnis dytos. Buvo kuo mažiausiai kontrabasas. Kai orkestras gro- | 
dažiau Cheopso piramidę. Jam rei-

misi pirmiausia: kiek statinys kėjo 8 mfl metrų ^^0 kams, tiek muzikantams tebuvo 
turi naudos žmonijai, kiek jis Tiek beton0 būtų užtekę tris vienas malonumas dainuoti ar 
yra unikumas, nepasikartoj an- bartus dar aukštesniam Empire Sr°ti- Tai ne fabrikas, kur pra
ris, kiek jo statyboje pasireiske state BuUding pastatyti. Tiek kaitas plauna kaktą. Tačiau nei 
žmogaus proto genijus, kiek jo autostradai 5, dainavimas, nei grojimas bet

™ kilometrų ilgio ir 15 metrų kuriuo instrumentu nėra jau
pločio, maždaug nuo New Yor- ^oks lengvas ir paprastas dar

bas?

Buvome koncertuose. Daini
ninkas vis kelia balsą aukštyn 
ir aukštyn. Tuo metu jis visas 
paraudęs, įsitempęs. Klausyto- 
tojai net kvapą sulaiko, kad 
tik dainininkas nepagautų “gai
duko”. Matėme smuikininkus, 
kurie susilenkę blaškosi su sa
vo instrumentu. Arba trimiti
ninkas. Net žandus išsproginęs, 
pučia savo dūdą. Dirba ne tik 
rankų raumenys, pirštai, bet 
visas organizmas. Jei nori šva-

SEPTYNI AMERIKOS 
STEBUKLAI

f

darbo, manome tiek dainin- ja. kartas nuo karto jis dus
liai sugaudžia. Rodos, vieni nie
kai groti. Bet jis priklauso prie 
sunkiųjų instrumentų. Juo ne
pagros mažo ūgio vyras. Reikia 
čia ir didelių raumenų ir įtam- kas naudoja tiek jėgos, kad josi 
pos. užtektų pianinui perkelti iš i

Šv. Kazimiero parapijos, Nashua, N. H., 
klebonas ir vikaras

nuoširdžiai sveikina mielus parapiecius, sulaukus

Šv. Kalėdy ir Naujy Metų
linkėdami visiem Dievo palaimos bei globos

Kun. J. BUCEVICIUS

Tokiu matu matuodami nau
jojo pasaulio, Amerikos, žmo
nės nužymėjo taip pat septy
nis Amerikos “stebuklus”:

ko iki San Francįsco. Užtvan
ką tegalima buvo daryti ne auk
štesnę kaip 169 metrus, kitaip 
būtų galėję užtvindyti didelę 

L Panamos kanalas. Kanados dalį. Ir dabartinis aukš-
Kanąlas baigtas statyti ir pir- tis reikalavo rezervuaro, kurio 

mas laivas juo paleistas 1914. ilgis yra 243 kilometrai. Iš šio 
Kokia yra tai statinio didybė, rezervuaro drėkinamas pusės 
rodo kai kurie skaičiai — Ka- milijono hektarų plotas. Van-

Best Wishes for Christmas
and tlie New Year

vieno aukšto į kitą. Todėl ne-. 
-nuostabu, kad po koncerto dai- ! 
nininkai yra išsisėmę ir pavar- ‘ 
gę. Tas pats ir su kontrabaso^ = 
griežėju. Jis dirba valandų va- ' 
landas, jo darbas panašus į sta- = 
liaus, kuris savo prakeite valgo : 
duoną. ‘

Jei pianistas koncertavo pu- s 
santros valandos, tai jis sunau- • 
dojo tiek energijos, kad patį ‘ 
piąniną galėtu ižkelti arti my> 
lios auskščio. Arba dirigentas. ; 
Rodos tik lazdele mosuoja prieš i 
orkestrą. O pertraukų mefu Įr 
jis šluosto prakaitą, dažnai kei- - 
čia apykakles ir marškinius. (Jei

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS PARAPIECIUS.

SULAUKUS

Kalėdy Švenčiu

Naujy Mėty
šv. Jurgio parapija, Nonvood, Mass.

Kun. FELIKSAS E NORBUTAS, klebonas
Kun. J. SVIRSKAS

Rev. EUGENE J. ERNY
ST. LEONARD CHURCH PASTOR

Brooklyn. N. Y. j;
* 1 gCUUVO, - MJltlUZJClSlfc •»"

! tai negali lankstytis taip, kad

Ona ir Petras Lamai
VASARNAMIO ASBURY PARK, N. J. 

savininkai.

SVĘIKINA PRIETEUUS 
ŠV. KALĖDŲ PROGA

o. LANYS

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

Loffredo Bros.

