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MANO PRAKARTĖLE -KALĖJIMO KAMERA
Vokietijoje praėjusio karo 

metu, 1944 vasario 21, Bran
denburge buvo pasmerktas mir-

grandinės. Bet aš noriu aukoti žančių. Tikiuosi, Kristaus taika 
ir savo gyvenimą, kurį skyriau bus man paguoda ir Jo malo- 
Kūdikėlio tarnybai, nes Jisai nė —mano džiaugsmas.
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ii ^nužudytas dr-anane HpirkoNeturtu jokio kartumo. Visa do mumyse džiaugsmą, gyvybę,, 
pakeliu kantriai, kaip Dievas grožį. Didžioji Šviesa, didesnė, 
žmones yra mokęs. Viliuosi, 
kad mano maldos ir maldos ki
tų bus išklausytos ir aš galėsiu ją spindulį savo Sūnų, kuris 
vėl giedoti Gloria prie Viešpa
ties altoriaus.

Tau linkiu Kristaus malonės, 
kad būtum stiprus ir galėtum 
su manim gerti karčiąją mirą, 
kurią Dievo meilė mums patei-

krauju' Srauniomis ” gailesčio 
ašaromis plausiu savo nuodė
mes ir kaltes, kurių dėmės 
manyje dar paliko.

Taip, tik su tokiu dvasios 
nusiteikimu artinsiuosprie Pra- 
kartėlės. Tikiuosi Dievo malo
nės padedamas švęsti šiemet 
Kalėdas su tokiu dvasios susi
kaupimu, kaip niekada savo 
gyvenime. Manęs nevilios jokie 
skanėstai, man nešvies žvakės kia. Žinoki, esu visą laiką su 
ir man nekvepės eglės. Net 
Mišių auka man užginta. Am
žinąja savo šviesa, tikiuosi, ma
ne praskaidrins Kūdikėlis Jė-

IhOALIS

Kūčių prasme
SEKDAMI tėvų papročius,su-_ 

sirenkame Kūčių vakarą prie 
bendro stalo, simbolizuojančio 
šeimos altorių. Ties juo mes 
atnaujiname tą vidinį ryšį, ku
ris sieja mus tarpusavyje ir 
su mūsų Dievu. Šį šventą va
karą, kai viešpatauja išorinė 
tyla, prabyla mūsų širdys, šau
kiasi viena kitos, viena kitai 
atleidžia, viena kitai linki ge
riausių vilčių. Ir vargo pasto
gėj ir tremties namuose, kur 
šventų jausmų taip maža, vis' 
dėlto pajunti kažką šventą, 
kažką paslaptingą.

Šį vakarą susikryžiuoja ties 
mumis šviesa dviejų pasaulių 
— kosminio ir virškosminio. 
Saulė, praėjusi savo slenkstį, 
lyg atgimsta, diena iš dienos 
skleidžia daugiau šviesos, gim-

STASYS YLA Vakarienės stalą ir Betliejaus 
ėdžias. Piotke’ė kalba apie Kū

liau. Jie mato pasirodančias nu tapusią duoną, šienas — 
naujas žvaigždes, girdi giedant apie Kūnu tapusi Žodį. Tiedu 
angelus, klauso gyvulių — šie Dievo persiesybinimo primini- 
kalba žmonių kalba, ragauja mai guli ant vieno Kūčių sta 
paprastą vandeni, o jis virtęs 
vviiu, prisiliečia daiktų ir šie

lo, kaip gilioj krikščionybės se
novėj ant vieno altoriaus gu- 

atverįa ateities duris. Kūčios* Įėjo šalia vienas antro Ostija 
ir Evangelija — gyvoji Duona 
irgyvasis žodis.

sas Marija Wachsmannas. Na
cių laikais jis buvo Greifswal- 
do (Mecklenburge) klebonas ir 
vietos universiteto studentų 
dvasios vadovas. Jaunimas di
džiai jį mėgo dėl jo drąsumo, 
tvirtumo savo tikėjime, skaid
rios dvasios ir optimizmo. Na
ciai koliojo, pajuokė, tardė; pa
galiau įmetė į kalėjimą ir nu
žudė. Iš kalėjimo yra parašęs 
keletą laiškų.

Tokių laiškų, rašytų suimtų
jų ir pasmerktųjų mirti, atsi
sveikinamųjų laiškų, yra su
rinkta ir daugiau iš 1933-1945 
nacinės priespaudos ir tikin- žus Eucharistijoje, ir sušildys esi vienintelis žmogus, 
čiųjų persekiojimo. Jie yra iš- išganomąja savo Mede. Kalbė- svyravęs nė valandėlei. Gausios knri11Ac
leisti atskira knyga vardu “Tu siu breviorių taip lėtai ir susi- palaimos Tavo širdies plaki- . . ’ .. Mokytoju,
mane aplankei naktį” (Du hast teikęs, kad jausčiau saldumą mui! Ak, mūsų širdis apveja sulru es> UC1^0S’ 31 .
mich heimgesucht bei Nacht). kiekvieno žodžio. Daug skaity- erškėtiiiis kančios-vainikas, ne- ^esa L naują

, Naktis simboliškai išreiškia bu- siu Sv.. Rašte ir kalbėsiu ro- aMalomas!”. dvaslą ar buslm!»
• ’ yusias tamsias naciško slėgimo ~ 

dienas.
Kun. Alfonso M. Wachsman- 

no laiškas, imtas iš tos knygos, 
yra rašytas laukiant šviesios, ' r/Krinti kosminė šviesa apreiškia nūn mūsų dienų. Daug kas iš krikš-
dieviškos nakties —Kristaus
Gimimo Jis rašė- Po kelių dienM (Kristui gi- damiesi esą už visus karalius

' mus) iš Chaldėjos atvyko trys protingesni, atrado prieš kelias
Išminčiai ir suklaupė prieš Jė- dienas gimusį kūdikėlį, kuris

negalėjo nei paklausti, nei
(Nukelta į 11 pusi.)

Tavimi, maldauju Viešpaties, 
kad Tau atlygintų Už visa, ką 
esi man dėl meilės ir ištikimy
bės padaręs ir tebedarai. Tu 

nesu-

TRYS IŠMINČIAI
GIOVANNI PAPINI

. Esu dideliame rūpės- zų.
tyje, kaip Tu praleisi šventą- Gal būt, atvyko iš Ekbata- 
jį vakarą. Kristaus Gimimo nos, gal nuo Kaspijos jūros 
šventėje 1897 netekome tėvo, krantų. Jų kupranugariai su 
o po dviejų metų taip pat Ka- prie balnų prikabintais pilnais 
ledose atsiėmė Dievas mūsų maišais vandens perėjo Tigrą 
mylimąją motiną. Šiais metais ir Eufratą upių seklumomis ir 
tu netekai brolio, kuris iš visų brido didžiulėmis nomadų smė- 
žmonių žemėje Tave labiausiai lio dykumomis, apeidami Mir-
mylėjo.

Mano aplinkoje šventė yra 
aiškiai aprėžta — kalėjimo ka-

ties jūras.
Nauja žvaigždė panaši į ko

metą, pasirodanti dangaus erd- 
meros. Dar niekada taip var- vėse pranešti pranašo užgimi- 
gingai nesiklaupiau prie Pra- mą ar * cezario mirtį, atvedė 
kartėlės, kaip šiais metais. Man juos ligi Judėjos. Jie atvyko 
viskas yra atimta: namai, gar- pagarbinti karalių ir rado men- 
bė, gyvenimas. Bet aš klaupiuo- kūose vystykluose, tvarte pa- 
si prie Prakartėlės, kurioje gu- guldytą. Kūdikėlį.
Įėjo Tasai, kuris neturėjo kur

dar

Beveik tūkstantį mteų už 
galvos priglausti, ir nors buvo juos anksčiau į Judėją iš Rytų 
Draugas savos tautos, vis dėlto atvyko karalienė, ir taip pat at
buvo pasmerktas mirti, kad sa- sivežė su savim dovanas: auk- 
vo Aukos krauju neštų išgany- są, kvepalus ir brangius akme- 
mą savo tautai ir visai žmoni- nis. Ji rado soste didelį kara

lių, vieną didžiausių karalių,
Prie Prakartėlės aš dedu sa- kitados viešpatavo Jeru- 

vąsias dovanas: alkį ir šaltį, žalėje, ir iš jo išmoko to, ko 
vienišumą ir užmarštį. Mano niekas jos negalėjo išmokyti. . 
vienintelės puošmenos yra tik Išminčiai, priešingai, many-

jai .

ii Kalėdų Šventėse

ŠIRDINGAI SVEIKINAME VISUS PRANCIS

KONŲ GERADARIUS IR tf. ANTANO GIMNAZI-

JOS RĖMĖJUS.

TĖV. JURGIS GAILĮUSIS, O.F.M.

Provincijolas ir Rektorius

už saulę — Dievas, praėjus lai
kų slenksčiui, išsiunčia lyg nau-

gimsta žmogumi ir neša dvasi
nį persikeitimą, o su juo — 
ramybę, laimę, meilę.

Laikų “pervartos visuomet at
žymėtos persikeitimų paslap
tim. Gimimo slėpiniai lydi pe
rėjimą iš nebūties į laikinę bū
tį, -mirties slėpiniai — išsine- 
riant iš laikinumo į amžinybę. 
Atgimimu, pilnu žavumo ir mis
tikos, paženklintas persilauži
mas į pavasarį; palydimas va
saros atsisveikinimas. Ir istori-

pasidaro paslapčių vakaras.
Prie bendro stalo susirenka 

šį vakarą žmonės, prie stalo, 
vienintelio savo rūšim metuo
se. Sis stalas nėra iš kasdieny
bės. iš paprastumos. Ne kūnui 
pastiprinti, ne jam pradžiuginti 
jis skirtas. Plotkelė, neraugin
ta, duona, kviečiai, žuvis — tai 
valgiai iš pašvęstų puotų. Ir 
giesmės, kurios aidi prie to 
stalo, ir maldos, kuriomis pra
dedama ši puota, ir rimtis, ku- jos nesuprantamos ir, sakytum, 
ri lydi "dalyvius,i—pobūvį 
apsupa šventumo‘skraiste.

STALAS Kūčių vakarą mena 
puotą, vykusią kitados Mokyto
jo mirties išvakarėse ir pali
kusią persiesybinimą į vienin
telį istorijoje ir labiausiai pa
slaptingą. Toje puotoje papras
ta kviečių duona virto paslap
čių Duona, kuri maitino dau
giau dvasią nei kūną. Ir per 
tris šimtmečius po, to būreliai 
žmonių rinkosi į nuošalius na
mus, į katakombas ir, sėdę už 
bendro stalo, laužė tą duoną 
— dvasinės vienybės ženklan, 
vienybės tarpusavy ir su jų

DVI PASLAPTYS — kalėdi
nė ir velykinė — savo esme 
yra tos pačios. Tai, kas įvyko 
prakartė’ėje. ir tai. kas vėliau 
paskutinės vakarienės salėje, 
yra tas pats šviesos spindulys, 
tik dviejose spektro spalvose. 
Išskirti jų. žiūrint visumos, ne
galima. Viena be antros būtų

hėpatefsinamdš. Kaip meteoro 
švystelėjimas, būtų buvęs Die- 
važmogio atėjimas, jei Jis ne
būtų įsikūnijęs kitais pavida
lais. Tai. kas prasidėjo giminiu, 
turėjo būt atbaigta eucharisti
niu persiesybinimu.

Sakėm: Kūčios —paslapčių 
vakaras, o nūnai matom — jos 
ir vienybės vakaras. Bent mū
sų Kūčios sujungia dvi didžią
sias mūsų religijos paslaptis — 
gimimą ir eucharistinį persiesy- 
binimą. Jos sujungia į vieną ir 
žmonių širdis, nes ir žmonių 
vienybė yra didi paslaptis. Kaž
kas nepaprastai jautraus ir 
švento riša širdis. Kai pats ne
bežinai, kas ėmė ir pertempė

BETLIEJAUS angelas, detale 
Franccsco di Gio.-g!o Mar 
(1-539-1505) paveikslo.

Plotkele, kuri iš 
lankai mūsų namus, 
širdis atlaidumui ii 
leisk nūnai laužyti tave, kaip
savo širdies dali, ir dalintis su 
likimo broliais.

mažystės 
ir atveri 

meilei,

Plotkele, kuri šį vakarą eisi 
per tūkstančius ir tūkstančius 
mano brolių rankų, visuos pa
saulio kraštuos sudėtų ant Kū
čių stalo, neaplenk ir mano ar-tas plonąsias gijas, kai žmogus ,

Nūnai šių puotų niekur ne- pats pasidarai bejėgis atmegsti . I,ems’’iąn^ s ® °
berasi pasaulyje, tik pas mus tą ryšį, kuris tave sieja su bro- JT^*ne ** ?a9- a* *r *r
ir artimuosius katalikiškus mū- nais jr Dievu, tada ateina die- ty6e,/ neS aS 'r ,,e esame v,e’
sų kaimynus. Kažkas perkėlė na su šienu iš žemės ir su per- na'
jas iš amžių glūdumos, iš krikš- keista Duona iš dangaus ... (Stutthof, 1944 m. Kūčios)

KŪČIOS yra tokia laikų per- čionybės lopšio Į mūsų kraštą
vartos šventė. Kosminė ir virš- ir išlaikė per šimtmečius ligi

ką ar buvusią.

