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SVEIKI, SULAUKĘ
ŠVENTŲ KALĖDŲ!

10 CENTŲ KITA BAISI NELAIMĖ 
BROOKLYNE

Linksmos šventės ateiną su dideliais rūpesčiais ir nelaimėmis
.■ L . t -. t • • *

.Lėktuvų katastrofos, paaštrėjęs komunizmas, pavojus $-iuiKalėdų šventėm įvykiai ne
atnešė džiaugsmo. Jo vietoje 
stiprėjo susirūpinimas dėl ne-

•- . s - .

aiškios ateities — dėl komu
nistų agresijos, permestos i Af
riką ir atnaujintos Azijoje; dėl 
grėsmės paversti Kongą ir Al- 
žirą nauja Korėja ir Indokini
ja; dėl negalės Jungtinių Tau
tų. Į kurias dideles viltis buvo 
sudėjusi Amerika; dėl stiprėjan
čio chaoso lotynų Amerikoje; 
dėl tarpusavio paramos ir nuo
širdumo stokos tarp Nato sąjun
gininkų; dėl Amerikos vidaus 
sunkumų — pavojaus doleriui, 
stiprėjančio nedarbo; o ir pres
tižą prislėgė nauji nepasiseki
mai pasiekti mėnulį; didelis su
sijaudinimas ištiko dėl lėktuvų 
katastrofų ir lėktuvnešio gaisro.

Didžiausia, lig šiol visoje 
Amerikoje lėktuvų istorijoje bu 
vo gruodžio 16, penktadienį: 
ore susidūrė keleivinis spraus- 
minis lėktuvas United Airlines 
iš Chicagos su 84 asmenim ir 
TWA iš Ohio su 44 asmenim. 
Susidūrė viršum Staten Island. 
Pirmasis nukrito per 8 mylias 
nu^ susidūrimo vietos į Broo- 
klyną. antrasis į Staten Island, 
gyvenamos vietos nekliudyda
mas. Visi lėktuve buvę asme
nys žuvo. Kiek žuvo namuose, 
kuriuos užgriuvo Brooklyne 
griūdamas lėktuvas, dar nega
lutiniai daviniai, bet iki šiol bu
vo ištraukta 9.

lės aparatai sugedo, ar nebuvo 
laiku duoti nurodymai, tebeti
riama. Tačiau kreipiamas dėme
sys į lėktuvų perpildytą New 
Ybrko padangę: per vieną pa
rą vidutiniškai pakyla ir nusi-
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leidlia Idievuld 680, La Guar- 
dia 530, Newark 447.

Amerikos lėktuvo kita baisi 
nelaimė įvyko gruodžio 17 
Miunchene; transporto lėktu
vas su mokiniais, kurie buvo ga
benami pas tėvus Kalėdų į An
gliją. nukrito mieste ant tram
vajaus. Žuvo 19 amerikiečių ir 
per 40 vokiečių; sužeisti 60.

Brooklyne gruodžio 10 nuo 
benzino sprogimo kilo gaisras 
lėktuvnešyje “Ccnstellation", 
kuris buvo tik .pastatytas. Tai 
vienas iš šešių didžiausiu pa
saulio lėktuvnešių. Žuvo 47, 
dingo 9, sužeista daugiau kaip 
150. Nuostoliu 75 milijonai.

. — Kardinolas Cushingas pa
kviestas invokacijai sausio 20. 
kada prezidentas Kennedy duos 
priesaiką.

Nato daros bejėge organizacija kaip ir Jungtines Tautos
Paryžiuje gruodžio 16 - 18 

Nato konferencijoje valstybės 
sekr. Herteris pasiūlė, kad A- 
merika galės sustiprinti Nato 
atominę galybę, nuo 1963 pa
skirdama Nato žiniai 5 atomi
nius laivus su Polaris raketom.

L*

atplaukė i Maroko uostą Casa- 
blancą. Laukiama naujų laivų.

NAUJAS AMERKOS KARDINO
LAS. Arkivyskupas Joceph E. Rit- 
ter paskirtas šeštuoju Amerikos 
kardinolu.

■-L;

1 milijar-

vienas su 
kitas rei-

dėjo 
gaus 
tiriu

Žmogaus teisės
Pavergtųjų Seimas šaukėsi i 

Jungtines Tautas dėl pamintų 
žmogaus teisių Sovietų paverg
tuose kraštuose

Gruodžio 10 suėjo 12 metų 
Jungtinių Tautų 1948 priimtai 
visuotinei žmogaus teisių de
klaracijai.

Tarp savo pagrindinių užda
vinių JT įsirašė žmogaus tei
sių apsaugą. Tam reikalui jau 
savo veiklos pradžioje atitinka
mai komisijai pavedė paruošti 
žmogaus teisių kodeksą, kuris 
aptartų pačias žmogaus teises 
ir nustatytų joms vykdyti ga
rantijas. Tačiau pasirodė, kad 
pačiose Jungtinėse Tautose So
vietų Sąjunga dėl žmogaus tei
sių turi savotišką nusistatymą, 
kuris skiriasi nuo tų teisių de
mokratinio supratimo.

Jungtinės Tautos tada pra- 
ieškoti kompromiso žmo- 
teisėm suderinti su sovie- 
totalizmu. Suderinti tai, 

iš esmės .nesuderinama.
Taikstydamosi prie Sov. Sąjun
gos, Jungtinės Tautos atsisakė 
nuo žmogaus teisių kodekso ir 
pradžiai pasirinko tik žmogaus 
teisių deklaraciją, kuri neturi 

’ privalomos galios Jungtinių Tau 
tų nariams, o tik paskatinan
čią rekomendaciją, žmogaus tei 
siu privalomų nuostatų išleidi
mas buvo atidėtas vėlesniam 
laikui. Tokių nuostatų, deja, _____ _
įr pO Šiai dienai Jungtinės Tau- su OPTIMIZMU baigia prezidentavimą D. Eisenhov.'eris ir pradeda J. F. 
tos nepajėgė išleisti.

Visuotinės žmogaus teisių de
klaracijos metinės yra proga 
priminti ir JT viešajai opini
jai, kokia žmogaus teisių padė
tis Sovietų pavergtuose kraš
tuose. Toks uždavinys buvo Pa
vergtųjų Seimo pilnaties po
sėdžių gruodžio 9.

čia Seimo socialinių reikalų 
komisija pasiūlė rezoliuciją, ku
ri, nušvietusi žmogaus teisių 
padėtį Albanijoje, Bulgarijoje, 
Čekoslovakijoje. Estijoje. Latvi
joje, Lenkijoje, Lietuvoje, Ru
munijoje, Vengrijoje, šaukiasi 
į JT, kad sudarytų ad hoc ko
misiją žmogaus teisių padėčiai 
liuese kraštuose ištirti ir prie
monių tų teisių apsaugai nu
matyti. Dėl rezoliucijos pasisa
kiusieji šių visų kraštų atsto
vai pateikė konkrečių duome
nų, kaip žmogaus teisės yra So
vietų sutryptos. Lietuvos dele- 
gacijos vartų kalbėjo V. Vai- ^vautų ir patenkmtų gali- 
tiekūnas.
( Pavergtųjų Seime ta proga ap
silankė ir žodi tarė Dahomey 
(buv. Prancūzijos kolonija Af
rikoje) delegacijos JT pirminin
kas L. Ignacio - Pinto, Afro- 
Azijos Tarybos Tibeto reikalam 
atstovas JT, indas P. Trikam- 
das, Madagaskaro (buv. Pran
cūzijos kolonija) atstovas JT 
R. Andriamahar ir žmogaus tei
sių lygos pirmininkas R. Bald- 
win. Būdinga, kad neseniai buv. 
kolonijų spalvotasis žmogus Sto

Kennedy, kuris gruodžio 19 formaliai elektorių buvo išrinktas prezidentu.

JAUNIAUSIOJI VYRIAUSYBĖ 
susilaukė pirma palankaus Įvertinimo 
J. F. Kennedy paskyrė ir ’ 

paskutinius savo vyriausybės 
narius: iždo sekretorių C. Doug- 
las Dillon, žemės ūkio Orville 
L Freeman. Minnesotos guber
natorių. darbo Arthur J. Gold- 
berg. pašto valdytoją J. Ed- 
ward Day. vyr. valstybės gynė
ją Rcbert Kennedy.
' Kennedy vyriausybės žmonės • 

yra apskritai jaunesnio amraus 
kaip ir pats prezidentas. Vyriau 
sias joje yra 62, jauniausias 
35. vidurkis 47 metai. Eisenho- 
werio pirmoje vyriausybėje vi
durkis buvo 56 metai.

Kennedy regimai stengėsi 
pateikti žmones taip, kad jie

se. Jei būtų paskyręs A. S*e- 
vensoną ar Bowles sekretorium, 
— sako Drummondas (NYKT), 
būtų buvus suskaldyta opinija 
ir pats Kennedy atsidūręs kon- 
traversese. Minėti asmens, ma
no Drummondas, dabar galės 
reikšt isavo nuomones ir siūly
ti, bet negalės spręsti. Toji tei
sė palikta valstybės sekretoriui, 
kuris yra Achesono žmogus. 
Betgi N. Y. Times pastebi, kad 
Bowles ir Stevensonas norės 
dalyvauti politikos nustatyme. 
Esą tik tokia sąlyga Stevenso
nas ir priėmė jam pasiūlytas 
sąlygas. Jei pats Kennedy ak
tyviai reikšis užsienių politiką 
nustatant, tai be’iks toliau sek
ti. kiek jis pasiduos Sievenso- 
no Bovvles įtak.i, kiek tos Įta
kos turės ir antroji pusė, ku
riai atstovauja Achesonas.

— Jungtinėse Tautose So
vietai siekė, kad būtų nutar
ta nuginkluoti Kongo valdyto
ją Mobutu. Vakarai siekia nu
tarimo. kad Hammarskjoldui bū 
tų pavesta siekti ir toliau Kon
ge išlaikyti taiką.

Sąjungininkai žinią priėmė su 
džiaugsmu. Tačiau neparodė jo
kio atgarsio i kitą Herterio pa
reiškimą — kad Amerika, tau
pydama dolerį, turės sumažinti 
Europoje savo kariuomenę, jei 
sąjungininkai neprisiims pinigi
nės pareigos ją išlaikyti. Ame
rikai kariuomenės išlaikymas 
metam atsieiną apie 
das dol.

Kaip Nato nariai 
kitu elgiasi, rodė ir
kalas. Belgija reikalavo, kad 5 
vokiečių kariai, priskirti prie 
radijo ryšių Belgijoje, vilkėtų 
ne karinę uniformą, o civiliš
kai. To buvo perdaug Vokieti-

• jai. Reikalavimą atmetė su pa
sipiktinimu. Vokietija žino, kad 
ji daugiausia kariuomenės yra 
davusi Nato — 7 divizijas, o 
tokiu Belgijos reikalavimu pa
statoma į nepatikimų sąjungi
ninkų eiles.

Sovietai jau catana Alžirui 
gipk’us

Sovietų laivas su ginklais ir 
municija Alžiro sukilėliam. jau

TARP DIPLOMATŲ
— Viencįe Sovietų atsto

vas Molotovas, pamatęs, kad 
Amerikos diplomatas į kavą ne
sideda cukraus, diplomatiškai 
paklausė: ar tai yra vienas iš 
jūsų programos punktų veiklo
je prieš Castro?

— Suomijos prezidentas Ke- 
kkonen priėmime pas Chruščio
vą Maskvoje beargumentuoda- 
mas nusiavė ir ėmė mojuoti ba
tu prieš akis Chruščiovui, ku
ris tokį argumentą priėmęs gar
siu nusikvatojimu.

— De Gaulle atleido Alžire 
40 pareigūnų, kurie rengė ar 
dalyvavo demonstracijose prieš 
de Gaulle.

mai platesnius sluoksnius ir to
kiu būdu opozicija jai būtų kuo 
mažiausia. Jis patenkino vadi- 
ramus “liberalus”, žydus, res
publikonus, unijas, negrus. Jis 
pasistengė atsiteisti ir labiau
siai jam padėjusiom rinkimuo
se.

Vyriausybės sudėtis opinijo
je priimta gana palankiai. Stip
resni abejojimai kilo dėl Ken
nedy brolio Roberto. Tačiau čia 
laikoma natūralu atsiteisti už 
nuopelnus rinkimuose, o R. Spaudoje be didelių komentarų ta 89 balsais, niekam nepasi-

ja nti Cantro ir Rytu Euro Kennedy nuopelnai neabejotini, praėjo kolonializmo rezoUuci- sakant prieš. Amerikos dele-
DeefanooMi* teisiu mioiovieti. Pastebėta, kad daugiausia su- jos balsavimas Jungtinėse Tau- gacijos pirmininkas Wadsworth ge. negrė, aiškiai solidarizavo se. O Sovietai, kai jų rezoliu-

AMERIKA I

Jt- • :f»i :Zi ..U T..«P PAT pradeda gyvenimą BeL jo„ ka.aiitkoji (fcra-karalius Baudoin vedė ispanų 
prince.ę '.i Aragonijos Dona Fabidla. W

Etijopijos sukilimas numal
šintas. Sukilėliai buvo paėmę 
sostinę tik porą dienų. Per tą 
laiką imperatoriui ištikima ka
riuomenė sugavo ir likvidavo 
sukilimo vadus, ir gruodžio 17 
imperatorius Baile Selassie grį
žo į sostinę. Tarp kitų aerodro
me jį sutiko ir sūnus Asfa - 
Wossen, kurio vardu sukilimas 
buvo surengtas.

Kas tą sukilimą surengė, tė
ra tik spėjimai. Manoma, kad 
buvo sukilusi jaunesnioji kari
ninkų grupė, o imperatoriaus 
sūnus buvusi tik jiem iškaba. 
Esama ženklų, kad sąmokslo 
užuomazgos reikia ieškoti Egip
te. Ypačiai Nassario rūstybė 
prieš Selassie padidėjo, kai 
Selassie nesutiko atitraukti ka
riuomenės iš Kongo, kaip buvo 
norėjęs Nasseris.

— Etijopijos imperatorius 
gruodžio 18 paskelbė amnesti
ją tiem sukilėliam, kurie pri
sistatys su ginklu. Trijų dienų 
susirėmimuose žuvo 2,000.

DOLER1S IR AUKSAS

pavojuje, 
išmesta i
už do!e-

Amerikos doleris 
nes jo perdaug yra 
užsienius. Užsieniai 
rius ima Amerikos auksą, ir to
aukso atsargos labai išseko. Ry
šium su tuo aukso išsekimu Tė
vas Ginder “Our Sunday Visi
tor1’ laikraštyje primena, kokiu 
būdu sustojo Amerikos aukso 
gamyba.

Amerikoje buvo apie 400 auk 
so kasyklų. Karo metu buvo 
mestas šūkis: kulkų iš aukso 
negaminsi. Aukso kasyklos bu
vo uždarytos. Beliko tik dvi ar 
trys. O kasyklų mašinos per
duotos ... Sovietam. Tai buvo 
padaryta įsakymu Harry Dex- 
ter White, kuris paskiau pasi
rodė buvęs Maskvos šnipas. 
Bet nuo tada Amerikos aukso 
kasyklos neatgaivintos, nors jų 
galėtų būti Nevadoje ir Kali
fornijoje.

už rezoliuciją bent pamokys Ni
kitą Chruščiovą, kad Abraham 
Lincoln buvo teisus — negali 
visų tautų apgaudinėti amžinai 
Jeigu rezoliucija pripažįstama 

turint teigiamos reikšmės, tai 
kodėl Amerika už ją nebal

savo? •
Delegacijos narys Mrs. Geor- Azijos - Afrikos valstybių aky- minė, kad kunigam uždrausta 

vaikus mokyti tikėjimo ir kad 
nį* ,w”*y ,nrv ’v’rc' sidomėjimo buvo rodoma dėl tose. Journal American veda- pasakė.kad šita rezoliucija api- su rezoliucija. Kai ji buvo pri- cija buvo atmesta, pabalsavo su šiais metais keli pasauliečiai vy-

’ . užsienių politikos. Ji turės bū- majame labiau paryškina tai, ma ir pasisakymą prieš sovie- imta, ji demonstratyviai plojo. Azijos - Afrikos bloku. Ameri- ra* ir moterys buvo nuteisti už
Be žmogaus teisių klausimo, ia|>jausįaj dėmesio verta kad Chruščiovo rezoliucija bu- tinį kolonializmą. N. Y. Times sako, kad ir kiti kos pozicija atrodė dabar dar tikėjimo mokymą ketveriems ir

vo atmesta. Prieš ją balsavo Kokios reikšmės šita reto- delegacijos nariai buvę už re- keistesnė, kai delegacijos pirmi- daugiau metų. Sumini kad Si-
zoliuciją. Tačiau prezidentas Ei- ninkas Wadsworth paaiškino, luvos atlaiduose komunijos bu- 
senhoweris nesutikęs keisti $a- jog ši rezoliucija apima ir so- v0 išdalyta 35.000.
vo nusistatymo — susilaikyti 
nuo balsavimo. Amerika buvusi 
veikiama Anglijos. Prancūzijos.
Belgijos susilaikyti tuo pagrin
du. kad daugelyje sričių pvz. 
Kongo, nepriklausomybė buvu-

Anerika nesiėmė inlciafyvcs nė dėl kolct.fclizmo
pagal prezidento direktyvas

si per ankstyva. Amerika su 
savo sąjungininkais solidariza
vosi (bet nesolidarižavo dėl 
eso kanalo istorijos!).

Kokis to nebalsavimo 
rezultatas?
N. Y. Times mano, kad Ame- _ _ _

rika propagandiškai pralaimėjo jėgė sunaikinti tikėjimo. Pri-

APIE TIKĖJIMĄ LIETUVOJE

Su- Our Sunday Visitor ir The 
Tablet įsidėjo NC žinią apie so
vietinės spaudos prisipažinimą, 
kad Lietuvoje metai intensyvios 
antireliginės propagandos nepa-

PS svarstė ir priimė Lietuvos 
delegacijos narį J. Audėno pa
teiktą raportą apie žemės ūkio 
padėtį Sovietų pavergtuose 
kraštuose. K.

Kennedy politikoje. Tačiau Ken 
nedy nelengva buvo suderinti 
skirtingų grupių interesus ir 
nusistatymus užsienių reikaluo-

— Kanada priėmė po karo 
jau 2 milijonus imigrantų, JA 
Valstybės 3.5 mil. .

— Amerikos raketa į mėnu
lį gruodžio 15 nepasisekė. Vė
jais nuėjo 40 mil. Tai jau šeš
tas nepasisekęs mėginimas.

Liucija turi?
Journal American sako: “Bū

tų perdaug tikėtis, kad rezoliu
cija už kraštų nepriklausomybę 
įtikins Sovietus duoti laisve sa
vo kolonijom — Vengrijai, Len
kijai, Lietuvai ir kitom. Tačiau

ir dalis Afrikos - Azijos vals
tybių. Vadinas, Chruščiovas ne- 
pagavo ant kabliuko naujų vals- 
tyvių, kaip jis buvo tikėjęsis. 
Jos suprato, kad Chruščiovui 
rūpi šaltasis karas, o ne tautų 
laisvė, ir pasiūlė savo rezoliu
ciją. Jų rezoliucija buvo priim- balsavimas su didele persvara

vietinį kolonializmą. Tekis. pa
aiškinimas ir susilaikymas duo
tų pagrindą piktam priekaištui: 
prezidentas savo kalboje Jung
tinėse Tautose nutylėjo sovieti
ni kolonializmą; Amerikos dc-

iegacija. kuri rezoliucijoje ma
tė sovietinio kolonializmo pa
smerkimą. gavo įsakymą už tą 
rezoliuciją taip pat nebalsuoti.



Džiugių Šv. Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

BALTIC
PAINTING & DECORATING CO

VLADAS VASIKAUSKAS

JONAS BACIANSKAS

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

Tel. VI 7-1286

Džiaugsmingų Švenčių

D. KLINGA
TAX CONSULTANT — INTERPRETER

337 Union Avenue Brooklyn 11, N. Y.

Linksmų švenčių

EVergreen 4-1232

ARABAI prie Saliamono tvenkinio.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

visiems savo draugams, gaištamiems ir klijentams linki

VILLIAM J. DRAKE (Dragūnas)
ATTORNEY AT LAW

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue

Tel. HIckory 1-5220

Woodhaven, N. Y.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

WHITE HORSE TAVERN
PRANAS BRUCAS, Savininkas

BARAS, RESTORANAS IR SALE

Duodami polaidotuviniai pietūs

86-16 Jamaica Avenue

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS - JUVELYRAS

Didelis pasirinkimas brangenybių

485 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
Tel.: EVergreen 4-2318

SVEIKINU MANO TAUTIEČIUS KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA
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LINKSMŲ KALfiDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ?
n

i 
i:

Namų pirkimo — pardavimo, paskolų išrūpinimo, 
federalinių ir stato taksų pildymo įstaigos valdytojas,

227 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.

į linki visiems Darbininko skaitytojams ir savo draugams 
bei svetainės lankytojams

VACYS STEPON1S
FEST1VAL RESTORANO IR BARO

40 East 26th Street, New York City, N. Y. — TeL: MU 3-2928 
’ ______________-_______________ - _ :_________________

i LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMES NAUJUOSE METUOSE

ĄLBERT F. PETERS (Petrauskas)

Namų adresas — 106-55 95th Street, Ozone Park 17. N. Y.

APDRAUDOS SPECIALISTAS

AR NAUJA VYRIAUSYBĖ MVERTINS DOLERI?
PRANAS DAILIDĖ

f
F 
F 

■F 
U
n

F
F

Woodhaven 21, N. Y. f

> Tel. APplegate 7-3631

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

INSURANCE and REAL ESTATErūpinimą. Ir šiais metais tos 
atsargos sumažės dar trim bi
lijonais. Joms papildyti šio mė
nesio pradžioje buvo nupirkta 
iš Tarptautinio Monetų Fondo 
vadinamo “aukso buljono” už 
300 mil. dol. Bet tai tik lašas 
jūroje.

Kalbos apie dolerio nuverti
nimą

Kalboms pagrindą davė demo
kratų rinkiminė propaganda. 
Pažadams Įvykdyti reikėtų apie 
15-18 bil. dolerių viršaus, ne
gu yra numatyta biudžete. Kai 
demokratų viršūnės negąsdino 
rinkikų naujais mokesčiais, bu
vo padaryta išvada, kad demo
kratam valdant biudžetas bus 
su deficitu, vadinasi, infliaci
niai. Respublikonų administra
cija su infliacija kovojo, kel- 

, dama paskolų procentus ir tuo 
keliu siaurindama kreditą. De
mokratai per rinkimus žadėjo 
pigų kreditą. Ryšium su tuo 
spėliota, kad ta nauja admi
nistracija doleri nuvertins, kaip 
yra padarę 1933 prezidentas, 
nustatęs naują dolerio santyki 
su auksu, būtent 35 dol. už 
aukso unciją, vietoj buvusio 20 
dol. Tuos spėliojimus, kad ir 
netiesioginiu būdu, rėmė fak
tas, kad demokratų kandidatas 
Kennedy dažnai savo rinkimi
nėse kalbose Rooseveltą minė
jo.

Tačiau prež. Rooseveltas nu
vertino doleri, kovodamas su 
siautusia tuomet depresija. Ta 
priemonė pagelbėjo duoti Ame
rikos ūkiui reikalingą akstiną 
ir išvengti didesnių sukrėtimų. 
Dabar tokio reikalo nėra. Nors 
ir kalbama apie recesiją, bet ži
nome, kad tai tik laikinas atos
lūgis prieš naują ūkio klestė
jimo bangą. Dolerio nuvertini
mas tik įneštų Į ūkinį Ameri-

Geriausias patarnavimas pas

JOHN ORMAN AGENCY =
J'
■F

F 
F 
F

Richmond Hill, N. Y.

proc. arba 84 bilijonai dolerių > 
santaupų. Apie 2 bil. dol. ma- s 
žiau išeitų procentų, skaitant Į 
dabartiniais doleriais. i

Pagunda čia galėtų būti ne- 
maža. Tačiau mūsų visokių suk- 5 
tybių laikais kreditoriai papras- ‘ 
tai saugoja paskolas vadinamą-F 
ja “aukso klauzule”: jeigu pi- F
nigas, palyginti su auksu, yra F 110-04 Jamaica Avenue 
nuvertinamas, skolos suma ati-F 
tinkamai turi būti padidinta. F 
Čia iš pinigo nuvertinimo jo- Fw 
kio biznio skolų požiūriu ne
susidaro.

Apiplėšiami tik paprasti po
pierinių pinigų turėtojai, kurie 
šio krašto viduje neturi teisės 
reikalauti už tuos pinigus auk-' 
so. Bet kai Į apyvartą yra pa-' 
leista maždaug tokia pat popie
rinių pinigų suma, kaip ir vals
tybės skolos, ižde “pelnas” siek-, 
tų ,taip bilijonus, jeigu 
po nuvertinimo pinigai būtų 
keičiami auksu pagal naują auk-i 
so kainą — 50 dol. už unciją. 
Tai, žinoma, kalbant teoretiš
kai. Kai tikrumoje aukso atsar
gų dabar yra tik 25 bilijonams 
sakyta kaina iškeisti, valstybė 
tokio klausimo ir kelti negali.

Vargiai pinigo nuvertinimas F 
galėtų būti pagrįstas ir reika-f 
lu palengvinti Amerikos pre
kėms kelią į užsienius. Tas ke
lias, kaip jau buvo minėta, dėlL, 
aukštų krašto gamybos kainų F 
yra tikrai apsunkintas. Bet do-l 
lerio nuvertinimas čia mažai gel 
betų, nes doleris yra ne tiki 
Amerikos, bet ir tarptautinės F 
valiutos vienetas. Pasikeitus do- F 
lerio kainai auksu, greičiausiai F 
vyktų ir kitų, doleriu parem
tų valiutų prie naujos dolerio 
vertės prisitaikymas. 1_____
nuvertinimo tikslas nebūtų pa
siektas.

Telefonas: VIrginia 6-1800
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Linksmų švenčių linki

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuotų gėrimų. 

Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno

103-55 Lefferts Blvd.
Telefonas: VIrginia 3-3544

Richmond Hill, N. Y.
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Amerikos ūkiniame gyvenime 
dabar bene daugiausia susirū
pinimo kelia dolerio pastovumo 
išlaikymas. Užsienių bankai ir 
vyriausybės, turėdami teisę iš
sikeisti popierinius dolerius į 
Amerikos auksą, paskutiniu lai
ku gerokai sumažino šio kraš
to aukso atsargas. Dar 1957 tų 
atsargų buvo 23 bil. dol. Da
bar jų beliko tik 18 bilijonų. 
Maždaug tokiai sumai užsieniai 
turi popierinių dolerių. Vyriau
sybei tenka rūpintis aukso at
sargų tirpimą sustabdyti.

Daugiausia išlaidų sudaro 
Amerikos ginkluotų pajėgų už
sieniuose laikymas ir paramos 
teikimas. Toliau eina privati
nio kapitalo investavimai užsie
niuose ir mėgiamas Amerikos 
piliečių bastymasis po užsienį. 
Tuo tarpu Amerikos prekybos

; balansas aktyvus. Amerika > ir 
į dabar parduoda užsieniams pre- 
Į kių už didesnę sumą, negu pa- 
t ti iš užsienių perka. Tik pasku- 
! tiniais metais Amerikos pagal- 
i ba atgaivinta užsienių pramonė 
I ima lenktyniuoti su Amerika pa 
i saulinėje rinkoje, sukeldama 
i sunkumų Amerikos eksportui.

Kaip pasiekti išlyginimo?
Į Kovoje su bolševizmu išlai- 
i dos negali būti sumažintos. Jos 
į gali būti’tik palankiau Ameri- 
i kai paskirstytos. Kai Amerikos 
i sąjungininkai Europoje dabar 
i yra pajėgūs prisiimti didesnį 

dalyvavimą Nato išlaidose, Wa- 
į shingtonas pamėgino iškelti tą 
• klausimą Bonnoje, Paryžiuje ir

Londone. Daug vilčių buvo de
dama į vakarų Vokietiją, susi
dariusią 7 bil. dol. aukso at
sargų, ir tai daugiausia iš Ame- 

: tikos aukso. Vakarų Vokietijai
buvo neseniai pasiūlyta prisi- 

; imti 700 mil. dol. išlaidų Ame
rikos ginkluotų pajėgų Europo
je išlaikymui. Kai tos pajėgos 
Europoje yra laikomos ir pačios 
Vokietijos saugumui, galima bu- kos gyvenimą painiavą, kuri 
vo laukti, kad Bohna sutiks.
Tačiau vakarų Vokietijos vy- 

' riausybė atsisakė, nes, anot jos,

vakarų Vokietija mokanti oku- 
' pacijos išlaidas. Nedaug buvo 
' pasiekta tuo reikalu taip pat 
' Paryžiuje ir Londone. Ten pa

reikšta. kad Anglija ir Prancū
zija ir taip esančios apkrautos.

Uždrausti JAV piliečiams lan
kyti užsienius, ar dėti savo pi
nigus į užsieniuose steigiamas 
įmones, vyriausybė nesiryžo dėl 
tokių priemonių nepopuliarumo 
Čia pasitenkinta dalies karių tiška Sovietų iždo papildymo mTyraTmia^dalimi* politinės 
šeimų iš užsienio atšaukimu ir priemone. 
susiaurinimuAmerikos turistam 
teises daryti užpirkimus užsie
niuose. Bet tos priemonės nė
ra pakankamos atsiskaitymo ba
lansui išlyginti.