REL1GIOUS ARTICI.ES

373 Brosdvray 
New York City

riai paimti aukštą gaidą, išgau- ; Garsusis dainininkas Caruso 
ti gražų toną, parodyti gerą turėjo ypatingas balso stygas 
techniką — reikia didelės į-
tampos ir jėgos. raumenis, jo anmn. ouvo m* ra valanda mostėguoti rankom. į

Tačiau žmogaus galimumui galinga, kad alsuodamas gale- jr judėti taip, kaip dirigentas, 
yra ribos: nepaimsi labai aukš- davo nustumti pianiną. Pamatysit, koks bus sunkusj
tos gaidos, smuikuojant pirš- , ,. ... . 4. darbas.) fr Stiprių plaučių reikia ir tiems, g

kurie pučia dūdas, reikia gerų Muzikus mes .sutinkame tikį 
koncertuose, girdime plokštelė-a 
se. kai jie yra gerai pasiruošę iri

Visa muzikę įtampa praside- išmokę. O kol to pasiekia, re-j 
da koncerto metu. petuoja. dirba ir dirba. Sakoma.| 4

, jei pianistas neskambina kas-Ir juo ankstesnes gaidos, sun- t- . . . * .. ... dieną, jis žengia atgal. Taigi,;
kesnės vietos, juo labiau įsitęm- jjs turį kasdien sunkiai ir la-- 
pia raumenys. Kai dainininkas bai sunkiai dirbti. Ir jie. kaip; 
ima aukštąją C. jis visas paraus- ir visi Adomo vaikai, prakaite;

ir labai gerai išdirbtus krūtinės naraje 1
raumenis. Jo krūtinė buvo tiek ra ..aianJa ranfrZm

ju nematytum. Bet kartais pa
sitaiko išimčię, kada žmogus lūpų, gero kūno sudėjimo.
turi nepaprastus gabumus, sa
votišką kūno sudėti.

Toks buvo Niccolo Paganini, 
vadinamas velnio smuikinin
ku. Jis turėjo savotiškus pirš
tus ir savotiškas rankas. Groda
mas galėjo pieštus visaip kai
talioti, lyg būtų jie guminiai, ta. lyg keltų kažką sunkaus, valgo duoną. 
Tai buvo vienintelis toks šmui- Taip yra. Tuo metu daininin- 
kininkas tuo metu. Ir dabar. ’

ro nemaža vargo smuikinin-f 
kams. grojant jo kūrinius. t Kristaus (riminio Šventoje

Šv. Kalėdų ir Naujyjy Mėty sulauks
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU

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

Kun. P. J. JUŠKAITĖS
Nekalto Prasidėjnno parapijoj

šv. Juozapo |>arapijos kunigai linki visiems parapiečiams ,

džiugi y Kalėdy ir laimingy
Naujy Mėty

ir tam. Ali’. JANUŠONIS

I
Buvo didelis pianino virtuo-j 
zas Franz Liszt. Jis prisitaikė! 
kai kuriuos Paganini vartotus^ 
metodus ir susikūrė savo ne-! 
paprastą techniką. Jis skambi n-] 
1 davo tokia jėga, kad pianinas! 
I tiesiog drebėdavo. Per vakarąj 

| galėjo pagroti bent tris gerai) 
| sustyguotus instrumentus. Savo!

NUOŠIRDŽIUS LINKĖJIMUS SIUNČIU SVEIKINA SAVO KLIJENTUS
mano vadovaujamos radijo valandos klausytojam, 

rėmėjam, bičiuliam ir bendradarbiam.
visiem linkėdamas skaidraus Kalėdų džiaugsmo, 
o brangis i Tėvų žemei — Lietuvai prisikelti vėl

laisvai ir nepriklausomai

JOKŪBAS J. STUKAS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

De Gassis Insurance Agency. Inu
133 Main Street 
Naslnra, N. H.

Tel.: TU 2-4641
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WHFTE PLAINS, N. Y.

STORM WINDOWS, INC. 
“Makes The Weather Behave” 

400 Walnut Street

YO 8-5577

•F FIRE-PROOF STORAGE

27 S. 6th Avenue 
MT. VERNON, N. Y.

MO 8-8802
■F
■ F _ _________

WOLDORF NURSING 
HOME 

309 W. 86th Street 
NEW YORK, N. Y. 

SC 4-8280

RICHARDS 
CONDBTON CORP.

H

777 Main Street

NE 6-2418

ARTUBO’S PIZZA 
& RESTAUBANT 

97 Lake Street

NEW ROCHELLE, N. Y. 
Ihterior Deagner 

NE 6-4034

550 Saw Mffl River Ed.
, /

«mm

16 WEST POST ROAD 
DINER & BAR, INC.

16 tfest Post Boad
WHTTE PLAINS, N. Y.

WH 8-8904 
htaMeoMtaeranatteOMke

Mount Vernofl 7-1515

ROY AUTO BODY 
6064 Courtiandt Street 
TARRYTOWN, N. Y.