KOKIA KALBA JĖZUS KALBĖJOsavo pergalės paslaptis. Žmo- čioniškųjų Vakarų apgaili, kad 
gaus viltims prasiveria nauji jų Kūčios, palyginus su mūsų, JĖZUS, kaip žinome, gimė kurčią nebylį tardamas: “Epha-
gyvybės paslapčių pasauliai.
Penki žmogaus pojūčiai —, tie
kasdieniški ir..tikroviški pojū
čiai — jaučia daugiau ir gi-

nebesusiriša su pirmine krįkš- Betlėjuje, augo Nazarete. Vie- tha!”, kas aramėjiškai reiškia 
sumai pasirodė jau visai su- “Atsiverk!”. Aramėjiški žo- 
brendęs, per 30 metų; mokė džiai yra raka (reka) — k vai? 
Palestinoje, iš kurios niekur lys (Mat. 5, 22), ųorban — do- 
nebuvo išvykęs. Abu tėvai, Ma- vana (Mork. 7, 11), kepha — 
rija ir Juozapas, buvo-žydai, uola (Jon. 1.42), rabbi (rabbu- 
Bet žydai tuo metu jau nebe- ni) —mokytojas (Jon. 1, 38), 
kalbėjo senąja hebrajų kalba. Messias — Pateptasis, Golgo- 
Nuo tos savo kalbos buvo at- tha — Kaukuolįų vieta, Pas- 
pratę Babilono nelaisvėje. Heb- sah —Velykų šventė ir k. Kai 
rajų kalba liko tik sinagogose 
Šv. Rašto skaitymam. Ją gerai 
mokėjo Rašto žinovai. Liau
dis kalbėjo aramėjiškai. Ta 
kalba buvo Jėzui gimtoji.

Mato evangelija taip pat bu
vo rašyta aramėjiškai, -o kitos 
trys — graikiškai. Tačiau Ma
to evangelijos išlikęs tiktai 
graikiškas vertimas. Vis dėlto 
randame evangelijose aramė- 
jiškų. žodžių, ir kaip tik tokių, 
kurie liudija Jėzaus, šneką. An
tai, Kapernaume prikeldamas 
iš mirusiųjų Jairo dukterį Jė
zus tarė: “Talitha qumi” (Mork. 
5. 41), kas aramėjiškai reiškia: 
“Mergaite (tikriau, dukrele), 
kelkis”. Morkus pasakoja, kaip

čionybe.
Mūsų Kūčios yra vienintelė 

iškilmė, sujungianti Paskutinės

N
A;
fe- < '

kurie iš tų žodžių turi jau heb
rajiškas formas.

Jėzus taip pat gerai mokėjo 
hebrajų kalbą. Iš Luko evan
gelijos žinome, kad būdamas 
vos 12 metų, lankė Jeruzalę ir 
ten atsiliko nuo tėvų. Marija 
ir Juozapas susirūpinę rado 
“jį šventykloje, sėdintį moky
tojų tarpe, besiklausantį jų ir 
juos beklausinėjantį. O visi, 
kurie girdėjo jį. stebėjosi jo 
išmanymu ir atsakymais” (Luk. 
2. 46 - 47). Ir vėliau Jėzus daž
nai rėmėsi Senuoju Įstatymu, 
primindamas, kas buvo apie 
Jį pranašauta arba žmonėm į- 
sakyta laikytis.

Jėzaus laikais Palestinoje.
Dekapolės krašte Jėzus išgydė (Nukelta į 10 pusi.)

Kristaus Gimimo Šventėj*
MIELIEMS MŪSŲ SKAITYTOJAMS. BENDRA

DARBIAMS IR RĖMĖJAMS LINKIME SKAIDRAUS

KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR GERIAUSIOS SĖKMĖS r*

NAUJAIS METAIS

DARBININKO" REDAKCIJA

IR ADMINISTRACIJA

DIEVO MOTINĄ, skulptūra i* gotikos laikų.
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DARBININKAS

Šypylose Kalėdose ir
Naujuose Metuose

V. jUsifflajpyiųo parapijos, Maspeth, N. Y. 
kįphnnas ■ ir vikarai

Msgr. JONAS BALKŪNAS
Kun. P. LEKEŠ1S 
KUN. PR. BULOVAS

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ

PROGA
Nuoširdžiai sveikiname visus pa
rapijiečius bei pažįstamus ir lin
kime DIEVO PALAIMOS.
Msgr. Ignas Kelmelis
Švč. Trejybės Parapijos Klebonas

Kun. P. Totoraitis
NEWARK, N. J.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU MIELUS PARAPUIEfelŪS, 

linkėdamąfl gausios Dievo palaimos,

Šventų Kalėdy
I*

Naujų Mėty
Kum NORBERTAS PAKALNIS, 
Apreiškimo parapijos klebonas 
Brooklyne *

SAVO PARAPIJIEČIAMS

Kristaus Gimimo Šventėje
ir

Naujuose Metuose
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džiugių Kalėdy 
ir 

laimės Naujuose Metuose 
LINKI

Philadelphia, Pa.

Kun. JUOZAS G. ČEPUKAITIS

klebonas

L

KOKIA KALBA JĖZUS* KALBĖJO
(Atkeltas iš 9 pusi.) nių santykių vėliau pradėjo iš- 
miestuose, buvo dar pla- stumti graikų ir lotynų kalbos.

~................. ’ ’ ara-

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO PARAPIJIEČIUS 
IR LINKI GAUSIOS DIEVO PALAIMOS

r

KUN. JUOZAS A. ALEKSIŪNAS

Angelų Karalienės parap. klebonas
l 
r
L

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS KUNIGAI

NUOŠIRDŽIAI LINKI MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS

Linksmu Kalėdy ir

: ypač
t'čiai vartojama graikų kalba. Ją Palestinoje ją nuslopino
: kalbėjo pirkliai ir žydų švie- bai apie 700 metų po Kristaus.
i suomenė, - o taip pat Palestiną f - .
i valdę Romos aukštieji valdinin- Damaską tik trys kaimai (Džub
> kai. Jėzus su Pilotu, Romos vie-
i tininku, kalbėjo be vertėjo.

Manoma, kad kalbėjosi graikiš
kai, nors > Pilotas, rodydamas, Kada Kristus gimė, tiksliai 
miniai nuplakta Jėzų, kreipę- nežinome. Nežinomi nei metai, 
sis lotyniškai: “Ecce homo!”

—Štai žmogus! (Jon. 19,5).
Ant kryžiaus buvo padėtas pa-

; rasas lotyniškai, graikiškai ir
hebraiškai. Tai rodė, kad buvo 
taikytasi daugiau prįe rašto 
žmonių, mokėjusių,^ ^skaityti.
“Paklydusios Izraelio avys”, ku-

Ligi mūsų dienų išliko apie

Adin, Malula ir Bacha), kur 
žmonės dar kalba taip, kaip 
buvo kalbėjęs Jėzus.- Galima 
tos gyvos kalbos pasiklausyti 
ir net išgirsti patarlių, kurios 
suminimos evangelijose. .

KADA KRISTUS GIMĖ?

Laimingų Naujy Mėty

žinojęs, kad Kristus yra jau
nesnis.

Iš Luko evangelijos žinome, 
kad Marija ir Juozapas ėjo įsi
rašydinti Betlėjuje, Dovydo 
mieste. Gyventoją surašymas 
Romos imperijoje bdvo įsaky
tas ciesoriaus Augusto (Luk. 
2,1-7). Tasai surašymas pasibai
gė 746 metais nuo Romos įkū
rimo, bet buvo pradėtas anks- 

_ • .... x čiau. Nėra žinios, ar Marija irtus nuo Romos įkūrimo. Bet T . , . , .. . .. . i_, ... * Juozapas lauke paskutiniųjų šutai yra klaidinga. r

t ‘

Šv. Kalėdom ir Naujais Metais
KUN CLARENCE A. BATUTIS, klebonas

Bt. Rev. Msgr. IGNAS F. VALANČIŪNAS

Šv. Kazimiero parapija

Philadelphia, Pa.
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Kun- J. GURINSKAS f
Kun. J. PARANSEVIČIUS į
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NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS PARAPIJIEČIUS
SULAUKUS

Švėny Kalėdy ir Naujy Mėty

Patersono Šv. Kazimiero parapijos
Klebonas ir Vikaras

Kun. JONAS P. KINTA
Kun. V. DEMIKIS

gjlt ana eateĮĮiPjaBaacBĮMĮauaauaaJSijBito

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
Keamy, N. J.

kunigai sveikina ir linki džiugių

nei mėnuo, nei diena.
Metus pirmasis apskaitė vie

nuolis Dionizas Exiguus, romė
nas. Jisai šeštame amžiuje po 
Kristaus gimimo pasiūlė ir pas
kui visų..buvo priimta istoriją 
dalyti į dirfaikotarpius: prieš 

rių Jė^ buvo atėjęs gelbėti, Kristli ir Kristaus. Kristaus 
buvo paprasti žmonės, kalbėję §lmimui jįsai nustatė 753 me- N žinios ar ir
aramejiskai ir nemokėję jokia 
kalba nei skaityti nei rašyti.
Kas buvo toįi aramėjų kalba?

Aramėjų ir hebrajų kalbos 
yra giminaitės; priklauso tai 
pačiai semitų kalbos grupei. 
Tai gali paaiškinti, kodėl žy
dai nuo hebrajų kalbos leng
vai persimetė į aramėjų.

Aramėjai, semitų tautelė, iš 
rytinių dykumų atsikėlė prie 
Viduržemio marių ir įsikūrė 
apie Damaską. Savo didesnės 
valstybės neturėjo, bet visiem 
artimiesiem Rytam davė savą
ją kalbą kaip tarptautinę. A- 
ramėjiškai buvo kalbama ir su- 
sirašinėjąma tarp Kaspijos jū
ros ir Egipto, kai apie 600 
metų prieš Kristų išstūmė ba
biloniečių kalbą. Dėl.to ir žy
dai. grįžę iš Babilono nelais
vės. jau buvo tai kalbai pasi
davę.

Aramėjų kalbą iš tarptauti- nebūtų daręs, jei būtų tikrai

rašymo metų ar tą pareigą at- 
Gerai žinoma, kad Erodas Di- likti keliavo anksčiau. Vienu 

dysis, kuris kėsinosi nužudyti žodžiu, Jėzus gimė 7-8 metais
Betlėjuje gimusi Jėzų, išžudy- 
damas nekaltus vaikus, mirė 
750 metų pavasari. Vadinasi, 
Kristus tais metais jau buvo 
gimęs. Dionizas Exiguus pavė
lino Jėzaus gimimo apskaitymą 
bent trejais metais.

Nėra taip pat Įrodyta, kad 
Trys * Karaliai atvyko Jėzaus 
lankyti tais pačiais metais, kai 
Jisai gimė. Erodas Didysis li
gi Trijų Karalių apsilankymo 
nieko nežinojo, kad Betlėjuje 
gimė Tasai, kuris valdys Izrae
lį (Mat. 2. 1-12). Manoma, kad 
galėjo praeiti apie pusantrų 
metų, kol Trys Karaliai atvyko 
Erodas, kaip žinoma, buvo pa
liepęs išžudyti Betlėjuje vaikus 
ligi 2 metų. (Mat. 2.16). Jis to

Mėnuo ir diena, kada Kris
tus gimė, tebelieka nežinomi 
— visai negalima nustatyti. Nė
ra tam jokių aplinkybių ir da
vinių. Dabartinė Kristaus Gi
mimo šventė gruodžio 25 pra
dėta švęsti tiktai 336 metais po 
Kr. gimimo Romoje. Remtasi 
ne kokiu padavimu, bet tuo, 
kad Romoje buvo švenčiama 
senoji pagoniškoji “Nenugali
mos saulės” (Sol Invictus) šven
tė. Saulė vėl gręžiasi, diena il
gėja. Romėnai tai šventė su 
krykštavimu ir džiaugsmu.

Krikščionim Dievo Sūnus, 
atnešęs žmonėm išganymą, yra 
“tikroji šviesa, kuri apšviečia 
kiekvieną žmogų, ateinantį į 
pasatriį”, (Jon. 1,9).
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krupnikėlio ... Padėk ir duo
nos: naminės, piklevotos ir py
rago. .. atidaryk marinuotų gry
belių ... o kur auselės su barš- 

Juk jis ža- tukais, šližikai?
Aš tuo tarpu užsidėsiu savo 

fraką ir lakuotus pusbačius. Tu 
irgi neužmiršk pasipuošti tik 
ką siuvėjos atnešta suknele.

kada nieko neprisimena. O juk Ir taip lauksime visų susiren- 
sakiau jam išeinant: “Neužtruk, kant ... (Skausmingai nusikva-

stalas, pora aplūžusių kėdžių, pareik anksčiau, sėsime drau- toja). Cha, cha, cha ... (vėjo 
. .. staugimas jam pritaria).