Tad Amerikos atsiskaitymo 
su užsieniais balansas tuo tar
pu palieka neišlygintas. Ame
rikos aukso atsargos tebetirps
ta, keldamos vis didesnį susi- skolas auksu, susidarytų 30
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Visus lietuvius nuoširdžiai sveikina, sulaukus 
ŠV. KALĖDŲ

ir linki linksmų bei laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ

BANGA TELEVISION
RADIJAS - TELEVIZIJA - Hi-Fi

h
i;84-14 Jamaica Avė., Woodhaven 2.1, N. Y.. VI 3-1477 ■

LINKSMŲ KALfiDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ ' 

linki

VYTAUTAS BELECKAS,
. <

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

savininkas

EVergreen 2-9586
___ —

1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.
r« galėtų susidaryti Įspūdis, kad

Linksmu Švenčių!

Lithuanian Al’i ietie Club, Ine.

BAR and GRILL
Liųuors — V.’inc.; — Beer

1332 Halsey Street Brooklyn 27, N. Y.
Tel. EVergreen 2-9790 i :

Season's Greetings

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ

I. CIGMAN, INC.
183 Orchard Street

Telef. GR 5-0160

New York 2. N. Y.
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Parduodama ir taisoma

VYTAUTAS ZELENIS

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
u

J F

Dolerio f 
.F 
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O šiaip jau nematyti kitokių

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir. europietiška duona ir pyragai, šventėms 

visokį medauninkai, šližikai ir maltos aguonos;
Vestuvėms ir pokyliams tortai

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

priežasčių, kurios demokratinį 
kraštą gundytų prie dolerio nu
vertinimo. Nuo jo nukentėtų 

skaudžiai atsilieptų viso laisvo-. ne piniguočiai, kurie nelaiko 
jo pasaulio ūkiui, kuris šiaip ar sudėję pinigų bankuose, o lei- 
taip yra paremtas doleriu. ’ *

Taip pat nereikia pamiršti, 
kad pinigo nuvertinimas yra sa
vininko apiplėšimas. Apiplėši
mas tuo skaudesnis, kad jį są
moningai vykdo vyriausybė, 
prieš kurią pilietis neturi prie
monių gintis. Tokį apiplėšimą 
demokratinės valstybės ryžtasi kratų pažadams, kurie- padėjo 
daryti tik tais atvejais, kai ki- jiems laimėti rinkimus, 
tokio išėjimo nėra. Sovietų Są
jungoje rublio sistemiškas nu- 
vertinimas yra paverstas savo- kalbos apfe dolerio navCTtini.Į

Visus lietuvius nuoširdžiai sveikina

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus

džia juos Į apyvartą, nešančią > 
pelną. Nukentėtų smulkūs tau- > 
pytojai ir darbo žmonės, o ypa- > 
tingai pensininkai, kurių pensi- ■ 
joms iš karto būtų nusavinta > 
kokia trečia dalis jų perkamo- > 
sios galios. Toks nusavinimas 
būtų priešingas visiems demo- i’

Juozas Andriušis ir šeima

87-09 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y.

Tel. VI 7-4477

Dėl to reikia daryti išvadą. \ 
kad kilusios praėjusį rudenį ■

kovos padarinys, kuris rinki- 
mų audrai praūžus, bus pamirš- ’ 
tas ne tik pačioje Amerikoje,

JAV tiesa turi per 280 bili- bet ir užsieniuose, kai nauja 
jonų skolų. Tik procentam kas administracija parodys, kad ji 

laikosi sveikos finansinės poli
tikos. Pasitikėjimas popieriniu 
doleriu tuomet savaime sustip
rės. o drauge su tuo atkris rei
kalas rūpintis ir aukso 
gų sumažėjimu.

Kam būtu nauda, kam 
nuostolis?

metai išeina 7-8 bilijonai dol. 
Jeigu, anot spėliojimų, doleris 
būtų nuvertintas iki 50 dol. už 
aukso unciją, vietoje dabarti
nių 35 dol., tai apmokant tas

5
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Season’s Greetings

JAMAICA BUS TOURS Corp.
ęUSTOM CHARTER SERVICE

Modern. G.M., Air-Ride, Diesel. Buses

Safe, Dependable, Courteous Service

ANYWHERE - ANYTIME - ANY NŲMBER

Gali — JA 6-0800
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Kryžiaus salos Mėnulio juroje
Krikščionys tarp mahometonu
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Kristaus liudijimo tiesa

Arijoj* viena iš septynių baž- pirmosios krikščionių bendruo- 
nyčių, kurios minimos Apreiš- _ menės, atartum žibintai uoste. 

Stipriausiai švietė Mažosios A- 
zijos ir Egipto pakrantėse.

Rodos, ten ir turėjo krikš
čionybė palikti tvirčiausia, kur 
kilo, augo ir skleidėsi. Bet at
sitiko kitaip. Atrama pasidarė 
Europa, nebe Azija; persvėrė 
Vakarai, nebe Rytai. Rytuose pa

Kristaus Gimimo šventė yra 
džiaugsminga, skaidri ir puoš
ni. Nei viena iš kitų neturi jai 
lygaus žibesio. Nei viena nėra 
taip visuotinai švenčiama. Ko
kio krikščioniško tikėjimo kas 
bebūtų, Kristaus Gimimo ne
aplenkia. Vakarų civilizacijos 
kraštuose net nekrikščionys ir 
netikintieji neišsiskiria. Keičia
si sveikinimais ir dalinasi do
vanomis.

venimas, kuris nesibaigia. Ko
dėl čia įsiveržia netikėjimas?

Nei tas puošnumas nei visuo
tinumas dar nereiškia, kad visi 
pripažįsta tikėjimo tiesą, kurią 
Kristaus Gimimo šventė prime
na. Ji primena Dievą tapus 
Žmogumi. Tačiau gimimas yra 
natūralus gamtos reiškinys. Ga
lima pripažinti gimus Kristų, 
bet neigti Dievo Įsikūnijimą. 
Tiktai kraštutiniai ateistai drįs
ta neigti, kad Kristus nė negi
męs. Jie neigia ne tiktai Die
vą, bet ir istoriją.

Tikėjimas nesiremia tokiu tie 
sos akivaizdumu, kad mums bū
tų viskas aišku. Tikėjimu yr^ 
bandomas žmogus, kiek jis yra , 
klusnus Dievo žodžiui ir jo liu
dijimui. Reikalaujama nulenkti 
protą dieviškam autoritetui 
tikėti ir tai, kas nėra visai aiš
ku, kas neapčiuopiama ir neiš- 
bandoma. '

Netikėjimą labiau sukelia 
Kristaus Prisikėlimas. Jis 
prasiveržia pro gamtos dės
nius. Jis liudija išskirtiną ir 
nepaprastą reiškinį, kurio ne
galima pridengti jokiu šventiš
ku žibėsiu. Vistiek prasiveržia 
jėga, aukštesnė už žmogaus su
pratimą. Visiškai neutraliai žmo 
nės praeiti negali: turi pripa
žinti prisikėlimą iš numirusių 
arba atmesti. Daug kas atmeta. 
Kristaus Prisikėlimas nėra taip

Yra duota žmogaus protui pa
kankamai jėgos suprasti, kad 
aukštesnė būtybė už žmogų yra 
galima. Yra duota pakankamai 
istorinių liudijimų, kad ji buvo 
tapusi žmogumi ir gyveno že
mėje. Tačiau žmonėse yra stip
rus noras matyti ir žinoti, o 
ne tikėti. Yra stiprus linkimas 
nepaklusti. Dėl to nevisi pri
ima ir tą tiesą, kad antrasis 
Kristaus atėjimas yra paliktas 
amžių pabaigai. Tada jau nebe
reiks tikėjimo. Tade liks tik ži
nojimas. kas yra tiesa.

yra

visuotinai švenčiamas, kaip Gi

kimo knygose, buvo paliepta 
rašyti: “Tai, ką turite, laiky
kit iki ateisiu” (Apr. 2,25).

Tebelaiko antrąjį tūkstantį 
metų. Bet labai negausus skai
čius.

Mažojoje Azijoje ir Egipte, 
kur steigėsi pirmosios krikščio
nių bendruomenės, tėra apie 5 liko krikščionybėssalos, kaip 
milijonai krikščionių tarp 100 
su viršum milijonų islamo sekė
jų. Retai kur pamatysi iškilu
sį kryžiaus ženklą. Saulėje blyk
čioja metaliniai pusmėnuliai.

PAJUDINTAS ŽIBINTAS
Krikščionybei lopšys buvo pa

dėtas geriausioje žemės vietoje: 
tarp trijų 'žemynų — Azijos, 
Afrikos ir Europos. Čia kryžia
vosi pirklių keliai, siekėsi di
džiųjų valstybių ir tautų sie
nos, lietėsi Rytų ir Vakarų iš
mintis ir kultūra.Kristaus moks
las galėjo sklisti į visas šalis. 
Apaštalai ėjo iki Romos, jo mo
kiniai siekė iki Indijos. Visais 
Viduržemio pamariais įsisteigė

Žemė* kelionėje mums 
skirta tiesos ieškoti ir ja 
vadovautis, kaip išminčiams Bet 
lėjaus žvaigžde, nes esame ap
gaubti grėsmės paklysti. Visą 
laiką turime budėti ir klausti, v 
kas yra tiesa.

Taip Pilotas yra klausęs Kris
tų. Nebūtų nė nusikaltęs klaus
damas. Nusikalto rankas nusi
plaudamas — nepatikėdamas 
Kristaus žodžiam: “Aš tam at-
ėjau į pasaulį, kad liudyčiau 
tiesą”. Pilotui tie žodžiai rodė- 

Žmonės džiaugiasi gimimu že- si kvaiši. Jis -eįžiūrėjo Kristu
mei. Džiaugiasi sušvitusią gyvy- Je Dievo. O ką žmogus gali ži-

mimas.

be. Bet nevisi nori pripažinti n0^ apie tiesą? Kas vienam yra 
tiesa, kitam gali rodytis klaida

sinė ir su šiuo pasauliu nesi- Kiek tai liečia amžinąjį gy- 
baigia. Kristus buvo atėjęs tą venimą. Kristaus atėjimas pa- 
tiesą liudyti. Jis kalbėjo: “Aš kankamai paliko šviesos, kad 
kelias, tiesa ir gyvenimas”. Gy- klaidą skirtume nuo tiesos.

kad žmogaus gyvybė yra dva-

ti buvo iš dykumų pakilusio 
viesulo, apdulko mahometizmu.

Krikščionys suskilo dogmati
niuose ir politiniuose kivirčuo
se, erezijose ir,schizmose. Rytai 
atsiskyrė nuo Vakarų.

Veltui dabar klaustume, ko 
būtų pasiekusi vienybė. Istori
jos ratas neatsukamas. Rytų 
Bažnyčiai jis buvo mažiau pa
lankus, regu Vakaram. Kai Va
karuose krikščionybė tvirtai lai
kėsi, augo ir stiprėjo, Rytuose 
ji susidūrė su islamo banga, ku
ri apsėmė krikščionybės lopšį.

Vietoje kryžiaus buvo iškel-

IŠGANYTOJO bažnyčia Jeruzalėje.

kūdikio vystyklai lopšyje.
Kodėl taip atsitiko, istorikai 

ir teologai pateikia daugybę ar
gumentų, kad tą mįslę paaiškin
tų, bet ji vistiek lieka neaiški. 
Kodėl neišsilaikė pirmieji krikš- tas jaunas mėnulis — naujo ti

kėjimo ir naujo “pranašo” Ma
hometo ženklas. Mažojoje Azijo
je, Arabijos pakraščiais ir Egip
te išliko tik nedidelės krikščio
nybės salos.

Krikščionių gyvenimas isla
mo valdžioje pasidarė sunkus ir 
beteisis. Jokie įstatymai krikš
čionių negynė nuo mahometo
nų.Tam tikrais laikotarpiaissiau- 
tė žiaurūs persekiojimai. Buvo 
įsakyta nesirodyti niekur su 
kryžiumi, o tik su melsvais rū
bais. Jie turėjo išskirti krikš
čionis iš arabų, vilkinčių dry
žus rūbus. Tos pačios valstybės 
gyventojai nebelaikyti lygiatei
siais gyventojais.

Per tūkstantį su viršum me
tų istorija, partekusi kojas ant 
ki’imo, galėtų čia pasakoti to
kius pat šiurpius vaizdus, kaip 
arabai iš “Tūkstantis ir vienos 
nakties”. Ir vis dėlto krikščio
nybė išsilaikė, kaip raugas teš
loje.

KRIKŠČIONIŠKOS OAZĖS
Krikščioniu išlikti reikėjo au

kos ir kančios. Bet vietomis yra 
likę nemažai krikščionių, kad ir 
išsiskiriančių kai kuriomis dog
momis, liturginėmis apeigomis 
ir papročiais.

Štai apytikrė statistika: Egip
te iš 24 mil. gyventojų yra 2 
mil. krikščionių, Irake iš 6,5 Libane; jų yra apie ketvirta- 112R01. • . .
mil. - 90,000; Jordanijoje iš dalis visų gyventoją (apie 350, 
pusantro mil. - 130.000. Li- 000). Melkitų yra virš 200,000, X Mti
bane iš 1,5 mil. — 750,000; Pa- koptų katalikų — apie 85,000. ?? ’’ 
kistane iš 85 mil. — 500,0 ); BALSAS UŽ DURU 
Turkijoje iš 27 mil. — 540, _ , , _ , - \ — Amerikos aviacija nutarė
000; Sirijoje iš 4 mil. — 900, Islamo kraštuose dažnai pasi- panaikinti ateinančiais metais 
ooo.

Vienur yra daugiau laisvės, 
kitur — mažiau. Tai priklauso 
nuo to, kur ilgiau yra valdę Bažnyčių varpai daugumoje 2,300. 
europiečiai. Tačiau ir tokioje kraštų nutildyti. Jie nebekvie- — Vilniuje esą 13,000 tele- 
Turkijoje, kuri labiausiai yra pa čia maldai“Tėve mūsų” ar“Vieš vizijos aparatų; aparatas esąs 
žengusi islamiškame pasaulyje, paties angelas”. Bet Viešpats kas penktoj šeimoj.

čionybės žibintai negęsdami.Gal 
ir dėl to, kad prigeso karšto
ji meilė ir atvėso uolūs dar
bai, dėl kurių Efezo bažnyčia 
buvo įspėta: “Atsimink, iš kur 
iškritai ... Jei ne, aš tau atei
siu ir pajudinsiu tavo žibintą” 
(Apr. 2, 5). Ir žibintas buvo pa
judintas.
MELSVI IR DRYŽI RŪBAI

Krikščionybės žibintai Mažo
joje Azijoje suskilinėjo, apneš-

MEčETė TURKIJOJE — Antalijos uoste prie Viduržemio mari:

arba tokiam Egipte, pirmenybė 
vistiek teikiama mahometonam. 
Krikščionim daroma suvaržymų 
Tebesistengiama viešame gy
venime jie nusmelkti.

Tos krikščioniškos oazės yra 
trejopos. Žymią dalį sudaro sta
čiatikiai. Antrajai grupei pri
klauso vadinamieji monofizis- 
tai, kurie sako, kad Kristus te
buvo Dievas o ne Žmogus; tu
rėjęs tik vieną prigimtį, čia 
priklauso tautinė armėnų bažny 
čia ir dalis koptų. Trečiajai gru
pei priklauso katalikai: armė
nai, koptai, melkitai, maronitai, 
sirai. Gausiausi yra maronitai *

“yra netoli kiekvieno”, kaip yra 
sakęs šv. Povilas.

Laokodijos bažnyčiai, vienam 
iš pirmųjų krikščionybės žibin
tų, buvo rašyta: “štai aš stoviu, 
prie angos ir beldžiu; jei kas 
išgirs mano balsą ir atidarys 
man duris, aš pas jį įeisiu”. 
(Apr. 3,20).

Kad ir nedidelės krikščionių 
salos islamo jūroje, bet jos te
bėra išlikusios Viešpaties balsu 
už durų. SS

— Balsę skirtumas tarp Ken- 
nedy ir Nixono dar labiau su- 

„lųažęjo: oficialūs daviniai skel
bia, 'kad tas skirtumas yra tik
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PAULIUS JURKUS
Šių dviejų instrumentų visi 

liūdėjo ir brolių klausė, kada 
juos pagydys. Jie buvo pažiba 
miestelio orkestro, kurį valdė 
seniūnas Kostas. Iškritus smui
kui ir kontrabasui, orkestras vi
sai priduso. Nors Kostas ir ge
bėjo skaityti gaidas, nors savo

lę, bet kas galėjo įsigyti gita
rą? Gal pasimaišė tas ameriko
nas Jokūbas, kuris, grįždamas iš 
Amerikos, parsivežė tokį keistą 
instrumentą tromboną, čia pūs
telėjo porą kartų ir išpūtė į di
desnį miestą, kur pritapo prie 
dūdų orkestro. Nejaugi jis bū-

BALSAS UŽ DURŲ

girsta balsas iš mečetės bokš
to: “Allah, Allah, Alląhl”. Tai 
maldos metas.

3 bazes: Tampa. Fla., Mitchel 
Field, L.I., Donaldson, S. C. Ci
vilinių tarnautojų bus atleista

BUVO tvąnki šeštadienio po- vargonus. Vargonininko bute ^d girdėjosi tik jo smūgiai,

konstantinką ir galingai tam- tų grįžęs? Ar amerikonas, ar 
pė, bet būgnas taip mušdavo,

tyliai, lankstydamas ilgus pirš
tus.

— Gitara mums džiaugsmo 
daio! — sušuko Vincas ir pir
mas muktęlėjo alaus.Nubraukęs 
putelę ir atsigaivinęs, tarė;

— Tą adatėlę pažįstu. Ir kas 
galėjo sakyti, kad išeis į tokius

kokis kitas ponas — nesvarbu! 
Svarbu, kad miestelis šviečiasi,

žmones ir įsitaisys gitarą! .
Seniūnas išlenkė stiklą. Jis prie orkestro, 

nusivylė, kad štai gitara, toks 
pagarbus styginis instrumentas,

rios pas ją lankėsi ir siūdino- 
si siikneles. Priklausė tai mies
telio klasei, kuri nesimaišė šo
kių, vaidinimų vakaruose, ne
dalyvavo nei chore.

— Ir kaip tokia įsitaisė gi
tarą?

— Nueik ir paklausk. Pačiu-

— Brolau, klijų negaunu. Vi
są laiką ieškau! — teisinosi An
tanas, kuris mokėjo ne tik siū
tį bet ir sergančius instrumen
tus sutaisyti.

Laurynas žinojo, kaip čia 
kalbėsis miestelio muzikantai. 
Ir jam labai gailėjosi orkestro.

pinėk stygas, gal prisijungs Nuo caro kariuomenės jis tu- 
pridėjo An- rėjo daug pagarbos muzikai.Tad 

tanas. ir jis, nors ir nesėdėjo orkest-
Visi valandėlę susimąstė, už- re su instrumentu, bet žinojopietė. Nuo karščio dūsavo mies- pusę kambario užėmė fortepijo- lyS malkas kapotų. Mies- kad įsitaisė gitarą.

telio gatvės ir seniūnas Kostas, nas. Konstantinka' — ta ketur- tely dar buvo klarnetą, užkišta -r Neįspėju! — seniūnas už- moters rankose. Vyras kas kita sirūkė. kiekvieną orkestro žygį, gyrė jį
mindamas dviratį, čia pat ir kampe armonika — buvo pa- už balkio pa^ klumpių meistrą gėrė alaus ir žegtelėjo. — labiau tiktų į jų orkestrą. — Ir jūs pasakykit, kuriem ir peikė. Kai dužo smuikas ir
smuklė, atsidariusi duris ir lan- ties seniūno rankose. Jo kai- Justiną. Nors klarnetą ir kvie- — Nagi, Stefanija, siuvėja! Dabar kaip atrodys, kad štai velniam čia reikėjo gitaros, dar kontrabasas, ir jis mąstė ir kar-
gus. Ant slenksčio vėdinasi mynystėje gyveno būgnas. Pa- tė į orkestrą, bet ji pasiliko ne- — Laurynas sugriaudė tokiu tarp rimtų veidų sėdės vienas netekėjusiose rankose? — šūk- tą, nuvažiavęs į miestą, nupirko

vasarį dar buvo gyvi smuikas sukalbama — Justinas ją pūtė trenksmu, kad jo balsas išsiver- sijonas! telėjo seniūnas. — Dabar jau klijų, žinojo, kad Antano ada-
su kontrabasu. Juos valdė na- išgėręs. Kai grįždavo to pa- žė iš smuklės į gatvę ir pasie- — Ar ji ištekėjusi? — štai- galva įkaito begalvojant. O ką tėlėje siūlas per ilgas, niekada

vienmarškinis Laurynas, šeimi
ninkas, ir sušunka Kostui: _ .... —Ar ji ištekėjusi? — štai- galva įkaito begalvojant. O ką tėlėje siūlas per ilgas, niekada

gingi siuvėjai Vincas ir Anta- ties Lauryno suvaišintas, Justi- kė pravirus siuvyklos langus, ga paklausė Kostas.
nas. Bet atsitiko taip, kad grį- uas išsitraukdavo savo klarne- kur sėdėjo Vincas ir Antanas. 

Tie, rodos, ir laukė, kad kas

tu žinai, gal tyčia nusipirko, jo nebaigs ir nenuvažiuos nu- 
kad mes pakviestume į orkest
rą?

— Su džiaugsmu priimsime, 
pasodinsime viduryje, — juo- 

____  kėši Antanas.—Tegu puikuos
_ _ dė savo dviratį, nepastebėjo, o rimtai Vincas, pūsdamas dūmą, kaip r°žė senų barzdų tarpe! susijaudino.

smuiko ir jį sutriuškino, — be- Koks būtų džiaugsmas, kad būtų tuoj metę siuvinius ir kar- — Kostuk, dobiliuk, — kle- Visi jie buvo jau ūgtelėję. — Brolau, duokš ūsą, prikiš- 
slysdamas išvertė ir taiklųjį An- orkestre sėdi vienas gitaristas, tu įžengę prie alaus. Dabar, iš- gėjo Antanas, — gitara tai gi- Vincas tarnavo kariuomenėje, juosiu savo žandą. — Jis pa
teną. kuris vilko ant pečių Tada grodamas toli nueitum! girdę Lauryno balsą, tiesiai per tara, bet mergina, oho! Antano kaip plokščiapadžio ne- šoko nuo stalo ir pabučiavo
kontrabasą. Didysis instrumen- Kostas jau mušė pirštais į šia- langą iššoko ir atsidūrė tarp- — Ir iš kur tokia išlindo? priėmė, Kosta atleido kaip vien- smuklininką. — Ir ko čia mes

— O kas jį turi, a? Esi še- tas keberiokšt nuo kupros ir pią, alum aplaistytą stalą, ūmai duryje.
niūnas, visur lakstai dviračiu, tiesiai į Varduvą, kuri ištvinu- sušvilpė fokstrotą. Laurynas gi Laurynas jau statė stiklus, 

si ir putodama nešė ledus. Kol šypsojosi patenkintas, kad se- pylė alų ir kalbėjo: w __  ...... __ . _ ______
— Renkas muzikantei, gal Jau metuose! Už kapinių, prie va, niekas per tuos metus ne- pro langą įšoko į siuvyklą, 

kryžkelės, prie žaliojo tvenki- suspėjo susirasti žmonos. Nebu- Atsikėlė ir Kostas su Vincu.

Užeik, turiu naujienų!
Seniūnas tuoj atrėmė dvira

tuką į sieną ir įžengė tuščion 
smuklėm Laurynas pastatė 
alaus ir pliaukštelėjo delnais:

— Tai va, mūsų miestelis 
praturtėjo, atsirado gitara!

Kostas dėbtelėjo baltom, bet 
tuo metu žegtelėjo ir tepasakė:

— Žinau, tai styginis instru-
mentas!

žo iš vestuvių pėsti ir nukau- nubraukdavo dulkes ir pra- Tie, rodos, ir laukė, kad kas i 
šę. Trumpindami kelią, patrau- dėdavo vedžioti graudžias gies- Šūkteltų iš smuklės, taip buvo
kė Varduvos krantais. Virtuo- Linksmam orkestrui ši pe- juos nuvarginusi kaitra ir ada- 
zas Vincas paslydo ir, negana simiste visai netiko.
to, kad griuvo tiesiai ant savo Dabar — gitara!

tėlė. Kad seniūnas ten sustab-

— Brolau, dar nieko neradus 
adatėlė, — paaiškino Antanas.

— Tos, kurios išteka, įsitai
so ne gitaras, bet lopšy kly- 
kiančias armonikas, — pridėjo

sipirkti. Dabar jis ištraukė iŠ 
stalčiaus klijus ir atnešęs padė
jo ties Antanu. -

— Pasitaisykit!
Antanukas pavartė klijus ir

pasakyk! — Laurynas įsirėmė 
gauruotom rankom į šonus ir vyrukai atsikėlė, susigraibė, jau niūnas neatspėja, 
atsistojo priešais. Kostas susi- “Nojaus arka” (taip ją Anta- - Na, sakyk, kas turi gitą- sugrosit!

tara, bet mergina, oho! Antano kaip plokščiapachho ne-
— Ir iš kur tokia išlindo? priėmė, Kostą atleido kaip vien- smuklininką.

— nervinosi Kostas. turtį ūkininkaitį. Gera tokiam: sėdim ir liejam alų ir prakai-
—Nuo Napoleono laikų čia nereikia nė kariuomenės, dabar tą — skubėkim “Nojaus arkos”

gyvena, — aiškino Vincas, — seniūnas su konstantinka. Bet taisyti! — jis taip ir išdūmė,

mąstė. _____
Miestelio muzikos instrumen

tai buvo visiems žinomi. Baž
nyčioje stovėjo vargonaį sta
tyti Vilniaus meistro. Pradžios 
mokykla turėjo fisharmoniją, 
kuri kvaksėjo pamėgdžiodama

nas po šio įvykio pavadino) bu
vo toli nuplaukus. Pasisekė pa
gauti. Taip grįžo į miestelį iš- 
siblaivę. Vincas nešėsi smuiko 
šipulius, o Antanas — sušlapu
sį kontrabasą, kuris neatlaikė 
drėgmės ir atsiklijavo.

rą? — dar kartą paklausė šei-

— Kas? — sumykė Kostas. 
— Kas?

Tai buvo baisi mįslė. Seniū
nas žinojo net ir tuos, kurie 
mokėjo pūsti lūpinę armonikė-

— Šėtonai, surūdyję adatos,, 
siuvat ir nieko nežinot — gi
tara mieste! Bet pas ką? Pas 
Stefaniją! Kažkokia siuvėja. Ir 
kas ji tokia? Kur ji gyvena? 
Nežinau! — ūžė Kostas.

— Gitara- — Vincas ištarė

nio jos langai su siuvamąja.
— Ak te! — Kostas nutęsė 

ilgai ilgai, lyg būtų patraukęs 
savo konstantinka. Ją truputį 
prisiminė. Buvo tikra adatėlė, 
įsmigusi siuvinin. Niekas jos ir 
nežinojo, gal tik moterys, kii-

vo kada — čia smuikelė, čia 
kontrabasas, konstantinka, alus, 
šokiai, vestuvės.

— Orkestrą’ — suniurnėjo 
seniūnas. — Kad jūs, šėtonai, 
jau ketvirtas mėnuo džiovinai 
kontrabasą!

— Tų siuvinių prigriuvo, bet 
kaip nors sulopysim smuiką ir 
“arką”, — pasakė Vincas. — 
Reikėtų ... Sakot gitara ... 
Kažin, kaip ji skambina! — pūs
telėjo dūmą ir nuėjo per gatvę.

(Bus daugiau)



AMŽINOJO ROŽANČIAUS DRAUGIJA
Kiekvieną 'kartą, gfvęs paš- * VLADAS RAMOJUS 

tą, pirmiausia į rankas imu Dar
bininką. Tai tikrai įdomus ir

draugijos nares, Tėvus Pranciškonus, Darbininko leidėjus, Į atsitiko ir su mano paskatiniu

i

Visiems geriausi linkėjimai

ONA. SUEVICIENfi,

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

JONAS ANDRIULIS MICHIGAN FARM CHEESE. INC.
FOUNTAI^i, MICH.

Petras Lisauskas — 64-09 Clinton Avė., Maspeth, N. Y. 
Lithuanian Bakery — 131 Inslee Place, Elizabeth, N. J. 
Norintieji įsigyti skanių lietuviškų sūrių, kreipiasi į jų gamybos 
generalinį atstovą Petrą Lisauską, 64-09 Clinton Avė., Maspeth, N.Y.

Season’s Greetings

THE LEVY STATIONERY CO^ Ine.
Stationery - Printing - Fumiture - Typewriters - Filing Devices 

Loose Leaf and Blank Books Office Supplies

241 South 4th Street Brooklyn 11, N. Y. į

Phone STagg 2-8669

Linksmu Šv. Kalėdų

S & M MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET

Specialiai paruoštos mėsos — Priimame užsakymus vestuvėms ir 
pobūviams • We Take Ali Orders for VVeddings and Parties 
CHARLES SHIMANSKAS ir CHARLES MITCHELL, savininkai 
145 Grand St. — Brooklyn 11, N. Y. — 483 Grand St.