Fast—Expert Body and Fender 
Work at Moderate Prices

ME 1-4360

Clergy Tailoring 
2 East 2Srd Street' 
NEWYQRKOTY 

SP 7-8441 
OMMMM

Sumptuous Meal 
824 Central Avenue 

SCARSDALE 
SC 34880

MARBLE WQRK 

207 East UOth Street 
NEW YORK 29, N. Y.

LE 4-2307

TTALIAN BREAD AND ROLLS

CODY CONTRACTING CO. 
1044 E. Tremont Avė, 

BRONK, N. Y. 
TU 7-3806

OTTO’S AUTO SERVICE

4180 Hylan Boūlevard

Staten Island, N. Y.
YOUR TEXACO DEALER 

Open 24 Hours 
HO 6-1029

F

1 
;F 

F 
F 
F 
F
F 
F 
F

YU 4-0842

FEUK CONTRACTING 
CORP.

602 So. Coiumbus Avenue
MOUNT VERNON, N. Y.

KARL HOFFMAN, Jr, Sec.-Tres.

SHORE BAKE SHOP 
436 Pelitam Boad 

NEW ROCHELLE, N. Y. 
SERVING ALL PARISHES 

NE 6-9423PEACOCK RESTAUBANT F NE 6-9423

Hempstead Turnpike and .
Hicksville Boad

CHARCOAL BROILED STEAKS 
AND LOBSTES 

Loncheons Served Daily
Catering to Luncheon Meetings ;

MABGOTTA 
CONSTRUCHON CO, INC. ’ 

Builders—General Contractors 
149 CourUand Street-
N. TARRYTOWN 

MEdford 1-7100 or ME 1-2143’

COLONIAL DRIVEWAY

PORT CHESTER, N. Y. 
Asphalt Driveways and 

Parking Lota 
WE 9-1843

LABORATORIES, INC.

Concrete and Steel Tęst

304 East 54tt Street 
NEW YORK 22, N. Y. 

JU 2-7717 
CO 5-8961

NEW ROCHELLE, N. Y. 
PAINTING — PAPERHANGING 

More Than 40 Years of

40-46 Lawrence Street 
FLUSHING 54, N. Y.

IN 3-1250

LOU*S PASTRY SHOP 
CATERS TO 

Weddings, Parties, Birthdaya ’
Whipped Cream A Layer CakM : 

A Specialty * ;
600 Metropolitan Avė. EV 4-9M3 '

■ ?

1 .
PE 1-9714

r

WH 8-9836
: MR. A. DIMELLA (Mgr.-Owner) ,

MODERN DRIVEWAYS

į MONTTS TOWN & COUNTRY

!F
1

F
—i

ROBERT PAPP J
STRUCTURE ENGINEER i J

10 Depot Plaza
WHTTE PLAINS, N. Y. ;

PORTCHESTER, N. Y.
WE 9-1785

301 Jerusalem Avenue
; HEMPSTEAD, L. L, N. Y. 

Specialists in Wedding 
Receptions
IV 3-3352

WEIHS IRON WOBKS
Incorporated 

1512 Stillwell Avenue 
BRONX 61, N. Y. 

TA 9-3588

į RUDY« SERVICE STATION 
GENERAL REPAIRS ■ 

417 Mamaroneck Avenue ’ 
WHite Plains 8-9098

Emergency: WHIte Plains 6-4643 >

: JOSEPH WEISS & SONS, Ine.
• ; GRANITE i

930 Jamaica Avenue 
’ BROOKLYN, N. Y.

MI 7-2100

BYRNE BROS, INC. 
26* Westihester Avė.

i

SERVICE 
396 Ashford Avenue 
DOBBS FTERRY, N. Y. 

OW 3-5881

SEASON*S GREEUNGS

SERVICE CENTER ; ■ 
337 Van Durek ^Street

STAPLETON, ’ ‘
Staten Island, N. Y. ■

; Specialists in Auto ; f 
Electrical Repairs i

GI 7-9544 =

i BEverly 7-7729 i
į 939 McLean Avė, Yonkers, N. Y.=

NIELSEN SHOPS 
CONFECHONERS

41 Beari Street
PORTCHESTER, N. Y. f r ’

Other Stores in:

KURT P. SCHMIDT 
33 North Avenue . 

NEW ROCHELLE, N. Y.
Painter—Decorator 

NE 6-6212
r _____ i

LARAN ELECTRONICS į : 
i Auto Radios (Member Diners’ Club)]: 
: Authorized Factory Sales & Service] 
‘ Ali Repairs While U-Wait j 
! Rear Seat Speakers—Antennas 1 ’ 
i 2580 Boston Rd. (Allerton Avė.)];

Bronx OL 3-4308 LBRONXVILLE 
OLD GęREENWICH 
LARCHMONT 
and GREENWICH

DELTA ELECTRIC, INC. 
38 Winchester Street 

VYKITE PLAINS, N. Y.
---------- WH9-8921_

MAS SERVICE STATION 
268 Clove Road 

STATEN ISLAND, N. Y. 
Texaco Products 

GI 2-9289

BRIDGE MOTORS
2346 Grand Concourse 

NEW YORK CITY 
CY 5-4343

COLONIAL 
ART DECORATORS, INC.