Agota: (Susimąsčiusi dairosi), bą lietuviškai?
Lauksime? Ko lauksime? Mes 
visų užmiršti seniai, išvaryti iš 
savo namų ...-(Uždengusi ran
komis veidą verkia).

Kostas: (švelniai). Nepyk, Ago-

Vargingos trobelės vidus 
tamsus ir aprūkęs. Ant sienos 
kabo nedidelis Dievd Motinos 
paveikslėlis, keletas apnešiotų 
skudurų ant vinies. Viename 
kampe stovi pilku apklotu už
dengta. Kitame kampe duonke
pis pečius. Priešais nedidelis 
langelis. Jo vienas stiklas iš
muštas ir užkištas skudurais. 
Viduryje neuždengtas medinis

kas negyvų bičių spiečius, aud
ros genamas. Kad bent Kostas 
būtų jau sugrįžęs, o jis kaip 
tyčia kaž kur užtruko. Per
šlaps, peršals .
dėjo šiandieną anksčiau parei
ti, juk jis žino ... žino, kad 
šį vakarą Kūčios. (Nepatenkin
ta). Ak, tas mano vyras, nie-

Prie pečiaus suolelis, ant ku- ge prie Kūčių stalo’ 
rio stovi aplamdytos skardinės. (Vėjas dar stipriau staugia pe-

Palubėje kabo žibalinė lem- čiuje). Brrr, kaip šalta ... šla- 
pa aprūkusiu gaūbteliu.

Pečiuje šnypščia malkos ir 
stovi katilėlis, kuriame verda 
bulvės.

Čia gyvena Agota (60-ties me
tų amžiaus) moteris su savo vy
ru Kostu g?0 metų amžiaus). 
Agotos veidas raukšlių išvago
tas, bet dar energingas ir in
teligentiškas. žili plaukai kuo
du susukti ant pakaušio. Ji ap
sisiautusi pilku vatinuku, iš
blukęs lopytas sijonas, kojos 
apsuktos autais, vyžomis apsia
vusi.

Kostas išėjęs į kolūkį dar
bams.

- — Lauke temsta, vėjas Švilpia

pios malkos nešildo, tik šnypš
čia ... Vėjas traukia pro visus 
plyšius. (Pataiso užkištą lange
lyje skudurą). Bet aš vistlek 
patiesia stalą savo kraitine 
staldengte, eglės šakelę turiu, 
ir kaž kur, kaž kur dar yra 
plotkelio gabaliukas. Tuoj jį 
surasiu (Ji pritupia ir iš po lo
vos ištraukia medinę dėžę. Ati
dariusi ištraukia plotkelį. Tuo 
tarpu kaž kas smarkiai Lenkia 
durimis ir įeina Kostas. Agota 
išsigandusi pakiša dėžę po lova).

Agota: Jėzau, Marija, čia da
bar kas?

Kostas: Labas vakaras, motin. 
(Trepsi kojomis purtydamas 

dūmtraukyje ir tranko langinę, sniegą).
Agota vaikšto kambaryje 

trindama rankas. Ji prieina ' 
prie langelio.

Agota: Koks vėjas; kaip pus
to... Sutemos gula aplink, ir 
pro langelį nieko nebesimato, 

' tik mirga; mirga lyg milžiniš-

ni tuos, kurie gerai gyvena, 
mingi ir sotūs, bet tu 
šai Julytę ... Juk mūsų 
jau dešimts metų tolimoj 
tremtyje. Prie kokio stalo ji sč 
di šį vakarą, su kuo laužia plot 
kelį? (Verkdama) Kas žino... 
ar ji gyva?

. Kostas: (Atsikosėdamas, dre- 
- bančiu balsu). Taip, taip.
kutinės žinios apie Julytę te
buvo prieš tris mėnesius iš Ka
ragandos.

Agota: (Verkia). Ir jei šį ya- 
karą pas mus taip šalta, tai 

.. (Susimąsto). Mūsų kaip ten Karagandoj, Vargše, 
_ Kas žino, ar jie kal- 

. 0 gal jie ne
bemoka tėvų kalbos? Kaip tu 
manai, Agotėle?

(Girdisi tolimi bažnyčių var
pai).

Agota: (Liūdnai). Tu prisime-

tėle, pajuokavau be reikalo. 
Bet kas gi mudviem beliko?— 
Tik prisiminimai ir kartus juo
kas, kuris užslopina didžiąją 
gėlą.'Sėsk čia prie manęs ar
čiau, Agotėle ..'. (Abudu sėda
si prie stalo vienas greta ki
to). Vaikai mus pamiršo. Jie šį 
vakarą sėdi prie apkrautų sta
lų Šiltuose kambariuose 
džiaugiasi kalėdinėmis dovano
mis ... Jie' kalbasi su savo 
draugais puošnūs ir nerūpes
tingi ... Jų vaikai — mūsų 
anūkai, šoka aplink mirgančią 
eglaitę 
anūkai

Švč. Trejybes parapijos kunigai

Šv. Kazimiero parapijos kunigai
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„ Agota: * Kostai, ačiū Dievui,“ 
kad parėjai! ... Mesk greičiau 
tą peršlapusią kiaurą rudinę, 
mesk vyžas. Štai sausi autai, 
apvyniok kojas ... Imk mano 
vatinį, užsimesk ant pečių. (Pa
deda vyrui nusirengti, kojas 
nuauti).

Kostas: Palauk, palauk, mo
tin, neskubink taip, duok atsi
kvėpti.

Agota: Taigi, atsikvėpk, tik 
nesėdėk šlapiom kojom, peršal
si.

Kostas: Kad tu. motin, vis 
kaip mažu vaiku rūpiniesi. Ar
gi aš pirmą kartą peršlapęs? 
Argi aš jau taip susenęs, kad 
pats nebeapsitvarkysiu? ... Juk 
ne vaikas esu. Duok geriau 
karštos bulvienės užsrėbti. (Sė
dasi prie stalo).

Arrigo Bedeschi prieš praė- Agota: (dengdama stalą stal
dengte). Taigi nebe vaikas tu.., 
O juk rodos dar taip neseniai 
aplinkui trepsėjo vaikų kojy
tės šviesiuose šiltuose kamba
riuose ... Ar meni Kostai, ko
kį gražų butą mes turėjome 
Kaune? ...

Kostas: Hm, hm.,. Kur čia 
neprisiminsi. (Pyktelėjęs). Bet 
nepradėk verkšlenti. Geriau pa
sižiūrėk. ką atnešiau švenčių 
priedo. (Ištraukia iš rudinės ki
šenių maišelius ir ryšulėlį, vis
ką padeda ant stalo).

Agota: Du maišeliai grūdų, 
tai — du kilogramai, maišelis 
kukurūzų — vienas kilogra
mas, ir (nustebusi) ... O kas 
čia?

Kostas: Pasižiūrėk, tik atsar
giai. kad nesudužtų.

Agota: Silkė! ... Tikra silkė! 
Kostai, šiais metais mes turėsi
me tikras Kūčias. Aš ir. plot- 

Senukas nebaigė. Įsižiūrėjęs kelio gabaliuką maldaknygėje 
pažino savo sūnų ir pravirko.

Buvo nuvežtas viešbutin, o 
paskui išrūpintas leidimas iš
vykti Prancūzijon, Paryžiun, 
kur sūnus buvo gerai įsitaisęs.

Kas tamsta 
toks būsi?

Lietuvoje senieji žmonės sa
kydavo, kad negalima elgetos 
iš namų vyti, nieko nedavus, 
nes gali būti, kad elgetos rū
bu prisidengęs vaikšto Ponas 
Dievas ir bando žmonių širdis 
kiek jos yra gailestingos.

Italijoje atsitikor truputį ki
taip.

jusį karą išvyko svetur uždar
biauti. Namie paliko senukas 
tėvas. Turėjo jį atsiimti įsikū
ręs, bet užėjo karas, o paskui 
krito bombos. Namai buvo su
daužyti. Tėvas dingo. Jokie ieš
kojimai nieko nedavė. Buvo 
laikomas žuvęs.

Praslinkus šešiolikai metų, 
Arrigo Bedeschi su žmona ir 
dukrele lankė gimtąjį kraštą. 
Važiuodami automobiliu, susto
jo Rovigo miestuke užkąsti. Ei
nant i restoraną prie durų pa
stebėjo elgetą, prašantį išmal
dos. Norėjo jau praeiti, nieko 
nedavę, kai Arrigo kažko krūp
telėjo: elgeta buvo labai pana
šus į jo tėvą.

—Ar tamsta kartais nepa
žįsti Fortūnato Bedeschi, 
Mazorno? — paklausė.

— Tai aš! — atsakė senu
kas. — O kam manęs reikia?...

iš

MIŠKE LazJij^ apylintctjs. Lie-uvoje.

ir medžiaginius

nebuvo karaliai, 
ir Persijos kara-

radau.
Kostas: Na, matai, motin. 

Tai dar sparčiau. Padėk mūsų 
gražiausias lėkštes, sidabrinius 
peilius ir šakutes ... Trejų de- 

(D.) vynerių grafinėlio neužmiršk.

(Atkelta iš 10 psl.) 
atsakyti: kūdikėlį, kuris paū
gėjęs turėjo paneigti medžiagi
nius turtus 
mokslus.

Išminčiai 
bet Medijos
lių mokytojai. Karaliai valdė 
tautas, o išminčiai mokė ir va
dovavo karaliams. Aukų atna- 

' šautojai. sapnų aiškintojai, pra
našai ir vadovai jie vieni te
mokėjo kalbėtis su Ahura - 
Mazda. Geruoju Dievu, tik jie 
vieni težinojo ateitį ir likimą. 
Jie savo rankomis užmušdavo 
žmonėms kenksmingus gyvu
lius ir prinokusiems laukams 
paukščius. Apkuopdavo žmonių 
sielas ir laukus: jokia aulfa ne
buvo Dievui maloni, jei ^ie jų 
rankomis paaukota, nė vienas 
karalius nebūtų galėjęs, su jais 
nepasitaręs, pradėti karą. Jie 
laikė dangaus ir žemės paslap-

vargše tu mano dukrele... Dėl 
jos labiausiai man skauda šir-' 
dį...

Kostas: (švelniai glausda
mas žmonos galvą prie savo* 
krūtinės). Neverk, motin. Jau! 
ir taip giliai išvagoti tavo vei-j 
dai nuo kasdienių ašarų, rūpės-’ 
tyje nubalo tavo juodos kasos: 
Neverk, Agotėle ... šiandieną' 
pasaulis džiaugiasi Kristaus už' 
gimimu, Nušluostyk ašaras.' 
(Pralinksmėjęs), štai ir mes tu ' 
rime Kūčių stalą, bulvienės ir 
silkutę. Ir kaip mainosi tavo i 
kraitinės staldengties baltumas , 
žibalinės šviesoje, tarpe tų ap- > 
rūkusių sienų. Padėk galvą ant į 
mano peties. Juk aš dar su ta- > 
vim, tu ne viena ... >

Agota: Ak, Kostai, Kostai... į 
(gailiai verkia užsikniaubusi ant į 

vyyro peties). į
(Tuo tarpu tyliai prasiveria L 

durys, ir įeina Julija. Ji apie 3G i 
metų amžiaus, suvargusi, labai • 
išblyškusiu veidu. Rankoje 
šulėlis, lazda ... Toks pat 
kas vatinukas ant pečių, 
triušusi skara ant galvos, ant ! 1 
kojų veltiniai. Vietoj sijono kaž = 
kas panašu į pakulinį maišą ‘ 
rudos spalvos. Ji sustoja prie ; 
durų, apsidairo). = «

Julija: Garbė Jėzui Kristui...
Kostas ir Agota: (Pašoksta ! 

nuo stalo). Per amžių amžius... ’
Kostas: Viešnia?... O mes ’ 

negirdėjom kaip ji įėjo ... ' ’
Agota: Viešnia pas mus. Išl 

kur? Prašom, prašom... t
Julija: (Puldama prie moti-* 

nos) Mama! «
Agota: Julyte! ... (Apsikabi-I 

na. glaudžiasi prie dukters), g
Kostas: Julytė ... Duktė .. .| 

Iš Sibiro? |
(Už scenos pasigirsta didin- ■ 

ga giesmė. Ji stiprėja ir tols- i 
ta)- -: s *

Agota: (Paleisdama dukterį). į 
Kostai, kurk greičiau ugnį, s 
kąisk vandenį ... (Vėl puldama i 
prie dukters). Julyte, dukrele ' 
brangiausia, mesk vatinuką. Ne, ! 
ne, aš pati tave nurengsiu, kaip! 
seniau, kai tu buvai mažytė .. .8 
(Paėmusį įduktere galvą į ran-| 
kas). Du6fe’ įsižiūrėti į tavo akis, = 
tavo veidą ... Ar aš nesapnuo- ! 
ju? Julyte, Julyte, prisiglauski ! 

r^prie manęs stipriai, stipriai..' 
~ } prisiglaudžia prie '
motinos krūtinės). Taip ... Ju-f 
lyte prie mano širdies ... t

Kostas: (Prieidamas prie duk-t 
terš ir paliesdamas jos petį).f 
Julyte, pasakyk aiškiai tėveli.. .į

Julija( (Apkabindama tėvą), f 
Tėveli, brangus tėveli, leisk iš-f 
bučiuoti tavo suvargusias ran-f 
kas ... (bučiuoją tėvo rankas).*

Kostas( (labai susijaudinęs). ' 
Taip, tikrai Julytė sugrįžo. Jr ' 
viena mūsų nepamiršo ... Ap- '

pil-j 
ap-i

prieš tą, kuris jų žodžių ir 
skaičių išmintį pakeis nauja 
Meilės išmintimi.