EVergreen 8-4608, 8-4627 i

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
linki didi. Gerb. klijentams ir mieliems prieteliams

JONAS DAUGIRDAS

337 Union Avenue

EV 7-4940

Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

-H - ~
423 Metropolitan Avė.

t-. vi MMNM»

miestiškio veikalą “Baisųjį Bir
želį”, vaizduojantį 1941 metų 
baisiuosius biržei: įvykius Lie
tuvoje.

Vaidintojų trupę suda'ė A- 
merikoje gimę ir užaugę lietu
viai, į ją tebuvome Įjungti tik 
du dypukai. Regis, lab i sun- 

įvykių

kaktuvinį vyrų choro koncer
tą ... Bet kąsgi klaidų neda
ro -

štai rankose Darbininko š. ku atkurti anų C-gi >K'
m. nr. 84. Užpakaliniame pus- dvasią scenoje, jų visai nema- 
lapyje Juozo Bdey nuotrauka, čius ir nepergyvenlapyje Juozo Bdey nuotrauka, čius ir nepergyven..3. Bet re- 
Kiek mielų prisiminimų, kiek žisieriaus ir vyri ...ib veikalo 
minčių... - veikėjo (Itn. A:

VEIKLIOJI vytė Jonė Mažeikaite, laimėjusi studijoms 
vyčių stipendiją, tarp vyčių veikėjų kun. Jono Jutkevi- 
čiaus ir Jokūbo Stuko. (Nuotrauka “Vyčio žurnalo).

Juozo

fiventų Kalėdų- ir Naujųjų Metų proga sveikiname Jus mieli tautiečiai 
ir linkime daug sveikatos ir sėkmės Jūsų darbuose.
Ta pačia proga nuotirdžiai dėkojame mūsų klijentams, kurte pareiškė . 
pasitikėjimą, siųsdami savo siuntinius per mūsų lietuvišką firmą.

Vėliau sū pasididžiavimu spau-j 
doje sekėm Vitali© Žukausko! 
vaidintojų trupės žygius ir lai-! 
mėjimus New Yorke, dabar! 
štai į ten nuvyko tylus, ramus,! 
bet gilios dvasinės kultūros re-| 
žisierius bei aktorius Vytautas] 
Valiukas. ' -==^ |

A. Škėmos veikalą “Vienas 
ir kiti” mačiau, rodos, 1954 me
tais Chicagoje. Regis, kad V. Va 
liukas veikalą režisavo ir vai
dino Pranaitį. Veikalas buvo] 
tikrai mielas ir įspūdingas, irr Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
jame žmogus matei “palaimintą^ 
vidurį” tarp standartinių lietu
viškos scenos veikalų ir šių lai- į 
kų moderniųjų kūrinių. “Palai- | 
mintą vidurį”, kuris jau reiškė; 
tikrąjį meną, kiekvienam kiek s 
paprususiam žiūrovui supranta-; • 
mą ir mielą. 

Dabar štai
New Yorko scenos rampoje. Ir 
vyriausio veika*o veikėjo — Lie; 
tuvos rezistento ir kankinio mo-f Season’s Greetings 
kytojo Pranaičio rolė atiteko nei 
kam kitam, o šviesiam Ameri- į 
kos lietuviui Juozui Boley. Dar- ‘ 
bininko kritikas jį geriausiai į- į 
vertino. Reiškia, Juozas Boley • 
yra talentas iš Dievo malonės:;! 
jis, nors ir įvykių tų visai ne-: i 
matęs ir neišgyvenęs, su akto-: 1 
riška 'ir kartu lietuviška širdi-J 
mi pajėgė sukurti įspūdingiau- .

■ American & Foreign Book Co.
135 Brook Street. Hartford, Conn.
Telef. CHapel 6-4773 f

ANTANAS USTJANAUSKAS, vedėjas

linki visiems draugams ir pažįstamiems

Marcella Barolis ir mama

C Hartford, Conn.
v cikadas prabėgo!

PARK STUDIO FLORIST

B. GIEDRAITIS

Hartford, Conn.

‘ ■ 
u
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“Ypač žavus buvo jo mono- Boley pastangos buvo didelės 
logas. J. Boley šiame pastaty- ir jis veikalą padarė tikrai mie- 
me buvo vienas iš geriausių 
aktorių...”. Taip rašo recen
zentas apie V. Valiuko New 
Yorke pastatytą A. Škėmos vei
kalą “Vienas ir kiti”.

Brač, susikaupiu mintyse ir 
prisimenu, kad šį mėnesį suka
ko 10 metų, kaip palikau New 
Yorką ir “įsipilietinau” Chica- 
goje.

O bėgo kadaise linksmos ir 
šaunios dienos New Yorke ir jo 
apylinkėse, apie kurį dabar kas 
met papasakoja mielasis muzi
kas Vladas Baltrušaitis, atvy
kęs su šeima į Chicagą praleis
ti atostogų.

1949-50 gyvenau žaliajame 
Great Necko miestelyje pas di
delį vyčių veikėją Aleksandrą 
Vasiliauską. Vieną popietę Va
siliauskui kažkas paskambino iš 
New Yorko, Vasiliauskas iškal
bėjo visą valandą ir jokio ang 
liško žodžio neiterpė, kalbėjo 
tik lietuviškai. Pamaniau, kad 
kalbą su kokiu nors dypuku 
Kai sužinojau, kad jis kalbėjo 
su vyčių veikėju Juozu Boley, 
taip pat Amerikoje gimusiu 
užaugusiu lietuviu, mane apė-

> mė didelis džiaugsmas, kad 
noji lietuvių emigrantų karta

; užaugino tikrai susipratusių lie
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Modemiška Koplyčia

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

Nuoširdžiai sveikina su Šv. Kalėdom
ir linki daug laimės Naujuose Metuose

* ir 
h
: r tuvių.

' Ilgai netrukus asmeniškai su
sipažinau su Juozu Boley. Ty
lus, kuklus, nuoširdus,. be ga 
lo švelnus ir tikrai lietuviškai 
galvojąs vyras. Lietuvos laisvės 
laikais matęs laisvą Lietuvą ii 
ja susižavėjęs.

JUOZAS GARSZVA
GR ABORTU S - BALZAMUOTOJ AS

231 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
I -

EVergreen 8-9770

1950 pavasarį Juozas Boley 
ir mane stipriai įtraukė į lie
tuvišką veiklą, būtent, į t 
rinį' — mėgėjišką darbą. Tuo 

’ metu Prooklyne jau gyveno vi
sa eilė profesionalų aktorių, 
bet jie kaž kodėl nerodė jo- 

' ' kio ryžto. O Juozas Boley su 
savo vyčiais pasiryžo pajudi 

j dirvonuojantį lietuviškos scenos 
I lauką. Pasirinko kuklų Nau-Linksmų iv. Kalėdų ir laimingų 1961 Naujųjų Metų linki

Jamaica Polish National Home, Ine. 1 . . ...
< Atsiusta paminėti

PUBLIC DANCE HALL — PICNIC GROUNDS

Meeting Rooms available for all occasions

Walter (LoUy) Weronkk, Manager <— TėL RE 9-9647

i 108-11 Sutphin Blvd. Jamaica, N. Y.

lą ir pats sukūrė Lietuvos re
zistento leitenanto Aud~onio ne
pamirštamą tipą. Jaučiu, kad pa 
sirenkant tą veikalą. Juozo Bo- 
ley tikslas buvo ne tiek vaidy
binio meno lygis, kiek lietuviš
kosios sąžinės jausmas — pa
rodyti Amerikos lietuviam Lie
tuvos tragedijos akimirkas, jų 
širdyse įžiebti stipresnę lietu
višką dvasią. Tame darbe Juo
zui Boley ypač stipriai talki
ninkavo energingoji dr. Marija 
Žukauskienė.

Bet kur šiandien anie sce
nos mėgėjai iš “Baisiojo bir
želio”: J. Bobinaitė, M. Kašė
taitė, Vyt. Mykolaitis, mano ge- Yorko apylinkių kapinėse. Bi
tas prietelis V. Trainis ir kiti? čšuliai, ar aplankėt jo kapą,1 
0 jie buvo tikrai šaunūs ir ug- ar papuošiat jį?
ningi lietuviai, ir puikūs vyčiai*

šią t;pą. Tikiu, Juozo Boley j 
dvasia tose ir pakiliose ir liūd- ‘ 
nose veikalo akimirkose trium- ‘ 
favo, nes jis kiekviename žo- = 
dyje juto ir save — lietuvį re-'' 
zistentą svetimoje jūroje, vi- = 
sur besipuošiantį lietuviška šyp- ' 
sena ir beskleidžiantį lietuvišką = 
dvasinę ugnį. ‘

Tokia tai mano akyse išky- >

Season’s Greetings

JOHN MEDONIS

REAL ESTATE

la Juozo Boley asmenybė po > 
dešimties nesimatymo metu Odešimties nesimatymo metų. Oį‘ 
kur Leonardas Žitkevičius, Alek ■ 
Sandras Merkelis, Mykolas Ci- > 
bas ir kiti mielieji bičiuliai? <

Tiesa, gruodžio 17 prieš tre- 
jis metus mirė kun. Jonas Pet- 
rėnas.

!

Jo pa’aikai ilsisi New į

1 Estsmslso Goštautas — AR-
į TE COLUMBIANO, Editorial
1 lųueima, Bogota, Columbia,
1 1960 m., 222 psL, kaina nepa*

669 Broad Street Hartford, Conn.

Season’s Greetings

Waszkelewicz Funeral Home

ti -
ii
r
■ii

Vladas Ramojus

Season’s Greetings

43 Wethersfield Avė.

| 8 Ashley

Happy Holidays

Lietuvių Bendruomenės Keamy - Harrison Apylinkės

vardu sveijkinu visus šios apylinkės lietuvius su Šv. Kalė-

dom ir Naujais Metais ir geidžiu, kad visi šios kolonijos

A. VITKAUSKAS

Apylinkės Pirmininkas

f Season’s Greetings t

8
* Season’s Greetings

lietuviai įsijungtų į vienintelį lietuvišką židinį — Bendruo

menę—ir bendrom jėgom sielotasi dėl lietuvybės išlaikymo.

} DAN USANIS

| 458 Wethersfield Avė.

F ’

Lithuania's Occupation by f

I ŠVENČIŲ PROGA sveikina savo9 m - į | 28 psl.
draugus, pažįstamus ir pacientus

J. B. DICPINIGAITIS, M.D.
IR ŠEIMA

CHARLES SHIMKUS AGENCY

REAL ESTATE — INSURANCE

Hartford, Conn.t 380 New Britain Avė. 
f

i - -l

JOHN KARALINAS

PLUMBING, HEATING and FUEL OIL

Hartford, Conn.

1

J

SUNSET RESTAURANT

t 
f

• ' • i’

Hartford. Conn.

ths Suvist Union, išleido Lietu
vos pasiuntinybė Washingtone,

Dendiojo Amerikos Lietuvių

mos 1960, Balfo leidinys, 26 psl
ludiatiHead

NATIONAL BANK
I V. Daugirdaitė^Sruogiono 
| — ŽALGIRIO MOSIS, 550 metų 
i sukakčiai atžymėti, išleido Ke-
1 leivis Sp. Bostone, Mass., 24 psl. 
J kaina 50 et.

NASNUA. NIW NAMFSNIM

n -



Pietų Amerikos lietuvių kongrese lankėsi V. Sidzikauskas

Argentinos sostinėje V. Si-1 
y dzikauskui talkino PET delega-1 

cija ir naujai Įsteigto PET biu
ro direktorius, bet ypač lietu
vių atstovai Zeferinas Juknevi
čius ir Jonas Cikštas. Z. Juk
nevičius buvo svarbiausias iie1 
tuvių kongreso organizatorius 
ir jo pirmininkas.

V. Sidzikauskas buvo labai 
šiltai sutiktas Brazilijos. Urug
vajaus ir Argentinos lietuvių, 
maloniai priimtas tų valstybių 
aukštų pareigūnų, parlamenta
rų ir politikų, su kuriais turė
jo ei’e naudingų pasika’bėii.nų. 
Labai plačiai ir gražiai V. Si
dzikausko lankymąsi Pietų A- 
merikoje ir jo dalyvavimą lie
tuvių kongrese atžymėjo aukš
čiau išvardintų valstybių spau
da.

Pakviestas dalyvauti ir pada
ryti pranešimą pirmajame Pie
tų Amerikos lietuvių kongrese, 
kuris buvo gruodžio 2 - 5 Bue
nos Aires, Vaclovas Sidzikaus
kas ta proga aplankė Brazili
jos (Sao Paulo ir Rio de Janei- 
ro), Urugvajaus ir Argentinos 
lietuvius.

Sao Paulyje V. Sidzikauskas 
padarė viešą pranešimą tenykš
čiams lietuviams, aplankė buv. 
dr. J. Basanavičiaus vardo mo
kyklą Sao Paulo priemiestyje, 
dalyvavo Lietuvos konsulo Alek 
Sandro Polišaičio suruoštame 
priėmime. Be to. Lietuvos kon
sulo lydimas, aplankė S. Pau
lo gubernatorių ir žymesniųjų 
laikraščių redaktorius. Kalbėjo 
per radiją. Gražiai talkino prel. 
Pijus Ragažinskas ir inž. Z. Ba- 
čelis.

Rio de Janeiro V. Sidzikaus
kas, kaip pirmininkas Paverg
tųjų Tautų Seimo, buvo priim
tas Brazilijos užsienių reikalų 
ministerio Horacio Lafer (jo 
motina kilusi iš Lietuvos, dar 
kalba lietuviškai) ir kardinolo 
Dom Jaime de Barros Camara, 
kuris rodo dideli palankumą So
vietų pavergtosioms tautoms, 
ypač lietuviams. V. Sidzikaus-

ŠV. CECILIJOS choro koncertas. Kalba kongreso pirm. Zeferinas Juk
nevičius.

kas taip pat turėjo labai gyvą 
ir gausią spaudos konferenciją. 
PET delegacijos Rio de Janei- 
ro pirmininko Christophe Kal
iny (vengro) lydimas, pasirodė 
televizijoje — 15 min., aplan
kė parlamento narius ir laik
raščių redakcijas. Be to. V. Si
dzikauskas turėjo posėdį su 
PET delegacija. Kalbėjo per Ve
ra Ci uz radiją. V. Sidzikauskui 
maloniai talkino Lietuvos mi-

GARBĖS prezidiumas. iš k. j d.: J. Gi’vydis. A. Bogulsauskas, V. Sidzi
kauskas. M. Darseciie. kun. J. Bružikas. S. J.. !g. Padvalskis. K. Čibiras, 
kalba kom. pirm. Z. Juknevičius.

nisteris dr. Frikas Meieris ir jo 
sekretorius Petras Pabickas, ka- 
nauninkasZenonas Ignatavičius, 
lietuviai inžinieriai J. Abraitis 
ir K. Audenis.

Urugvajaus sostinėje Monte- 
video V. Sidzikauskas buvo pri
imtas užsienių reikalų minis- 
terio dr. Mateo J. Margarino 
d e Mėlio ir parlamento pirmi
ninko dr. Alejandro Zorillade 
San Martin, pietavo su abiejų 
didžiųjų Urugvajaus politinių 
partijų lyderiais, kitais parla
mentarais ir laikraščių redak
toriais. Taip pat turėjo gausią

dalyviais spaudos konferenciją, 
kalbėjo per radiją Į urugvajie
čius ir Urugvajaus bei Argen
tinos lietuvius. Lietuvos minis- 
teris dr. K. Graužinis suruošė 
gražų priėmimą Lietuvos pasiun 
tinybėje, į kuri atsilankė JAV 
ambasadorius su dviem patarė
jais. Kinijos ambasadorius, eilė 
žymių urugvajiečių ir egziių.

Argentinos sostinėje Buenos 
Aires V. Sidzikauskas dalyvavo 
pirmojo Pietų Amerikos lietu
vių kongreso iškilmingame ak
te ir bankete bei koncerte, kur 
pasakė kalbas. Taip pat dalyva
vo pamaldose lietuvių bažnyčio
je, iškilmėse prie Argentinos 
išlaisvintojo gen. San Martino 
paminklo, sporto žaidynėse ir 
kituose pobūviuose, aplankė lie
tuvių laikraščių redakcijas ir 
lietuvių organizacijas Buenos 
Aires bei lietuvių kolpniją Ber- 
risoje.

Buenos Aires . V. 'Sidzikaus
kas buvo iškilmingai priimtas 
Argentinos prezidento Frondi- 
zi ir užsienių reikalų ministe- 
rio, buv. Argentinos prezidento 
gen. Aramburu,. senato pirmi
ninko ir k. Buvęs Argentinos 
diplomatinis atstovas Lietuvoje 
Arnoldo Barsanti suruošė V. 
Sidzikausko garbei gražų pri
ėmimą, kuriame dalyvavo eilė 
aukštų užsienio reikalų minis
terijos pareigūnų.

V. Sidzikausko lankymosi 
Buenos Aires proga buvo pa
skelbta pavergtųjų tautų savai
tė gruodžio 5-11. Jis dalyvavo 
tos 
se. 
dė

savaitės atidarymo iškilmė- 
taip pat du kartus pasiro- 
Buenos Aires televizijoje.

Antras Pietų Amerikos lietu
vių kongresas bus 1962 sausio 
mėn. Urugvajaus sostinėje Mon- 
tevideo. Visų buvo išreikštas no 
ras, kad ir i tą kongiesą atsi
lankytų Lietuvos laisvinimo 
veiksnių ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovai.

(L. L. K.)

IS VISUR

Prieš šventes

Atidaryti Kalifornijos lietuvių namai
Gruodžio 3 buvo pašventinti 

ir atidaryti Los Angeles lietu
vių kolonijos namai, dalyvau
jant akcininkam ir garbės sve
čiam. Pašventino kun. A. Va- 
liuška. tardamas ta proga ir 
sveikinimo žodį, vedėju buvo J. 
Kojelis. Apie atliktus darbus ir 
sunkumus nupasakojo direkto
rių tarybos pirmininkas J. Už
davinys. Toliau buvo perskaity
tas kun. L. Jankaus, Balfo rei
kalų vedėjo, gražus sveikinimas.

Sveikino Lietuvos nepriklau
somybės akto signataras prof. 
M. Biržiška. Lietuvos konsu
las dr. J. Bielskis. Alto Los 
Angeles skyriaus pirmininkas 
inž. J. Juodelė, Balfo skyriaus 
pirm, teisininkas A. Dabšys, Ka

PAPICINIMAS IR DOVANOS
DARBININKO administracija prieš Kalėdų šventes ir 
Naujus Metus kviečia pasinaudoti dideliu

| PRENUMERATOS PAPIGINIMU IR DOVANOM

X • DARBININKĄ užsakant nuo dabar ligi 1961 metų pabaigos 
S prenumerata skaitoma tik 5 doleriai ir duodama priedo viena iš 

žemiau išvardinti) knygų i pasirenkama užsakytojo!.

(? • Užsakant laikraštį kitam, mokama taip pat
$ knygų, gauna užsakytojas. Galima pasirinkti -vieną

5 doleriai, bet 
iš šių knygų:

archyvas - 
$ Bolševizmo metai. Arkivysk. J. Skvireckas LEKCIJOS IR EVAN- 
| GELIJOS. Arkivysk. Pr. Būčys — MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
| LIURDE. Guareschi DON KAMILIAUS MAŽASIS PASAULIS (I 
| dalis). J. Gailius SUSITIKIMAS. Prel. Pr. Juras PRANAŠYSTES 
I APIE PASAULIO PABAIGĄ. Dr. Pr. Gaida MILŽINAS, DIDVY- i 
| RIS. ŠVENTASIS. Dr. J. Girnius LAISVE IR BŪTIS. O. Swett j 
% Marden DZIAVGKIS' GYVENIMU. Mark Tuain PRINCAS IR j

Dr. A. Maceina SAULBS GIESME. LIETUVIŲ

EI.GETA. A. Giedrius TĖVŲ PASAKOS.

nimo organizacijų vardu R. Dab 
šys. Baigiamąjį žodi tarė na
mų valdybos pirm. F. Kazlaus
kas. Pabaigai sugiedotas Lietu
vos himnas.

Meninę dali išpildė jaunieji 
talentai, vadovaujami B. Bud- 
riūno. Pianinu paskambino Jo
nas Skirius. Birutė Reivydaitė 
ir Romas Dabšys padainavo po 
vieną liaudies dainą ir ariją iš 
operų.

Ekilmių dalyviai buvo pavai
šinti pačių šeimininkių paga
mintais valgiais ir kavute.

Gruodžio 4 galėjo namus ap
žiūrėti kas tik norėjo. Taip per
ėjo keli šimtai lietuvių su šei
momis.

Savų patalpų įsigijimas jau
talikų Fed. skyriaus pirm, tei- seniai rūpėjo Kalifornijos lietu- 
sininkas V. Kazlauskas ir jau- viams. Konkrečių žygių ėmėsi 

Lietuvių Bendruomenė praei
tais metais. Buvo sudarytas spe
cialus komitetas namam Įsigy
ti. kuris organizavo lėšas ir nu
pirko 3315-23 Santa Monica 
Blvd..- Los Angeles 29. Calif.. 
dvejis namus, kuriuose yra sa
lė susirinkimams, svetainė su 
virtuve, kambariai organizaci
joms ir trys gyvenamieji bu
tai. Namai yra netoli Lietuvių 
Dienų redakcijos lietuvių 
venamam rajone.

Los Angeles ir apylinkės 
tuviai entuziastingai rėmė 
mifeto darbą. Per trumpą 
ką surinkta 16.000. gauta
lankiomis sąlygomis dar 20.000 
dol. paskolos ir taip namai bu
vo nupirkti š. m. spalio 28. Na
mai yra bendruomeniški, nes 
jų šeimininkai yra daugumas 
lietuvių vietos organizacijų, šei
mų ir pavienių asmenų. Na
mų akcininkų yra apie 200 Ati
darymo iškilmėse dalyvavo apie 
100. ' ‘ -

tę Prašau siųsti DARBININKĄ

Vardas ir pavardė .._...............

Adresas

Norėliau gauti knygrą
(nurodyti pavadinimą»

l’ž.*«nkė ......Jt • Vardas ir .pavardė*

I . i -I

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Cicero, III. JAV Liet. Bend
ruomenės Kultūros Fondo ren
giamas Naujų Metų sutikimas 
šv. Antano par. salėje (1500 So. 
49 Ci.). Cicero. Sutikimo po
būviui. kuris prasidės 9 vai. 
vak. yra numatoma Įdomi pro
grama. Meninę dali atliks iš 
Racine, Wisc.. atvykstantis lie
tuvių moterų kvartetas, rašyt. 
Alb. Valentinas ir k. šokiams 
gros A. Ramono orkestras. Taip 
pat veiks baras, bufetas, lote
rija. Svečiai bus pavaišinti šam
panu. Pakvietimai jau yra pla
tinami iš anksto. Juos galima 
įsigyti ar užsisakyti pas rengė
jus: J. švedą, tel. TO 3-6005 
arba Ed. Šulaitį. tel. OL 6-1357. 
Kultūros Fondo valdyba kvie
čia visus Cicero. Chicagos ir 
kitų kolonijų lietuvius atsilan
kyti Į šį pobūvį ir jaukioje 
nuotaikoje pasitikti naujuosius 
1961 metus. E. S.

gy

IŠKILMINGOS pamaldos Aušros Vartų par. bažnyčioje.

KONGRESO atstovų priėmimas pas buvusį Argentinos atstovą Lietuvoje 
A. Barsanti.

— Darbininko šis numeris 
yra dvigubas. Prieš pačias Ka
lėdas. gruodžio 23. išeis dair 
vienas numeris, šventės savai
tėse. po Kalėdų ir po Naujų 
Metų. Darbininkas bus leidžia
mas tik vieną kartą, trečiadie
niais! Paskutinis šių metų nu
meris. kuris išeis po Kalėdų, 
turėt iliustruotą praėjusių metų 
žymesnių Įvykių apžvalgą.

— Dainę šventei Chicagoje 
jau Įsiregistravo 30 chorų ir 
per 1,000 dainininkų, šventės 
rengimo komiteto pirmininkas 
yra prel. Ignas Albavičius.

— Krsitijono Donelaičio var
do šeštadieninė mokykla Įsteig
ta Chicagoje prie evangelikų 
lietuvių parapijos. Parapija yra 
Marųuette Park.

— Dail. Paulius Augius labai 
, iškilmingai buvo palaidotas šv.

Kazimiero kapinėse Chicagoje 
gruodžio 10. Marųuette parko 
lietuvių bažnyčioje penki kuni
gai su prel J. Paškausku prie 
didžiojo altoriaus laikė mišias, 
mišių metu giedojo solistai, gi 
velionio karstą nešė kolegos — 
Liet. Dailės Instituto nariai: A. 
Valeška. V. Petravičius, A. Ku- 
rauskas ir k. Tiek koplyčioje, 
tiek laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, matėsi nemaža ir ame- 
rik;ečių dailininkų.

. — Kun. Feliksas Gureckas, 
gyvenąs ir apaštalaująs Chica
goje, šiomis dienomis apgynė 
filosofijos doktoratą.

— Kun. Vladas Budreckas, 
buv. Kauno kunigų seminarijos 
muzikos profesorius, dabar vi
karaująs- vienoje nelietuvių' pa
rapijoje prie Nevv Yorko. su
komponavo muziką dviem gies
mėm i Šiluvos . Dievo Motiną, 
žodžiai kun. St Ylos. Giesmės 
su gaidom atspaustos lietuvių 
pranciškonų spaustuvėje Brook- 
lyne Tos pačios giesmės yra 
pritaikintos angliškam tekstui • 
ir pavadintos “Two Christmas 
Carrols’’. Tekstas sesers Leo
nės. O. S. F. Kun. V. Budrec- 
ko adresas: 118-22 Riverpond 
St. St. Albans 12. Ųueens.N.

KONGRESO dalyviai lanko Argentinos lietuvių muzėjų B. Aires.

— Jonas ir Marijona Jašiū
nai su dukra Regina, ir sunum 
Arvydu iš Australijos. Adelai
dės. atvyko i Ameriką ir apsi
gyveno Los Angeles. Calif.

— Knygų išpardavimas, ku
ri vykdo Gabijos leidykla, bai
giasi gruodžio 31 d. Praturtin
kite savo biblioteką geromis 
knygomis, perkant jas pigiai. 
Sąrašų prašykite šiuo adresu: 
Gabija. 87-85 95 St.. \Voodha-

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA

ved. Jonas J. Romanas, sr.
WHIL — 1^30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS

ved. P. VlZInis
WK0X — 1196 kil Farming- 
ham, Mass. 
Sekmadienį 
ryte.

nuo 8 iki 9 vai.

Naujoje svetainėje pirma sa
vybės pobūvį turėjo Los Ange
les dramos ratelis.

ir vietas rezervuoti galima Lie
tuvių Dienų leidykloje, tel. NO 
4-2910 Kaina asmeniui 6 dol.

RADIJO PROGRAMA *

lie- 
ko- 
lai- 
pa-

Kalėdų eglutė tarp kitų tau
tų Įrengta Barnadahl Parko pa
talpose (prie Vermont Avė. ir 
HoIIywood Blvd. sankryžos!. Jos 
Įrengimu rūpinosi Los Angeles 
Liet. Bendruomenės apylinkė 
talkininkavo arch. Ed. Arbas- 
Arbačiauskas. Eglutę galima ap
žiūrėti kiekviena dieną nuo 1 
vai. popiet.

Naujv Metu sutikima ruošia 
Liet. Bendruomenės apylinkė 
gražioje Baccs Hali patalpoje. 
1528 No. Vermont Avė., kur 
gali sutilpti iki 600 Užsirašyti

— Hamiltono ateitininkų pre
miją 50 dol. už geriausia raši
nį liet, katalikių moterų žur
nalui "Moteris" laimėjo žurna
listė Emilija čekienė. Jos raši
nio tema; 'Lietuvės katalikės 
moters misija išeivijoje".

— Vasario 16 gimnazijai rem
ti komitetas Chicagoje skelbia 
1 dol. vajų ir prašo pasidėti 
visus lietuvius. Aukas prašome 
siųsti: A Gulbinskas. 6324 So. 
Bishop St.. Chicago 36. III. -

ved. Step. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

VYČIŲ PROGRAMA

WL0A — 1550 kil. Braddock, 
. Penna.
Sekmadien. nuo 130 iki 2 p.p.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 

ved Jokūo^s Štokas 
\VEVI) - 1330 kil.. New York

šeštad. nuo 5 iki 6 p p.
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May this Christmas Season Shotver its Blessings

I on you and those you love
Painting and Decorating

CLARK AND KLUEBER AND SONS, INC. 
487 Main Street 

PIERMONT. N. Y.
EL 9-2188

" — VVarm and Sincere Holiday Greetings —:
CARNEY’S GLASS AND MIRROR CO.

1125 Broadvvay. MASSAPEQUA. L.*I. N. Y.
- Auto and Plate Glass Insurance ReplacemenL Also Mirrors. Decor-1 
ative Clucks. Shovver Doors. Stonn Windows and Screens Repaire.l. Alli 
Types of Glazing i

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

iMtagfeeMdiĮllKeNrailirailfroNraMnma^

Warm and. sincere 
Holiday Greetings

LIBERTY LUMBER CO. 
126-18 Liberty Avė. 
Richmond Hill. N.Y. 

VI 3-7220

Į*«!!lk«itt«MreNraNt«ft«r.aMrS!!fc«!!eaMra>£«>t«Kre’S^^

VVarm and Sincere Hcliday Greetings t 
REYNOLDS PLUMBING AND HEATING CO., INC.