15 East 40th Street 
NEW YORK 16, N. Y.

LE 2-4361

r

Ready to Serve You with America’*' 
Mota Famoua Car The Chevrolet ’

WH 9-0423

AMERIGO’S RESTAUBANT
DISHNCTIVE 

COCKTAIL LOUNGE 
3587 E. Tremont Avė.

TA 2-8772

RIDGEWOOD VA 1-1280 
MOVING $13.60 per honr
3 Men and Extra Large Vaa 

Ali Work Insured
No Job Too Small or Too Big

60-30 Cooper Avenue

GRANT CITY ESSO
2100 Hylan Boūlevard

GRANT CITY

UBORIO RESTAUBANT 
884 8th Avenue > ' 

(Between 52nd & 53rd Sts.) . ] 
NEW YORK CITY 

Authentic Cuban Food 
CO 5-9793

SCHREIBER TRAVEL 
BUREAU 

Jamaica Avė, cor. 144th EL 
Jamaica. Td,: JA 68851 

6089 Myrtie Avė, Bidgeuood 
VA 1-4660

MiMiM'MKM: . -

Permanent Waves

Diaper Service
160 So. Mac Gusten Parkway 

MT. VERNON, N. Y.
FA 4-2222

JEROME BOILER SERVICE
: 1771 Jerome Avė., Bronx, N.Y.

Complete Boiler Service
24 HOUR SERVICE 

CY 4-1340

i

Staten Island, N. Y.
Motor Repairs on Ali Makes

' EL 1-1086 *

IDA’S BEAUTY SHOP
Near Catalpa Avenue 

885 Woodward Avenue

ta*

HARTMAN’S BESTA 
100 St & 4 Avenue .

COMMUNION BREAKFASTS 1 
WEDDING RECEPTIONS 

SH 54291

SHINES RESTAUBANT 
426 7th Avenue 
NEW YORK CITY 

: "Next Door” to the Penn 
LO 5-3900

■ eta ■»*»*!»*

DOMS’ SERVICE CENTER 
2280 Westchester Avė.

BRONX, N. Y. 
General Auto Repairs 

TA 2-8913

ALL WORK DONE TO FTT 
YOUR PERSONALITY 

Work Done by Appointment 
CAROLINE MURRAY

EV 2-9432

CRESTLINE 
MOTORS 

6165 Metropolitan Avenue 
Middle Village, L. L, N. Y.

HAAKON PETTERSON

TREMONT PRIVATE 
TAXI SERVICE 

3614 E. Tremont Avė.

5909 8th Avenue 
BROOKLYN, N. Y. 

Scandinavian Specialties 
Orders Delrvered 

UL 3-0360

CALL 
TA 2-2929

STORM WINDOWS, INCL 
440 Wabrat Street 
YONKERS, N. Y. « 

YO 8-5577

SCARSDALE PHARMACY 519 3rd Avė, New York

Since 1906 — Fine FoodsOther Stores at
WE 9-0333

PARKVIEW PHARMACY > COOKING

JU 6-5151
EDWARD GRUEBEL

COLBORNE HOTEL

1

:F

U
= 57-08 69th Lane 

MASPETH, L L 
NE 9-0160

239 West 48th Street 
NEW YORK CITY

NEW YORK CITY 
GR 7-1466

THE COCHRAN SCHOOL OF 1 
NURSING OF ST. JOHN’S 

RIVERSIDE HOSPITAL 
65 Ashburton Avenue 

YONKERS, N. Y.

GR 6-2600

SCALA BROS. 
522 MetropoBtaa Avenue 

BROOKLYN, N. Y. 
Italian A American Pastiy Shop 

EV 4-2631

> 280 E. 72nd St. 1268 2 nd Avė.' 
ALL IN MANHATTAN

MM

■

MAY THE gPIRIT
‘ OF CHRISTMAS
, ENVELOPE THE

ENTIRE UNIVERSE 
VERY VERT SOON

j ANONYMOUS

BBOOKLEA FARM \
= AND CONVALESCENT HOME 
į D R. GEORGE W. HENRY, M.O. ' 
! King Street ■' '

į JAMES J. FRENCH
1 27 Broadway
Į HARRISON, N. Y.

TE 54281 ' 
į Plumbing & Heating Contractor

Zerega A West(^ester Avė. i 
BRONX, N. Y.

TA 3-7700 i
V A J AUTO BODY WOBKSį*«***rp»«»«i»tata»«»^ :

344 Central Avenue 
WHTTE PLAINS, N. Y.

LEONE’S RESTAUBANT

158-06 Northera Hvd.