Išminčiai Betliejuje reiškia 
senuosius mokslus, pripažįstan
čius apreiškimo tiesą, išmintį, 
nusilenkiančią prieš nekaltybę, 
turtą, paskleidžiamą po neturto 
kojomis.

Jie aukoja Jėzui tą auksą, ku
rį jis pamins po kojomis, ne 
tam jie aukoja, kad vargingo
ji Marija galėtų kelionėje juo 
pasinaudoti, bet jau- iš kalno 
nusilenkdami Evangelijos žo
džiam: parduok, ką turi, ir ati
duok vargšams. Ne tam. auko- vaizda ją išsaugojo sunkioje ne- 
ja smilkalą, kad juo užtrenk- dalioje, mūsų paguodai ... (Ap- 
tų tvarto dvokimą, bet kad jų siverkia). ' 
liturgija jau pasibaigė, ir smil- Agota: Tai ir tu ištižai, tė- 
kalai ir kvepalai jų altoriams vai. Duok čia greičiau vatinu- 
nebebus reikalingi. Aukoja mi- ką, apsiausk Julytės pečius. Ji 
ra, įnirusiems balzamuoti ski- juk sušalusi tokioje ilgoje ke- 
riamą. nes žino, kad šitas kū-. lionėje, tokioj pūgoj ... 
dikėlis mirs dar būdamas jau- Julija: Nereikia, tėveli, va-

tis, mokslo ir religijos vardu nas’ ir kad dabar šypsai* jo tinuko. Tu pats sušalsi, reuma- 
motinai kvepalai bus reikalin- tas kankins ...
gi jo kūnui bakamuoti.

Majestotiškuose karalių ir rėsi. Nuo šios valandos viskas 
kunigų rūbuose suklaupę ant išnyko. Aš nieko nebijau. Aš. 
drėgnų tvarto pakratų jie, ga- kad ir septyniasdešimtį varau, 
liūnai, mokslinčiai ir pranokė- bet dar stiprus, Julyte...
jai aukoja patys save kaip pa- (Glostydamas Julytės galvą 
šaulio klusnumo užstatą. labai švelniai). Julyte... dukry- 

Jau Jėzus gavo visas tas tei- te ...
sės. kurios jam priderėjo. Iš
minčiams išvykus/’Jį pradeda tu mano lepūnelė ... 
persekioti tie. kurie neapkęs 
Jo ligi pat mirties.

Ii knygos "Kristau* Istorija" 
Vertė dr. P. Mačiulis

jie vadovaudavo savo tautai. 
Būdami žmonių tarpe, kurie gy
veno medžiaginiu pasauliu, jie 
atstovaudavo jų dvasinę dali.

Tad teisingai buvo atvykę nu
silenkti prieš Jėzų. Po gyvulių, 
vaizduojančių medžiagą, po pie
menų. žmoniją primenančių, ši 
pastaroji pajėga — Išmintis — 
priklaupia prieš Betliejaus ė- 
džias. i

Senoji Rytų kunigų kasta nu-1 
silenkia naujam Viešpačiui.^ 
kuris savo skelbėjus pasiųs į| 
Vakarus; išminčiai klaupias*

Kostas: Ką čia reumato žiū-

Agota: Tokią kelionę pakėlei.

Jullja: Taip, mamyte, mano 
kelionė buvo labai ilga. Visa 
Sibirą mačiau. Daug pergyvė-

(Nukelta į 12 psl.)

. . Ji
Rt Rev. Msgr. JONAS J. AMBOTAS, klebonas į;' h f r

į r

Kun. BR0N1S BENESEVICII
Kun. JUOZAS DILLONAS

. Hartford, Co n.

ŠIRDINGAI SVEIKINU VISUS PARAPIJIEČIUS,

SULAUKUS

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų

t- 
į 
1 'S

Rt. Rev. Msgr. MYKOLAS J. URBONAS į

Šv. Juozapo parapijos kkbonas j.
K .1
į .t r r' r

Dubois, Pa.

Giedraus Kalėdų džiaugsmo

LINKIME VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Šv. Kaziimero parapijos kunigai

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS

Kun. KĘSTUTIS R. BALCYS

Amsterdam, N. Y.

SVEIKINU SAVO PARAPIJIEČIUS SU

Šv. Kalėdų ir Nauj Metų

šventėmis

Rev. JONAS J. SCHARNUS
Šv. Onos parapijos klebonas

Jersey City, N. J.

r r r r r r r r r t r r r r r r
į

i

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų
proga

r

linkime visiems parapijiečiams Dievo palaimos

Kun. JONAS BAKANAS, klebonas

Kun. MYKOLAS J. TAMULEVIČIUS

į;r
į

i L

Worcester, Mass. ’
- • .

Džiugių šv. Kalėdų ir

laimingų Naujų Metų

LINKIME VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Šv. Kazimiero parapijos kunigai New Haven, Conn.

Kun. JUOZAS J. MATUTIS, Klebonas
Kun. JONAS RIKTORAITIS

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS

Šv. Kalėdų proga
Šv. Juozapo parapijos kunigai

Kun. ADOLFAS GRADECKAS, klebonas
PAULIUS SABULISKun.

Kun.
Kun.

ALBERTAS KARAIJS
WALTER A. VICHAS

Waterbury. Conn,

1 įr
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| A MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

| To Ali Our Lithuanian Costumers and Friends

FIRST FEDERAL SAVINOS
& LOAN ASSOOATION

:- J

• Your Savings Ęays 3*/0% Dividend 
and are Insured up to $10,000

' ' ' ' ' ' ’ - •

300 E. 8th Ave^ Homestead, Pa. • 406 RinggoU St. McKeesport, Pa.
008 Milkų- Ave^ Clairton, Pa. •851 Braddock Avė-, Breddock. Pa.

GROJA MAŽIAUSIU SMUIKU
Berlyno vienas laikrodinin

kas, Martin Zahl, mėgsta dirb
ti mažus muzikos instrumentus, 
kurie groja taip puikiai, kaip 
ir dideli. Jis padarė net tris 
smuikus, vieną 21,5 cm, ant
rą 16,6, trečią — 12,5 cm. Pa
tį mažiausią vos gali į rankas 
paimti, bet ir su juo galima 
groti, kaip ir su dideliu.

nas medis duoda smuikui gra
žesnį balsą.

Padarė jis ir kitokių mažų 
instrumentų — mažą pianiną, 
kuris lengvai telpa ant valgo
mojo stalo; klarnetą, armoniką.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINNGŲ NAUJŲ METŲ

linkime lietuviams kostiumeriams
BETLIEJAUS

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINNGŲ NAUJŲ'METŲ

IR DRAUGAMS

ALEXANDĖR’S

• šiam mažiausiam smuikui 
panaudojo 300 metų senumo 
-medį. Jo apatinė dalis yra kle
vo, viršus —pušies, šis se

Paveiksle matome Kalėdų 
metu koncertuojant visą jo šei
mą. Pats laikrodininkas, Martin. 
Zahl, groja mažuoju smuiku, 
žmona mažu pianinu, vienas 
sūnus maža koncertine citra, 
antras — armonika, duktė — 
klarnetą.

SUPER MARKET
Stores

HOMESTEAD • BRADDOCK
MONROEVHLE

DUQUESNE

linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

West Homestead Baking Company
Cakes, Pieš, All Assortments of Cookies, 
Wedding & Birthday Cakes a Specialty

Bakers of Quality White Bread 
Delivered daily from oven to home 

Plant & Store

467 W. 8th AVENUE, W. HOMESTEAD, PA
HO 1-1296®

SEASON’S GREETINGS

COMMUNITY PHARMACY
Siek Room SuppliesPrescriptions

815 ANN STREET HOMESTEAD, PA.

Phone, HO 1-3442

SEASON’S GREETINGS

MORRIS GRINGERG’S
Wome&’s and Children’s Wear since 1805

309 EAST 8th AVĖ. HOMESTEAD, PA.

■m gamina ■mamona*

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ

AL. LUTHERAN
Distributor of all Local and Premium Beers

1410-12-14 SHFLIN ST.
Phone: HO 1-3133

HOMESTEAD, PA.

SEASON’S GREETINGS

HILK’S FURNITLRE
Your Home Should Come First

320 E. 8th AVENUE HOMESTEAD, PA.
HO 1-2228, HO 1-2229

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINNGŲ NAUJŲ METŲ 
Telephone HO 1-0372 Mal. Tzamouzaikis, Owner

Capitol Cleane r s
TAILORING — ŠAME DAY SERVICE

8th & McCture MunhalI, Pa.
m* **«*»» «*>■* ■*«»«*

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ

JOSEPH A. PROKOPOVTTSH
FUNERAL HOME

Mr. Albert Savolskis, Assistant 
AMBULANCE SERVICE

431 NINTH AVENUE MUNHALL, PA.
Phone: HOmestead 1-226"

ŽVAIGŽDE
(Atkelta iš 11 pusi.) I 

nau, daug iškentėjau, bet kada | 
radau takelį į jūsų trobelę, nu- | 
tilo gyvenimo pūga, ir aš pa- | 
stebėjau danguje pirmą žvaigž- | 
dėlę, kuri man nusišypsojo.

Kostas: Betlėjaus žvaigždė ‘ 
atvedė tave, dukrele, į tėvų l 
glėbį. j

Julija: Tik ji, tik ji buvo ma- į 
no viltis. I

Agota: (Įsižiūrėdama į dūk- I 
"fers veidą). Pražilusi mano dūk- I 
relė, veidai nubalę ir juodose I 
duobėse švyti mėlynos akys... I 
(Glausdama" dukters galvą) Kiek 
vargo, kiek didelio vargo paty- I 
rei, mano kūdiki. Kad bent aš I 
būčiau prie tavęs ... Ir už ką? I 
Už kieno kaltę?

Julija: šaltoje Karagandoje I 
sunkūs medžių stuobriai palai
dojo mano jaunystę. Nyko ma
no jėgos, nyko sveikata. Tik 
vieno troškimo, tik vienos vil
ties neįstengė išnaikini many- | 
je Sibiro šalčiai — aš taip troš
kau dar kartą jus pamatyti. 
Tuo gyvenau ir dieną ir nak
tį, metų metais ... Kai anks
tyvą pavasarį grįždavo paukš
čiai, aš klausinėjau jų, ką jie į 
matė mano, tėvynėje... Įsiklau- I 
siusi į šimtmečių eglių ošimą, ' 
aš lyg girdėdavau jūsų dūsavi-

į?'M^

į mus atneštus vėjo ... O rude- 
i nį, kai klykdamos gervės skri-
; do į vakarus, aš su jomis siun- Motiejus yra skrajojantis 
: čiau jums savo širdies ilgėsi... pirklys, šiame krašte vadina- 
: (Atsidusdama). Taip praėjo de- roas “salesmanas”. Po ilgesnės 
i šimts metų. keliones kartą žmona nugirdo

jį per miegus minint SalomėsAgota: Dešimts metų ...
Kostas: Dešimts metų šalčio var<^a.^ 

ir alkio paskyrė mano mergai- ; 
tei, bet už ką? Už ką? (Pyk
telėjęs). O tu, motin, verkšle
ni, kad gauni į dieną vieną 
kilogramą grūdų ... Juk tau ne
reikia miškuose medžių versti.

Julija: Nepyk', tėveli. Ačiū 
Dievui, kad išsaugojai mamytę 
sveiką. Tik jos išgyvenimai taip 
giliai įrašyti jos veide ... (Bu
čiuoja motinos veidą). Bet vis
kas liko praeityje. Dabar aš 
jums padėsiu, aš dar turiu jė
gų. (Pralinksmėjusi). Papasako
kit man, kur Milda, kur Sta
sys su hnona? Ar jie gyvi?

J. ABRAMA.VICIUS — savininkas

Laikome alų, degtinę, vyną ir užkandžius 
Atvažiavę į Braddock’ą, Pa., užeikite pas mus 

322 SIXTH STREET BRADDOCK, PA.

t<^*ma*a*e^*t^»S^t3nn****«*e>B*>!*lll*>**

Linkime linksmų. šv. Kalėdų -ir laimingų Naujų Metų . 
“BEST IN STYLES FOR MEN” — Over Globė Shoe

BRIDGEWATER WORKERS 
COOPERATIVE AŠSOC., Ine.

BRIDGEWATER, MASSACHUSETTS

Telephones: OWen 7-6911, OWen 7-6980

1
* SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ
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LAIMES NAUJUOSE METUOSE

SAMULIS FOOD CENTER
111 AMES STREET

f
BROCKTON, Mass.

APIE VYRUS IR MOTERIS

—Kokią tu ten Salomę per 
miegus minėjai? — ryte pa
klausė žmona.

— Arklių lenktynėse ėjau la
žybų už arklį, kurio vardas Sa
lome.