54 N. Main St.. FREEPORT. L. I.. N. Y.
Repairs — Emergtncy — Residential — Commercial —

CH 9-1300

- L- 
f 
f 
fI

Holiday Greetings
TEHERAN RESTAURANT

45 VVest 44 St. 
New York City 

MU 2-6588

— VVarm and Sincere Holiday Greetings —
COMMACK TRANSMIS9IONS, INC.

Automatic Transmission Specialists on all Makes. Rebuilt 
changed - - New Installed. VVholesale

Parts
Jericho Tpke. and Vets

COMMACK. L. I.. ;
FO 8-9724

Ex-.l
and Retail. Supplies and t

Holiday Greetings
SHLIUKER’S BAKERY. INC. 

855 De Kalb Avė.. Brooklyn. N.Y. 
- Beautifully Decorated Cream

and Ice Cream cakes
* HY 1-2500

i Industrial .— Complete House Modernization — Extra Bathrooms A J 
į Specialty---- Sevver Conhections .— VVater Service — Gas and Oilj
: Bu: ners - F R 9-2162 ifP

1

Highvvay
Holiday Greetings

— Warm and Sincere Holiday Greetings --
HIGBIE COLLISION ]

Auto Eody and Fender Work. 24 Hour To\ving. Collision VVorkl 
a Specialty. "Your Friendly Texaco Dealer” ,

268 Higbie Lane, VVEST ISLIP. L. I.. N. Y. * <
MO 9-9754 (Night Phone) MO 1-3484 j

MANZI RESTAURANT
283 Riverdale Avė. 

Yonkers. N. Y. 
YO 9-6622

Holiday Greetings

Hcliday Greetings
ANDREW MULLErLcONTRACTING CORP.

J Harrison Avė.. MILLER PLACE. L. I.. N. Y. .
į Custom Builder of Homes — Offices — Residential — Commercial
- Financing Arranged — Ofice Rte. 25A —

SH 4-2177

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
! i

CUSTOM HOME IMPROVEMENTS BY RUSSELL G. OGDEN
803 Merrick Rd.. MASSAPEQUA PARK. L. I.. N. Y.

: Your Home Improvement Needs fulfilled — į
! Promptly and eourteously with the future in mind
Į ' PY 9-8366

VVarm and Sincere Holiday Greetings
STORM FLOORING CO., INC.

2650 Park Avė.,
New York 51. N. Y.

M O 9-2700

U VVarm and Sincere Holiday Greetings

Warm and Sincere Holiday Greetings 
MICKEY’S FURNITURE REFINISHING, Ine.

215 - 17 99th Avė. S
QUEENS VILLAGE. L. I.. N. Y. «

“Over 3 Generaticns” — Finishing — Reupholstering Repairing?
— Polishing Specializing in Bedrooms — Dining Rooms Etc.i
- Piano’s Refinished — Repaired —

FL 2-5080

SISCO DAIRY FARMS 
66 Mt. Prospect Avė. 

Clifton. N. J. 
GR 3-1500

Į DUNGARVAN KENNELS
į ROSLYN. L. I. •
’ Breeders of Cocker Spaniels for over 28 years

Bench and field. Sterling Yoder. manager i
! MA 6-0465

1

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
PHILIP SCHAAF AND SON

81 Notre Dame Avė.. HICKSVILLE. L. I.. N. Y. 
“Established since 1922” — Ali types of General Construction 

No job too large or small
WE 1-0411

HO 5-9967

VVarm and sincere
Holiday Greetings

OCCO MFC. CORP.
Electro — Meehanical Assemblies į

8 Romanelli Avė. •
S. Hackensaek. N.J. DI 2-8984;

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
BAST CHEVROLET, INC.

; 3660 Sunriše Highvay
, . SEAFORD. L I.. N. Y.

Authorized Chevrolet Sales — Parts — Service.
! "The best is at Bast”. See us for an OK used car ■
! SU 5-4100

VVarm and Sincere Holiday Greetings

BILELLO TILE CONTRACTOR

J

J 
fi
* ............... .................

r s
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May the Blessings of this Holy Season be Sho\vered on you and 
those you love 

PATCHOGUE BOVVLING CENTER
138 VVest Avė. (at Division i PATCHOGUE. L. I.. N. Y. 

■10 Amf automatic — Coctail Lounge - Snack Bar 
Open Ecvvling Leagues — Pros-shop on Premises

G R 5-2337

f

1330 — 12 St. VVEST BABYLON. L. I.. N. Y. ’ 
f —- Ceramic — Marble. Italian and Japanese mosaies. P

Merry Christmas Ž sories. Free Estimates — Financing — Ali work guaranteed — Residential|
Happy New YearS —- Commercial — f

MAIN AVVNING [
' — Antiųue and Classic Cars and Parts — Custom interiors — Autos » an(j Upholstery Co. i
i — Boats and Trucks — Custom made Seat Covers — Convertibleį 43 Dewey Št. i

Tops - - Cushions and Covers ' . w Garfield. N. J.. i
PA 7-2240 J PR 9-8390

Warm and Sincere Holiday Greetings 
RIVERHEAD SEAT COVER CO. 

160 Flanders Road

VVarm and Sincere Holiday Greetings &
PROPPER WELDING g

766 Larkfield Rd., EAST NORTHPORT. L. I.. N. Y. fi
u "Heliarc”. AC or DC - Electric Are - Brazing or Soldering

1 i: Government Certified Contract VVork - Hour or Piece VVork - Go Kart p.
* Repairs and Accessories - VVrought Iron - Interior - Exterior &

FO 8-9398 |

Bathroom aęces-p.
__ T? 1

VVarm and Sincere Holiday Greetings
OLD COUNTRY BOOY SHOP 

63 Old Country Rd.

Warm and sincere 
Hcliday Greetings

H. M. Herman. Prop.
į Auto Painting — Body and Fender VVork - Used Cars

ED 3-1068

J. DONAHUE AND SONS 
296 Main Street 

Paterson. N.J.
LA 5-3108

&arm and Sincere Holiday Greetings
FRANK L. LYONS AND SONS, INC.

Middle Country Road. CORAM, L. I.. N. Y. 
Authorized Sales — Service — Parts

Fine Selection A-l .Used Cars 
RIVERHEAD. L. I.. N. Y.

606 VV. Main St.
SE 2-3553 PA 7-4440

Ž Mercury and Comet — Lyon Ford — Ford Thunderbird a. Falcon «

»

V 

b

May the Blessings of this Holy Season be Showered on you and 
those you love 

JOSEPH SUTERO
51 Columbia St., FARMINGDALE. L. I.. N. Y.

Pumping Cesspool builder -•- Cleaning Reasonable prices 
-Good work — Good Service

CH 9-0556

May the*’Blesdįngs.<3f' this’*Holy Season 
be shotvered on You and those you love

L. J. McNEILL CONTRACTING CORP.
121 Lafayette Avė. 

VVHITE PLAINS. N. Y.

Holiday Greetings
EDWARD GRUEBEL 

57-08 69 Avė. 
Maspeth. L.I.. N.Y.

NE 9-0160

Warm and Sincere Holiday Greetings 
FORTE IMPROVEMENT CO. 

191 New York Avė. 
HUNTINGTON, L I., N. Y.

— Geneva Steel Kitchens — Sink tops — Vanitories 
Free kitchen Layout Service

VVarm and sincere Holiday Greetings
RAPID CESSPOOL SERVICE

Fort Hill, HUNTINGTON. L. L. N. Y.
VV. Jacknuff. Prop. Serving Huntington Tovvnship 

Cesspools and Cellars pumped for prompt sanitary service
HA 3-3113

VVarm and Sincere Holiday Greetings <
LEONARD PALLADINO

204 Grove Avė.; CEDARHURST. L. I.. N. Y.
Mason Contractor — Cement VVorkPaties Flagstone
Dry VVells. etc. — VVaterproofing Basements our specialty --

CE 9-5775

— Relnforcing Steel and Wire Mesh

i HA 1-3508

’ ž uas tas esti oatuasu;.
WaYm and Sincere Holiday Greetings

J
WH 9-5905 Holiday Greetings JOHNNY’S TIRES

\Varni and Sincere Holiday Greetings
COMMACK GLASS WORKS 

6385 Jericho Tpke. 
COMMACK. L. I.. N. Y.

Auto Glass Installed while-Ų-Wait!
Furniture Tops Resilvering 

Window Glass — Mirrors
FO 8-3580

VVarm and Sincere Holiday Greetings
> PAD&Y'S AUtO BOOY

1025 Merrick Rd., BALDVVTN. L. I.. N. Y. .
- C-dlision Specialists — 24 Hour Free Towing — Bear F: ame 
and Elignment Service — Insurance Claims Handled — Auto Glass S
Installed

Days — BA 3-7454 '
Nights — MA 3-0944 i

VVarm and Sincere Holiday Greetings
ED’S GLASS WORKS 

393 Newbridge Avė.
EAST MEADOVV. L. L. N. Y.

(Corner Prospect Avė.»
— Insurance Claims — Curved and Fiat Auto Glass — Table Tops 
VVindotv Glass ■ *Car Locks. Keys — Storm Doors — VVindotvs 
Screens — Repairs and Sales — Free Auto Pick-up. Delivery —

IV 3-0133

TOVVNROSE BAKE SHOP 
542 E. 14 St. 

New York City 
OR 3-1164

926 Little East Neck Rd.. VVEST BABYLON. L. I,. N. Y.
—- New and used Tires — SPecializing in truck Tires — 

Truck Flats — Prompt Road Service — Tire Repair Service —
MO 9-9865

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
STEIGERVVALD CESSPOOL CLEANERS 

43 Terry Road, SAYVILLE. L. I.. N. Y.
Established 1903 - .

Estimates withcut obligation
SA 4-2403 RO 9-2755

.i> j kJ/'V X V X I AjLj, L*. JL., • X • —

Cesspools built and Cleaned Cellars pumped

Holiday Greetings
MATHIAS TRAVEL BUREĄU

1532 Myrtle Avė. j
Comer Gatės Avė. 1

Brooklyn. N.Y. EV 6-6155,

į VVarm and Sincere Holiday Greetings ‘
■ BENZ SINGING AND PIANO STUDIO
' 2 Lansdowne Place, MERRICK. L. I.. N. Y.
■ — Singing — Piano — J*rivate Instructkm — Children — Adults —
> Scngs coached — Cecilė Benz—Formerly College Instructor B. F. A.

- University Nebraška
Į FR 9-3764

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
To All Our Friends and Pątrcns

TAMMY’S BEAUTY SHOP AND TRIM LINE SALON
24 Broadvvay, AMITYVILLE. L. I.; N. Y.

Elsie Austin. Prop. Specializing in Permanent VVaving Hair
Cuttir.g - Coloring and silver blonding — Slenderizing treatments

AM 4-0676

Holiday Greetings
DORIA CONSTRUCTION CO.

206 Jefferson Avė. 
Valhalla. N. Y.

VVH 8-0994

VVarm and Sincere Holiday Greetings
HAVAHOME KENNELS

Brookville Road, JERICHO. L. I.. N. Y.
Robert A. Brumby. owner. P. H.-A. handler. — Schnauzers. Fox, 

VVelsh and Norvvich Terriers — Boarding — trimmirtg stud service 
Brookville Rd.. MUTTON TOWN — JERICHO. L. I.. N. Y.

WA 1-1472 • -?

ir
■r.
H,

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
to all our Friends and Patrons . 

BERDON HAIR FASHIONS i
251 Post Avė., VVESTBURY. L. I.. N. Y. >

Experts in Permanent VVaving Trained Hair Colorist — Prcblem: 
Hair our Specialty ■

(opp. AVestbury Theater) EO 3-6530 . i

Holiday Greetings
TRI-COUNTY

Bow1i~g Bali Service
815 Main St.. Hackensaek. N.J.

DI 2-18S0

.?4'

VVarm and Sincere Holiday Greetings
' ROSLYN ICE STUDION. INC. - i

80 Roslyn Road
ROSLYN HEIGHTS. L. L. N. Y.

L. I’s first ice studio and skating school. Classes for all ages. Group ’ 
or individual instruction. Studio available for parties. Continuous re-i 
gistration. Office hours: 9:30 to 5:30 Mon. thru Sat. i

Holiday Greetings 
ASTORIAN MANOR 
— Finest in Catering — 

2522^Xštoria Blvd. 
Astoria. L. L. N. Y.

VVarm and Sincere Holiday Greetings
COLE STUDIOS

993 Church SL BALDVVTN. L. I.. N. Y.
"A great name in photography" — VVedding Portraits — Candids 

Child Portraiture at its finest — You treasure them your vvhole life
through — We invite you to visit our Studio —

BA 3-0071

r May the Glory of this Holiday Season be Showered on you 
and those you love

SILVANO AND BARRY HAIR STYLISTS
665 East Jericho Tpke HUNTINGTON STATION. L. I.. N. Y 

International A'.vard winning stylists and hair colorists
For your convenience 100 car parking lot in rear of building 

Open Thursd. Eve.
HA 1-2444(100 Ft. E. of VVainrite’s)

MA 1-1177

Warm and Sincere Holiday Greetings 
SMITHTOWN GARDEN HOUSE. INC. 

Jericho Tpke. SMITHTOVVN. L. I.. N. Y.
(2 mi. east of Commack Centeri

Fertilizer Peat Moss Sprinklers — Gardem Hose-— Hand.
Tuols. Land Consultants and Landscapers — 39 years’ experience '

FO 8-7116

; j^«*4ob4 jmmm

Hc iday G. eet:n'’3 
DANTON PLUMBING 

and Heating Corp. 
653 St. Ann’s Avė.

New York City 
CY 2-22CS

VVarm and Sincere Holiday Greetings
MERZDALE KENNELS

Warren Avė., LAKE RONKONKOMA. L. I. N. Y.
— Smooth and Wire Haired — Standard and Miniature

Poppies now available 
SE 2-3376

VVarm and Sincere Holiday Greetings
TRI - FON STORES, INC.

32 School St. GLEN COVE. L. I. N. Y.

• «tMt«**»«*»»*»PI$«»*»«56F*N»*»**R**R***6***»***!’******wį

HoHday Greetings
LOUIE'S ITALIAN RESTAURANT 

187 South Eroadway

Shoes for Ali the Family — Featuring: Red Cross - - 
Florsheim — Buster Brown. Prescriptions Filled 

OR 6-4636

May all the Blessing of this Holday Season be showered 
on you and those you love

MARIE THERESE BEAUTY SALON
8 Jerusalem Avė.. HICKSVILLE. L. I.. N. Y.

<Hicksville) Expert hair. stylists — Permanent vvaving and hair 
Coloring our specialty

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
FORE A N KUSTOM UPHOLSTERY CO.

238 A East Jericho Tpke.
HUNTINGTON STATION. L. I. N. Y. , ’

C k<om Made Seat Covers — Ccnvertible Tops Clear Plastic' 
seat cover Specialias Free Insurance Estimates. Pick L’p. Deliveryi 

Custom Upholstery .Tonneau Covers. Boots for Convertibles - -j 
Free Installatlon while you wait. Guaranteed :

YO 9-9184 YO 9-8821. i VVarm and Sincere Greetings
PIXIE GAYE

•!»«»*»*«»»*6*^R**6**
HA 7-6640

/ VVarm and Sincere Holiday Greetings
DANTE FURNITURE, INC.

115 - 117 W. Main St. BAY SHORE. L. I.. N. Y.
”Sufolks New and Eaciting Furniture Store” — T” "
Modetn Furniture AHo Feeturing Early American. Italtan and French 
Provlnclal SelocUons For Interior Decorating Advtce Ask for Mr.
Dante

Moderri and Ultra

M0 5-7403

Holiday Greetings 
HOLLYVVOOD TERRACE 

7725 New Utrecht Avė. 
CL 9-9090Brooklyn, N.Y.

Catercrs of Distinction — also 
owners of Cotillion Terrace and 

Midwood Terrace

Holiday Greetings
CHARLES HOOPS !

Chairs - Tablcs - - Basaar Boots
61 N. Hen.y St.. Brooklyn. N. Y.

EV 3-7444 ’

T

J.
' Holiday Greetings

HEDGEVVOOD-CONSTRUCTION CORP.
' 2-154 Amherst St.. EAST MEADOVV. L. I.. N. Y
f Custom Builders. Cape Cods - Ranches - Your plot or ours. ■
i 1 East Mcactow. Ecllmore - No. Bellmore - Merrick - VVantagh 

Friendly Consultations. Model Southern State Pkwy. Exit 25A and , 
Newbridge Rd.. North Bellmoęe

SU 1-7315, CA 1-1546

WE 1-9630

U

23 Franklin Avė., HEVVLETT. L. I.. N. Y.
Dog Grooming Salon — All breeds clipped — bathed. Expert poodb 
clipping — Dog accessories. By appointment: Tnesday thru Sat. 9 A

M. to 6 P. M.
FR 1-5647

;»«e«4an»«e»»w»aNr«t«*«*«N*N,*»«*P*«***<*®*w*F*—*****a***

VVarm and Sincere Holiday Greetings ,
SEAGREEN PAINT A. WALLPAPER

144 E. Main SU PATCHOGUE. L. I . N. Y |
and 177 Oeer Park Avė-, BABYLON. L. I. N. Y. j

Re-Doing your home? See our fabulous displav of brand name walt 
coverings at cloae-out pricea. Full line of paints for the house 

interior — exteri6r - open daily tll 9 P. M. Sat. till 6 p. m.
MO 9-1266 Į

May the Blessings of this Holiday Season be showered on you 
and those you love 

DONAHUE TRAVEL BUREAU
Joseph and Frances Donahue offcr complete travet service

Foreign and Domestie land Sea Air Tours Cnrises 
Resorts Auto Rentals

9 Rariroad Avė., BABYLON. U I. N.Y.
MO 1-0500: if no anš. MO 1-62=2

VVarm and Sincere Holiday Greetings
BOB *N* NETT SHOPPE

Love Lane, MAT 1TTUCK, L. I.. N. Y.
Clothes you need for the life you Irad

r.niors - Hnlf size dresses - Sportsv.vnr - Lmgerio .
Hosiery - Natsc.nally advertised b:an.!s

MA 9-8161



>

IŠSIUNTIMU REIKALINGA FA8IR6FINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
Įt A VPje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ?? ? ~
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
(flTR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
■AVlt Oom žemiausiom kainom mieste? •- a «.

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

Po 3 doi.: P. Braška, Brock-

CHICAGOS MARIJOS aukštesnės mokyklos sportininkės Nancy O’Mailey, 
Cynthia Vania, Carol Steward, Janie Worth.

J
Norite geros—meniškos fotografijas ;

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ f ,
Įvairių progų vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir - •
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys ,

VYT. MAŽELIS
z 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k*

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
I6SKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

► Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 
* arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e lą n c e y Street.
[ Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

®SPORTAS

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD SI, N. ¥ . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius i užsieni.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta, rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. .
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(vvholesale) kainomis.

K & K FABRICS
| 1158 East fersey Street Elizabeth, N. ].
t Telefonas: Elazabeth 4-1711
Į ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
| Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnų eilutę

L............—....................

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

Sportas Chicagoje
Chicagos lietuvių krepšinio 

turnyrą laimėjo LSK Neries I 
komanda, kuri baigmėje įvei
kė Lituaniką I. Trečią vietą 
užėmė Jūra, ketvirtą — Neris 
II, penktą — Aras, šeštą — Li- 
tuanica II, septintą — Bridge- 
porto Tauras. Laimėtojai gavo 
konsulo dr. Pr. Daužvardžio 
pereinamąją taurę, kuri jiems 
atiteko jau antrą kartą. Pirme
nybių uždaryme žodį tarė ir 

.Lietuvos atstovas Washingtone 
J. Rajeckas.

Lituanicos futbolo klubo fut
bolininkai užbaigė šių metų fut
bolo sezoną rungtynėmis dėl 
JAV Open Cup. Pirmame susi- 

’ tikime jie įveikė Wings vienuo- 
, likę 2:1, o antrame tokiu pat 
: rezultatu turėjo nusileisti Lions 

vienuolikei. Sausio mėn. pra
džioje komanda pradės žaidi
mus “Indoor Soccer” pirmeny
bėse.

Aro krepšininkai ir tinklinin- 
kės Padėkos dienos savaitga
lyje viešėjo Hamiltone, Kana
doje. Krepšininkai aukšta pa
sekme (100:39) įveikė Hamilto
no Kovą, o tinklininkės nuga
lėjo šeimininkes 2:0.

Neries ir Lituanicos mergai
tės tinklininkės žaidžia Gage 
parke tinklinio pirmenybėse, 
kur pirmauja Neries komanda. 
Chicagos liet. Krepšinio pirme
nybių proga įvyko šių koman
dų tarpusavis susitikimas, kurį 
laimėjo Neris. Neries eilėse iš
siskiria Dambrauskaitė, turinti 
geros tinklininkės duomenis.

LSK Aras išleido spaustuvė
je spausdintą 4 pusi, biulete- 
nį. Jame telpa aprašymai apie

klubo veiklą ir kai kuriuos jo 
sportininkus. Taip pat yra ir 
nuotraukų.

Rimas* Vaičaitis, šią vasarą 
atvykęs iš pavergtos Lietuvos, 
pasižymėjo ėjimo varžybose, ku
rios įvyko Coiumbus, Ohio. Jis 
laimėjo pirmą vietą 20 mylių 

- ėjime ir gavo gražią dovaną. 
Rimas šiuo metu yra Neries 
sporto klubo valdybos narys.

Gruodžio 11 prasidėjo Mar- 
ųuette parko vyrų krepšinio 
pirmenybės, kuriose dalyvauja 
ir trys lietuvių komandos. Pir
muose susitikimuose Aras įvei
kė savo varžovus 65:54, Litua- 
nica laimėjo 57:39, o Neris, ku
ri pasirodė be penkių pagrin
dinių žaidėjų, pralaimėjo 57:83. 
Čia bus rungtyniaujama kiek
vieną sekmadienį. E.š.

Richmond Hill Woodhaven

P. Pupius E.

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

• <

PETRO LISAUSKO
krautuvė

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y, Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

DABAR JOSGALIlE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy
ki te/ska m binkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurai j R. Europą 
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BURBAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

DOVANŲ SIUNTINIAI l LIETUVĄ
ir j kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesnis’ apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius 

COSMOS PARCELS Express Corporation 
Licensed by Intourist

• NEW YORK 3, N. Y^ 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456 
o BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 5-8808 
o LAKEWOOb, N. J. 126 - 4th Street — Tel.: FO 3-8568 
o PATERSON 1, N.J„ 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619 
o NEW HAVEN, Conn„ 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446 
o PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Canon Street — Tėl.: HU 1-2750 
o WORCESTER, Mass, 174 MHIbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Mich, 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666 
o CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068 
o CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737 
o SAN FRANCISCO, Cal, 2078 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 
o NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797 
ė PHILAOELPHIA, PA, 530 W. Girard Avė, — Tel.; OA 4-4401 
o WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
o GRANO RAPIDS, Mich, 414 Scrfbner Avė, N.W. — GL 8-2256

[GL8-2006
o PAS8AIC, N. J, 211 Monroe Street — Tel.: PR 3-0979
• DETROIT, Mich, 6440 Mtohigan Avenue — Tel.: TA 5-8050 
o VINELAND, N. J, West Landis Avenue, Greek Orthodoz Bldg.

Skyrius atiduytae penktsaCTlrtĄ 8e8ta«enlsts ir erionadisniala

CHICAGOS Aro vidurio puolikas 
Džiugas Augius meta j krepšį. 
(Nuotr. Sporto žurnalo).

į kili, N. Y., Justinas Liaukus, 
| Brooklyn, N.Y, p. Augustinas 

Stema, Worcester, Mass., Dan
guolė Surantas, Rockford, BĮ., 
J. J. Staugas, Detroit, Mich.

Po 2 doi.: Ą. Barauskienė,
r. Amsterdam,'N. Y., A. Černiaus

kas, P. Paktonienė, J. šaltis, 
S. Ruginis R. Markevičius, Broo 
klyn, N. Y., J. Okunis, Flushing, 
N. Y., A. Fedronas, N. Hyde 
Park, N. Y., E. Geibavičius, J. 
Stašinskas, N.Y.C., N. Y., J. 
Klemejerienė, Woodhaven, N.Y. 
J. Butkus, Belle Hąrbor, N. Y., 
P. Paulauskas, Maspeth, N. Y., 
E. Noakas, St. Kligys Ozone 
Park,, N. Y., E. Geibavičius, V. 
Maceika, Richm. Hill, N. Y., A. 
Dūda, Milford, N. J., J. Lei- 
kauskas, J. Ramanauskas, Eli- 
zabeth, N. J., Juozas Bieksha, 
Bloomfield, N. J., V. Baress, 
Clark, N. J.,
Leparskas, M. Graužinis, Chi- 
cago, III., V. Silenas, Lemont, 
UI., L. Barauskas, Melroše Park, 

, UI., J. Bernitski, Port Carbon, 
Pa., A. Čepulis, Phila., Pa., V. 
Gedrimas, Brighton, Mass., M. 
Šneiderienė, E. Cambridge, Mas 

. J’ Stačiokas, Athol, Mass., V.
* Kamantauskas, Norwood, Mass., 

B. Bacevice, Cleveland, Ohio, 
Z. Labuckas, Sudbury, Ont., Ca- 
nada, M. Kazlauskas, Lima, Ohi

Po 1 dol.: K. Bakšys, Ridg., 
N.J., M. Šaulienė, Paterson, N. 
J., Pr. Kasariūnas, Rahway, N. 
J., J. ’ Trečiokienė, Orange, N. 
J., T. Liveikis, N. Y., M. Pa
jaujienė, Worcester, Mass., V. 
Prižgintas, Los Angeles, Calif., 
Stašaitis, Beverly Shore, N.J. 
kun. V. Karalevičius, Elizabeth, 
N.J., kun. J. Bucevičius, MS, 
Nashua, N.H.

Nuoširdžiai dėkingi
T. T. Pranciškonai

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call kO 3-7291

REAL ESTATE

. In Saint Margaret’s Parish in PearI 
River, N. Y.—Spend Christmas in a 
New Home — Colon'al 3 or 4 bed- 
rooms, eat-in kitchen, dishwa':her, 
dining - family room, living room 
with fireplace. Asking $25,000. — 
Pearl River 5-3853.

CASEY CONTRACTOR
Alterations, repairs, painting, roof- 
ing, shingling, tiles. cellars, store 
fronts, new conštruction of houses.
Special consideration given to reli- 
gious institutions. J E 6-2953 or after 
7 P.M. TR 8-7608.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina

LAIDOJIMO NAMAI _

660 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

STagg 2-5043 - |

Season’*s Greetings

GLOVE’S PHARMACY
PRESCRIPTION SPECIALIST

Bay State Bldg.

TeUMU 2-4861
lwąuawa^ąs»!ąwą Maną aBąuĮą įsą ipąsiĮąsĮi>s»ą**M!>i

Lawrence, Mass.

UUlBim" UlIMir . . »

NAMŲ PARDAVIMAS — BUTŲ NUOMA “
Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant* 
namus ir nuomojant butus, šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos. *

Tik pas mus perkant būsite patenkinti savo namais ♦
DONT BUY THE WR0NG WAY — BUY THE RITE WAY *

— w i t h — <

RITE-WAY REALTY
ADELE ZINKEVIČIENE - DAGGRES 'Z
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS t

108-26 Myrtie Avė., Richmond Hill, N. Y. — HI 1-3500 ■
95-31 Jamaica Avė, Woodhaven, N. Y. — HI 1-5900

F JULIUS KUMPIKAS elektros motoru taisymas : < i Juliuj ttuririiULj 119 GRAND ST>> brooklyn n, n. y. - ;
► ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS <
t ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI . <
► ELĖKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI * J
l Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptarnavimas « <
I Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai - *

► šeštadieniais — visą dieną. ■ <
t Del didesnių užsakymų skambinti STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.I -* <

► Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v, , J

R E P U B L I C
Wine & Liųuor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. ;
Tel.: EV 7-2089 \

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas 

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms • j

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt Vęrnon St Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

GRAŽI DOVANA VISIEMS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA!

Naujos plokštelės išeina 
prieš pat Kalėdų šventes 

LITHUANIAN ■ AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Records

"MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI" 
(My Lithuanian Memories) 

Kaina $4.98 
Antrąją mažą (angliškai). -^- 

"Christmas Carols" 
Shepherd Boy and Sleeping Child 

Kaina 98c 
Išleistos Mill Marlboro Co. 

Platintojams iitmkiua 
kiekiais — duodama nuolaida 

UŽSAKYMUS SIUSTI: 
ALEX MATHEW8

arba

910 WiUoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

KARLONAS
FUNERAL HOME ’

280 Chestnut Street New Britam, Conn.
Tel. BA 9-1181 ’

CARROL FUNERAL HOME, Ine. ;
PETRAS KARALIUS, savininkas 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street
W0RCESTER, MASS 

PL 4-6757 PL 4-1165 T

DIRSA FUNERzlL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa ■ ;

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis -
— naujose patalpose — ' 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME;
540 East Street, New Britain, Conn.