1

SCARSDALE, N. Y 
SC 34147

257 Woirs Lane

FE 8-2841

’!F
F

259 WotTs Lane 
PELHAM 
PE 8-1255

C. HELBOCK CO., INC. i 
3320 Hutchinson Avenue

BRONX, N. Y. 
PAVING CONTKACTOR 

EstaMished 1882 
FA 4-6094

! CoUision Work Our Specialty 
WH 84305

>»nu«!»«aM
A. TOZZINI 

TILE WORKS, INC.
103 Purk Avenue

NEW YORK CITY 
PETER E BRATTI. Prcrident 

MU 6-0900

AND MARBLE CO. < I 
426 East lOOth Street

NEW YORK CITY
FI 8-8020

HOTEL OSBORN
NE 64010 

44 Frankta Avenue

ASTOR BAR A GEILL
STANLEY JERZ, Prop. 

Lunches and Dinners Served 
471 80. BROADWAY 

TARRYTOWN 
MEdfonf 1-9848 

(Cfoeed Tuesdays)

D ANIEL JONĖS, INC.
140 Grand Street ' 
NEW YORK CITY 

CA 6-3400

F. J. CANCRO 
PAINT, WALLPAPER and 

artists suppud

MOUNT VERNON, N. Y. 
MO 7-2625

MEROLLE TILE CO. 
TOJE—MARBLE and TERRAZZO 

7 No. Nfarth Avenue 
MOUNT VERNON. N. Y. 

MO 74474

C. J. WAGNEB 
FLORIST & GROWER 
TARRYTOWN, N. Y. 

ME 14165

JOKN SANDOB 
AUTOMOBILE REPAIRS

FRANK R PASSARO 
Specialiai in Jbbing, Ptambtng,

NEW YORK CITY

WH 8-3741
NU 4-8195

NICHOLAS PATRELLA

MOUNT VERNON, N. Y, 
MO 84235 AS 84614

& SON, INC..

1400 Ferris Place 
BRONX 61, N. Y.

Fuel Oil — Oil Burners

TA 8-2500-01-02

MAGGIORE BAKERY

BROOKLYN, N. Y.
BE 64028

SCARSDALE, N. Y. 
Citatom Built Homes 

SC 3-1342

ashington Bridge Gangu

510 West 181st Street
NEW YORK CITY

WA 34828

NEW YORK CITY 
GR 34077

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL
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KEISTAS

sivalgė. žvaigždžių niekur ne
simatė.

Nuslinko piie katedros. Gal 
iš ten kokia pasirodys, čia jis 
tikrai pe_sigando. Aplinkui ka
tedrą buvo tuščios nišos. Iš jų 
išėję visos statulos. Či i stovėjo 
karaliai, kunigaikščiai, vyrai, 
kuriuos kiti vadino šventaisiais. 
Prie tų duru juk stovėjo tas. 
kurio veidą jis sutiko prie savo 
vartų.

P'ofesorius mastė, kur jis 
skaitė apie vaikčiojančias sta
tulas ir ką tai turėtų reikšti, 
kai ūmai išgirdo balsus. Iš gat
vės Į katedros aikšte žengė bū
relis žmonių ir giedė:o keistą 
giesme, kuries jis nesuprato, 
nes neturėjo laiko tokiem men
kiem daiktam. Dangus staiga 
prasiblaivė, debesėliai pasitrau
kė. ir pasirodė žvaigždė. Ji skel
dėjo taip greitai ir buvo tokia 
didelė, rodos, užkliudys bokš
tą ir jį nuvers. Jos spinduliai 
užliejo aikštę, ir profesorius pa
žino prie vartų sutiktą veidą. 
Jis žengė būre’io priekyje. Tai 
statulos grįžo iš miesto. Už jų 
grūdosi kiti., niekur nematyti: 
piemenys su savo ėriukais. Ar 
ne tie patys, kuriuos jis matė 
lange? Ar ten ne jo siuvėjas su 
žirklėm? Toliau siūbavo jaučiai, 
karvės ir kupranugariai, o pa-

kau paprastą, mažai mokytą 
žmogų, kuris man davė taip 
reikalinga; auka....

Profesorius Barzdelė supra
to, kad kalba apie jį Ūmai jis 
paraudo ir tuoj būtų sugriau
dės. pradėjęs ginčytis, bet tuo 
tarpu tasai mažasis žmogus pa
sistatė savo kopėčias prie laik
rodžio. pasuko rodykles, ir 
laikrodis išmušė dvylika.

Jis p įsiminė šliures ir per
sigandęs išbėgo. Lauke buvo 
skaidru ir šviesu, o viršum ka
tedros kabojo žvaigždė. Bet jis 
neturėjo laiko stebėti ir mąsty
ti. iš kur ji. Skubėjo į gatvę. 
Žėrinčiuose languose skambėjo 
giesmės. Ir jo kambario langai 
buvo pilni šviesos.

Profesorius nieko nematė ir 
nieko negalvojo. T\ioj griebė 
savo šliures ir užsimovęs atsi
pūtė. Nutrynė rasotus akinius 
ir norėjo sėsti prie stalo, kai 
duryse pasirodė tas pats tam
siaveidis žmogelis su kupetaitė
mis ir pasilipęs pavarė laikrodį.