Po kelių dienų jis vėl pra
buvo kelionėj apie savaitę 
ko. Grįžęs klausė žmoną, 
nėra laiškų.

—- Ne, laiškų nėra, bet 
arklys kelis kartus skambino 
telefonu.

lai-
ar

tas

— Ne, bernuži, nevedęs.
— O ar ilgai čia gyvensi?
— Gal savaitę, dvi ... O ko

dėl tu klausi?
Vaikas pasižiūrėjo į poną, 

pasižiūrėjo į mamą ir garsiai 
tarė:

— Mama, ko dar paklausti?
Uošvės namuose

Po auto katastrofos keleivis 
atgavo sąmonę ir paklausė:

— Kur aš esu?
—Tamsta esi savo uošvės 

namuose. Esi laimingas žmo
gus.

—Ar tai jos nėra namie?
Rinktinės mintys

J
Clothiers

f 36 HIGH STREET BROCKTON, MASS.

n TAYMOR’S
FAMOUS MAKE SHOES

A. Taymor Shoe Company
47-53 MONTELLO ST.

Telephone: JUniper 3-7600
BROCKTON, MA$S.

GORDON & JACOBSON

530-44 8th Avenue
CHRYSLER and PLYMOUTH

MunhalI, Pa.
Phone: HO 1-3600

Dėdė Jonas ir mama
Vasarvietės užkandinėje sė

dėjo jauna moteris, našlė su kojos batus, reiktų pastatyti 
Agota: Jie gyvi ir laimingi, penkerių metų sūneliu. Vaikas paminklą.

Jie visi užjūriuose. Milda ište- staiga pakilo, priėjo prie sky- 
kėjusi, turi gerą vyrą, pasitu- rium sėdinčio pono, apsuko ap- 
rinčiai gyvena. Neblogiau ir link ratu ir priešais sustojęs 
Stasiui... vaikučius augina. Jie paklausė:
mums karts nuo karto parašo, — Kuo tu vardu, dėde? —Jei vyras ger pusryčius

skaito laikraštį, užuot kalbėjęs 
0 tu? • su žmona, tai tik dėl to, kad

Kostas: Taigi, taigi... žada. —Kaziukas ... O ar tu, dė- tikisi rasiąs laikraštyje ką nors
Julija: Kaip gerai, kad jie pa- de J°nai, vedęs? įdomaus.

sitraukė laiku. Tepadeda jiems
Dievas ir toliau. (Linksmai). 2

• Vet ir mes dabar esame lai- | MALONŪS AMŽINIEJI NARIAI, 
mmgi, nes mes kartu ir po de- | GERADARIAI, RĖMĖJAI IR BIČIULIAI, 
šimties metų vėl sedame drau-

žada kada nors siuntinį atsiųs- — Jonas; bernuži, Jonas 
ti . ‘ *

ge prie Kūčių stalo. Tėveli, 
' laužk plotkeli!

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ
(Galingai gaudžia varpai ir 

kalėdinės giesmės).

U

' PAUL’S SUPER MARKET
PAUL YUTZ, savininkas

4332 GREENSPRING8 AVĖ, WEST MIFUN, PA.

Kirpykloje klientas sėdo į ' 
kėdę ir paprašė jį nuskusti. ' 
Bte pamatęs skutiko rankas ne
iškentė: .

Tek 1-9534

| 805 Ravine St MunhalI, Pa.
į 860 E. 8th Avė. Mnnhall, Pa.
g 100 Whitecker St. Vhftacker, Pa.

i — Ei, meister, argi su to- 
g kiom purvinom rankom tu ma-*

HO 1-1278 i ne skusi?
HO 1-9362 j — Atsiprašau, bet šiandien 
HO 1-9163 | dar niekas nebuvo atėjęs gal-

■»*»*»*» vos plauti.

— Moteriai, kuri nusiperka 
pirmus pamatuotus ant savo

— Daugumas vyry dėl to 
taip greitai pasensta, kad nori 
ilgiau žmonas išlaikyti jaunas.

_lietuviai Tėvai Saleziečiai, sveikindami su Kalėdų 
šventėmis, praneša, kad lietuvuį saleziečių padėtis vie
nuolyne prie-Cedar Lake, Indiana, lapkričio mėn. 17 d. 
raštu atstatyta ir pastoviai garantuota.

Saleziečių generolas grąžino lietuviams visas teises: 
Šiluvos vietovę pavedė lietuvių saleziečių vadovybei, pa
liko visas veikimo teises lietuviškoje visuomenėje, šiltai 
pritaria lietuviu saleziečių planui ten pastatyti Šiluvos 
Dievo Motinos šventovę ir skatina tai greičiau padaryti.

Tad lietuvių saleziečių, jų geradarių, rėmėjų bei bi
čiulių bendru darbu ir pastangomis papuošime Amerikos 
žemę didinga Šiluviskės Dievo Motinos — Ligonių Svei-
katos — švenove. kurios statybą artimiausiu laiku ir
pradėsime.

1959 m. Kalėdose

1
r

BEST WISHES FOR CHRISTMAS

and

THE NEW YEAR

JONĖS & VINING, INC.

J. V. LAŠT MANUFACTURERS

BROCKTON, M ASS

»*«r»«»w*w»sne***»»»******«e««t*t**«**»»w*«

COMPLIMENTS OF

PHANEUF HOSPITAL

FOUNDATION, INC

680 NO. MAIN ST. BROCKTON. MASS.

i*«ie«Rr«*W***0!e«*^*»**»^e«*«e**««*****»*!e«nr«»*»*!**!*WHa(r



DARBININKAS

Dovana Kalėdom atėjo iš a- 
napus uždangos — knyga. Kny
ga yra vardu “Girioj aidi šū
viai”. parašyta P. Kutkos.

Permėtei akim ir randi — 
tai bolševikinių partizanų veik
la Utenos apskrityje 1942-1944. 
Pradeda pasakoti nuo to, kaip 
1942 iš Maskvos buvo atgaben
ti ir nuleisti parašiutais Ute
nos kompartijos sekretorius 
Kutka su kitais partiniais vei-Intais partiniais vei- 

- —kėjais; kaip jie mezgė ryšius 
su vietos gyventojais, pjaustė 
telefonus; sprogdino traukinius 
ar automobilius, užpuldinėjo 
vokiečius, terorizavo seniūnus, 
užpuolė kalėjimą ir paleido ka
linius ir tt. Baigia 1944 antra 
okupacija, kada pagrindinis vei
kėjas Kutka vėl atgauna val
džią apskrity, o jo artimiausi 
du bendradarbiai žuvo, susidū
rę su lietuvių partizanais, kurie 
buvę ir gausesni ir geriau gink
luoti.

Nors knyga pavadinta “par
tizano atsiminimais”, bet tai 
nėra tik atsiminimų pasakoji
mas. Tai sovietinių partizanų 
išgarbinimas. Vaizduojant jų 

^patriotizmą”;: pasiaukojimą 
“liaudies” reikalam, žmonių 
prisirišimą prie jų ir tt., sie
kiama sudaryti sovietinių parti
zanų kultą. Kad jų vaizdas bū
tų herojiškesnis, juodinami “na
cionalistai”; juodinamas nepri
klausomos Lietuvos gyvenimas,

LIETUVOS PARTIZANŲ ATMINIMĄ BOLŠEVIKAI STEN
GIASI UŽTEMDYTI. KURDAMI BOLŠEVIKINI PARTIZANŲ 
KULTĄ.'

tirštinami dažai vokiečių oku- ] 
padjos grobimui ir žiaurumam. ■

Tačiau beaukštindama sovie
tų partizanų ir komunistų reikš
mę Utenos apskrity, įsimeluoja 
knyga iki to, kad ima pasakoti, 
jog 1942 į vokiečių paskelbtą 
mobilizaciją nenuėjęs nė vienas 
vyras. Kodėl? Ogi dėl to, kad 
partizanai ir komunistai pa
skleidę lapelius ir paveikę vi
suomenę. Utenos apskrities 
veiklą pažįstantieji su šypsniu 
skaitys tuos pasigyrimus. Ute
nos apskrities pogrindžio dar
bo veikėjai čia turės dar vie
ną pavyzdi, kaip komunistai 
“nusavina” ne tik svetimus na
mus ir laukus, bet ir svetimus 
darbus ir juos priskiria sau. 
Ano meto veikėjai liudija, kad 
tuo metu Utenoj komunistinių 
lapelių buvo labai nedaug, o vi
suomenės opinijai prieš mobi
lizaciją vadovavo patriotinės re
zistencijos laikraštėliai ir atsi- 
šaukimai.

Knyga stengiasi parodyti, 1 
kis sunkus gyvenimas buvo i 
priklausomoje Lietuvoje, 1 
ima ir pralenda vaizdai, iš 1 
rių išvada susidaro priešin 
Pvz. pasakoja, kad ūkininl 
Kemeikis, Kutkos giminė ir

lininkas, netaip jau blogai gy
veno: turėjo prieš karą 10 -ha, 
“gyveno vidutiniškai, bado ne
kentė ir darbo svetur neieško
jo”. O kaip turėjo badauti vo
kiečių apiplėštas kaimas, matyt 
iš to, kad tas partizanas 'Kut
ka pas Kemeikį šveitė "pasida
žydamas grietinėje garuojan
čius blynus!"

Kutkos knyga apie partiza
nus pažadina atmintyje kita 
knygą — J. Daumanto “Parti
zanai už geležinės uždangos”, 
kuri buvo išleista 1950 Ameri
koje ir vaizdavo lietuvių parti
zanų veikimą prieš bolševikus 
nuo 1944 ligi 1947. Kutkos kny
ga daug kuo primena Dauman
to knygą. Technikos atžvilgiu 
— abiejose knygose pasakoja
ma autoriaus pirmuoju asme
niu. Turinio- atžvilgiu — pana
šiai pasakojami žygiai, panašiai 
kadrų ruošimas, Įsitvirtinusio

Denisovas, Ustinas žeronkovas, 
. broliai Frolovai, jų sesuo Ma-

šenka ir tt. Tai Rusijos rusai 
ar Utenos rusai, kurie dirbo 

na ua to, kad jei Daumantas Maskvai, ne Lietuvai.
pasakojo, kaip lietuviai parti- Mtovikal apie IMuviu* par- 
zanai užminuodavo partizanų .. tonas iš pradžiy stengėsi ty- 
kapus, tai Kutka pasakoja, kaip 
bolševikiniai partizanai minuo
davo raudoną vėliavą; jei Dau
mantas 
distam 
biteliai 
sakoj a, 
esančiai policijai
ginkluoti “aktyvistai” (nors iš vaĄ, sudaryti įo kultą, kad 
tikrųjų aktyvistai buvo paleis
ti 1940 viduryje!); jei Dauman
tas sakė, kad lietuvių partiza
nų daugiausia buvo kilę “iš 
“darbininkų ir smulkiųjų ūki
ninkų klasės”, tai ir Kutka aiš
kina, kad jo partizanų daugiau
sia buvę “valstiečių”.

Tačiau didelis skirtumas dėl 
to, už ką kovojo vieni ir kiti. 
Jis iškyla jau pasekant vardais 
tuos Kutkos partizanus ir jų 
globėjus Utenos apskrityje; 
Eustachijus Dolotovas, Rybako
vas, Levčenka. Lavrenovas, 
Griša Nosovas, Vašia Vasilje
vas, Borisovas, Mališovaitė, La- 
risa Jakovleva, Anuška; arba 
tie valstiečiai, kurie jiem rodė 
globą ir dėjosi su bolševikiniais

nustelb*v lietuvių partizanus, 
kurie yra stipriai gyvi Lietu
vos jaunimo atminime.

“Dovana” iš anapus geleži
nės uždangos atėjo jau iš nau
jo pasirašius “kultūrinių mai- 
nų” sutarti tarp Amerikos ir 
Sovietų .

Amerikos valdžia nekliudė, 
kad Kutkos knyga ateitų iš ana
pus geležinės uždangos. Jei jau 
mainai, tai ar sutarties daryto
jai pasirūpins, kad Sovietų 
valdžia nekliudytų už dovaną 
nusiųsti taip pat. dovaną —nu
siųsti i anapus uždangos ir 
Daumanto knygą? O kitaip — 
koki mainai, jei tėra tik vie
nos krypties kelias!

lĮLJIIJHjftlMOlB-

Linksmy šv. Kaledy ir ~ 
laimingy Naujy Mėty ' ■ . --

- • |

Linksmų šv. Kalėdų
ir

laimingy Naujy Mėty

Rt Rev. Msgr. PRANCIŠKUS V. STRAKAUSKAS,

klebonas

Kun. ALBERTAS ARBACINSKAS

Kun. JONAS DAUNIS

Šv. Kazimiero parapija

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS PARAPIJIEČIUS,

SULAUKUS <

Kalėdų Švenčių
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FROM

MUNRO WATERPROOFING, į
ti575 Park Avenue. at 63rd St.

D ANIE L JONĖS,.INC.

140 Grand Street 
New York City 

CA 6-3400

§«

BRIDGE MOTORS 
2346 Grand Concourse 

New York City 
CY 54343

Bronx. N. Y.
• Paving Contractor 

Established 1862
FA 4-6094

CHARLES HOOP'S . J3 
Reniais of Chairs Tables, Carpets, 

Bazaar Boots, Runners 
61 N. Henry Street 

Brooklyn, N. Y. 
EV 3-7444

SICILIAN 
ASPHALT PAVING CO. 