Tet: BA 9-2242 — 9-9336 C
Aptarnauja BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD. Conn. ;



rengia šokius 
Apreiškimo par. salėje. Pradžia 
9 vai. vak., šokiai tęsis iki 12:30 
vai. nakties. Visi kviečiami at-

Kunigų Vienybės New Yorko
- New Jersey provincijos susi
rinkimas įvyko gruodžio 15 Tė- * 
vų' Pranciškonų Vienuolyne 
Brooklyne. Naujai išrinktosios 
valdybos pirm. kun. N. Pakalnis 
prisistatė provincijos kunigams 
ir padėkojo už pasitikėjimą. 
Pranešė, kad kunigų susirinki
mai bus kas mėnesį. Bus sten
giamasi paruošti referatą pasto
raciniais bei religiniais klausi
mais. Kun. J. Pakalniškis pir
muoju referatu išsamiai išdės
tė brevijoriaus ir šv. mišių pa
keitimus, kurie įsigalios nuo

Po susirinkimo Tė
vų Pranciškonų koplyčioje bu
vo trumpos pamaldos už a. a. 
Kauno arkivyskupo ir metropo
lito Juozapo Skvirecko vėlę jo 
mirties metinių proga.

Z Kūčių pasninkas bei kūčių va 
karienė šiais metais patenka 
šeštadienį, gruodžio 24.

Bernelių mišios visose lietu
vių katalikų bažnyčiose bus 12 

-vai. naktį, gruodžio 24 d. Kitos 
-mišios Kalėdų dieną:

Apreiškimo parap. — pirmo
sios mišios 6:30 vai. ryto ir tę
sis kas pusvalandį iki paskuti
niųjų 12:15 vai.

Angelų Karalienės par. baž
nyčioje — 8, 9, 11 ir 12:15 
vai.

šv. Jurgio par. bažnyčioje 
. — 8, 9, Į1 ir 12:15 vai.

V. Jėzaus Atsimainymo par. 
Maspethe — 8, 8:30, 9, 9:30, 
10, 10:30, 11, 11:30 ir 12:15 vai.

Aušros Vartų parap. bažny
čioje New Yorke — 8, 9, 9:30 
11 ir 12:15.

Išpažinčių visose bažnyčiose 
bus klausoma įprasta tvarka 
kaip kiekvieną savaitgalį.

Vytauto Bacevičiaus piano 
kūrinius: sonata nr. 2, op. 37 
(3 dol.), sonata nr. 3, op. 52 
(3 dol.) Capriccio, op. 28 (1 
doL) išleido Mercury Music Co. 
Juos platina Theodore Presser 
Co. Philadelphijoje, gaunami ir 
pas autorių V. Bacevičių, 760 
Washington Avė., Bridgeport 4, 

t Conn.
Ieva židelienė, 80 metų, gy

veno Richmond HiU, N. Y., mi
rė gruodžio 12. Palaidota iš 
Angelų Karalienės bažnyčios šv. 
Jono kapinėse. Paliko nuliūdi
me dvi dukras Jr sūnus su šei
momis. Viena iš dukrų Adelė 
Paknienė turi vasarvietę Con- 
necticut valstybėje.

Antanas Kaukaras, 66 metų, 
gyvenęs Wood haven, N. Y., mi
rė gruodžio 15. Palaidotas iš 
Angelų Karalienės baži 

Karaliaus kapinės. Paliko 
dinčią žmoną Mariją dvi 
kras ir sūnų.

Abiem patarnavo šalinskų 
laidotuvių biuras Woodhaven, 
N. Y.

liū- 
du-

Juozas Gulbinas, brolis Kazi
miero Gulbino O. F. M. iš 
Brooklyno vienuolyno, mirė 
gruodžio 18 Binghampton, N.Y. 
Nuliūdime paliko motiną, žmo
ną, sūnų, 4 brolius ir gimines. 
Velionis tebuvo 47 metų, dirbo 
prie geležinkelio prižiūrėtoju. 
Mirė staigiai ištartas širdies 
smūgio.

UOLAUS BENAMIŲ GLOBĖJO PAGERBTUl’iS
Daugumai naujų ateivių ge

rai žinomos keturios raidės N. 
C. W. C. Jos ėjo iš lūpų į lū
pas bėglių stovyklose Vokieti
joje ir kituose kraštuose. Jos 
reiškė JAV katalikų vyskupų 
įkurtą šalpos organizaciją — 
National Catholic WeHare Con- 
ference. Ji rūpinosi bėglių šal
pa ir įkurdinimu Amer., kai J 
AV išleido įstatymą įsileisti iš 
už geležinės sienos pabėgusius 
asmenis. Susijęs su NCWC ir . 
Balfas.

Bet labiausisi su NCWC su
augo kun. Edwardas E. Swan- 
stromas, paskirtas šalpos parei
gom 1947. Jo vardas taip pat 
daugelio tremtinių buvo mini
mas, kai reikėjo paruošti do
kumentus išvykti į Ameriką.

Po praėjusio karo rūpinima- 
' sis benamiais buvo pasidariusi 

milžiniška problema. Komunis
tiniai kraštai spaudė tą opų 
klausimą išspręsti paprastai: 
grąžinti visus namo. Gražinti 
persekiojimui kančiai ir mir
čiai . Liudininkai kum. prie
spaudos buvo nepageidaujami. 
JAV ir su tuo nesutiko. Sutei
kė pagalbą. Ji teikiama ir da
bar naujai atbėgantiem iš ko
munizmo pavergtų kraštų. *

NCWC tame gailestingumo 
darbe yra parodžiusi daug šir
dies ir artimo meilės. Popiežius 
Jonas XXIII, didžiai vertinda
mas tą artimo meilės darbą, pa
noro tai pabrėžti, pagerbdamas 
kun. Ed. Swanstromą ir jo as
menyje krikščionišką JAV lab- 
daros darbą. Kun. Ed. Swan- 
stromas buvo pakeltas i vysku
pus. Jis ir toliau paliko NCWC 
šalpos skyriaus direktorium.

Vysk. Ed. E. Swanstromui

ir vysk Edvvard E. Swan-POPIŽtUS JONAS XXIII 
strom.

ŽINIOS

Kun. Viktoro Dabušio sukaktis
New Yorko ateitininkai gruo- Angelų Karalienės par. klebo- 

džio 18 Apreiškimo par. salėje 
surengė vakarienę pagerbti

Dėmesio paketų siuntėjams.į kun. Viktorui Dabušiui jo 50 
metų amžiaus proga. Kartu bų- 

Sąryšyje su pinigų kurso pa- vo prisimintą ir kunigystės 25 
keitimu USSR, yra galima, kad metų sukaktis.
siuntiniams Į Sovietų Rusiją ir Svečių susirinko apie 80. Va 
jos okupuotus kraštus muitas karienės metu ilgesnę kalbą pa
gali būti pakeltas. Todėl būtų sakė S. Sužiedėlis, Ateitininkų 
labai išmintinga numatytus siun Federacijos vadas, išryškinda- 
tinius savo artimiesiems išsiųs- mas sukaktuvininko veiklumą, 
ti tuojau pat, kol dar muitai prisimindamas jo tėviškę ir pa- 

. nėra pakelti. (Skelb.) lygindamas jį su kanauninku
. -Įnnriru_11_^iru P. Dogeliu, kuris buvo kilęs iš

to paties krašto. Sveikinimo kal
bas dar pasakė: ALRK Federa
cijos pirm. A. Masionis, dr. A. 
Trimakas — Vliko pirmininkas, 
kun. L. Jankus — Balfo rei
kalų vedėjas, J. Šlepetys — N. 
Yorko L. B. apygardos pirm... 
kun. N. Pakalnis — Apreiški
mo par. klebonas. Kalbėtojai 
pabrėžė kun. V. Dabušio veik
lumą jaunimo tarpe ir įvairio
se lietuviškose organizacijose. 
Prie stalo kartu su jubiliatu 
sėdėjo kun. J. Aleksiūnas —

USSR

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevrood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

A.'«t',dieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai d:-'n s 
Penktadienį, gruodžio 23, iki
Trečiadienio, gruodžio 28, 1960

Spalvota, fikna

nas, kun. J. Pakalniškis, VI. Bra 
zaitienė. A. Kazickienė, V. ir 
M. Vygantai ir kt. • -

Sukaktuvininką dar pasveiki
no Patersono moksleiviai ateiti
ninkai, B. Vitkienė iš Hartfor
do, Conn. Įteikta dovanų. Per
skaityta gauti sveikinimai raštu 
ir telegramos.

Savo kalboje kun. V. Dabu- 
šis padėkojo visiems už sveiki
nimus ir prisiminė savo studijų 
metus, gimines bei draugus pa
siryžimą dirbti savo žmonėms.

Prie kavos buvo linksmoji 
dalis, kurią išpildė P. Jurkus, 
A. Pocius, A. Sabalis. Jie pa
skaitė pritaikytų linksmų eilė
raščių. feljetoną, savaip atpa
sakojo sveikinimo kalbas.

Kun. V. Dabušis Brooklyne 
gyvena nuo 1951. Pradžioje dir
bo Darbininko redakcijoje, vė
liau buvo Angelų Karalienės 
parapijoje, dabar vėl dirba 
Darbininko redakcijoje, gyven
damas pas Tėvus Pranciškonus. 
Šalia savo tiesioginių pareigų, 
jis išplėtė veiklą įvairiose or
ganizacijose: daug padėjo susi
organizuoti Lietuvių Bendruo
menei, rengė iškilmingą jos ati
darymą, Pasaulio Lietuvių kon
greso metu buvo vienas iš ren 
gimo komiteto, organizavo didį
jį koncertą. Aktyviai veikia Ku
nigų Vienybėje, buvo jos se
kretoriumi; ALRK Federacijo
je, dabar yra gen. sekretoriumi. 
Su dideliu uolumu rinko aukas 
ir rėmė Dainavos stovyklos įkū
rimą prie Detroito.

Daugiausia“ veiklos ir triū
so jis įdėjo į'ateitininkus. Vei
kė su moksleiviais, studentais, 
sendraugiais, 8 metus adminis-

pagerbti gruodžio 14 vakare bu
vo suruoštos vaišės Commodore 
viešbuty. Vaišes ruošė JAV ka
talikų įkurdinimo taryba (Natio
nal Cath. Resettlement Coun- 
cil). Pobūvio globėjas buvo N. 
Yorko gubernatorius Nelson A. 
Rockefelleris, New Yorko mies
to galva Robert F. Wagneris, 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
prezidentas gen. Alfreji. M. 
Gruenteris, AFL-CIO unijų pre
zidentas George Meany, JAV 
imigracijos departamento direk
torius gen. J. M. Swing, šen. 
Kenneth B. Keating ir visa ei
lė šalpos organizacijų — įvai
rių tautybių ir religijų.

Iš lietuvių pagerbtuvių pobū
viu rūpinosi prel. J. Balkūnas, 
Balfas ir Religinė Lietuvių 
Katalikų šalpa. Prie gar
bės stalo sėdėjo iš Washingto- 
no atvykęs Lietuvos atstovas 
J.

ku-

' Bendruomenės susirinkimas 
šaukiamas sausio 7 d. 7 vai. vak 
tautinės sąjungos namuose. Val
dyba kviečia visus lietuvius da
lyvauti tame susirinkime.

E.irio mokesčio LB . apylin
kės v-ba prašo visus bendruo
menės narius. Tą mokestį (2 
dol.) galima įmokėti per orga
nizacijas, kurios įstojo į bend
ruomenę, O. Ivaškienei (Lithua- 
nian Furn. Co., 366 Brcad- 
way, So. Boston), ar per J. Vai
čaitį (General Parcel Co., 359 
W. Broadway, So. Boston).

Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelis nr. 120, kuris įsikūrė 
1952, surinko ir pasiuntė viso 
2.390 dol. Maloniai prašome 
Kalėdų švenčių proga prisimin
ti toje gimnazijoje esantį jau
nimą ir paskirti bent nedidelę 
auką. Aukas galima įteikti O. 
Ivaškienei ar P. Vaičaičiui.

Eugenijus Vilkas, vyr. skauti- 
ninkas iš Chicagos, gruodžio 11 
lankė Bostono skautus.

Lietuviu Radio Korporacijos 
programa, vedama Stepono ir 
Valentinos Minkų, turės specia
lią Kalėdinę programą antrą 
Kalėdų dieną, gruodžio 26, nuo 
1.30 vai. iki 2,30 vai. popiet.

Antanas ir Zuzana Shalnai, 
Lietuvos garbės konsulas Bos
tone, savo Kalėdų atostogas pra 
leidžia Pocono Mountains, Pen- 
nsylvanijoje.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų palai
doti: Simonas Razvadauskas 
(gruodžio 3) 80 m. Velionis gy
veno 290 E St. Nuliūdime pa
liko dvi dukteris ir seserį. Pa
laidotas šv. Mykolo kapinėse.

Katarina Razvadauskienė (g 
3), 77 m. Velionė gyveno 233 
E St. Nuliūdime paliko ketu
rias dukteris, kurių viena yra 
Maryknoll kongregac. vienuo
lė, vieną sūnų ir seserį. Palai
dota šv. Mykolo kapinėse.

Rožė Dvareckienė (gruodžio 
6) 74 m. Velionė gyveno 1772

Naujos plokštelės. Netrukus, 
išleidžiamas dviejų tomų ilgo 
grojimo lietuviškų plokštelių 
albumas, pavadintas “Pavergtos 
tėvynės muzika“. Albume tilps' 
24 lietuviškos dainos, ištraukos 
iš lietuviškų operų, šokiai ir 
estradinė muzika. Albumą lei
džia Jokūbas J. Stūkas, kuris 
įrašė minėtą muziką į juosteles 
praeitą pavasarį besilankyda
mas pavergtoje Lietuvoje. Vie
nos plokštelės kaina 4 doL, už 
abi 8 dol. Persiuntimas 
Užsakymus siųsti 1264 
St., Hillside, N.J.,

Taip pat gaunamos ir 
ninke, 910 Willoughby 
Brooklyn 21, N. Y.

1 dol. 
White

Darbi-
Ave.,

LEONARBi- 
ANDRIEKAUS * 
eilėraščių rinkinys 

SAULĖ 
KRYŽIUOSE 
jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj, 
910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y. 
Iliustravo - 
dail. Telesforas Valius 
208 psl., kaina 3 dol.
Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga — 

o geriausia 
švenčių 
dovana!

“DER EISERNE GUST A V”
Vaidina: Heinz Ruemann, L. Mann- 
heim, E. Schroeder. Karin Baal,
Ingrid van Bergen. L. Linkmmann 

Briedinė filmą:
“Die ganze Welt singt nur Amore”
Ir najjaus-.a Vokietijos savait. apžvalga

LIETUVOS -VYČIŲ

BROOKLYN - QUEENS 41-ma KUOPA ,

maloniai kviečia visus atsilankyti į jų ruošiamą

ŠOKIŲ VA K AR 4
kuris įvyks

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

Šokiams gros NICK DZVONAR ir jo Vyčių orkestras

Šokių pradžia — 8:30 v.v pabaiga — 12:30

Įėjimas — $1.50

Visiems bus proga pasilinksminti!

lietuvių buvo gausus būrys 
nigų ir pasauliečių.

Pobūvį pradėjo prel. J. Bal
konas, jam vadovavo prel. John 
F. McCarthy. Kalbėjo New Yor
ko gubernatoriaus atstovas, len
kų, vengrų ir kitų tautybių 
atstovai. Pagrindinę kalbą pasa
kė vysk. James H. Griffiths, 
apibūdindamas vysk. Ed. Swan- 
stromo asmenį ir jo darbus bei 
nuopelnus benamiam žmonėm. 
Vyskupas Ed. Swanstromas sa
vo kalboje pažymėjo, kad JAV 
katalikai ir toliau rūpinsis ne
laimingais, kol visi turės kur 
prisiglausti savoje ar svečioje Columbia Rd. Nuliūdime paliko 
šalyje.

Aštuoniolikos tautybių vardu 
vyskupui Ed. Swanstromui Į- 
teiktos. gėlių puokštės. Mergai
tės buvo tautiniuose drabužiuo
se. Lietuvaites atstovavo Lai
ma Minkūnaitė ir Elvira Ra-

4 dukteris. Palaidota N. Kal
varijos kapinėse.

Sofija Zlepeškienė (gruodžio 
13) 67 m. Velionė gyveno 52 
Sydan St., Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko 3 dukteris, 
sūnų ir seserį. Palaidota N. Kal- 

kapinėse.

Prietnamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokejimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAŠKIENĖS

BALDU KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. TeL; AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961
. Krautuvėje galima gauti DAR

BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

NEW YORK

Med. Dr. Joseph J. Zabner
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Včl pradėjo praktika

KUN. V. DABUŠIO sukakties minėjime. Ndotr. Vyt. Maželio

Banlijvs Kučinskas, Holy
Light savininkas, gruodžio 16

travo Ateitį, nuo 1953 yra Atei- O“®611 Elizabeth laivu preky- 
tininkų Federacijos gen. sekre- b°s reikalais Išplaukė į Euro- 
torius.

Kun. V. Dabušis gimė 1910 
gruodžio 8 Graužų kaime Gir
kalnio valsčiuje, Raseinių ap
skrityje., 1935 baigė Vytauto 
Didžiojo univ. teologijos - filo
sofijos fakultetą, įšventintas ku
nigu vikaravo Pagiriuose, Siau- -wigo - Holsteino srities deka

nas ir tautinio delegato įgalio
tinis anglų zonoje.

pą, aplankys Prancūziją ir Ita
liją. Kelionėje išbus apie 5 sa
vaites.

no rajono, reikalų vedėjas, vė
liau iki 1944 Pagirių, par. kle
bonas.Tremtyje buvo Schles-

Šokių muzikos mėgėjai!
Puiki dovana šventėm. Jau atspausdinta nauja, lietuviškai 
įdainuota 11 rinktinių šokių muzikos plokštelė —

BOŽCS IR TYLŪS VAKARAI...
Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduotuvėse.

•lių šv. Jurgio parapijoje. Buvo 
Katalikų Veikimo Centro Kau-

Kaina $6.00. Išleido ABC Records, P. JURGAITIS
7403 S. Westcm Avė. ■
Chicago 36, lUinois

144 K^nt St.. Brooklyn 22. N. T. 
(IND GG Line Green Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:80 
-7:00 vak.; šeštadieniais 10-12 diena.

Since 1889
OUR ONL/ STORE

Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers

. Anyivhere
Weddinqs & Funerals

our specia'ty

LASKAS FLOV/ERS
“ F T. O W E P. S 

FOR EVERY 
OCCASION”

270 B R O A O i 
BROOKLYN 11. N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859
7zat

F U N E R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS VVAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
’ 'ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale Jaukite: Tel. TR 8-6434

J. B. S H ALI N S
- Salinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
t (prie Forest Parkway Ststlon) 

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikta ventiliacija

Td. VTrginta 74499
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.Tačiau savieji jo nepriemč
NAKTŲ naktis. Paskutinė 

Didžiojo Laukimo naktis.
Į pietus nuo triukšmingo ir 

neramaus miesto, ten, kur kita
dos buvo Boozo kviečių lau
kai ir kur Moabitė Rūta rinko 
varpas, tęsiasi Beth-Saur ganyk
los. Nuo ankstyvo ryto iki su
temų girdisi kaimenių varpelių 
skambėjimas, avių bliovimas, 
paukščių čiulbėjimas, linksmi 
fleitų garsai.

Dabar ant visų tų laukų nu
sileido naktis. Visur yra iškil
minga ramybė.

Dar didesnė ramybė aagaubė 
oloje išraustą grotą netoli Abra
omo ąžuolo. Menka ir vargin
ga tai patalpa. Išrausta akme
nyje pasislėpti piemenims ir gy- 
vu’iarns. Bet iš jos skleidėsi 
kažkokia paslaptinga šviesa.

Visų amžių viltis, atsiklaupu- 
s si ant šaltos grotos žemės, kar- 

\ * tojo nuo amžių pranašų malda- 
I vimą: “Viešpatie, siųsk tą, ku

ris turi ateiti ir per kurį viso
kis skausmas bus nuramintas”...

Visa gamta, sulaikiusi kvapą, 
laukė. Palmės ir sikomorai, tar
si besiklausydami, nedrįso ju
dinti savo šakų ir kvapo. Ap
linkui buvo tylu. Naktis sulai
kė savo ritmą ir laukė stebuk
lo. Kai atėjo vidurnaktis, įvy
ko kažkas neapsakomo, nuo
stabaus, paslaptingo: gimė 
ganytojas.

Tą švenčiausią naktį žmonės 
nerūpestingai miegojo artima
me Betlėjuje. Nieko nežinojo 
apie stebuklą prie pat miesto 
vartų. Apie stebuklą, kuris kei
tė pasaulio istoriją ir visos žy
dų tautos likimą. Kai kurie, at
vykę iš toliau, ištisą naktį sė
dėjo prie valgiais apkrautų sta
lų, tarp kurių šmėkščiojo grakš
čios šokėjos, ausį magino cim
bolų garsai, o taurėse putojo 
brangus Chijo vynas. Tai buvo 
tamsa šviesybėje.

Kai saulė pasirodė iš anapus 
horizonto ir prasidėjo diena, 
nuo kurios bus skaitomi metai 
ir šimtme'čiei, visi pradėjo vėl 
pilką kasdienos gyvenimą, tar
tum nieko nebūtų įvykę. Jie 
vė’ įsikibo į savo darbus, į že
miškuosius reikalus, skambino 
pinigais, keikėsi ir blevyzgojo, 
parodydami savo širdies kietu
mą. Jie neturėjo laiko rūpintis 
Dievo Sūnumi, nė surasti Jam 
patogesnės pastogės. “Jis atė;o 
pas savuosius, tačiau savieji 
Jo nepriėmė”. Visiems buvo 
vietos užeigose, tik Jam ir Jo 
Motinai miestas užtrenkė sa
vo namus.

IŠ

TYLI, šventa naktis.
Tvartelyje ■ klūpo mergaitė 

Marija ir glaudžia mažą Kūdi
kį su antgamtinio dieviškumo -
aureole. Jis gi yra “Šviesa, atė
jusi apšviesti žmonių esančių 
tamsybėje ir mirties šešėlyje”. 
Bet kodėl nebėga žmonės svei
kinti ilgai lauktojo Atpirkėjo 
— “Izraelio išganymo ir vil
ties”? Kodėl neskuba su džiaugs 
mu ir brangiausiom dovanom? 
Šv. Jonas Evangelistas duoda 
atsakymą; “Šviesa šviečia tam
sybėje, bet tamsybė jos neapė
mė (nesuprato)”.

Kalėdij malda
SULEDĖJUSIOMIS lūpomis 

ašarotomis akimis, nevilties 
iškankinti puolame prie Tavo 
prakartėlės, Šventasis Kūdikė-

SAVIEJI Jo nepriėmė ...
Jis gimė kaip klajoklių vai

kas, tvarte, prie nesvetingų 
miesto vartų. Ir po kelių sa
vaičių turėjo bėgti nuo savo
sios tautos vyriausiojo valdovo.

-Kai grižo, kai suaugo, Jkai 
pradėjo savo viešąjį Mokytojo 
gyvenimą, dar kartą buvo gali
ma apie Jį pasakyti: “O savie
ji jo nepriėmė”. Nazareto gy
ventojai išjuokė: “Argi jis nė
ra dailidės sūnus? Iš kur jam 
tokia išmintis?”. Ir išvijo iš 
gimtojo miesto. Norėjo dargi 
nuo aukštos uolos į prarają nu
stumti. Ir kitų miestų gyvento
jai pašaipiai kartojo: “Argi iš 
Nazareto gali būti kas gero?”.

Prabėgo treji metai sunkaus 
ir neramaus klajojimo. Be sa
vosios pastogės, visur svetimas, 
einąs iš vietos į vietą, per ty
rus, kalnus ir klonius, per jū
ras ir upes, tai vėl Kafarnau- 
mo ir Tiberijaus žmonių skruz
dėlyne, tai vėl po puošniomis,

• aukso ir marmurais spindinčio
mis Jeruzalės šventyklos kolo
nomis. Ir visur tarp svetimų
jų, nes “savieji jo nepriėmė”.

Savoji tauta nepajėgė ne tik 
priimti, bet dargi neleido ra
miai numirti. Atstūmė iki ga
lo. Nebuvo ramaus kampelio.

riko

■
3.

Reikės daryti puotas, sukvies
ti draugus ir pažįstamus. Rei- 

ir išgerti, 
pra-

kės daug suvalgyti ir išgerti. 
Viešbučiai pilni atvykusių pra
leisti Kalėdas naujoje vietoje, 

-aes-namią- per daug nuobodu.
Jei Kristaus Motina šiandien 

pasibelstų į j<l duris, jai tikrai

DIEVAS GIMĖ TREMTYJE
Ovidijaus užrašai. Juose 
kojama, kad Ovidijus,

Mūsų amžiaus padaras — be
namis tremtinis. Jo pergyveni-
mat rado iš-ai-ką literatūros 
veikale, kurį Concourt Akade-

te pasa- 
impera-

skeptikas, 
savo veikalu “Ars 
(Meilės menu), pačioje savo 

finis. bės viršūnėje, 50 metų
Prancūzų Concourt premija mas, pakliuvo į

mija n atžymėjo šiemetine pre- 
tikrai tnija. Ir jo autorius yra trem-

pagarsėjęs 
i amandi” 
e savo gar
gėtų būda-

U!
Priimki mūsų prašymus 

maldas, priimki mūsų ilgesį, 
pasiryžimus, priimki mūsų my
limųjų ašaras, maldas, skaus
mu persunktus rūpesčius. Iš- ' 
laikyki mus visus gražiai atei
čiai. Suteiki dangaus laimę 
svečioj šaly is bado ir vargo 
mirusiems.

Dėl Tavo šventosios Motinos 
ir visų šventųjų nuopelnų, pa
sigailėki mano mylimųjų ir 
mūsų tautos. Sutrinta širdimi 
maldauju, sutrumpink mūsų 
bandymo dienas. Jei reikia au
kos, imk ją iš manęs, tik duo-
ki man kankinių ištvermės
drąsos. Amen.

(Iš Sibiro maldaknygės)

i

vųjų” atstūmimą. Laikas 
laiko iš Jo lūpų pasigirsdavo 
nusiskundimas farizėjų veid
mainiškumu, tautos nepastovu
mu, mokytinių širdies kietumu, 
Jeruzalės aklumu, bet apie sa
ve — nė žodžio.

Tik vieną vienintelį karta 
pasigirdo pilnas melancholijos 
skundas: “Lapės turi savo ur
vus, paukščiai savo lizdus, o 
žmogaus Sūnus neturi kur gal
vos priglausti”.

KALĖDŲ naktį šiandien vi
sur daug triukšmo, bėgiojimo 
iki vėlų išnakčių po krautuves 
pirkti dovanų, valgių ir gėrimų.

nebūtų vietos, šventės neturi 
būti drumščiamos kažkokių ne- ______ _______ ___ j_ ___ , r_____
pažįstamų klajūnų, kurie kaip šiemet buvo paskirta rumunui nemalonę ir buvo ištremtas 

Romos. Ištr emtas į 
jūros pakraštį, kur dabar 
munijos miestas Konstanca 
ten jis rašė elegijas 
apie savo skurdžius 
mus ir prašė užtariamas 
imperatorių. Tačiau Horia 
stebi, kad Ovidijus taip 
tik norėdamas nukreipti 
tingo imperatoriaus rūstybę, ku 
ri jį galėjo pasiekti ir prie Juo
dosios jūros. 0 iš tikrųjų Ovi
dijus buvo dėkingas už tremtį, 
nes ji pakeitė jo mintis ir el
gesį. Buvęs skeptikas ir cinikas 
Ovidijus pažino, kad “mūsų lai
kas, beprotybės ir vilčių lai
kas, yra Dievo laukimo laikas”. 
Ten Ovidijus išpažino monote
izmą. vieną Dievą, ir jo paki
tusios prigimties šauksmas į 
vieną Dievą Įkvėpė jam prana
šystes apie žmogų — Dievą, 
kuris tuo metu, taip pat trem
tyje, gimė Betlėjuje. Linksmą- 
žinią apie Mesijo gimimą Ovi
dijui atnešė graikas gydytojas 
Theodorus. kuris E;odo laikais 
gyveno Romoje. Theodorus pa
sakojo Ovidijui, kaip jis pase
kė žvaigždę į Betlejų ir ten 
matė gimusį Kristų. “Aš klū
pojau, verkdamas iš džiaugsmo, 
— pasakojo Theodorus Ovidi
jui, — ir ramybė, 
do aplinkui, Įėjo į 
lą”.

“Aš balsavau už 
romaną, — sako Concourt aka
demijos premijos komisijos se
kretorius rašytojas Gerard Bau- 
er, — nes Ovidijaus tremties 
pavyzdžiu buvo labai gerai iš
reikštos tremtinio aplinkybės. 
Ovidijus, žinoma, mum yra to
limas, bet Horia yra dabartis!”. 
Horia pats yra toks tremtinis ... 
ir tremtini opergyvenimus jis 
išreiškia Horacijaus vaizdais.

V. Horia (tikroji pavardė — 
Caftangioglou) buvo spaudos 
attachė Rumunijos atstovybėje 
Romoje. 1944 buvo vokiečių su
imtas ir internuotas. Po karo 
paleistas, atsisakė grįžti į ko
munistų valdomą Rumuniją. Pa
sirinko tremties kelią. Tas ke
lias nuvedė jį į Argentiną. Ten 
Buenos Aires jis buvo rumunų 
literatūros profesorium. Bet at
lyginimas buvo tiek menkas, 
kad profesoriaus darbą iškei
tė į buhalterio darbą. Jo žmo
na dirbo 
Ispaniją ir 
tier”. Ten 
teratūrine 
atkasė prancūzų katalikų rašy
tojas Daniel - Rops.