—Kas dedasi šią naktį, kas 
tu esi? —klausė profesorius 
nustebęs.

—Aš esu vienas iš tų kara
lių, kurie keliavo iš tolimos ša
lies į šventąjį miestą. Laikro
džius todėl sustabdau, kad jų 
traksėjimas nedrumstų didžio-
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SENUOSE meturose Vilniuje 
gyveno profesorius Barzdelė. 
Pagarsėjo tuo, kad sakėsi per
skaitęs visas knygas, kokias tik 
žinojo. Tą vakarą jam beliko 
tik storas pasakų tomas. Atsi
sėdęs prie stalo, rimtas ir susi
kaupęs, jis ir skaitė. Pradžioje 
buvo nuobodu, bet paskui pa
tiko. Pasakoje kalbėjo apie tris 
karalius, kurie keliavo į tolimą 
miestą. Taip jis būtų prasėdėjęs 
iki rytmetinių varpų, kurie pa
prastai jį pakeldavo nuo stalo 
valandėlei prigulti, jei ne vie
nas nuotykis.

Kambario kampe stovėjęs lai
krodis keistai sukleksėjo, ir 
profesorius pažvelgė. Jis pa
matė keistą reginį. Duris pravė
rė mažytis tamsiaveidis žmoge
lis ir, pasistatęs kopėtaites prie 
laikrodžio, palipęs sustabdė jo 
švytuoklę. Nykštukas tada link
telėjo profesoriui ir tarė plo
nu balsu:

— Šį vakarą laikrodžio ne
reikia.

— Kodėi? Aš lygiai dvyliktą 
nakties numetu batus ir užsi
maunu šliures. Kaip aš dabar 
žinosiu, kada man persiauti?! 
Nušalsiu kojas!

— Šią naktį visame mieste 
sustoja laikrodžiai. Laiką dabar 
matuoja tik žvaigždės! —ma
žasis žmogus linktelėjo ir išė
jo, pasiėmęs kopėtaites.

Profesorius Barzdelė įširdo, 
piktas nušlapsėjo prie laikro
džio ir norėjo pasupti švytuok
lę, bet ji nejudėjo.

— Nesvarbu, —atsipūtė jis, 
šluosdydamasis pliką galvą. — 
Žinau visas žvaigždes ir jų ke
lius, tiksliausiai užsimausiu šliu
res.

Jis sėdosi prie stalo ir skaitė. 
Su pirmu puslapiu atėjo neri
mas: o gal jau dvylikta nakties, 
ir jis nušals kojas?

Pažvelgė pro langą. Danguje 
keistai mirgėjo žvaigždės, lyg 
būtų kažko persigandusios. To
limam bokšte suskambo var
pas, ir profesorius susimąstė.

Į bažnyčią jis niekada nėjo, 
nes neturėjo laiko, — reikėjo 
skaityti knygas. Nešventė ir jo
kių švenčių ir nežinojo, kad že
mėje yra Kalėdos, Velykos. Bet

KALĖDŲ 
jis gerbė bažnyčias ir senus vie
nuolynus, nes jie turėjo var
pus, kurie pabudindavo iš jo 
minčių. Tada jis išgerdavo pie
no stiklą, suvalgydavo pyragai
tį arba priguldavo.

Dabar nenorėjo nei valgyti, 
nei gerti. Vakaras buvo nese
niai prasidėjęs, o varpas vis 
tiek skambėjo. Porfesorius pa
krapštė barzdelę ir vėl grįžo 
prie knygos, nenorėdamas vel
tui leisti laiko. Už kelių sakinių 
vėl užkliuvo mintis: o gal šei
mininkė turi laikrodį? Atsikė
lęs nužengė prie durų ir susi
laikė, prisiminęs mažąjį žmogų, 
kuris sakėsi sustabdęs visus 
miesto laikrodžius.

Profesoriaus šeimininkė buvo 
tokia pat sena, kaip ir jis, ir 
gyveno gretimame name. Apie 
ją sklido baisios kalbos kad ji 
raganaujanti. Barzdelė daug bu
vo skaitęs apie raganas ir jų 
burtus ir jai kartą tarė:

— Aš neturiu laiko tokiems 
žaidimams, Jei tu nori, gal $ 
skraidyti ir siausti, bet man ne J 
trukdyk!

Šeimininkė dažnai vartydavo 
jo knygas, uostydavo buteliu
kus ir kažką maišydavo. Kartą 
ji maloniai nusišypsojo ir pra
bilo:

—Aš galiu pagaminti tokį 
vaistą, kad tu būsi jaunas. Ar 
tada vesi mane?

Profesorius Barzdelė atsakė:
— Aš neturiu'laiko būti jau

nas, neturiu laiko vesti žmonos. 
Prie mūsų vartų sėdi elgeta, 
jis tikriausiai nori būti jaunas....