130 William Street 
New York 38. N. Y. 

CO 7-0930

2280 Westchester Avenue 
Bronx. N. Y. 

TA 2-8913

FOUR STAR MOTORS |
1532 86th Street m
Brooklyn, N. Y. |

TE 7-6000 i

THE SUBURBAN
| Restaurant & Cocktail Loungei

' Food At Its
* Route No. 4, Paramus, N. X.
| HU 7-1159 .

DELTA ELECTRIC, INC. 
38 VVinchester Street 

White Plains 
Ncw York 
WH 9-8921

f MARATHON FOURTH AVĖ. ■
t - CORP.
t Open 24 Hours
« Complete Automotive Service §
l 640Į 4th Avenue GEl 9-5992?.-.
i If busy
8 GE 9-9542 v f

i

| AMERICAN GLORY CAFE
| 39-41 Queens Boulevard

“ Long Island City
| ST 6-9866 -----

VVASHINGTON BRIDGE 
GAKAGE

500 VV^pri81st St. 
N. Y. City 
WA 3-9828

SUBURBAN REFRIGERATION f CO.. INC.
DOM'S SERVICE CENTER S 175 Oranaupum St.

White Plains 
New York 
WH 9-0945

DARBININKAS

The advertisers listed below send the following Christmas greeting to all of our 
. readers. We recommend them to you for dependable service thru-out the year. Keep 
this page handy for future reference whenever you need any tipe of service and 
to remembre the Business men who remembered YOU.

CHRISTMAS PRAYER
On bended knees with hands clasped tight 
With heads boued low—in nraverful! might
We offer humble th?nks to God 
For giving us our daily rod
To walk despite some rocky roads
To carry many, many loads 
And yet to know along the way 
HIS Guiding hand—will shovv the way.
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PARKCHESTER

RUBINSTEIN GRIPSHOLMs
WILLIAMSBURG

RESTAURANT655 5th Avenue
Ėst. 1906

EL 5-2100
PL 9-6260

MU 4-425

t

1
u

Bronx, N. Y. 
TA 3-7700

PATSY MARCONI 
RESTAURANT

Mt. Vemon 
New York 
FA 4-2222

11 E. 32nd St. 
New York City 

MU 4-8269

BYRNES - NOLAN CO.
454 E. Fordham Rd. 

Bronx, N. Y.

GUERNSEY CREST 
ICE CREAM CO. 

Visit Our Retail Dept. 
134 19th Avenue 
Paterson. N. J.

* 
i 
i 
i

š a 324 East 57th Street 
New York City

Fumiture
1 Bridge Street 
Paterson, N. J. 

SH 2-7681

t
S

l I 
l

orrros auto Service 
4180 Hylan Boulevard

GULICK-HENDERSON 
LABORATORIES, INC.
Concrete and Steel Tęst 

and Inspection 
40-46 Lawrence Street 

Flushing 54. N. Y. 
IN 3-1250

k 
t

L. I. McNEILL 
CONTRACTING CORP. 

121 Lafayette Avė. 
VVhite Plains. N. Y.

VVH 9-5905

Staten Island. N. Y. 
Your Texaco Dealer 

"Open 24 Hours 
HO 6-1029

MODERN DRIVEVVAYS 
471 W. VVilliams Street 

Portchester. N. Y. 
WE 9-1785

FRANK R. PASSARO 
. 3 Baras Lane 

White Plains, N. Y.
WA 8-3741

L O UIE ’ S 
ITALIAN RESTAURANT 

187 South Broadway 
Yonkers. N. Y.

YO 9-8821 MOUNT VERNON 
TRAVEL CORP.

8 West Second Street 
Mt. Vemon, N. Y.

MO 8-8888

VICTORIAN HOUSE 
? 67-10 Myrtle Avenue 

Glendale, N. Y. 
EV 6-9090

h 
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PATERSON CYLINDER 
Reconditioning Service 

352 E. 27th Street 
Paterson, N. J. 

LA 3-9275

FAGNONI 
CONSTRUCTION CO. 
75 Mamaroneck Rd. 

Scanda’e, N. Y. 
SC 3-1342

FRASER BROTHERS 
Every Insurance Need 

214 Smith Street 
Pert Amboy, N. J. 

HI 2-3260

MUNRO’S GARDENS 
1498 Woodrow Roa:l 
Staten Island, N. Y. 

YU 4-0842

KEIL ROOFING CORP. | 
Roofing and Metai Work | 
' 1010 Kelly Street g

New York 59, N. Y. | 
DA 9-0820 |

SEVILLE PLUMBING 
AND HEATING 
69 Rosedale Road 
Yonkers, N. Y. 

SP 9-5356

SANCHER
SERVICE STATION .

113 Broadway
Brooklyn, N: Y.

EV 4-9890

1540 Tomlinson Avė. 
Bronx, N. Y. 

TY 2-6600

WALD0RE NURSING 
HOME 

309 W. 86th Street 
New York City 

SC 4-828Q

PATERSON P AŠTRY SHOP 
80 Market Street 
Paterson, N. J. 

MU 4-0979

INCOMPARABLE CUISINE
V O I S I N

HOBBF LAND 
390 Main Street 

Hackensack, N. J.
The Most Complete Toy Store 

HU 7-6123

NICHOLAS PATRELLA
16 Birch Street 
Mount Vemon 

New York 
MO 8-0235

New York City 
N. Y.

REILLY S PRESCRIPTION 
PHARMACY 

2305 Astoria Blvd. 
Astoria, L. L. N. Y. 

AS 8-0614

145 Virginia Road 
VVhite Plains, N. Y.

WH 6-3443

BRUCKNER AUTO RADIO 
878 E. 14th Street 

MO 5-6954 
and

51-01 Northern Boulevard 
Woodside. *L. I., N. Y. 

YE 2-5151

KURT P. SCHMIDT 
33 North Avenue 

New Rochelle 
New York 
NE 6-6212

LEVINE BROS.
JRON WORKS CORP.
955 Sawmill River Rd.

Yonkers, N. Y.
YO 5-3500

LARAN ELECTRONICS 
2580 Boston Road 

Bronx 
N. Y. 

OL 3-4308

CAVALLI’S
SUPER SERVICE STATION 

425 Vanderbilt Avė.
Stapleton, S. I., N. Y.

GI 7-9848

MEIL’S GARAGE 
1300 Corlies Avė. 

Nentune, N. J. 
Emil Fortūnato, Prop. 

PR 4-3344

MAGGIORE BAKERY 
6904 15th Avenue 

Brooklyn, New York 
BE 6-0028 ■

BURBURBAN’S
RESTAURANT

158-06 Northern Boulevard 
Flushing, L. I., N. Y.

FL 9-9000

DE FEO CADILLAC CORP. 
1245 Central Park Avė.

& Palm Road
Yonkers. N. Y.

YO 3-6300
Anthony De Feo

GLEN FLOORS
Jericho Tp„ Syusset 

WA 1-5858
68 Glen St., Glen Cove

INC.
501 5th Avenue 

New York 17, N. Y.
MU 2-2208

KOVAC MOTORS 
Studebaker—Sales & Service 

720 Amboy Avė.
VVoodbridge, N. J. 

ME 4-9781

84 Pell P’ace 
Bronx 64. N. Y.

CI 8-1691 ,

MICK’S SERVICE STATION 
151 Jackson Street 

Paterson, N. J. 
LA 5-9331

WEST SIDE BAKERY 
73 Third Street 

New RocheVe, N. Y. 
NE 2-7174

B
g __ _ ___ _____ „ _________„

__ ZZ___ ■
| MANOR NURSIN HOME 
g rr,-- .------------
i

SHINES RESTAURANT 
421 7th Avenue 

, New York City 
LO 5-3900

e SHORE BAKE SHOP 
436 Pelham Road 

New Rochelle, N. Y.
NE 6-9423

CONSTRUCTION CO.. INC.
Bu ilders—General Contractcrs g 

149 Courtland Street
N. Tarrytown

MEdford 1-7100 ir ME 1-2143 »

CYPRESS CATERERS 
887 Cypress Avenue 

Ridgewood, N. Y. 
HY 7-5100

Weddings, Banquets, Parties
j, JO jas jua g’o s»<a

t
j MILLS CUT STONE CO„ INC.į 
? .. ............... “ 'i

YOUNG’S PHOTO OFFSET į
SERVICE, INC. | 

Complete Offset Printing | 
Rt. No. 17, Paramus, N. J. |

CO 1-5150 j

PILGRIM LAUNDRY 
1102 Prospect Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
SO 8t4567

OR 1-3737 
13 W. Maria St„ Hicksville 

WE 1-2850 
MU*!******************^

HARRY FELDMAN 
Floor Scraping 

106 Trenton Avenue 
Paterson. N. J.

SH 2-2345

t
į CODY CONTRACTING CO. J

1044 E. Tremont Avė., a
Bronx, N. Y. a

TU 7-3806 i
PAUL DUNKELMAN į
Electrical Contractor |

567 E. 19th Street | '<
Paterson, N. J. «

FRIEND •

U

1

ST. GEORGE RESTAURANT 
In Historic Brooklyn Heights

z

IDA'S BEAUTY SHOP 
885 Woodward Avė. 
Queens, L. I., N. Y.

Permament Wawes 
Hair Styling 

EV 2-9432

30 Automatic Lanes 
Open 24 HourS A Day

FRANK & VVALTER
ESSO STATION 

2100 Hylan Boulevard 
Grant City 

Staten Island. N. Y.
EL 1-9629

H

ANDYS BODY 
and

FENDER WORKS
Expert Body & Fender Repairs 

Auto Painting 
188-03 Station Road 

Flushing. L. I. IN 3-4411

BrookJyn's Best For Bovvlir.g >
BAY RIDGE LANES |

8th Avė. bet. 63rd & 64th Sts. | 
) Fine Food E

BOULEVARD CAR WASH i
1600 Hylan Blvd.. į

Dngan Hills
CAR WASH ONLY $1.50 '

No Waiting 1
Thomas Hoga, Prop. ;

BROOKLEA FARM 
and Convalescent Home 

Dr. George W. Henry, M.D. 
King Street

Port Rochester. N. Y. 
WE 9-0333

i
r
? Zeraga & Westchester Avė.

"M

f
t

LUNCHEON 
COCKTAILS 
DINNER

Open Daily and Sunday 
BANQUETS & PARTIES 

in our 400 Room 
Credit Cards Honored 

For Reservations: Michel, 
TEmpleton 8-6490

c
t DAVID K. TUTTLE & ČO., INC. » 
g David K. Tuttle—President J

Insurance M
g 161 Remsen Street g
b Brooklyn. N. Y. ®
f MA 4-5712 4

n

u, j ui n;si.uriv diwmvii oeigiics
Good Food at Sensibie Prices

! ‘ Banquets & Other Sočiai Functionsft
! Adolph White Your Host
i MA 4-5000 or UL 5-7041

■ ■■ - ... ........- ..........

FRED SCHILDVVACHTER 
& SON, INC. 

1400 Ferris Place 
Bronx 61, N. Y-.

Fuel Oil — Oil Bumers 
TA 8-2500-01-02

| MONTE’S VENETIAN ROOM; :
451 Carroll St. (Near Nevins):

Famed for Italian Food j «»******
f Ėst. 1906 - g;
F. 1 '■

P-g TA 3-7700 s

"' f TKI-COUNTY f GINO LUCADARNO & SONS
STORM WINDOWS, INC. | B0WLING BALL SERVICE į Asphalt Paving—Masonry 

440 Walnut Street f 815 Main Street f Genera! Contractors 
« 128 W. Lincoln Avė.

Yonkers. N. Y. » Hackensack, L. I. > Mt. Vernon. N. Y.
YO 8-5577 f DI 2-1890 J mo 7-4666

f a I« V & J AUTO BODY WORKS»
» įs 344 Central Avenue «
| VVhite Plains, N. Y. • |
s h Collision Work Our Specialty g
| WH 8-6305 f
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H -U
RUSSIAN TEA ROOM 

RESTAURANT 
150 W. 47th Street 

New York City 
C0 5-0947
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GENERAL HOSPITAL į;

JĄSPER PAHL, INC. 
Real Estate & Insurance 

84 Broadway 
Woodcliff Lake, N. J. 

PA 6-2100 
■»!> f* įsŪsga

t 
t

1> a

t ■ 1 Ž
į JACK & JILL 
| 160 So. Mac Gusten Pkway
* "-- Ii i

B

fB

avn Avė. 
: ■ SH 8-9400

IMPERIAL MANSION 
1657 78th Street 
Brooklyn, N. Y. 

CL 9-8600

=ėw
I _____
I JOSEPH MAILLA & SON ž

JEROME BOILER SERVICE^ ~ f
f1771 Jerome Avė. 

Bronx, N. Y.
CY 4-1340

SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION

Main Office —
93-22 JAMAICA AVENUE, WOODHAVEN, L. U N. Y.