Horia premijos gavo nedaug, 
tik simboliškai apie 50 frankų. 
Bet premijos suteikimas užtik
rina jo romanui pasisekimą bent 
iki 100,000 egzempliorių.

tik švenčių metu gadina nuo
taiką.

•Ki vidurnaktį sugaus baž
nyčių varpai skelbdami, kad ki
tados Gimusis nori dabar gim
ti širdyje kiekvieno, kuris ne
šioja krikščionies vardą, ar 
daug bus tokių, kurie tą balsą 
išgirs? Išorinis švenčių triukš
mas nustelbs varpų balsus, jie 
liks daugelio neišgirsti. Ir vėl 
pasikartos žodžiai: “Jis atėjo 
pas savuosius, o savieji Jo ne
priėmė”.

Suprasti Kristaus gimimą ir 
jo prasmę, reikia gilaus gyvo ti
kėjimo i Jo dieviškumą, i Jo 
pasiuntinystę, į Jo meilę žmo
nijai. Kol to nebus, Jis dauge
liui liks svetimas, kurio niekas 

■ nenori priimti.

Vintila Horia už romaną, var
du "Dievas gimė tremty je" (Dieu 
ėst nė en exil). Dėl paskyri
mo kilo nemaža triukšmo. Kas 
jį kėlė? Tie, kuriem tremtiniai 
labiausiai “rūpi”? Be abejo, tai 
Maskvos tarnai komunistai. Pra 
cūzų komunistų laikraštis 
“L Humanitė” apšaukė, kad 
veikalas esąs “antisemitinis”, o 
pats autorius “hitlerininkas”. 
Jury komisija abudu kaltini
mus atmetė.

Kuo tas romanas ypatingas, 
kad prancūzai išrinko ne pran
cūzo, bot kitataučio rašytą ro
maną — tik trečiu kartu tokią 
išimtį padarydami visoje Con- 
coprt premijos istorijoje?

Dievas gimė tremty yra ta
riamai surasti romėnų poeto

pergyvem- 
imas prieš

rase, 
kerš-

KRISTAUS Užgimimas, Ortenburgo altoriaus pav.,K3!as. p.ežias apie 1420.

SAVO GYVENIMU MES REMIAME MALDA

kur būtų galėjęs ramiai užmerk esmiškai pakeitė pasaulį, atnau- 
ti akis. Tartum koks medžio ga- jinu savo tikėjimą ir ryšį su 
balas buvo pakabintas ant kry- žmonijos išganytoju. Aš tyliau 
žiaus visų pasityčiojimui tarp 
dangaus ir žemės. Tokia buvo 
mirties lova tam, kuris “atė
jo pas savuosius, tačiau savie
ji jo nepriėmė”.

Išganytojas jautėsi neturįs tė
vynės. Jo žmogiška jautri šir
dis pajuto skaudžiai šį

Savo gyvenimą aš remiu mal
da. Šimtus kartų per dieną me Dievą nebe vieną, o daugelį 
kreipdama savo mintis į vieną kartų per dieną, reikšdami Jam 
žmogiškąjį gyvenimą, kuris taip savo meilę ir norėdami būti su

neapsieinama, kai mes meldžia-

kuri skli- 
mano sie-

šitą gražų

fabrike. Persikėlė į 
buvo viešbučio “por- 
pradėjo domėtis li- 
kūryba. Jo talentą

BETLIEJAUS angelai.

Tikėjimas
KASDIENIS gyvenimas 

yra tavo tikėjimas ir tavo' 
šventovė.

Kur tik eini ir ką tik da
rai, visa imi su savim.

Nes kąs gali savo tikėjimą 
atskirti nuo darbų ir savo 
veiksmus nuo įsitikinimų?-

Kas gali barstyti savo va
landas-tardamas, “Ši yra Die
vui, o ta yra man: anoji yra 
mano sielai, o ši mano kūnui”?

Visos valandos yra tavo 
sparnai, kurie plakasi erdvė
je, kliudydami vienas antrą.

Nes kas gali vienu sparnu 
kilti aukŠtumon, o antruoju 
leistis pažemiui?

Į i Kalėdų Šventėse

meldžiausi didžiųjų kovų me
tu. slaugymo palatose krizės me 
tu. ir vėliavomis papuoštoje sce
noje. kai man reikėdavo kalbė
ti. Aš daug kurtų ir stebuK’in- 
gai patyriau, kad malda nelieka 
be atsakymo ... Atsakymas daž-

“sa- nai atei; a nelauktu laiku, arba

Š1RDINGAI SVEIKINAME VISUS PRANCIŠ-

KONŲ GERADARIUS 1R SV. fNTANO GIMNAZI-

!; JOS RĖMĖJUS.

TĖV. JURGIS GAILIU SIS. O F.M.

Provincijolas ir Rektorius

tokiu, kai prašytojas yra jau už
miršęs. ko prašė. Tai, kas rodė
si nepakeliama, praeina, ir tai. 
kas ai'odė nepakenčiama, virs
ta palaima. Širdies susigrauži
mas pa: keičia aori rūmu. ,Kath- 
leen Norris. amerikietė rašy
toja).

Pirm: s žin~srns į dvasios stip
rybę žengiamas tada,, k ii su-» 
vokiama, kad nė a įmanoma tik 
savo jėgomis pasiekti g . ve eime 
tikrai pa t va ių dalykų. Mes esa
me tik-ame kelyje tiktu tada, 
kai kreipiame savo mintį į vers
mę, kuri mus stiprina ir veda 
— kai malda mums pasidaro

buvo vienintelis mano tikėji
mas; tikėjimas, kad žmogui pa
kanka jo proto, kad protu va
duodamasis, jis galį siekti nuo- 

Juo. Kaip advokatas, aš esu gy- latirės pažangos ir savo žinoji- 
venęs didelio įtempimo ir jau- mu bei galėjimu kurti geresnį 
dinantį gyvenimą, ir kaip teisė
jas. esu kovojęs už tai. ką lai
kiau teisybe. Kiekvienos -k izės 
metu kreipiausi į Dievą pagal
bos. ir niekada mano kreipima
sis nėra buvęs veltui (Karold 
R. Medina, amerikietis teisė
jas).

pasaulį. Tiktai geriau- susipaži
nęs su 20 amžiaus materializ
mu ir darbais bei siekimais tau
tų. nusigręžusių nuo Dievo. įsi
tikinau, kad su vienu humaniz
mu gero nepasieksi, kad žmoni
ja. ieigu ji nenori praoulti, 
reikalinga jėgos, aukštesnės už 
ją pačią ir d: iesnės už žmogiš-

Grėsmėje materializmo, kuris 
gimdo nusikaltimus ir komuniz
mą, mes turime ieškoti Dievo 
paramos savo uždaviniam atlik
ti ... Aš esu tikras, kad tasai 
žmogus, kuriam stinga tikėjimo 
ir kuris niekada neieško pagal
bos aukščiau savęs, jis apribo-

- ja savo galimybę gyventi kur
ti ir būti laimingas ... Maldai 
ar ji būtų šlovės himnas ar pra
šymas pasigailėjimo, yra tiltas, 
kuris žmones jungia Dievu 
(J. Edgar Hoover. FEI vi:'min
kąs).

kas galias. Ir aš grižau į krikš
čionybe . . . Jūs gal klausite: 
ar yra tikėjimas kuris paten
kintų modernu, išsilavinusį žmo 
gų?-Yra. Aš jį buvau pametęs

Humanizmas ištisą 30 metų

KAM garbinimas yra tiktai 
langas, čia atveriamas, čia vėl 
užtrenkiamas, tasai nėra dar* 
įėjęs į stelos rūmus, kurių lan
gai atviri nuo aušros ligi auš
ros. ,

Kam dorumas tėra išeiginis 
rūbas, čia 'užsivelkamas, čia 
vėl padedamas, tam geriau bū
ti nuogam.

Nes saulėje ir vėjuose tik
tai oda nepasidaro rėčiu.

JEIGU Dievą tikrai pažin
tum, tai nebūtum mįslių spė- 
jėias.

Matytum debesyse su išskės
tom rankom žaibam ir lietui.

Regėtum kylantį želmeniu 
ir besišypsantį gėlėmis.

Išvystum bežaidžiantį su t:>
autorius premijos atsisakė, kaip ro vaikais.
ir Pasternakas Nobelio premi- Kahlil Gibran
jos. ' 1883 — 1931

Galima pasidžiaugti prancūzų 
rašytojų jautrumu — jie pir
mieji tokia premija iš naujo at
kreipė dėmėsi i šio amžiaus pa
gimdytą naują žmogų — bena
mį ir imperatorių” grasinamą, 
persekiojamą tremtinį. Tačiau 
sukėlus komunistam triukšmą,

ir vė! suradau (Dr. Lrn Yntang, s, 
kinietis mokslininkas ir filoso- sj 
fas. atsivertęs 1?58). - I

Jeigu tik vieno ?š mūsų mal- $ 
da turi tiek ea’ios » Tą. kuris j! 
tapo žmogumi tarp žmonių, ar C 
pajėgtume įsivaizduoti galvbę 
maldas, ka ia džiūg-ūvąs. dėkin
gam- himnas pakilt’’ vienu aki
mirksniu ir tu.> pačiu laiku iš 
vi.ų žmonių lūpų? (Giovanni 
Papinni. italų rašytojas).

t* į

j, Kristaus Gimimo Šventėje |
ž . . i

MIELIEMS MŪSŲ SKAITYTOJAIS, BF.NDRA-

DARBIAMS IR RĖMĖJAMS LINKIME SKAIDRAUS
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NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU MIELUS PARAPIJIEČIUS,

Kun. JUOZAS O. ČEPUKAITIS
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LINKIME DAUG LAIMES
DIEVO PALAIMOS

MIELIEM 1

Naujuose Metuose
Šventę Kaledy

V. Atsmmtaymo parapijos, Maspeth, N. Y.

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ

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.

Kristaus Gimimo Šventėje
ir

Naujuose Metuose
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO PARAPIJIEČIUS

IR LINKI GAUSIOS DIEVO PALAIMOS

KUN. JUOZAS A. ALEKSIŪNAS 
Angelų Karalienės parap. klebonas

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS KUNIGAI

NUOŠIRDŽIAI LINKI MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS

Linksmų Kalėdy ir

Laimingų Naujų Metų

Kun. J. GURINSKAS
Kun. J. PARANSEVIČIUS
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NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS PARAPIJIEČIUS

SULAUKUS

Švėnų Kalėdų ir Naujų Metų

VILNIAUS katedros aikštė. Naujų Mėtų naktį.

ERODO SKERDYNĖS VILNIUJE 1655-1661 METAIS

Patersono šv. Kazimiero parapijos 
Klebonas ir Vikaras

Kun. JONAS P. KINTA 
Kun. V. DEMIKIS

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS

Keamy, N. J.

ir
Naujų Metų

Kun. NORBERTAS PAKALNIS,
Apreiškimo parapijos klebonas 
Brooklyne

SAVO PARAPIJIEČIAMS

Linksmų šv. Kalėdų
ir

laimės Naujuose Metuose
LINKI

Philadelphia, Pa.

kunigai sveikina ir linki džiugių

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Kun. LEO VOIČIEKAUSKAS,
klebonas

Kun. DCMINIKAS POCIUS 
Kun. R. TAMOŠIŪNAS

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIJIEČIUS,

SULAUKUS

Kalėdų Švenčių

Naujų Metų

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas

sigriebė prieš švedus ir rusus.' į 
Mykolas Kazimieras Pacas 1660 j 
rudeni apsupo Vilnių su pili
mi. kurioje dar tvirtai laikėsi Į 
maskolių vadas Danyla Myšac-J 
kis. Pacas turėjo atsitraukti, f 
Miesto padėtis buvo baisi: f

"Badas buvo toks baisus, kad j 
žmonės mušėsi dėltrupinio mais ' 
to, žudėsi, mito lavonais ... Da- j 
nyla Mišackis, jausdamas savo j 
galą, žmonos žudė kaipgyvulius, \ 
apklodamas lavonais gatves ir Į 
aikštes. Kraujas liejosi be pa- 
liovės". |

1665 rugpiūčio 8.. Įsiveržę į 
miestą kazokai, puolė begink
lius gyventojus, žudė namuo
se. rūsiuose, bažnyčiose, vienuo
lynuose. gatvėse. Miestas ap
klotas krūvomis lavonų, tarp 
kurių kvatojosi, girtavo ir iš
tvirkavo orgijos žvėriškų rusų. 
Buvo išžudyta arti 25.000 žmo
nių.

Kitą dieną, rugpiūčio 9, Vil-
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ŠIRDINGI SVEIKINIMAI SU

Šv. Kalėdom ir Naujais Metais

KUN CLARENCE A. BATUTIS, klebonas

Šv. Kazimiero parapija

Philadelphia, Pa.
paliepė gatves nuvalyti — la-

nius rusins. Bet iš jų buvo iš
traukti mirusieji, žymesni didi-

MASKVOS garsinimasis, kad 
Lietuva pati įsijungė į Sovietų 
Sąjungą 1940 metų vasarą, is
torijoje nėra naujas. Prieš tre
jetą šimtų metų vienoje Maskvos 
kronikoje randame užrašytą to
kią žinią.

"Gasudorius (caras Aleksiejus 
Michailovičius Romanovas, val
dęs 1629 - 1676), užėmęs Lie
tuvoje 28 miestus, kurie jam

į ; pasidavė laisva valia, ir 68 pri- niun įjojo caras Aleksiejus. Jis 
vertęs pasiduoti ginklu, grižo
į Maskvą ir gruodžio 30 išleido vonus sumesti krūvomis i giles- 
manrfestą, kuriuo Didžioji- Lie- 
tuvos Kuąjgaikštystė, išreiškus
jai paklusnumą, amžiam priima- kai. palaidoti bažnyčių ir vienuo 
ma kaip jo valda".

Šioje žinioje mūsų laikais ca 
ra Aleksiejų tereikėtų pakeisti 
Stalinu, maskolių kariuomenę 
—r raudonąja armija, o “Išreikš
tą paklusnumą” — liaudies sei
mo priverstinu nutarimu. Pa
našios buvo ir aplinkybės, ku
riomis Lietuva buvo rusų užim 
ta 1655 ir 1940 metais.

Anuo metu caras Aleksiejus 
“atėjo pagalbon” Ukrainos kazo 
kam. kovojusiem su Lenkija. 
Stalinas 1939 “ėjo vaduoti” uk
rainiečius iš Lenkijos priespau
dos.

Anuo metu Lietuvą ir Len
kiją puolė švedai — germanai. 
1939 metais vokiečiai germa
nai puolė Lenkiją, o Lietuvą
slapta sutartimi atidavė Mask- vežė į Maskvą kolonas juodo 
vos valiai.

Skirtumas yra tik tas, kad 
anuo metu rusai Lietuvą valdė 
tik 6 metus, o dabar jų okupa
cija su nedidele pertrauka te
betrunka jau 20 metų. Bet 
abiem atvejais per pirmuosius 
okupacijos metus daugiausia 
siautėta, žudyta/ deginta ir 
griauta.

Nieko laikas nepakeitė. Bal
ti ir raudoni maskoliai buvo ir 
liko tie patys, štai ką jie da-

“Atėjo 1661 metų Velykos... I 
Pacas vėl ūmai puolė ..; Mi- 
šackis matydamas, kad jam ne- ; 
bus atleistas jo žiaurumas, lai- ' 
kėši pilyje nepasiduodamas. Ru
sų šventiką (popą),. kuris įkal
binėjo pasiduoti, liepė iššauti 
iš patrankos ... Bet ilgai lai-

lynų rūsiuose — tie. kurie ka
da nors kovojo su Maskva. Gau
jos maskolių pasileido grobti 
didikų rūmų, bažnyčių ir vie
nuolynų.

Maskvos viena kronika rašo:
"Grobis buvo neaprašomas,

— pinigų, sidabro, aukso, brang kTtis negalėjo. Patys maskoliai ■ 
akmenių ir puošmenų, — nes 
Vilnius buvo nepaprastai tur
tingas ir nuo amžių nematęs 
priešų. Koks tai buvo grobio 
tvaskumas, mačiau savo akimis 
Maskvos prekyvietėse ir krau
tuvėse. Buvome nustebinti, žiū
rėdami i sidabrinius indus, už
raktus, skrynių apvadus ir ka
rietų papuošimus ... Caras iš 
Radvilų rūmų pasiėmėseptynias 
taures, padengtas auksu, atsi-

ir Įvairiaspalvio marmuro, grin
dis, daugybę puošniu stalų — 
tokią retenybę, apie kurią Mas
kvoje neturėta nuovokos" ...

Tasai grobimas truko tris die
nas. Po to kilo gaisras, trukęs 
17 dienų, pavertęs miestą de
gėsių krūva.

“Taip buvo paimta lietuviško
ji Kartaga” — rašo maskvietis. 
Tokiu pačiu būdu buvo užim
tas Gardinas, Merkinė. Trakai, 
Kaunas ... Nukentėjo senos

rė, užėmę ir valdę Letuvą pilys, karalių ir didikų rūmai, 
1655 - 1661 metais. bažnyčios, vienuolynai.

Nuoširdžiai sveikiname visos parapijiečius sulaukus

Š v. K a 1 e d y
ir

Naujųjų Metų

jį išdavė su pilimi. Žiaurus žu
dikas buvo nukirsdintas Rotu
šės aikštėje. Galvą nuręsti pa
sisiūlė jo paties virėjas”.

VILNĮUS iš baisios nelaisvės' 
buvo išvaduotas. Mykolas Ka- 
zimieras Pacas, vėliau pakeltas' 
į Lietuvos hetmonus ir Vilniaus' 
vaivada tapęs, padėkai pasta-' 
tydino gražią šv. Petro ir Povi- 
lo bažnyčią Antakalnyje. Vir- 
šum didžiųjų durų iš lauko pu-' 
sės buvo parašyta: REGINA PA-’ 
CIS FUNDA NOS IN PACE: 
(Taikos Karaliene, laikyki mus; 
taikoje). ;

Antakalnio bažnyčia ir šian-į 
dien tebestovi, priglaudusi švj 
Kazimiero palaikus, kurie buvo1 
iškelti iš Vilniaus katedros, kai1 
ji išniekinta ir paversta muzė-' 
jumi. šv. Petro ir Povilo baž-' 
nyčia dabar yra pro-katedra? 
žmonės suklupę meldžiasi, kad'
Taikos Karalienė vaduotų iš' 
naujos maskolių nelaisvės. Da-' 
nilos Mišackiai tebesiautėja ir

S. Suž.=
, MASKOLIAI, nusiaubę rytinę SESERIS METUS kentėjo žudo žmones ...
; Lietuvą, priartėjo prie Vilniaus Lietuva maskolių siaubą, kol at-

NUCŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS SAVO PARAPIEČIUS IR PARAPIJOS 

DRAUGIJŲ NARIUS KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA IR LINKIU 

LAIMINGAI SULAUKT! NAUJŲJŲ METŲ.

Jums visiems, mano mieli, yra žinoma, kad 1961 sausio 8 d., 3:30 
vai. popiet, Jordan Hali, 290 Huntington Avenue, Boston, Mlass., bus
aukšto meninio lygio KONCERTAS parapijos naudai.

Man labai malonu pasveikinti visus, kurie prie'Šio kultūrinio musę 
parapijos įvykio savo darbu ir rūpesčiu prisidėjo. Sveikinu kompozitorių 
ir dirigentų Jeronimų Kačinskų, parapijos chorų, Melrose simfoninį or
kestrų, solistus, mano pagelbininkus kunigus, koncerto rengimo komitetų, 
bilietų platintojus, kaip lygiai visus aukotojus, kurie savo nuoširdžia auka 
taip daug padeda parapijai.

Jūsų kelbonas

Prel. PR. VIRMAUSKIS

Eliza, beth, N. J. Šv. Petro ir Povilo parapijos kunigai:

Rt, Rev. Msgr. M. G. KEMEŽIS, klebonas 
Kun. V. KABALEVIČIUS
Kun. J. PRAGULBICKAS

uįĮ ubu aį»aBI imagu

LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Malonių Švenčių

Laimingų Naujų Metų

Kun. VITAS J. MARTUSEVIČIUS,

Šv. Jurgio parapijos klebonas

Philadelphia, Pa.

SVEIKINU SAVO PARAPIEČIUS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

sventese

Rev. JONAS J. SCHARNUS

Šv. Onos parapijos klebonas

Jersey City, N. J.

Giedraus
Kalėdų
Džiaugsmo

NUOŠIRDŽIAI LINKI VISIEM PARAPIJIEČIAM
IR DARBININKO SKAITYTOJAM

Kun. Dr. JONAS STARKUS
Šv. Mykolo Arkangelo parapijos 

kleboną”, Bayonne, N. J.

Kun. P. 2EMEIKIS

'I. f
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Kaledy Švenčių

Kun. JONAS C. JUTKEVICIUS

m*

KalėdųŠVENTOS MARGELES koptų bažnyčia Meatfi.

JONAS A. KUČINGIS, Kiebonas

ANTANAS VAUUŠKA. Asistentas

Kanauninkas ANTANAS STEPONAITIS

5 /

Kalėdų ir Naujy Mėty

» Parapijos kunigai.
j kiname tisus mūsų parapijos žmones, talkininkus, priete-

Mes, Los Angeles, Kalifornijos, Šv. Kazimiero Lietuvių 
Kalėdų Švenčių proga nuoširdžiai svei-

■ ' - '

Šv. Jurgio parapija

i Ibis ir visus brolius bei seses lietuvius, linkėdami, kad 
’ Užgimusio Kriotdv.s Palaima pripildytų visų.Jūsų širdis ir 
’ ramus. Kalėdų Mišiose ypatingai malsime Galybių Viešpatį, 
’ k~d šie mūsti tinke i?n~i taptų realybe ir Naujieji 1961 
’ Metai būtu Jums mini laimės, pasisekimo ir Dievo malonės.

1J60 m. Kalėdos

rojų .
Šv. Šeimos cazė

Trejus metus ir šešis mėne
sius Šv. Šeima gyvenusi savo 
ir.o ir.iime name y e ir savo ūke 
Ive — toje vietoje, kur dabar

ŠIRDINGAISVEIKINU VISUS PARAPIJIEČIUS,

SULAUKUS

Šv. Kaledij ir Naujų Kiety

Rt Rev. Msgr. MYKOLAS J. URBONAS

šv. Juozapo parapijos klebonas

Dubens , Pa.

OMUS a!SrciWaĮat  ̂egi atarėta et

Giedraus Kaledy džiaugsmo

LINKIME VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Šv. Kaziimero parapijos kunigai

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS

Kun. KĘSTUTIS R. BALCYS

Amsterdam, N. Y.

>WūtW

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIJIEČIUS

ai Muharrak keptų

Kun. MYKOLAS J. TAMULEVIČIUS

laimingi; Naujy Mėty

Šv. Kazimiero parapijos kunigai New Haven, Conn

Kun. JUOZAS J. MATUTIS, Klebonas

i .e'.oli 
maldi-

s.
vienuo’yr.as. Keptai yra kiikš- 
člor-ys. Prie vienuelyno esąs 
šulinys laikomas šv. Juozapo iš
kastu. Lankyti tos vietos žmo
nės vyksta pėsti, joje asiliu
kais, kaip seniau, atvažiuoja da
bar ir automobiliais.

w Tiek tų pasakojimų apie Šv. 
Šeimos kelionę ir gyvenimą 
Egipte. Bet kaip ji keliavo ir 
kur tikrai gyveno, kas gali pa
sakyti. Mato evangelija trumpai 
teužbaigia:

“Iškeliavo į Egiptą ir buvo 
tenai iki Erodas mirė, kad įvyk
tų. kas Vieš-paties pasakyta 
šiais Pranašo žodžiais: ‘E Egip
to aš pašauksiu savo sūnų” ’ 
(Mat. 2,14-15). SS

ir tai buvę paimta. Kitą dieną 
vienas vagis grįžęs: atidavęs vi
sa, ką pats paėmęs, ir atpir
kęs iš kitų vagių. Legenda sa
ko, kad Dievo Vaikelis palai
minęs atgailotoją ir pasakęs: 
“Du plėšikai bus nukryžiuoti 
mano dešinėje ir kairėje; vie
nas iš jų nueisiąs su manim į

Šve. Trejybes parapijos kunigai/ 
' "" ’ . " rjY j- ’

Šv. Kazimiero parapijos kunigai

MALONIAI SVEIKINA VISUS PARAPIJIEČIUS

Et Rev. Msgr. JONAS J. AM3OTAS, klebonas

Kun. BRONIS BENESEVICII

Kun. JUOZAS DULONAS

Hartford, Corn.

tarnam

• PIRAMIDES netoli Kairo miesto, vakariniame Nilo krante. Jos tiek 
matė prakeliaujant Sv. Seimą.

pasakytų, jr

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS

§v. Kalėdų proga

šv. Juozapo parapijos kunigai

Kun. ADOLFAS GBADECKAS, klebonas

Kun. PAULIUS SABUUS 

Kun. ALBERTAS KARAMS

Kun. WALTER A. VICHA8

Waterbury, Conn.
ffin SS unoiiuiy MUM

Šventosios Šeimos pėdomis
ŠVENTOSIOS ŠEIMOS bėgi

mas į Egiptą užrašytas Mato 
evangelijoje tik keliais saki
niais:
. “Viešpaties angelas pasirodė 
Juozapui sapne ir tarė: Kelkis, 
imk vaikelį ir jo motiną, bėk Į 
Egiptą ir būk tenai, kol tau 
pasakysiu: nes Erodas ieškos 
vaikelio nužudyti. Jisai atsikė
lęs pasiėmė vaikeli ir jo mo
tiną. nakčia iškeliavo i Egiptą 
ir buvo tenai iki Erodas mirė” 
(Mat. 2.13-14).
Kur. jie keliavo ir kur gyveno?

Nėra tikrų žinia. Yra tik spė
liojimai. seni pasakojimai ir le
gendos. Vokietis žurnalistas Be
rno \Vundschnmme! is pernai 
buvo nuvykęs Egiptan patyrinė
ti tų pasakojimų. Susipažino su 

BĖGIMAS j Egiptu. Iš keptų religi-

t u T.e

Balzamu soduose
Prie Kairo. Egipto sostinės 
. a uos m: enm tu v o

senojo Egipto gyvenimu iš kny
gų. lankė mažėjus, tarėsi su 
mokslininkais, kalbėjosi su kop
tų vienuoliais, apkeliavo tas vie
tas, kur išlikusios legendos apie 
šv. šeimos buvimą. Susidarė to
ki vaizdą.

Nuo Betlėjaus iki Kai-o
Angelo pabudintas, šv. Juo

zapas su Dievo Motina ir Vai
keliu iš Betlėjaus iškeliavo į 
pietvakarius — Egiptan. Mano
ma. kad jie laikėsi dykumos 
paribio, aplenkdami didesnius 
miestu?, kurie buvo prie Vidur
žemio jūros pakraščio. Tuo pa
kraščiu vedė senas- pirklių ir 
kariuomenės kelias. Prie jo bu
vo romėnų legionų įgulos. Vie
šu keliu-eiti buvo mažiau sau
gu. Kiekvienas sutiktasis galė
jo paklausti, kas ir kur 
ja.

Bėglių kelias atvedęs 
lo deltos Egipte. Prie

tis “šventu vandeniu”. Krikš
čionys laiko pamaldas.

Nilo upe aukštyn
Nilo upa iš pietų atplaukda

vo laivės su vaisiais, javu, gy
vuliais. Pirkliai pasakoję, kad 
pas juos ramiau ir laisviau gy
venti, negu prie Nilo deltos. 
Šv. šeima sėdusi Į laivą ir nu- 

* plaukusi Nilo aukštupiu. Pada
vimas sako, kad už Samalouto, 
kur dabar yra Minijos miestas, 
plaukiant palei uolėtą krantą, 
užėjusi audra. Išjudintas dide
lis akmuo grėsęs užgriūti laivą. 
Dievo Vaikelis ištiesęs ranku
tę ir sulaikęs. Keliautojam da
bar rodomas uoloje rankos 'at-

Nuo Samaiouto vėl keliavę 
pėsti vakariniu Nilo krantu. 
Pakeliui užėjusi audra ir smar
kūs lietus, išsiliejusios Nilo ban
gos. Viena ritosi labai aukšta. 
Juozapas ir Marija išsigandę, 
bet Vaikelis paėmęs papyro nen 
drę ir suplakęs bangai. Akimir
koje vilnis pradingusi. Toji vie- 

dabar vadinama “Apramin- 
i vilnis”.

jos šono buvo Goseno žemė, 
minima Šv. Rašte. Vešli ir der
linga žemuma augino palmes, 
cukrines švendres, papyro nen
dres. javus. Žmonės turtingai 
gyveno. Nemažai buvo žydų, ku
rie čia prižiūrėjo sodus ir ver
tėsi prekyba. Nelabai jie norė
ję naujų ateivių — savo tautie

čių. varžovų, žmonių prabango
je Šv. šeima neradusi prie- 
globsties. Keliavusi toliau Į pie
tus: pro dabartinį miestą Za- 
gazig ir Bilbais į Heliopolį prie 
Kairo, kur išsišakoja Nilas

Kelionėje Dievo Motina prau- 
susi Vaikeli viename šaltinyje, 
kuris dabar arabiškai vadina
mas ‘Maudynė’ (Al Mahommah). 
Felachai. vietos gyventojai, Šv. 
Rasto pasakojimą apie prikėli
mą iš mirusių vienturčio naš
les sūnaus prisilaiko sau. Esą. 

stebuklas įvykęs prie 
pazve'gęs 

«aido ama mažą berniuką: jis 
aiyi.;-ęs našlės motinos džiaugs- 
n . i. Šv. Seimvna nuke.iavusi

rn!e;i;>. .-lekiąs siautėję Herų- | 
poų. ku.i- Šv. Rašte vadina- i 
mas Cn miestu. Toje vieio„.e bu- | 
vo Egipto giazio.--.os ke. auer.es I 
Kleopatros balzamų sodai.