Šeimininkė perpyko ir dau
giau nesiūlė jokio skystimo. Ji 
tarėsi slapta suvirinti ir įduoti 
tokių vaistų, kad jis ne tik at
jaunėtų, bet ir mestų knygas. 
Profesorius tai nujautė ir šei
mininkės privengė. Pats gami
nosi valgį ir tik šį vakarą lei /> 
jai iškūrenti krosnis. Dabar pas 
ją užeiti būtų pavojinga.—nu
sprendė jis ir grįžo piie stalo.

Dar puslapio neperskaitė, kai 
jį nukrėtė drebulys. O gal jau 
artėja dvylika, gal reikia atsi
nešti šliures? Nežinodamas, ku
ri dabar valanda, jis atidarė 
langą. Dangus aptrauktas pilkš
vais debesėliais, tik viršum sto-

VAKARO NUOTYKIS
go kažkas švietė, ir jis negalėjo
gerai matyti.

Neliko kito, kaip išeiti į gat
vę ir pažiūrėti Į žvaigždes. Pik
tas, kad veltui gaišta, jis užsi
vilko apsiaustą, užmaukšlino 
šiltą kepurę. Ir vos subildėjo 
laiptuose, kaip prasivėrė greti
mo namo langas. Ten pasirodė 
jo šeimininkė. Profesorius net 
persigando, pamatęs jos atkiš
tus du priekinius dantis, piktas 
akis, susuktą plaukų kuodą.

— Ir kur tu eini? - paklausė 
ji piktai. —Pas mane pareng
tas stalas!

Profesorius pakrapštė barz- 
zdą. Ji kalta! Ji moka burti! Ji 
atsiuntė tą mažytį žmogelį laik
rodžiui sustabdyti, kad vėliau 
pas ją užeičiau. O jei atstumsi 
jos žodžius, nužengsi į gatvę, 
ten peršalsi ir susirgsi. Tada 
neišsisuksi iš jos slaugymo. Ta
da Įduos vaistų, ir tu būsi jau
nas. O kas tada? Nebus laiko 
knygom!
Piktas jis nusisuko ir nulinga

vo į vartus. Gatvės pusėje kaž
kas sujudėjo prie sienos prisi
glaudęs. čia visada stovėjo el
geta, atkišęs delną. Profesorius 
praslinkdavo pro jį, bet da
bar ištraukė pinigėlį ir įsprau
dė į delną.

— Čia dažnai praeina mano 
šeimininkė, mirktelk jai. Ji pa
darys tave-jaunu. Tada nebūsi 
veltui gyvenęs.

— Aš esu jaunas, — atsakė 
balsas iš tamsos. — Ir aš nevel
tui gyvenau.

Profesorius krūptelėjo ir pa

Čiame gale tasai mažytis žmo
gus su Lopetaitėmis.

sios nakties, kada žvaigždių 
žvaigždė, pakilusi nuo Betlie-

—Tai pasaka, pasaka! — su
šuko profesorius. — Tai jūsų 
burtai, bet jūs manęs nepaver
sk jaunu.

— Tu gi esi jaunas. — tarė 
mažasis žmogus, — tu matei 
tai, ką turėjai seniai matyti, ir 
esi tik savo pradžioje! Sėskim 
prie stalo, šį vakarą mes turi
me būti visi drauge!

— Sėsk, mielasis, — kvietė 
šeimininkė, — ir bent šį vaka-

žvelgė i tamsų kampą. Išvydo 
jauną gražų veidą, kažkur ma
tytą veidą.

— Ačiū už auką, man jos rei
kia! — tarė anas iš kampo.

B— Bet tu pakalbėk su mano 
šeimininke, ji trukdo man lai
ką, — atsakė profesorius ir nu
ėjo, užsivertęs apykaklę.

Į gatvę krito purus baltas 
sniegas, ir viršum jo namo nie
ko nesimatė. Bus geriausia nu
žengti iki katedros, —mąstė 
jis. Ten yra aukštas bokštas, 
jis skiria debesis. Ten galėsi pa
matyti žvaigždes.

Gatvę gerai pažino, nes čia 
gyveno jo siuvėjas. Dabar jo 
langai švietė. Profesorius Bar
zdelė sustojo, išvydęs keistus 
reginius. Viename kampe degė 
papuošta eglutė, švietė daugy
bė žvakelių, kitame kampe 
žaidė jauni ėriukai. Profesorius 
pasipiktino. Ant sienos kabėjo, 
žirklės, kurios kirpo jo apsiaus
tą. šios žirklės turėjo būti mu- 
zėjuje po stiklu, nes jos tokios 
garbingos ir garsios, jos raižė 
medžiagą garsiausiam profeso
riui. Dabar jos kabo ant sienos, 
o aplinkui ėriukai, ožiukai! 
Tvartas!