Branch Office —
106-19 Continental Avė., Forest Kilis, 

ACCOUNTS INSURED UP TO $10,000.00
Safety Dc|X)sit Boxes available at both offices

i 
r

’ t
Ę McKIERNAN ART CENTER 
j 2 Park Avenue
g Paterson, N. J.
g LA 5-1039

| STAGE COACH
g Specializing in Italian-American
* Cuisine—Try Our Package Plan

For Weddings 
State Highway No. 35, 

Wanamassa. N. J.
PR 6-S558
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THE COCHRAN SCHOOL OF 
NURŠING OF ST. JOHN S 

RIVERSTDE HOSPITAL 
65 Ashburton Avenue 

Yonkers, N. Y. 
GR 6-2600

WEST STEEL PROD. CO., Ine 
551 So. Colūmbus Avė.
Mount Vernon, N. Y.

MO 8-6699

FELIX CONTRACTING 
CORP.

602 South Columbus Avė.
Mount Vernon, N. Y.

MO 8-2697

BYRNE BROS , INC. 
268 Westchester Avė. 
White Plains. N. Y.

Readv to Šarve You with America’s 
Most Famous Car The Cbevrole

WH 9-0423

WATER WORKS, INC. 
25 IVillett Avenue 

Port Chester, N. Y. 
WE 9-35OO

A. B. Corkright. Mgr.

ACTTON CONTRACTING CO 
RcSMentiaI and Industria 

General Contraetor's 
Time Payment Arranęed- 

T.icensed Plnniber 
675 Franklin Avenue

ARTUROS TTZZA 
X RESTAURANT 

97 I ako Street 
Kast \Vbitc Plains. N Y. 

XVH 8-9836
Mr. A Dimclla. Mgr.-Owner



PAItHįlIMKAŽ

NAKTĮ
DUONA ir KEKSĄ T Linkime linksmų iv. KaKdg ir laimingų Naujų Metų

Wedding, and Birthday Cakes B. BUIVYDA1TĖ

LIETUVIS GRABORIUS

NAUJIEJI METAI PRASIDEDA NAUJOJE ZELANDIJOJE

Merrimack Valley’s LEADING

FAMILY DEPARTMENT STORE

135 Main Street

TU 2-4641Nashua, N. H.

SVEIKINA KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

mus:

2. Reikia uždaryti Vengrijos

8 E. Pesui Street, Nashua, N. H.
Reikia bažnyčioje vietoj TeL TU 2-0731

kas į bažnyčias nebeis.mais:

PETRAS IR MARIJONA JURGAIČIAI

Itam ■meCtsW*!tmewmsmmamsNiSBewWeMMMiiaĮįeWlflWtnake

Gifts for Ali Members of the Family

Nashua, N.138-144 Main Street

■NMIM

Linksmiausių Švenčių Visiems!

JOSEPH G. YURASEK

Member Federal Deposit Insurance Corporation■*«

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ tūžmai n nu m —*mhmm*

mūsų klijentams ir draugams linki

TONY SAVATT & SONS

NASMUA. NtW MAMPSHIRt

•u*w»

«W l»«f*notv žtmė. 
Klupdo džiūgaujančią minią: 
Kristus, gimė!

bažnyčių tanky- duonos bus pakankamai.

Kristus gimė! Kristus gimė! 
Pax! Danguj sušvito raidės... 
Tyli pušys, marios rymo. 
Tik aukštai plevena žvaigždės: 
Kritus gimė!

SVEIKINA SAVO KLIJENTUS
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

Maždaug jJrieš 100 inetų šiau
rinėje saloje anglai įsikūrė sa
vo koloniją ir ją plėtė toliau, 
išaugindami platų, ekonominį 
gyvenimą. Didelės pievos, van
denys teikia maisto įvairiems 
gyvūnams. į,Ganomos didelės 
avių ir karvių kaimenės. N. Ze
landija plačiai žinoma kaip pie
no sala. Ir dabar ten gamina
ma daugiausia sūrio ir sviesto 
eksportui. (T.)

linkime: linksmų sv. kaįjdų
IR LAIMINGŲ NAVŲ METŲ

Ir pirmieji hiacintai 
Glūdi kvapūs prie piliorių. 
O bažnyčioj gelmės švintą, 
Vėjai klega po šventorių: 
Kristus gimė!

BEER DISTRIBUTOR
364 HELAN STREET McKEES ROCKS, PA.

For delivery call: FE 1-1183; FE 1-1222

LIGHT LŲNCH A GRILL
214 Tabor SL, Pittsburgh 4, Pa. Tel. FEderal 1-9249

sieną su Rusija — ir. visiem

3359 W. CARSON STREET
FE 1-9208

Zelandijos gyventojai jau bus 
išsimiegoję, praleidę sausio 1 
ir besirengią gulti.

Naująją Zelandiją sudaro dvi 
didelės salos, kurias skiria va
dinamoji Cook gatvė. Salose 
yra daug vulkaninės prigimties 
kalnų, natūralių fontanų, eg
zotiškų augalų. Iš pirmo žvilgs
nio ateiviui salos sukelia šiur
pą, tačiau taip nėra, — prie 
jų galima pfĮprasti ir pamėg-

Ir minutei šventas Vardas 
Visų sielose nubunda — 
Žiedais skečias šventos maldos, 
Tirpsta slegianti pagunda — 
Kristus gimė!

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Petras Jurgaitis dar gyvas
Lietuviška užeiga — parduodame įvairius gėrimus 

2204 CARSON STREET

CARSON CAFE
> . MARY SAVICKAS, savininkė

2019 CARSON STREET S. PTTTSRUBGH, PA.

1816 CARSON STREET PITTSBURGH 3, PA.
Tel ĘV 1-4850

buty ti
j : la Australija, dar vėliau Japo- duonos

į nija, Azija, Europa. Galų gale per dh
: su krykštavimu pasitinka ir mas.

i Ė Amerikos gyventojai. Skirtu-
j: mas tarp Naujosios Zelandijos Sąmojis padeda tuos klausi- šventųjų paveikslų pakabinti 
j ir New Yorko yra apie 17 va- mus išspręsti tokiais atsaky- Chruščiovą ir Kadarą — ir nie- 
j: landų.

33217 W. CARSON ST. Cor. Tabor Street
ESPLEN, PITTSBURGH, PA.

FE 1-2070
Dealers in Gasoline & Oil, Esso Products, 

also Tires and Accessories

V. J. Kraus, Jėweler
V. KRAUSTYS, savininkas

į Mūsų žemėje tuo pačiu lai- - Kai šiemet sveikinsime Nau- ti. Jos turi savo grožį ir savo 
į ku ne yisur .yĘa .diena ^r nak- juosius Metus, tai Naujosios turtus.

tis. Skiriasi ir valandos. Turi- .. .............. ’**' -s—.

’ me New Yorko,. Chicagoš, Los 
į Angeles laiką. Tai atsitinka nuo 
į žemės sukimosi aplink savo 
į ašį. Kai ji vieną šoną atsuka 
į į spindulius, tai kitame tuo pa- 
* čiu metu yra naktis. Tikrumo- 
! je kiekviena vieta turėtų savo 
’ laiką ir savo dienų skaičiavi- 
j mą. Tačiau tai sudarytų didelių 
’ sunkumų lėktuvams, laivams, 
f radijo žinių tarnybai.
j ‘ Kad šitos maišaties išvengtų, 
i tarptautinėje konferencijoje
j yra susitarta visame žemės ka- _ . . . . * . . • ...
i muoly turėti vieną dienų skai- Sunkūs politiniai klausimai Vengrijoje, 
f čiavimą. Pagrindan yra paim- . .v
r tas 180 dienovidis. Nuo jo skai- Del lengvai ISSpreilCiZiailil
į. čiuojama dienos pradžia.
j Šitoji linija eina per Naują- 

ją Zelandiją. Ten pirmiausia
J prasideda diena. Nujosios Ze- tris neišspreidžiamus klausi-, visoje Vengrijoje butų bus pa-
f landijos gyventojai patys pir- mus; ; kankamai?"’ '

Pittsburgh 12, Pa. , mieji pasveikina Naujuosius
■ Metus. Vėliau nuo stalų pąky-

MAISTO KRAUTUVE
2136 Fifth Avenue Pittsgurgh, Pa.

Phone: EX 1-0473

Vengrų sąmojis pasakoja, 1. Reikia atidaryti Vengrijos 
kad komunistinė valdžia turi sieną į Vakarus, — ir greitai

LINKSMŲ KALBDŲ ŠVENČIŲ
J. 4 F. ABRAMOWICZ CAFE

BEER, WTNE Ą UQUORS

IttdtanHeod
NATIONAL BANK .



DARBININKAS

3
Liaudies daina

DŽIUGO kalnas prie Telšių. RUDAMINOS piliakalnis Dzūkijoje.

Žinelę nešė: 

Gulbinai lėkė. 
Meskit, berneliai, 
šienelį piovę. 
Meskit dalgeles 
Ant pradalgėlio, _ 
Rėdyki! žirgelius 
Tolimon kelionėlėn. 
Tolimon kelionėlėn, 
Gudę šalelėn, 
Gudę šalelėn, 
Staunon vainelėn.

i
II • - ' I

Jai keliautum iš Telšių į'5 
Luokę, iš tolo tave pasitiktų 
Šatrijos kalnas . Jis traukia 
praeivį užkopti ir žvilgterėti 
plačiai į žemaičių žemę.

IR KAIP PLATU APLINK!
Ežerai, miškai upės, tolimi 

miestai, keliai lyg svajonės iš
sitiesę. Iš vakarų ateina kal
vos, viena kitą lenkdamos, 
klupdamos, pasikaišydamos gi
riomis, patvinusios šaltiniais ir 
pelkėmis. Nukeli žvilgsnį į ly
tus —lygumos kiek užmatai.
Šatrija toje kalnų vilkstinėje 
yra pati didžiausia kepurė —
paskutinė įsisiūbavusios Žemai- tik lauko žolės pašiūruoja vė-

Ant aukšto kalno Šatrijos retai kas naktį nebijos
čių žemės banga.

Šatrijos aukštis — 227 met
rų. Tai, rodos, niekis, palyginus 
su didžiaisiais Amerikos kal
nais, kurie siekia debesis, ar 
su Alpėmis. Bet Lietuva — ly
gumų kraštas, tai ir Šatrija ten 
didelė ir aukšta.

Jos plačioje viršūkalnėje vie
niša ir liūdna, kažko ilgu. Čia 
niekas neužklysta, čia artojo 
žagrė neverčia vagos, ir neau
ga banguojantis vasarojus. Čia

piliesgynėjus ir visus gyven-"’ 
tojus apie besiartinantį pavojų. 
Vėliau šatrai buvo deginami 
per įvairias šventes, labiausiai 
per Jonines. Ir dabar, šv. Jono 
naktį žmonės susirenka ir už
dega tokias šatras ir jas iške
lia ant aukštų karčių, kad dar • 
toliau matytųsi.

Yra ir dar kitas Šatrijos 
kalnas žemaičių Kalvarijoje, 
prisiglaudęs prie garsiojo šv. 
Jono kalno, kur kadaise irgi 
buvo- alkavietė. Nieku jis ne
garsus ir nežymus; žmonės grei
čiausiai pavadino, kad ir ten 
karų ir sumišimų metu būda
vo degamos pavojaus ugnys. -

gebėjusi užburti laukų der- 
ių. Nors jis ir neišgelbėjo savo 
motinos, bet nuo to laijko ir pa
ti valdžia įsikišo į raganų isto
rijas ir žmonėm uždraudė reng
ti tokius teismus ir nekaltus 
žmones deginti.

Liaudyje visgi išliko gyvi pa
sakojimai apie raganas iki mū
sų dienų. Todėl ir Maironis sa
ko: “Ant aukšto kalno Šatrijos 
retai kas naktį nebijos su ra
ganomis kalbėti... ”

Devynioliktojo amžiaus gale, 
kai kilo mūsų tautinis atbudi
mas,

Šatrijos vardą įamžino litera
tūroje.

Marija Pečkauskaitė pasirin-

juje, sekdamos senų laikų pa
saką.

O ŠATRIJA SENAI
Ir kiek padavimų, legendų 

čia supinta apie jos praeitį. 
Dabar žmonėse, tiek Žemaičiuo
se, tiek visoje Lietuvoje, Šat
rija žinoma ne tiek dėl savo 
senovės, kiek dėl raganų. Kai 
tamsią naktį suūžia stipresnis 
vėjas, žmogus tuoj susigūžia 
sako: “Tai raganos skrenda 
Šatriją”.

lės vietą. Strykauskis savo is
torijoje sako, kad ugnis čia bu
vus užgesinta 1417 metais; va
dinas, Vytauto laikais, tuoj ap
krikštijus žemaičius. Kaip žino
me, Žemaičiai dąr ilgai liko pa
gonys, nes maža buvo kunigų 
ir maža bažnyčių.