Padavimai pasakoja, kad Šv. | 
Šeima kuri- laiką gyvenusi He- I 
liopolyje. Matarijos priemiesty, I 
kur tebesaugomas aptvertas mū | 
rine siena surambėjęs sykomo- I 
re medis. Po juo Šv. šeima ii- I 
sėjosi. Čia tebėra šaltinėlis, iš I 
kurio sėmusi vandenį, šv. Juo I 
zapas dirbęs pas romėnus sta- I 
tybos darbus. Kiekvieną šešta
dieni jis eidavęs sinagogon į I 
Meadi. Ta vieta dabar yra Kai
ro vilų priemiestyje, į pietus 
prie Nilo, čia sakoma, buvęs 
rastas Mozė lopšelyje tarp šven? 
drių. Gi toje vietoje, kur Šv. 
šeima gyvenusi, dabar stovi šv. | 
Sergiejaus kripta, statyta 60 po 
Kr. N’i'.o potvyniai ją apsemia.
Muzulmonai tada ateina praus- |

Griūva stabai 
i;,. miesto mūrai

Šv. šeima pasiekusi dabarti
nį miestelį Ashmounain, kur 
kitados buvo garsus • miestas 
— Hermopolis Magna. Jame bu
vo labai daug pagoniškų mal
dyklų, pastatytų gyvuliam. Bu
vo garbinamos katės, krokodi
lai, jaučiai, arkliai. Archeologai 
iškasa dailaus darbo įvai: ias gy
vulių statulas ir jaučių mumi- bJS na-d- 
jas. Miesto pačiam centre bu
vo žirgo didelė statula — mies
to dievaž. Žmonės tebekalba, 
kad sudrebėjusi žemė, suki it i- 
sios miesto sienos ir stabai, kai 
tik šv. šeima iže?susi i ta mies-

pritykeja vagys
Philes prie dabarti- 
of Sherii, rado nau

jakurių žydų iš Judėjos. Čia bai
gėsi pirklių ir karių keliai. To
liau buvo mažai gyvenamos vie
tos. Norint įsikurti, reikėjo pra- 
sivesti vandens iš Nilo, prakas
ti kanalus. Tada žemė duos vai-

Šv. šeima savo oazei karti 
nuvykusi į dabar? aį Del- ai 
Muhanak. Ją lydėjęs, būrelis 
naujakurių. Kai pakeliui smai
ge. Šv. Šeima buvusi apvogta. 
Mažai ką su savim turėjusi, bet

auer.es


JOĖ’S TAVERN
visus parapijiečius, choristus, vargonininką,

seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius

Phone: HO 1-9491

linkime lietuviams pirkėjams

W. HOMESTEAD, PA.W. 8th AVENUE467

To all our Customers and FriendsHO 1-1296
sveiki sulaukę Šventų Kalėdų!

Šeason’s Greetings

COMMUNITY PHARMACY
ŽIEMA Lietuvos kaime.

SICK ROOM SUPPLIES Cor. 8th Avenue & McClure Street Homestead, Pa.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų Linksmų Sv. Kalėdų ir
Laimngų Naujų Metų

Bakers of Ouality White Bread 
Delivered daily from oven to heme 

Plant and .Store

FINE UQUORS — HOT LUNCHES

j. ABRAMAVICIUS, savininkas
Laikome alų, degtinę, vyną ir užkandžius — 
atvažiavę j Braddock'ą, Pa., užeikite pas mus

322 SIXTH STREET BRADDOCK, PA.

HOMESTEAD, PA.815 ANN STREET Phone: HO 2-7100

imt J
> • y .• ' ■■

SLOGA IR POLITIKA
‘ Amerikos gydytojas dr. Noah

i Sveiki sulaukę šventų Kalėdų ' Fabricant parašė knygą 13

Phone HO 1-3442

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų

AL. LUTHERAN
’ Famous Patients”, kurioje kal-

Distributor of all Local and Premium Beers 
1410-12-14 MIFLIN ST. HOMESTEAD, PA.

Phone: HO 1-3133

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Towers Distributing Co.
BEER DISTRIBUTOR

937 Washington Street

~ Phone: BR 1-0618

Braddock, Pa.

320 E. 8th AVENUE

Telephone HO 1-0372

8th and McClure

indiškus vaistus kraujui nu- ; 
spausti. Tie vaistai kontrolia- o 
vo ne tik kraujo spaudimą, bet = 
ir patį Ghandi darė nuolaides- = 
r-į, švelnesnį, pasyvesnį. Prisi- . 
dėjo dar ir Ghandi dieta: rie-. ■ 
šutai, vaisiai, ožkos pienas. ■ 
“žmogui, kuris taip maitinasi, ■ 
nesunku sutramdyti seksualines j 
ir kitokias aistras nuo prasi- = 
veržim

' =*U»U«U*U*U*U*« 

i Šeason’s Greetingssevelto parašus, sako, kai Jal
tos konferencijos metu jie kai
taliojosi gana pastebimai kas 
pusvalandis. Tokis reiškinys pa
sitaikąs žmonėm, kuriuos ištin
ka lengvi širdies priepuoliai. 
Dėl to Fabricant ir mano,* kad 
prezidentas prieš didįjį širdies 
priepuolį, kuris 1945 balandžio 
12 nuvarė į kapus, turėjo įme
ti eilę lengvų priepuolių, nors 
prezidento gydytojas 
kad jį kankinusi arte
rožė. Bet kam gi tada buvo pri
skirtas prie Roosevelto širdies 
specialistas? Kam jam buvo už
drausta aukštai skraidyti ?— 
teiraujasi Fabricant, tvirtinda
mas. kad prezidento mntis ap
gaubta gandais. Viena aišku.

S O L O M O N ’ S _
Homestead's and Braddock’s Best Men's Stores

858 Braddock Avenue • 8th Avė. cor. McClure St.
Braddock, Pa. Homestead, Pa.

ba apie Rooseveltą, Ghandi, Hit
lerį, Freudą, muziką Geršviną 
ir k. Jis parodo, kaip sveika
tos sutrikimai atsiliepė tų as
menų politikai ar kūrybai.

Apie Rooseveltą pvz. kalba, 
% kad jis nuolat kankinosi nuo 
S nušalimo. Jį iš visų Amerikos 
J prezidentų labiausiai kankino 
I slogos. Gydymas gelbėdavo vis 

mažiau ir mažiau. Liga stipriai 
pakeitusi prezidento elgesį per 
tą trumpą laikotarpį, nuo Jal
tos konferencijos iki mirties 

!— 1945 vasario - balandžio 
mėn. Amerikos atstovas tuo 
metu Maskvoje Bullitt liudijo,
kad pasikalbėjimuose su Chur- kad Jaltos konferencijos darbai 
chilliu ir Stalinu Rooseveltas jau nesveiko žmogaus padaras, 
“turėjo vargo savo mintis for- 

Imuluoti”. Grįždamas iš konfe
rencijos namo, Rooseveltas “kar 
tais negalėjo atsakyti į papras
čiausius klausimus ir kalbėjo 
tiesiog nesąmones”, liudijo žur
nalistas J. Gunther. O psichiat
ras dr. Eliasberg, ištyręs Roo-

uno.

a5te«rur«MiBfrea&aSroę:rosjoafr ib&«

Šeason’s Greetings

HILK’S FURNITURE

Your Home Should Come First

HO 1-2228 — HO 1-2229

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų
laft arą opę ueą upį erą aną a^eaiiagftea& rasą

■Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Mal. Tzamouzaikis. frvner

Gandi pagarsėjo savo pasy
viu pasipriešinimu. Tai laikoma 
dvasios padaru. Dr. Fabricant 
suranda ir kitą to pasyvumo 
priežastį — raminamuosius vais 
tus. Esą Ghandi turėjęs aukštą 
kraujo spaudimą. Jis vartojęs

&

' t

■F Season’s Greetings

ROBBIN'S SHOPPE

''F

. Į STYLE—ŲUAUTt SEKVIVE
' ' 248-250 East 8th Avė. Homestead, Pa.
į ' Telephope: HOmestead, Pa.

j aaau»«ra<raaMU*U»'raraiiraunun>atnmUMR»traU!»U*UnUSU>SUaU!tU>l

Šeason’s Greetings

■r

s SHERMAN’S PHARMACY
JAMES H. DARLING, Ph. G.
Your Prescriptions Drug Store

F 
F 
F
r na transus m iF 
F

•F

3417 Main Street Homestead Park, Pa.

Tel.: HO 1-1214

Merry Christmas and a Happy New Year

to All OVR FRIENDSGANDHI

TAILORING — Šame Day Service

Munhall. Pa.

JOSEPH A. PROKOPOVITSH

FUNERAL HOME

AMBULANCE SERVICE

Phone: HOmestead 1-2267

CAPITOL CLEANERS

Munhall. Pa.

ROOSEVELT

iMaaeaaBaatauaeiMĮuay

Mr. Albert Savolskis, Assistant

431 Ninth Avenue

Šeason’s Greetings
XV e Rent Formai Wear for Every Occasion

Nifty Shoppe
Homestead’s Classiest Store for Men

8th AVENUE and AMITY ST. HOMESTEAD. PA.
HO 9258

SEASON’S GREETINGS

to all our Lithuanian Customers and Friends

First Federal Savings & Loan Ass’ri
Your Sanvings Pay 4% Dividend— Insured up to $10,000

Home Office —y 300 EAST 8th AVENUE, Homestead. Pa.

McKeesport Office 406 Ringgold Street

Braddock Office 851 Braddock Avenue

Clairton Office 608 Miller Avenue

Politines priemonės <ui praleisti
Draugas kitam draugui: “Va

kar aš visą vakarą praleidau 
su savo žmona bekalbėdamas. 
Ji buvo labai patenkinta”. O 
tu? “Aš? Ką gi aš galėjau veik
ti, jeigu buvo sugedęs televizi- ko? 
jos aparatas”. tuv

ma? padidėja, kai jos sulaukia 
30 metų?”. “Taip, — atsako 
po ~ o.ius dar paaiškindamas, 
— bot tai nepriklauso nei 
Ilges nei nuo svorio”. O

Ir įstengia laukti 
lesiįaudindamos”.

u

;F
nuo 
nuo 
ves- Į

Draugė kitai draugei: “Jau K?;5?.-nas skundžias savo ne
bus koks mėnuo, kai aš su Jo- da’.ū- Baltazarui: “Buvau davęs 
nu važinėju tai į kiną, tai į žie ’.ą Emilijai — grąžino po 
šokius”. Ar jis ‘tau patinka? 
“Visiškai ne! Bet kol nėra pa
tinkamo, galima laiką praleisti 
ir su nepatinkamu”.

Sekretorė giriasi kitiem tar
nautojam: rtIš tikrųjų aš ture-

LUTHERAN’S CAFE
Mrs. B. LUTHERAN, Prop.

LIOUOR - BEER - WINE - SANDVVICHES

3301 Main Street Homestead Park, Pa.

S E A S O N’ S GREETIN GS

siuntė paštu po dviejų savai- f 
čių”. Tai duok Agotai — ji tik- | 
rijusiai negrąžins. “0 ką aš ta- f 
da -darysiu?” ... «

IŠMINTIES tlBUeiAI
siu dvi savaites atostogų. Vie- Graži moteris vyrą sužavi, 
nai savaitei išvažiuoju aš. o ki-

, ta savaitę — mano bosas”. n;a n ii laimi'1$ POLITIKOS KREPŠIO .. grfžo _amo ir _ado du P ’ 0 3 3‘„
vyr» grjzo namo ir rado du- Jeigu mes galėtume save ma- 

Romoje būdama JAV atsto- Ps užrakytas. Atsisėdęs prie tyti tokį, kaip kiti mato, su tais 
vė Clare Boothe Luce kėlė vai- laiptelių laukia valandą, antrą... kitais daugiau nekalbėtume nė 

Kaimynas prašo pas jį užeiti vieno žodžio.
ir palaukti. “Truktelsim - ^o

HOME FURNITURE CO
jausminga patraukia, gera įkve-

Downtown Pittsburgh, a t Wood and Oliver

Also Braddock, Mc Keesport, and Greensburg, Pennsylvania

šes. Sveikindama svečius, pri
ėjo prie jaunos amerikietės mer ir palaukti. “Truktelsim - ^o Geriausia proga stebėti žmo- 

-.gaitės, kuri sušneko: ‘^Ak, Mrs. gurkšnelį, — pašiūlo, — užką- gaus silpnybes yra tada, kai 
Luce, kaip esu laiminga, išvydu- Sime. Maniškės irgi nėra. Ar ijeįj vienui vienas.
si Romoje tiek senų griuvėsių nebus tik abi apsipirkti išdū- Tėvam atvanga yra tada, kai 
— i^ftis taip pat!”. musios? žinai, moteriškos už- vaikai pakankama dideli, jog

N«w Yorka netoli Jungtinių trunka”. Bet sėdintysis nesi- nereikia jų nešioti, bet dar pa-
Tautų namų vienoje kirpyklo- leidžia perkalbamas: “Negaliu. Rankamai maži, kad sėstų prie 
se kabojo toks skelbimas: “leš- Kai užkasiu ir sušilsiu, praeis automobilio vairo.
komas kirpėjas, Palavinęs ir pyktis”. Margaitė, kuri jau gerai hi-
galįs plepėti tarptautinės poli- žfoona vyrui ruošdama pus- ko savo galvą, pajunta, jeg jai 
tikos, klausimais”. ryčius: “Ko . tu toks surūgęs reikia galvai atremti.

Hanry Fordas viename pobū- prieš darbą? Reikia žiūrėti į Paijaunas d?r yra tas, kuris
vyje užsieniečio diplomato bu- gyvenimą šviesiai.Tikprisimink. mano, kad tėv«l elgiasi kvai- 
vo paklaustas, ar turi kokių ne- kad po 16 valandų vėl galėsi |aj persenas. kad jį
malonumų dėl savo didelio tur- eiti gulti”. paveiktų geri patarimai.
to. “Taip, — šis atsakė. — ma- Medicinos studentė klausia Kompromisas yra susitarimas 
no žmona pati pietų jau nebe- profesorių: “Ar tiesa, kad nete- daryti taip, kaip nei vienas iš 

kėjusių moterų kraujo spaudi- susitariančiųjų nenorėtų daryti.

Serving Homemakers for 3 Generations.

i Sveiki sulaukę šventų Kalėdų

PAUL’S SUPER MARKETS

PAUL YUTZ. savininkas

4332 Greensprings Avė.

860 E 8th Avenue

100 VVhitacker Street

1705 Pennsylvania Avė.

Tel. 1-9534
Munhall. Pa

Whltacker. Pa

West Miflin. Pa.

HO 1-9362

HO 1-9163

HO 6-9980

Verda ■



“Tyli naktis, 
i šventa naktis”

Visame pasaulyje, kur

ba giesmė apie tyliąją ir šven
tąją naktį. Ta giesmė jungia

Ji girdima per radiją, televizi
ją, bažnyčiose dar advento me
tu, o ypatingai giedama Kalė
dų naktį. Rodos, be šios gies
mės nebūtų nė Kalėdų.

Ši garsi giesmė gimė mažam 
kaimelyje, Arnsdorfe, neto! 
Salzburgo, Austrijoje. Jos kūrė 
jai nebuvo garsūs mušk ai. be) 
jų giesmė savo nuoširdumu, sa 
vo paprastumu pagarsėjųvįsa 
me pasaulyje. Jos autoriTiyn 
mokytojas Franz Xaver Grubei 
ir kunigas Joseph Mohr, kaime 
lio kapelionas.

Prieš pat Kalėdų švente; 
1818 metais sugedo parapijoi 
vargonai. Kunigas rūpinosi, kac 
šventės būtų kuo iškilminges 
nės. Taip jis nuskubėjo pa: 
mokytoją. Ir ten tą pačią nak 
tį gimė garsioji giesmė. Kuni 
gas Joseph Mohr parašė žc 
džius, o muziką — Franz Xa 
ver Gruber. Tų metų Kalėdi 
giesmė ir buvo pirmą kart 
išpildyta. Sugedus vargonams, 
pats mokytojas giesmei pritarė 
gitara.

Jos originalas prasideda 
“Stille Nacht, Heilige Nacht”. 
Giesmė išversta į daugeli pa
saulio kalbų, angliškai praside
da “Holy Night, Silent Night". ber. Tiek tcje mokykloje,

Šiem vyram prisiminti yra 
pastatyta speciali koplyčia, ku
rią per adventą lanko mokyk
los vaikai ir joje gieda kalėdi-

OBERNOORFO mokyklos vaikai groja kalėdines giesmes.

nes giesmes. Miestelio bažnyčlo 
je yra ir spalvotas vitražas. Dar 
tebėra ir toji mokykla, kurioje 
mokytojavo Franz Xaver Gru- 

tiek
visoje apylinkėje vaikai per ad
ventą gieda šią giesmę, pritar
dami įvairiais muzikos instru
mentais. (P)

i VISOMS A.L.R.K. FEDERACIJAI PRIKLAUSANČIOMS

ORGANIZACIJOMS. JŲ VALDYBOMS. SKYRIAMS IR

3
I

I

PAVIENIAMS NARIAMS LINKIME DŽIAUGSMINGŲ

1 ' .... ' " 
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Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos kunigai

LINKI SAVO MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS

Linksniu Kalėdų ir

Laimingų Naujų Metų

Rt. Rev» Msgr. PR. M. JURAS, klebonas

Kun. ALBINAS P. JANIŪNAS

Kun. ALOYSHJS KLIMAS

Linksnių šv. Kalėdų

laimingų Naujų Metų
Kt. Rev. Msgr. PRANCIŠKUS V. STRAKAUSKAS, 

klebonas

Kun. ALBERTAS ABRACINSKAS

Kub. JONAS DAUNIS

Šv. Kazimiero parapija Brockton, Mass.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS PARAPIJIEČIUS, 
, SULAUKUS

VITRAŽAS SU K 
Gruber paveikslu.

ARNDORFO bažnyčia. PAGERDAMI giesmės autorius,.gyventojai pas
tatė koplyčią,kurią advento metu laiko vaikai. •

Kalėdų Švenčių
ir

Naujų Metų

Kun. FELIKSAS E. NORBUTAS, klebonas-;
Kun. J. SVIRSKAS “ ‘ !

Šv. Jurgio, parapija Norwood, Mass.

r 
i 
j 

. J
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ. ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KUNIGAI
i

i KURIŲ METU KARTU SU TYLIĄJA BAŽNYČIA IR

MALDĄ UŽ TĖVYNES LAISVŲ IR LAIMINGESNIUS

i NAUJUOSIUS METUS

A.LR. Katalikų Federacijos Valdyba

MALONIAI SVEIKINAME VISUS PARAPIJIEČIUS

Šventų Kalėdų ir Naujų Metų

PROGA LINKĖDAMI GERIAUSIO PASISEKIMO

BEI DIEVO GLOBOS VISUOSE DARBUOSE

Šv. Kazimiero parapijos kunigai

Kun. WALTER KARAVECKAS

Kun. MAGNUS J. KAZĖNAS

Pittsburgh, Pa.

Šv. Kazimiero parapijos, IVestfield, Mass.

klebonas

nuoširdžiai sveikina mielus *parapijiečius, sulaukus

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų

linkėdamas visiem Dievo palaimos

Kun. VINCAS PUIDOKAS
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j LINKSMŲ -ŠVENTŲ KALĖDŲ ’

| ir LAIMINGŲ>IAUJŲ METŲ

| MOLY LIGHT
j BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

1 B. A. Kučinskas
1 35 South 8th Street Brooklyn 11, N. Y.
5 Telefonai: EVergreen 7-2155, 7-2156

KOKIUS ISTORINIUS ĮVYKIUS PRIMINS 1961 METAI
Kiekvieni metai savo nauju 

skaičiumi primena mums ku
riuos nors įvykius iš praeities. 
Ateinančiais metais iš Lietuvos 
praeities apskritom šimtinėm 
metų mums prisistato:

Kęstučio pabėgimas iš kry
žiuočių nelaisvės 1361 metais.

Tasai narsus Lietuvos kuni
gaikštis. valdęs Trakus, kietai 
grūmėsi su kryžiuočiais. 1361 
metais pavasarį su nedideliu 
būriu buvo nuvykęs i sūduvių 
kraštą. Į pietvakarius už dabar
tinio Augustavo, netoli didžiu
lio Spirdingo ežero. Ten jau 
buvo Įsibrovę kryžiuočiai ir pa
sistatydinę Eckersburgo pili. 
Vygando kronikoje rašoma, kad 
Kęstutis 1361 kovo 31 kry
žiuočių pilies vado buvo pa
imtas nelaisvėn. Nugabentas į 
Marienburgo pilį, kryžiuočių sos 
tinę, buvo budriai saugomas, 
bet po pusės metų paspruko. 
Pasakojama, kad jam padėjęs 
persivilkti kryžiuočių rūbais ir 
pabėgti nelaisvėje augintas lie
tuvis Alfas. Grįžęs namo. Kęs
tutis parašęs kryžiuočių magis
trui. kad ji geriau saugotų, jei 
paimtų Į nelaisvę. Kęstutis dar 
tais pačiais metais vėl puolė 
Eckenburgo pili, o 1378 visai 
sunaikino. Marienburgo pilis, 
kurioje kalėjo Kęstutis, buvo 
dar išlikusi tokia pat, kai 1944 
rudeni lietuviai bėgliai per Prū
siją traukė į Vakarus. Pili su
naikino užėję bolševikai. Len
kai atstatė, bet pereitą vasarą sigavo ir priešus iš krašto iš- 
dąr buvo nudegęs stogas; Su- vijo. Iš Vilniaus 1661 per Vely

kas rusus išdulkino Mykolas 
Kazimieras Pacas (žiūr. pi. 10 
pusi j.

Baudžiamos panaikinimas 
1861

Kai Lietuva ir Lenkija buvo 
minėjome dar šiais metais, ii- nišų, prūsų ir austru užpulta ir 
gai jau nėbesilaikė ne tiktai išsidalinta (1795i. kone visos

kryžiuočiai, bet ir kalavininkai, Lietuvos žemės pateko rusam, 
valdę Latviją ir Estiją apie 250 Carienė Katarins II įvedė dar 
metu. Kalavininkai buvo sumuš
ti prie Ukmergės (1435) ir vė
liau pradėjo visai silpti. Kai 
rusai pradėjo vis daugiau ka
bintis prie Livonijos, norėda
mi per latvių ir estų žemes 
prasiveržti Į Baltijos marias, 
Lietuva stojo ginti. Pasvalyje 
1557 buvo sudaryta karinė su
tartis prieš Maskva. 1559 Vilnių 
je ji buvo, dar sustiprinta, o 
1561 Livonija susijungė su Lie
tuva. Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Zigmantas Augustas bu 
vo pripažintas Livonijos valdo
vu. Sutartis surašyta Vilniuje 
1561 lapkričio 28. Daugiausia 
tuo rūpinosi Lietuvos kancleris 
Mykolas Radvila Juodasis; Kai 
kurių lenkų-, rusų, vokiečių ir 
latvių istorikų tvirtinimas, kad 
Livonija prisijungė prie Lenki
jos yra neteisingas. Tuo metu - 
visą Pabaitę nuo Maskvos ap
gynė ir valdė Lietuva.

Rusų išvijimas iš Lietuvos 
1661.

Maskvos caras Aleksiejus Ro
manovas. susidėjęs su Švedijos 
karalium Karoliu X 
1655 užpuolė Lietuvą 
ją. Atsilaikyti sunku 
dėl to. kad Lietuvoje 
joje buvo naminiai nesutarimai. 
Lietuva bandė Kėdainių sutar
timi (1656) dėtis su švedais, 
bet tie lietuvius apvylė. Po še- 
šerių metų lietuviai ir lenkai at-

Gustavu, 
ir Lenki- 
buvo dar 
ir Lenki-

dar buvo nudegęs stogas, bu- 
de^ė. kai lenkai Žalgirio kau
tynėm paminėti suko savo fil
mą “Kryžiuočiai". '

Livonijos kalavininkų -asida- 
vimas Lietuvai 1561.

Po Žalgirio kautynių, kurias

LINKI VISIEMS PARAPIJIEČIAMS i

džiugių Kalėdų ir laimingų
Naujų Metų

Kun. JOHN J. SKALANDIS, klebonas

ir kun. ALF. JANUŠONISgriežtesnę,baudžiavą, negu ji • 
buvo Lietuvoje prieš tai. Tuo ‘ 
tarpu Vakarų Europoje ir net ' 
kaimyninėje Latviroje, kur taip ' 
pat rusai valdė, žmonėm buvo 
duodama vis daugiau laisvių. 
Prieš tą judėjimą negalėjo at
silaikyti nė Rusijos caristinis 
režimas. Caras Aleksandras II 
1861 vasario 19 paskelbė mani
festą, kuriuo baudžiavą panai
kino visoje Rusijos imperijoje. 
Tačiau valstiečiai turėjo žemę 
išpirkti per 49 metus. Taip Lie
tuvos ūkininkai tuos mokesčius 
mokėjo beveik iki pirmojo Di
džiojo karo. Dar buvo nemaža 
žmonių, kurie prisiminė sun
kius baudžiavos laikus. Dabar 
baudžiavą bolševikai vėl atgai
vino.

AMERIKOS ISTORIJOJE

ver I Šv. Kaledy ir Naujyjų Mėty sulaukus sidejo pilietinis karas dėl ver- f * *
gų išlaisvinimo. Karas truko iki | 
1865. Karo metu buvo nužudy
tas Abraomas Linkolnas (1863).
Laimėjo šiaurinės valstybės, ku- _ ....... ...
rios kovojo su vergija. | V1SUS P»''apiJ>ec>us. choralus, vargonininką.

« seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius 
BAŽNYČIOS ISTORIJOJE * Nekalto Prasidėjimo parapija 
Prieš 400 metu tebeposėdžia- |

vo Tridento visuotinis Bažny- g 
čios susirinkimas, prasidėjęs « 
1545 ir užsibaigęs tiktai 1563. g 
Jis atsakė Į reformacijos prie- | 
kaistus katalikų tikėjimui. Da- I 
bar ruošiamasi naujam Bzžny- g 
čios susirinkimui. I

Lowell, Mass. ■

J 
l

1

$v. Kazimiero parapijos, Nashua, N. H.,

klebonas ir vikaras

nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, sulaukus

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų

linkėdami visiems Dievo palaimos bei globos

Kun. JUOZAS BUCEVIČTUS

Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS
!•

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU

Cambridge. Mass.

Kun. P. J. JUšKAITIS, klebonas

Kun. J. PETRAUSKAS

Kun. S. SAULĖNAS

‘ PASAULINĖJE ISTORIJOJE g 
Prieš- 300 metę pradėjo vai-; f 

dyft Princūžijos karalius Liutf' f 
vikas XIV, kuris save vadino J 
“karalium saule" ir tapdino su J 
valstybe sakydamas: “Valstybė J 
— tai aš". Tas absoliutizmas at- • 
gimė musų laikais komunistinė- 1 
je diktatūroje. Stalinas buvo ir- 1 šV, ANTANO PARAPIJA 
gi vadinamas "saule". S.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

Kun. JURGIS VILCIAUSKAS. Klebonas

Ansoma. Conn.



Holiday Greetings

LEONE’S RESTAURANT

239 West 48 St.

GOLDEN LANTERNNew York City

RESTAURANT LAURENTFine Food Since 1906
Highvvay 1and those you love

Bruno Bernado Dir.
301 Madison Avė.

Warm and sincereMU 7-0964 Season’s Greetings
Holiday Greetings Holiday Greetings

MARTA RESTAURANT

Holiday Greetings
KRAUSS TARTY MEATS

Holiday Greetings 1324 Jerome Avė.JOHN KRAUSS. IXC ’5 VVashington Place
144-27 94th Avė. NEW YORK CITYFRASER BROTHERS 174 Main Street

GR 3-9077
JAMAICA 35. N. Y.

Perth Ahiboy

111 East 56 St.
New Ygrk City

PL 3-2729

May the Elessings 
of this Holy Season

Be showered on you 
and those y6u love

The advertisers listed below send the following Christmas 
grceting to all of otir readers. We recommęnd them to you for 
dependable Service thru-out the year. Keep this page handy 
for future reference whenever you need any type of Service and 
to remembei the business men who remembered YQU.

May the Elessings 
of this Holy Season 

be shovvered on you

and yours w:th
Good Health. Good Cheer and 

Gcod Food

Mother Leone’s Cooking
JU 6-5151

Warm and sincere 
Holiday Greetings 

INTER - COUNTY

Motor Coach Ine. 
211 Deer Park Avė. 

_ Babylon. L. I., N. Y.
I. C. C. Authority to all 

ESastern States and Canada — Fui-’ 
rly Insurcd — Experienced. Cour- i 
teous Service — Air Condiniod and 
Air Suspension Euscs — Capasity ; 
38 te 51 Adults — Reclining seats 

MO 1-6363

Warm and sincere

Holiday Greetings

WEIHS IROM WORXS

1512 StiUvell Avė.

Bronx, N. Y.