Jis daugiau manęs nematys. 
—nusprendė rūstus profesorius 
Ir čia iškritęs purus sniegas. 
Iš čia iškritęs purus sniegas. 
Net jo bokštas pabalęs. Manda
giai jis kilstelėjo kepurę, kaip 
darydavo prieš kiekvieną bokš
tą, nes jis turėjo varpus, ir ap-

APLINKUI žaidžia i

Profesorius nebeišlaikė, pri
šoko prie nykštuko ir paklau
sė: kuri valanda.

— Netrukdyk. Eime kartu 
ir žinosi Idiką.

Procesija su giesmėm įžengė 
Į katedrą, kuri ūmai nušvito lyg 
būtų stiklinė. Suskambėjo var
peliai, suošė vargonai, pakilo 
smilkalų dūmai. Visi suklupo 
ties nedidelėm ėdžiom, iš kur 
sklido skaidri šviesa.

— Tegu linksminasi mano 
miestas, — tarė tasai, kurio 
veidą jis matė prie vartų, — 
nes šiandien gimė Kristus; te
gu linksminasi visi, nes sutr-

rą matyk, kad nesu ragana.
Profesorius Barzdelė pasi

žiūrėjo į savo šiltas šliures, į 
stalą, apkrautą valgiais, ir at
sisėdo šalia šeimininkės. Prie 
šais šypsojosis juodasis pasakų 
karalius.
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PROFESORIUS persigando, pamatęs jos atkiltus dantis, piktas akis. Į kuodą susuktus plaukus..

riukai ir ožiukai.

jaus, pasiekia kiekvieną namą.
— Apie tai aš niekur ne

skaičiau! — pyktelėjo profeso
rius.

— Tu daug ko neskaitei ir 
daug knygų nematei. Be knygų 
dar yra gyvenimas, kur šviečia 
žvaigždė.

—Netrukdyk man, — susi
raukė profesorius- ir žengė prie 
stalo. Ten gi pasaka buvo ne 
knygose, degė skaidri vaško 
žvakė.

Duryse susijuokė ir jo šeimi
ninkė. Ji nebeturėjo dviejų at
sikišusių dantų, susukto kuo
do. piktų akių.

— Čia buvo gražus jaunikai
tis, — tarė ji. — Jis kalbėjo, 
kad šitame kambaryje maža 
šviesos ir daug vienumos. Jis 
užtiesė stalą, o man įspaudė į 
delną keistą pinigėlį. Jis pažiū
rėjo į mano akis taip šiltai, 
taip jaukiai, kaip niekas iki 
šiol į mane nežiūrėjo, nes aš 
juk negraži ir sena. Tada iš
girdau keistus balsus, kurių iki 
šiol neradau burtų knygose. 
“Šį vakarą Kalėdos," — kalbė
jo tasai, kurio aš nepažįstu. — 
kuris turėjo ant galvos žibantį 
vainiką. — "ir jūsų vienatvė 
tegu virsta džiaugsmu."

STEBUKLAI...
Atkeltas iš 13 pusi.)

Ir dideli pinigai, ir sveikata 
Chicagos gyventojam. Esą tai 
moderniausi kanalizacijos į 
taisymai, kurie atsiėjo 400 mil. 
dol.

6. San Francisco Oakland 
tiltas.

Dar 1923 buvo pripažinta, 
kad tiltas per 12 kilometrų į- 
lanką neįmanomas. Uolos po
dirvis, į kurį atsiremtų tilto pa
grindai, yra tik po 60 metrų 
dumblo sluoksniu. O dar ir že
mės drebėjimai pasitaiko.

Kas tada atrodė neįmanoma, 
lygiai po 10 metų buvo įvykdy
ta. Tiltas pastatytas už 75 mil. 
dol. Ilgiausias pasaulio tiltas.

7. Colorado akveduktas (van
dentiekis).

Jis yra tarp Hooverio užtvan
kos ir Los Angeles miesto. Iš 
Hooverio užtvankos visas Kali
fornijos pakraštys gauna van
denį. Bet vandenį atvesti iki 
Los Angeles nejuokai. Pirmiau
sia reikia jį pakelti 493 met
rus į viršų. Nuo ten jau leisti 
ir pumpuoti toliau 390 kilomet
rų. Reikia pumpuoti per pačias 
žiauriąsias žemelės dykumas. 
Tam padirbti 89 kilometrai be
toninių vamzdžių, kuriuose ga
lėtų traukinys riedėti. Toliau 
101 kilometrų betoninis kana
las. kuriuo galėtų ir laivas 
plaukti. Kiti 148 kilometrai yra 
turtelis, kuriuo taip pat galėtų 
tekėti ne tįk vandenėlis, bet ir 
ištisi traukiniai. Tai buvęs pats 
sunkiausias darbas tokį tunelį 
pastatyti.

Inžinieriai tuos nuostabius 
darbus padarė. Padarys ir dar 
nuostabesnių. Tik sielų inži
nieriam mažiau sekas: žmogus 
nedaug ką pagerėjo per tuos 
laikus nuo pirmų Kalėdų iki 
paskutinių.

M.