E Šatrijos .apylinkės kilęs 
prof. Blažiejus Česnys 1909 
Draugijoje (125 - 30 psl.) pla- 

į čiai rašo to kalno praeitį ir 
mini, kad buvo sutikęs 90 me- 

Šatrija esanti jų buveinė. Ir tų senelę, kuri pasakojo, jog 
šv. Jono naktį, kaip žmonės 
pasakoja, apžergusios šluotas, 
raganos sulekia iš visų kraštų 
į savo didžiąją puotą ant šat- 

Netoli Telšių, pakeliui į Aisė-’ pačiam pagyventi, pastatyti rū- rijos kalno. Jas traukia didŽio- 
džius, yra nedidelis Džiugo kai- mus mylimajai. ji senovė, nes ir pačios priklau-

MILŽINO DŽIUGO ŠALY

ir

dar 18 amžiaus pradžioje žmo
nės čia susirinkdavę garbinti 
ugnies.

RAGANOS

nas. Jo viršus apaugęs me- Taip jis griebė lenkaitę į sa- 80 Praeičiai.
džiais, lyg būtų kokie dideli Vo didelę saują ir iškeliavo į Tada vargas tau, jei tokią 
milžino plaukai. Užkopus ant žemaičius.Skubėjo dusdamas, nakti Pamėginsi užkopti kalną, 
šlaito, regėsi Telšius ir Masčio kankinamas didžios meilės. Pateksi į raganų spiečių. Jos 
ežerą. Prie pat šono teka upe- Nuo jo šniokštavimo siūbavo !
lis. o netoliese yra dvariukas, girios, drebėjo net Vilniaus PĮrštais> k*Ps ai?ua ir mų protokolais, aprašo, kaip 
kur kadaise gyveno rašytoja miestas. Susijaudinąs Džiugas gal’*ga'e buvo teisiamos raganos. Bažny-

Kalniukas būtų taip ir pasi- jr kai pasiekė Telšius, kai sės-
likęs vienišas ir užmirštas, jei telėjo prie pirmo kalniuko, jo
žmonės nebūtų sudėję legen- didžiojoje saujoje bebuvo tik keistus JU balsus, jų čypčioji-
dos. ----- T" ‘

yra mūsų istorijos dalis, taip 
ir jie nori būti savo gyvos tau
tos dalis; kaip Šatrijos kal
ne per šv. Joną deginamos ug
nys, taip ir jie savo kūrybos 
ugnele nori šviesti kitiems.

VARDAS
Šatrijos vardas yra ki- 
žemaitiško žodžio “šat-

Pats 
lęs iš 
rai”; tai — liaunos, sausos di
džiųjų šakų pašakės, kurios už
degtos greitai suliepsnoja. To
kie šatrų laužai kryžiuočių puo
limo metu būdavo uždegami 
aukštose vietose ir perspėdavo A. Džiugėnas

SVARBIEJI PILIAKALNIAI
Įsigalėjus krikščionybei, žmo- .. .

nės Šatrijos vardą pradėjo šie- 2; savo ~ Niekur tiek nerasi piliakal- čius priešus pilies gynėjai pa-
Ragana. Kodėl ji taip padare. Lieįuvoje jįe nudi- leisdavo didelius storus rąstus,

naičiuose buvo. Reikia paskai- Ar ^areS1 esan^ tokia baisi
ti su raganom, nes raganų že-

tyti tik Valančiaus “Žemaičių ir ne§raži’ kaip liaudies pasa- 
t ** Vyskupyste”, kur jis puikiai,soks su tavim, barškins kau- -. J“pasinaudodamas liaudies teis-

ja mūsų praeitį, kad dažnai kurie besirisdami sutriuškinda- 
puolė priešas ir nuolat reikė- vo užpuolėjus. Pylimu prisi- 
jo nuo jų gintis, o gintis ga- dengę, gynėjai dar pildavo ver
tėjai tik pilyje.

Mūsų protėviai pilim vietą šaudydavo strėlėmis.

kojiniuose išlikęs' raganos pa
veikslas? Ar ji norėjo savo 
vardu pabrėžti tą nerimą, tą 
prisirišimą prie senovės? Kas pririnkdavo kur nors prie Pačioje pilyje be sutvirtini-

dantį vandenį, akmenis ir ąp-

dar labiau spaudė savo delną j? ^ganos. griežčiausiai kovojo, bet pažino Mariją Pečkauskaitę, ge- UpgS ar ežero. Paprastai numa- mų sienų buvo ir gyvenamų
Bet jei neužeisi ant kalno, 

jei tik iš tolo stebėsi, išgirsi

kaulų dulkės.
Žmonės pasakoja, kad žemai- Dar jabiau nusiminė Džiugas, . ........

ouose gyvenęs didelis didelis ir tai verkė — graudenosi, s«“eji kunigai kaip suku- 
milžinas, visų milžinų palikuo- kad savo priverkė Mas- ™ug2_ garbu? .Perkung' 
ms. Kai jis miegodavo, galvą čio ežera Tada k pats Tokie žmonių pasakojimai!
padėdavo ant Šatrijos kalno, o sė lr 2monės prisiminda.

mi jo didžius darbus, supylė Senieji šaltiniai mini šatri-

žmonės darė savo, kol galų rai Pasak-vs » buvus daUi« ir 
gale Luokėje, visai Šatrijos kai- «raa«: S3™, stopy™?®“ )■

t. ™     -m- n0 papėdėje, toks liaudies teis- ka P . nor®jo pabrėžti ryšį su vandu0 Ant kalno iš sausumos linkė ir visom jėgom laikyda-
mas už raganavimą nuteisė praeitimi su Žemaičių kraštu. pusės susipildavo dar pylimą ir vosi prieš grobuonis. Priešų 
Varmų kanauninko motiną. Šatrijos vardu yra pasivadi- prasikasdavo griovį. Taip van- pajėgos — kryžiuočių — buvo 
(Nuteisdavo paprastai sudegin- nūs viena ateitininkų meno duo pilį apsukdavo iš visų pu- didelės, jie nuolat plūdo į kraš- 
ti). Tada Varnių kanauninkas korporacija. Įsikurdama 1927, šių, ir priešui būdavo 
šokosi gelbėti motinos. Kol raš-

tydavo kokį sunkiai pasiekiamą trobesių. Kaip priešas užpulda- 
kalną, kurį iš trijų pusių supa vo, pilin susirinkdavo visa apy-

kojas ’ nugrūsdavo toli per gi
rias ir Įmerkdavo į Platelių 
ežerą . Milžinas buvęs vardu 
Džiugas; tai reiškia, kad jis vi
sada buvo džiaugsmingas. Juo- i, 
kas buvo jo didelėse lūpose, o 11 
kai nusijuokdavo pilnu balsu, i 
tai net žemė sudrebėdavo, net i

sunku tą ir jį degino. Taip sunaikino
savo nuostatuose pažymėjo, prieiti. Kur buvo lėkštesnės ir daugel pilių. Kitos, kurios

tai suvaikščiojo pas karalių, že- kaip kad Šatrijos kalnas yra iš- vietos, ten kalno šlaitus pada- išliko nuo priešų, pasikeitus
maičiai nebeišlaikė ir sukūrė kilęs, taip ir jie nori kilti į aukš- rydavo statesnius, kad priešui kariavimo būdui, pačios sunyko,

kalną.ir pavadino jo vardu. D. jos kalną buvus amžinos Ugne- ugnį tai tariamai raganai, kuri tumas; kaip Šatrijos kalnas būtų sunkiau kopti. Į puolan- Žymiausios pilys ir buvo pa-

AMŽINOJI UGNELĖ

debesys išsisklaidydavo.
Tas didysis Džiugas taip ir 

vaikščiojęs po žemaičių žemę, 
padėdamas žmonėm plėšti gi
rias, rauti kelmus, risti akme
nis. Gal ir šiandien būtų tebe
gyvenęs tas milžinas, jei ne 
meilė.

Keistas tas žodis “meilė”, ir 
dar keistesnė ji pati. Ji susuka 
galvas ne tik jauniems; bet ir 

i milžinams seniams. Ir Džiugas, 
'tas linksmasis milžinas, miškų 
rovėjas, įsimylėjo.

Kartą nusitrenkė į tolimas 
Žemes ir pamatė lenkaitę, to
kią gražią, tokią dailią, kad di
dysis milžinas sudrebėjo. Rei
kia spėti, kad jis buvo didelis 
patriotas žemaitis ir jam iškilo 
mišrių vedybų problema. Nu
liūdo didysis milžinas ir grau
žėsi, kaip jis grįš į Žemaičius? 
Ką pasakys jo įkurtieji kaimai. 
Pagaliau ir toji lenkaitė buvo 
bajoro duktė, ne milžino.

Ilgai mąstė- didysis milžinas 
ir apsisprendė, kad asmens lai
mė'svarbiau už viską. Gana jis 
priraustė girių, gana pritiesė 
upių ir iškasė ežerą. Reikia ir

f.

ž.i*.

ŠATRIJOS KALNAS
į Žarėnus miškais nuo šiaulię 
Jei pro Luokę kada bekeliausi,

Ir į kalną užlipti aukščiausį.

Rikto* raganos, kaip kitados, 
Šatrijos nebelanko bent dieną; 
Bet jos aukštį pasiekt be maldos 
Pakeleivį baugina ne vieną.

Atsikvėpęs giliai krutinę, 
Kai nuo kalno pažvelgsi aplinkui, 
Tai tik plunksna rašyt auksine, 
Pavesta Lietuvos giesmininkui!

Kaip į atlaidus einą būriai, 
šlama girios aplinkui cfiovutai; 
Už ję dunkso kiti pagiriai. 
Ir melsvę ežerę triški plotai.

štai tonai B Tyrulię Venta;
Pasisukus kairėn nuo Kuršėnę,

Ir per Kuršą banguoja ant Lėnę.

Bet Dubysai Žemalę kalnai .

Jai svajoja* tėvai — milžinai, 
Kloja patalą smilty* geltono*.

Maironis

Kad vidurdienį saulė aukštai 
Iš phtę prasijuoks į Žemaičius, 
Nuo viršaus Šatrijos užmatai 
Nesuskaitomus kryžkelię skaičius.

Bet vidurnaktį čia neramu: 
Tartum dvasios po žemtę?’vaitoja; 
Girios krūpčioja slaptingumu. 
Trinksi kalnas, lyg raiteliai joja.

Gal tai raganos verkia dievę, 
Dėl kurię šventą ugnį kūreno, 
Ir nuo kalnę, kalnelię, kalvę 
Čia sau renkas iš įpračio seno.

Už tę kryžkelię, sodžię, laukę, 
Kiek akis tik apimti begali, 
Užmatai iki Plungė* miškę 
Vis Žemaičię žaliuojančią šalį.

štai antai mėlynoj tolumoj 
Iš po žemię bekyšąs skruzdynas — 
Tai Varniai, pasisplėpę lomoj! 
Pasistiepk! ... Ir Telšiai, ję kaimynas!

Bet tuščiai bežvalgais Palangos,

Neišgirsi nė marię bangos, 
Nors bedūkdama liautis užmirštę.

Nematyti nė bonię nauję 
Aukšto šidlavo, Kelmė*, Skaudvylię, 
Nei Žemygalos modžię triję, 
Nors jie vaizdūs už koleto mylię.

Gal kryžiuočiai šaly svetimoj 
Neatradę kapuose ramumo. 
Tebeklaidžioja čia tamsumoj, 
Nusiminę Mafburgo tolumo.

Gal Žemaičię šalies milžinai,
Pasigedę senovės gadynės, 
Laukia šauklio, kad vėl kruvinai 
Stot į kovą ir ginti tėvynės.

statytos upių santakoje. Antai 
Apuolės pilis stovėjo Luobos ir 
Brūkio upelių santakoje, Gon
dingos piliakalnis — Minijos ir 
Babrungo. Kiti gersūs Žemai
čių piliakalniai yra: -Impiltis — 
prie šventosios upės, Latvijos 
pasienyje, Papilės piliakalnis — 
jįriftsVentos, Eketė — prie Ak
menoj Raguva —prie Veivir
žo ir-JMedvėgalis — į pietus 
nuo Lūksto ežero.

Panemunėje yra šie plačiai 
žinomi piliakalniai': Palemono 
kalnas prie Seredžiaus, Veliuo
nos. Rumšiškių. Punios, Biršto^ 
no, Merkinės ir Liškiavos.

Pietų Lietuvoje, už 7 km. 
nuo Lazdijų, yra didingas Ru-

i daminos piliakalnis. Jis supil- 
i tas ,ant atskiro aukšto kalno 
i ir matomas iš tolimų vietų. Tai 
l vienas iš didžiausių ir įspūdin- 
i giausių viso krašto piliakalnių.
I Dzūkijoje.

šatrija! Tu, senute meili. 
Per tiek amžię iš aukšto žiūrėjus! 
Daug, oi daug pasakyti gali 
Apie musę didžius pranokėjus.

| Žarėnus miškais nuo šiaulię, 
Jei pro Luokę diena bekeliausi, 
Nepamiršk paganyti arklių 
Ir ten kalną užlipti aukščiausi.

Aukštaičiuose labiausiai iš
garsėję piliakalniai yra: Vorku
ta — netoli Anykščių. Kerna
vės — prie Neries, netoli Vil
niaus. Taurapilio — prie Tau
ragnų ežero, Kupiškio — prie 
Lėvens upės. Ukmergės — prie 
Šventosios.

Garsiausias iš visų piliakal
nių yra Gedimino kalnas Vil
niuje Neries ir Vilnelės santa
koje. K.