TA 9-3588

May the Glory cf this Holy
Season be shovvered on you and

those you love

LE DEAUVILLE INN

Romsen Mill Road

GLENDOLA, N. J.

MU 1-1835

Warm and sincere

Holiday Greetings
Warm and Sincere
Holiday Greetings

§ Holiday Greetings
S: • 0ž MANHASSET Recreation Center įj

483 Plandcme Road S
£ Manhasset. L.I.. N. Y.
t MA 7-9824 B

Holiday Greetings

GOTHAMS E. New York LanesJnc.S
2576 Fui ton St. £
Brooklyn. N. Y.

DI 2-8181 |



Atherton Furniture Co.

SEASON’S GREETINGS

FROM

PHANEUF HOSPITAL

FOUNDATION, INC.
• n

Linksmų Švenčių

F U N E R A L HOME

EDENS OPTIOANS

Zin W. 63rd Street

CHICAGO, ELI*

PR 8-4626

MM***

SEASON’S GREETINGS

FOOTE BROS

Gear and Machine Corporation .

ST. PETER S CHURCH

FR. E. WEIR. O.F.M.. PMtor

110 W. Madison St., Chicago, III.

Fountain, Midi.
«M

ŠVENTŲ KALĖDŲ 

a 
NAUJŲJŲ METŲ

MR. and MRS. JOHN ANDRULIS

MICHIČAN FARM CHEESE DAIRY

Season’s Jog to Ali

41 Center Street • Brockton, Mass. • Tel. JU 7-0393 
BRANCHES:

Randdph - CampfeHo - Attleboro - Haverhill,Mass. - Portsmouth, N .H. 
Portland - Lewistown - Waterville, Maine

680 NO. MAIN ST. BROCKTON, MASS.

A. J. NAMAKSY

409 West Broadway

REAL ESTATE & INSURANCE
So. Boston 27, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ,
LAIMES NAUJUOSE METUOSE

Mr. and Mrs. Joseph W. Casper

187 Dorchester Street So. Boston 27, Mass.
TeL AN 9-1930

May the Season bring health and good cheer to all

2134 W. 95th Street

BE 8-5277

TO ALL OUR FRIENDS

BOTA

Kokius paveikslus žiūrėsi šventėse?
ištęsta turinio atžvilgiu, be pra
džios ir be pabaigos.

Paskutinius du filmus bežiū
rint ir benuobodžiaujant, grį
žo prisiminimas neseniai maty
to lietuviško filmo: “Lietuva, 
Europos nugalėtoja" ir kroniki
nio pobūdžio vaizdų apie Va- - 
sario 16 gimnaziją bei trem
ties mokyklą Amerikoje, šis fil
mas paruoštas Pr. Lubino ir A 
Gustaičio rūpesčiu ir darbu, į- 
kalbėtas gražia Br. Railos kal
ba, jei neprilygsta profesinio 
amerikietiško filmo mandrumo, 
tai yra mums daug brangesnis 
sava dvasia, savo turiniu, mū
sų tėvynės vaizdais, jos laimė
jimų prisiminimais ir, galiausiai 
mūsų pačių vargais bei pastan-

tik iškeptus naujus filmus. Jie 
atgręžė mano mintis į lietuvių 
bandymus užfiksuoti ekrane sa
vus kultūrinius įvykius.

Tie trys nauji amerikiečių 
filmai “raguoliai” yra: 1. “Trys 
Gulivero pasauliai”, 25'“Pele
nius” (Cinderfella” ir 3. “Kvai
liausias laivas kariuomenėje” 
(The Wackiest Ship in the Ar
my).

"Trys Gulivero pasauliai" su
sukti Columbia filmų studijos 
pagal garsųjį Jonathan Swift 
veikalą “Gulivero kelionės”. Fil
mui tekstas perrašytas Arthur 
Ross. Vaidina Kerwin Mathews 
(neseniai įsiveržęs į aktorius 
gimnazijos mokytojas) — dak
taras Guliveras ir June Thor- gomis išlikti tuo, kuo esame, 
burn — Gulivero sužauėtinė. 
Antraeilėse rolėse vaidina vo
kiečių, anglų, italų, prancūzų 
artistai. Filmas susuktas dau
giausia Ispanijoje (liliputų ša
lis) ir Anglijoje. Daugelis sce
nų perduota nuotraukomis, jas 
daugelį kartų padidinant (su- 
perdynamation).

Daktaras Guliveras, gyvenęs 
18 amžiuje Anglijoje, nepaten
kintas savo šalies žmonėmis. 
Jis galvoja, kad kitose šalyse 
žmonės geresni ir protingesni 
bei turtingesni. Sugalvoja pa
keliauti ir tų geresnių visais 
atžvilgiais žmonių paieškoti. Jo 
sužadėtinė ’ pataria likti gimti
nėje; ji sutinka už daktaro te
kėti, nors jis ir nepasiturintis; 
jai svarbu laimė, ne turtai, dak
taras nepaklauso ir iškeliaują. 
Sužadėtinė slapta jį seka.

Daktaras jau pat pradžioje 
išgyvena visokių kelionės ne
sėkmių. Patenka į nykštukų ša
lį, paskui -— į milžinų. Ir įsi
tikina, kad žmonės visur gana 
kvaili, ušispyrę ir pikti. Nykš
tukai, pavyzdžiui, amžinai ko
voja su gimininga jiem (irgi 
nykštukų) šalimi tik dėl to, kad 
anie kiaušinį visada perdaužia 
storajame gale, o ne plonaja
me, kaip jie. Ypač valdžia pil
na įvairiausių kvailybių. Tas pat 
milžinų šaly. Karalius tiki suk
čiumi ir nemokša savo patarė
ju — magiku. žmonės, jo pa
valdiniai, žiaurūs, pavydūs, kvai 
Ii, tamsūs. Guliveras, patyręs 
daugybę pavojų ir vos gyvybės 
nepraradęs, galų gale įsitikina, 
kad savame krašte geriausia, 
nors ir ten yra neišmanėlių bei 
blogos valios žmonių. Abu su

T sužadėtine pasijunta laimingiau-
> si, kai vyksta į gimtinę.

Filmas gerai pastatytas ir į- 
; domus. Ar labai tinkamas ma- 
; žiems vaikams? Į šį klausimą 
; atsakė mano sūnus. Tik po fil- 
! mo devynerių metų vyras pa

sakė*. “Labai graži istorija ir 
gražiai vaidino, bet per daug 
bučiavosi”. Ir tai tiesa. Turint 
galvoje, kad filmas labiau tai
komas jaunam žiūrovui, nerei-

| kėjo tiek daug įpinti Gulive- 
!ro meilinimosi sužadėtinei.

Jerry Lewis sukurtas ir Pa- 
ęimount susuktas filmas “Cin- 
derfeSa” apverčia aukštyn ko
jom “cinderellos” (pelenės) pa-

tremtyje. Ir pagalvojau: dažnai 
gaišiname Taiką ir išleidžiame 
pinigus, skubėdami į kino teat
rus ir žiūrėdami dažniausia la
bai menkos vertės filmų, o ka
žin ar skubame į seansą (ar 
koncertą, ar literatūros vakarą, 
ar dramos pastatymus) savose 
salėse, sava kalba, savo dva-
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4545 South Westem Boulevard • Chicago 9, Illinois

"Peace on Eartfi r— Good Will to all Men” 

is our sineere prayer at Christmas time .

»******M»*****M*********

FILMAI IR LIETUVYBE

gaunama: auksas, sidabras, kristalai, laikrodžiai, žiedįd. deimantai, 
stereo Blaupur.kt radijai, televizijos ir šimtai kitų. • Televizijų, 
radijų ir laikrodžių taisymas. *

NuoSlrdžiausi sveikinimai Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga visiems 
LTTUANICOS rtaėjama ‘ ‘

UTUANICOJE
sios, savų skausmų, reikalų ir 
džiaugsmų, kuriuos darbštus i 
lietuvių kultūrai ištikimi mūsų 
žmonės sunkiausiose sąlygose 
ir didžiausiomis pastangom) 
mums paruošia ir kviečia mus ' 
pamatyti?

Gerai yra pas svetimuosius 
mokytis, bet kurti arba savų
jų kūrybą palaikyti — ar ne 
mūsų sąžinės turėtų būti šauks
mas; ar ne mūsų ilgesys ir troš
kimas? Puiki yra scenoje Gina 
Lologrigita, bet man daug mei
lesnė Rūta Lee - Kilmonytė.. 
Noriu pamatyti Elizabeth Tay-į 
lor “Kleopatroje”, bet su di-1 
džiausiu džiaugsmu bėgčiau pa-g South 124 - Rotite 17 Paramus, N. J. ’
matyti dideliame filme Rūta-I^£,!rtą?j;^tSt<iSta5Sną!!W5fl?(^^ 
kuri yra mūsų žmogus, kurios^ 
tėvų ir jos pačios širdy tebe->: 
gyvena ilgesys gimtajai žemei.| 
Gera yra rinkti grožį iš visų S 
sodų, bet savajame ir maža bi-g 
telė meili, Čia agrastų krūmai s 
nedygūs, ir vyšnių žiedai daugi 
baltesni. Manau, kad tai žmogiš- s 
ka ir šventa. Ir kas to nejau- > 
čia, yra nukrypęs nuo norma- i 
lauš žmogiškumo. '• ;'

K. BAGDONAS

804 Bank Street

‘ 'Seascm’š GrleAngs 'įrom i

FEKRI BROS., INC
RELIGIOUS ARTICLES

Office and Shovvroom

Džiugių šventų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

MIRONAS MEAT MARKET

Namie gamintos lietuviškos ir lenkiškos dešros

340 GRAND STREET,

Waterbury, Conn.

■ -

■ n
BROOKLYN, NEW YOMLT ; ;

’v

ROTA LEE - K1LMONYTC

Telephone ST 2-4329

Džiugių. Šv. Kalėdų ir Laimingu Naujų Metų

PARAMOUNT BAR and GRILL
WINES and LJQUORS

STANLEY J. & EDWARD J. MISUNAS

502 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8934

Merry Christmas and Happy New Year

Gift “O” Roses
F L Q R I S T

MIELUS PAŽĮSTAMUS SVEIKINAME

ką paties Jerry Lewis vaidy- 
bį kuri keliuose momentuo
se pasiekia tikro meniškumo. 
Net ir Auna Maria Alberghetti . 
(princesė) blanki bei neįdomi. . 
šis filmas visiškai netinka vai- . 
kams.

ir Fred Kohlmar sukurtas 
filmas (per Columbia studiją) 
"Kvailiausias laivas" (The Wa- 
ckiest Ship in the Army), su 
Jack Lemmon ir Ricky Nelson 
įdomustik neblogais jūros vaiz
dais, Jack Lemmon vykusia vai
dyba ir komišku jūrininkų gy
venimo perstatymu. Nei in- 
trygos nei jokios idėjos šis fil
mas neturi. Nors remtasi ame- 
rikiefių su japonais paskutinio 
karo faktais, bet filmas neturi 
istorinio ar dokumentinio at
spalvio. Keista komedija, labai

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LINKIME

KUO LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲJŲ METŲ

Pranė, Andrius ir Nelė LAPES
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Woodhaven, N. Y.

956 Broadway . Brooklyn 21, N. Y.
Phone GLenmore 2-9274

A Merry Christmas and a Happy New Year

Cake Craft
Wed<ling cakes - Birthday cakes - Presentation cakes for all occasions

WERNER ZAEHRING, Proprietor 
84-26 Jamaica Avenue

Gražių Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Bar Grill & Restaurant
Vynai ir Likeriai

HELEN POVTLANSKAS IR ŠEIMA

i 158 GRAND STREET
\ EVergreen 4-9737

Stony Brook, L.LN.Y. 
■*MMM*****M****t***R*

Schuyler Savings & Loan Association
of Kearny, N. J.

sveikina savo šėrininkus (kostiumerius) su Šv. Kalėdom 
ir Naujais Metais ir linki geros sėkmės ir šventiškos nuo
taikos, o taip pat primena, jog visi, kurie dar nepriguli 
prie šios lietuviškos finansinės įstaigos, nuo naujų metų į 
ją įstotų ir būtų vienintelio lietuviško banko nariais.

JULIUS PAKNIS 
Prezidentas

ANDR. SALVEST. P. VELEVAS. V. MIKIONTS,
Dr. S. MlCKEWICH. J. BELZA, G. BEZGELA. M. CHUZINSKAS
G. KATILUS. CH. N AKRO SIS, W. BUKAITIS. FR. GELENITIS

Į ..

Merry Christmas and a Happy N'«* Year

Loffredo Bros.
RELIGIOUS ARTICI.ES

BROOKLYN 11, N. Y.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikina
TRYS JUOZAI LIETUVIAI

Three Joe’s Service Station, Ine.
savininkai

‘85-42 Woodhaven BtvcL (86th Avė. kampas prie Jamaica Avė.) '

Woodhaven, N. Y. TeL VI 6-9683
M ************ **■***>'

Linksmų Kalėdų ir Laimės Naujuose Metuose

MERCURY Parcel & Trading Co
Elizabeth, N.

Skyrių veda JONYNĄ šIŠIENfi

Phone*: ELizabeth 4-7608
i -. ■ - -

Siuntiniai j —
LIETUVĄ. UKRAINĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

8IUMTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Didelis pMirinkUnas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm. paltam; vilnonas skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. o Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagu** kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais
Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

'■ 943 Elizabeth Avenue

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street. New York 3. N. Y. 
Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930 

MOeų firmos geriausia rekomendacija — tai 
-tūkstantiai pastovių klijentų visoje Amerikoje 

tRMtnmmameumMMMMtMotMemMRotsta
373 Broadwayt****************************************^********** New York City
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Jos aukštus valdovus užmigdė kapai
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įTRAKAI priklauso prie Lie- 
tavos gražiausių vietUT* Ežerai, 
miškai ir istorinė praeitis juos 
įgarsino visąpie krašte. Tai Lie 
fcuvos valdovu buvęs Versalis. 
Čia gyveno didiėii' ir galingie
ji Lietuvos Valdovai. Nors Vil
nius buvp sostine, bet jie mė
go Trakus, ir jų pilyse praleis
davo daugiausia laiko, čia lan
kėsi svetimų žemių pasiuntiniai, 
puotavo prie kunigaikščių sta
lo. čia mirė ir Vytautas Didy-

Trakų vardas
Trakų istorija sena. Žmonių 

čia gyventa dar priešistoriniais 
laikais. Yra Senieji ir Naujie
ji Trakai. Mes dažniausiai da
bar minime Naujuosius Trakus, 
kuriuos supa dideli ežerai — 
Bernardinu, Galvės ir Totoriš- 
kių. Greta jų — Skaisčio, Ak-
pienės ežerai. Jei plačiau apy
linkėje apsižvalgysi, matysi 
net apie 30 ežerų.

Senuose Trakuose, kiek ato
kiau nuo didžiųjų ežerų, mano
ma, jau buvusi Gedimino pilis. 
Vėliau jis nusikėlęs Į Vilnių. 
Šenieii Trakai teke jo sūnui 
Kęstučiui, kuris paskui atsikė 
lės prie ežeru, pastatęs pusia
salyje tvirtą pili. Jos griuvė
siai su. gandralizdžiu ir dabar 
išlikę. Taip atsirado Naujieji 
Trakai. Jie yra apie 28 km 
nuo Vilniaus.

Salos pilis
Kęstučio sūnus Vytautas pa

noro turėti tvirtą pili Galvės 
ežero saloje. Pasitelkęs mūrinin

NUSKENDĘ KĘSTUČIO TURTAI
KARU ir sumišimo metais 

kunigaikštis Kęstutis, nebega
lėdamas išgabenti savo turtų 
iš salos, sudėjo juos i dėžę, 
perjuosė geležine grandine ir 
nuskandino ežere. Dar to buvo 
negana. Jo vyrai panėrė į dug
ną ir grandine pririšo prie van
dens augalo.

Karai pasibaigė, bet Kęstu
tis nebegrįžo i Trakus. Jį nu
žudė Jogaila Krėvos pilyje. Di
dieji lobiai taip ir liko pasken
dę ežere. Tačiau jie nežuvo. 
Jie išliko gyvi žmonių lūpose. 
Ir kas nenorės tokių lobių? 
Pirmieji žvejai, mesdami stip
rius tinklus, graibstė visam 
ežere. Netoli Pilies salos kar
tą tinklai užkliudė grandines, 
sujudino vandenis. Pasisekė iš
kelti dėžę Į vandens paviršiu 
Ji sublizgėjo, sužvytėjo skais
čioje mėnesienoje ir vėl nu
grimzdo, žvangėdama savo lo
biais.

Veltui žvejai vėl traukė tink-
lūs. Lobių jau nebesurado, jau 
nebežvangėjo grandinės Gal

nuošė skraido drugeliai, kaip_ 
šokinėja žuvys. Taikus ir geras

tą. Bet tokio nėra, taip turtai 
ir keliauja vandenim

MAIRONIS

TRAKŲ PILIS
Pelėsiais ir kerpe apaugus aukš.-ai, 
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis. .
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!

Kad vėjas pakyla, ir drumzdžias vanc5 jo. 
Ir ežeras veržias platyn, — 
Banga gena bangą, ir bokšto akmuo 
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kss diena, 
Graudindamas jautrią širdį ne vieną.

kus: dabartinėje pilies saloje 
pastatė pilį.

Pilis buvo sunkiai prieinama 
ir gerai ginamai Tai liudijo vo
kiečių ordino kronikos. 
ordino riteriai nekartą mėgino 
ją paimti, bet ji atsilame.

Įsitvi’-tin-is. Li„
vos soste. Trakai augo ir gra
žėjo. Kaip, liudija prancūzų ke
liautojas Gilbert'de Lannoy. 
čia buvęs ir valdovo' žvėrynas, 
didelis žirgynas. Pats Vytautas 
labai mėgo salos pilį.

/ Lckvs prie dury t
Mirus Vytautu, didžijįfi 

Lietuvos kunigaikščiu tapo J; 
gailos brolis Švitrigaila. b(

jos nutrūko nuo keisto vanden 
augalo. Dėžė pasitraukė iš s. 
vo vietos ir keliauja ežerais

Bet ji nežuvo. Ją ir dab; 
mato drąsieji žvejai, kurie n 
.sibijo pasilikti valtyse per na 
tį. Kai ateina dvylikta vala: 
da, tada nuščiūva vėjas, apt 
lą siautę bangos, ir iš vand 
nų iškyla kunigaikščio lobi? 
Iškyla ir suspindi mėnesien? 
taip aiškiai, rodos "matai sud 
tus brangius '"indus, perlus 
auksą. Žvejai plaukia, daužo i; 
lais ir pamato, kaip ant dėži 
sėdi piktas šuo ar katinas, p 
statęs uodegą

Šuo vamtels, arba katinas su
kniauks, ir dėžė pasineria į va- 
denis ir dingsta. Toje vietoje 
ji daugiau nebepasirodys. Ji 
nuplauks kitur, kur saugesnė 
vieta, kur mėnesiena skaidres
nė.

Jei- atsirastų toks drąsuolis, 
kuris neturi jokios nuodėmės. 
turtus pagautų ir išvežtų į kran-

prieš jį išėjo grumtis ir sostą 
atsiėmė Vytauto brolis žygiman 
tas. Karo metu su Švitrigaila 
piiis kiek nukentėjo. Žygiman- 
te s ė n* ė k ai iltį a į orus t r di- 
dik.is. kad jie palaike svitrigm-

r J;-'’.! - miųeratcriaus kara
liaus vainiką. Kai kuriuos Švit
rigailos šalininkus Žygimantas 
nužucio. Už tai kili jam atker
site; Jie per Verbas 1440 me
tru : „>ilį šieno mžimuose pri
vežė karių, viso net 900 vyrų.

SALOS pilis, kai dar. buvo nesugriauta (tfail. J. Kamarausko piešinys)

VIDURNAKČIO BALSAI
KELEIVI, jei tu atvykai Į 

Trakus dieną, paguoda ir lai
mė tau. Matysi skaisčius eže
rus. malonias bangeles. Pra
plauks mieguistos burės. Įsi-
klausęs girdėsi, kaip švendry-

Prie! V u tiek emžty •ve’e’dai gaišiai! 
Ir tiek mums davei maliny!
Tu V/tauto Didžio matei..
Kad jojo tarp savo fj*ku! /
Kur tavo galia, -arsi
Kur ta senovė, brang? atminimais? (

Nutilusios sienos, apleistos visu ..r 1
Be sargo, ginklu, ba žmogaus! *
Kiek primenat jūs man brangiausiu laiku * 
Ant vieškelio amžių plataus! į
Laikai brangiausi! Ar mums dar sugrista? į 
Ar vien minėsime, ksip save jaunyste? ‘

Kada tik keliu vėžiavau e»ro Trakus, - 
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau. 
Aplinkui vien tamsia naktį regėjau.

Pats Žygimantas buvo labai at
sargus ir duris laikė kietai už
darytas. Pas jį ateidavo tik men
kutis, kuris pasibelsdavo į du
ris. Taip padarė ir sukilėliai. 
— pasibeldė į duris kaip lokys, 
įsiveržė kambarin ir kunigaikš
tį Verbų sekmadieni. 1440 ko
vo 20. nužudė.

Kaip Venecijoje
Kazimiero valdymo metais 

(1440 — 1492) Trakai pergyve
no savo kiestėjimą. Juose Ka
zimieras lankėsi ir tada .kai 

atrodys ir pilies bokštas, at- 
sispindis vandeny.

Jei tu būsi audroje, turėk 
drąsos nueiti į pakrantę, kur 
senoji pilis. Drįsk pažvelgti į 
ežerą. Jo nepažinsi. Rūstus 
šiurpina audringas bangas ir 
meta į krantą, lyg rykštėmis
plakdamas žemę Ir anas pilies 
bokštas atrodys it vaiduoklis 
Ir šauks tau ir dūsaus, ir tu 
nesuprasi jo kalbos.

♦

Bet dar siaubiau naktį. Var
giai surasi tokių drąsuolių, ku
rie norėtų praleisti naktį ar 
Pilies saloje, ar kur pakrantėje, 
kur pilies griuvėsiai. Tada at
sibunda visos salos, salelės, pra
kalba kaip žmonės, pasakoja 
savo praeitį, kurios neskaitei 
jokiose knygose. Tada kokia 
mažytė sala pravirks kūdikįo 
balsu, o didžioji sudejuos kaip 
senas žmogus. Pilies bokšte pa
sigirs pelėda. Taip ji šūkaus, 
kad jos balsą išgirs apylinkės 
miškai ir gūdžiai sušlamės.

Jei dar nesuprasi jos kalbos, 
iš serų pilių, iš vienuolyno 
griuvėsių išeis dvasios ir šauks 
tave. Jos pasakos apie praeitį, 
apie kunigaikščius, kurie čia 
jodinėjo ristais žirgais, apie gar
sią Lietuvą.

Šiurpu tokią nakti pakrantė
je. Šiurpu tamsoje. Bet kai auš
ra nurausvina dangų, išnyra bal 
tutė žuvėdra ir taip suklykia, 
kad jps balsas perskrodžia eže
rus ir girias. Tada visa nutyla. 
Nakties balsai užmiega ir lei
džia dienai plaukti žvejų val
tim.

buvo Lenkijos karalium. 1477 
Trakuose lankėsi Venecijos pa
siuntinys Canterini, kuris pa
vadino pilį rūmais — “palai
žo”. Jis pietavo pas karalių Ka
zimierą “visai kaip Venecijo
je” — mat* va.gant jau buvo 
vartojami peiliai, kis tais lai
kais buvo didelė naujovė.

Po Kazimie o Trakų mieste
lis ėmė nykti, 1555 įsibrovęs 
Maskvos caras labai sunaikino 
pačią pilį. Vėliau griovimą at
baigė švedai.

Pilis buvo pastatyta kaip ir 
kitos vandens pilys. Aplinkui 
turėjo gynimosi mūrus su trim 
bokštais. Prie mūrų buvo ka
reivinės įgulai. Per vidurį kie
mo ėjo platus kanalas, kuris 
skyrė antrąją pilies dalį su gy
venamais namais, šie buvo ke
turkampiai, su uždaru kiemu 
viduryje, su aukštu bokštu, ku
rio griuvėsiai išliko iki mūsų 
dienų. Pačioje pilyje buvo pri
ėmimo salė’ su centriniu šildy
mu, kunigaikščio kambariai, vir
tuvė ir t.t. Statyba buvo pagal 
anuos laikus moderni ir tvirta, 
bet. ištobulėjus šaunamiems 
ginklams, pilis nustojo savo 
reikšmės. Tik 1929 atstatyti pra 
dėjo lenkai, vėliau tęsė lietu
viai. Dabar atstatinėja ir bol
ševikai.

Salų salelės
i Pilis yra Galvės ežero salo

je. O tų salų ežere yra net 
35. Dalis jų buvo įsijungtos į 
pilies ūkį, apstatytos reikme
nų ir pašarų trobesiais, štai jų 
pavadinimai: Bažnytėlė, Papilė,
Viduriai I, II, UI, Raudzieniai, 
Užuolka, Perkus, Panendrė, Lie
pinė, Sausaragiai, Pirties, Pa
beržė ir t.t.

Miesto paminklai
Be Pilies salos, miestas dar 

turi daug istorinių paminklų. 
Yra išlikę pusiasalio pilies griu
vėsiai iš Kęstučio laikų. Viena
me jų bokšte gyvena gandrai. 
Mieste yra Marijos Aplankymo 
bažnyčia, statyta Vytauto Di
džiojo 1409 m. Toje bažnyčioje 
yra stebuklingas Dievo Motinos 
paveikslas.

Be to. Trakuose buvo garsus 
pranciškonų vienuolynas. Seno
jo vienuolyno griuvėsiai yra iš
likę iki- mūsų laikų. Trakuose 
įsikūrę ir domininkonai, turėję 
savo bažnyčia ir vienuolyną. 
Dar yra išlikusi stačiatikių cerk
vė. karaimų šventykla.

Legendos
Apie Trakus yra supinta daug 

įvairių padavimų , bei legendų. 
Tai nenuostabu, nes Trakai bu
vo svarbus miestas senosios Lie
tuvos gyvenime. Vienos legen
dos bei padavimai siekia Kęstu
čio ir Vytauto laikus, kitos Na
poleono žygį, rasų okupaciją.

Čia spausdiname tris tokias 
legendas, paimtas iš J. Macei
nos knygos apie Trakus

ATSTATOMA,Trakų pilis.

PILIES didysis bokštas.

VYTAUTAS SUSI
TRAKUOSE nuo Vytauto lai

kų gyvena karaimai, kurie iš 
savo protėvių buvo išmokę nar
siai kariauti ir Vytautui dažnai 
talkindavo. Karaimų tarpe dar 
dabar yra išlikę įvairių legen
dų, kurios rodo didelę pagar
bą Lietuvos valdovui ir jo ga
lybę. Štai viena legenda.

★

VIENĄ KARTĄ išėjo Vytauto 
pulkai su karaimų vyrais į to
limą žygį. Praėjo vasara, ru
duo ir žiema, o apie karių grį
žimą nieko negirdėjo. Likusios 
moterys ėmė rūpintis.

Atėjo ir pavasaris. Pabudo 
Galvės ir Totoriškių ežerai ir 
pradėjo kelti savo vandenį. Van 
duo tiek pakilo, kad abudu eže
rai susiliejo į vieną ir pavir
to jūra. Ėmė plauti ir karaimų 
sodybas. Visi bėgo ir gelbėjo- 
si aukštesnėse vietose, bet van
duo vis kilo ir kilo. Ir ką mo
terys darys? Nėra vyrų, kurie 
gelbėtų jų turtą.

Tada karaimų moterys sėdo 
| laivelius ir nuplaukė į Pilies 
salą, kurioje buvo Vytautas. 
Puolė prieš didįjį valdovą ir 
prašė pagalbos.

Vytautas iš pilies aukštybių

ARDO POTVYNI 
apžvelgė ežerus ir susirūpino. 
VaAduo gražiai spindi, tyvuliuo
ja, bet naikina ir jo žmonių 
turtą. *

Valdovas liepė moterim nu
siraminti ir grįžti į krantą. Pa
žadėjo pas jas pats atvykti.

VOŠ moterys išlipo krante, 
kai pamatė kunigaikštį, atlekian 
tį lyg viesulą. Vytautas susto
jo ties ištvinusiu ežeru, nulipo 
nuo žirgo ir liepė jam gerti. 
Ir vos tik žirgas palietė vande
nį. kaip ežeras ėmė slūgti. Pa
sirodė ežerų salų salelės. Iš 
vandens iškišo stogus ir kara
imų sodybos; Medžiai purtėsi ir 
tiesė šakas. Vanduo šniokštė, 
gurguliavo upeliais, ir atsivėrė 
sodai, daržai, laukai, kuriuos 
jie purena savo žagrėm. Rūstu
sis pavasario vanduo sugrįžo 
į ežerus ir linksmas spindėjo. 
Saulė švietė ir šildė, žolė su- 
žialiavo, pumpurai puškėdami 
sprogo ir skleidėsi. Per vie
ną akimirką atėjo gražus pava
saris, kurio jie dar niekada ne
buvo. matę.

Karaimų minia šaukė: “Tegy
vuoja mūsų kunigaikštis!”. Vy
tautas gi sėdo ant žirgo, mos
telėjo apsiaustu ir nulėkė gi-* 
riom, dundėdamas audra.


