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Palaimos pilna
Kristaus Gimimo šventė kas

met pasiūlo malonią progą pra
bilti šiame “Darbininko” pus
lapy. Tai tikra laimė. Dvasinė 

—nuotaika gausioje skaitytojų 
šeimoje yra pakili, minčių spie
čius rašančio vaizduotėje nera
mus. Trokštama daug pasakyt, 
nors jaučiama, kad Kristaus 
Gimimo šventėje jau viskas pa
sakyta ir įvykdyta, ko žmogus 
ilgėjosi per tūkstančius metų.

Gamtos mokslų srityje nuo
stabiu reiškiniu laikoma šiltoji 
Golfo srovė. Ji prasideda prie 
ekvatoriaus ir veržiasi šiaurės 
ašigalio link. Sunku Įsivaiz
duoti, kaip gali šilta vandens 
upė nesulaikomai plaukti per 
šaltus marių bei okeanų van
denis, skleisdama savo gaivią į- 
taką pakrančių gamtai. Kur šil
toji Golfo srovė praeina, ten 
ilgiau tęsiasi pavasariai ir žmo
nės džiaugiasi švelnesnio kli
mato palaima. Tos šiltos upės 
jėga tarp šaltų vandenų neleng- 

„ . .... ... ., .. . . va išaiškinti mokslui. Tai savo-Besimeldžiąs piemenėlis, ii lietuvių 
liaudies sukurtos Prakartėlis tiška gamtos paslaptis.

T. LEONARDAS 
ANDRIEKUS, O.FM

KALĖDOS IR JŲ PAPROČIAI
JONAS BERNOTAS

Ateina Kalėdos —
Gaspadoriam bėdos.
Šį posakį labai dažnai kar

todavo Lietuvos ūkininkai (gas- 
padorius — tai lenkų kalbos 
žodis) prieš Kalėdas. Mat, kas 
samdydavo tarnus, tai susitar-
davo iki Kalėdų. Per Kalėdas
turėdavo sumokėti algą ir pri
dėti suderėto paviržio: kepalą
duonos, kiek lašinių, sviesto ir

Kalė
dos Imdavo lyg metinių apy-
kita. E to matome, kad

skaitų šventė.
Senovėje ši šventė buvo 

skirta dievui Kalėdai pagerbti. 
Kalėda — tai buvęs jaunas die
vaitis, Saulės dievas. Rusuose 
jis buvo žinomas Kaliados, Daž- 
bogo ar Ovsenio vardais. Tai 
buvo šviesos, šilumos ir gyvy
bės dievaitis, bet jis buvo per- 
silpnas nugalėti besmarkaųjan- 
čią žiemą. Vis dėlto jis buvo ir 
pavasario pranašas. Todėl se
novės pagonys, žinoma, ir lie
tuviai darė jam iškilmes, au
kojo aukas, giedojo giesmes ir 
tt

Tose giesmėse sakoma, kad 
Kalėdos atvažiuojančios per 
aukštus kalnus, per žemus klo
nius auksiniais (ar geležiniais) 
ratais, šilko (ar diržų) bota
gaiš; jos atveža mergom prau- 
synų baltų belynų. Atvažiavu
sios klausia, ar kas nematęs 
pulko mergelių? Sutiktieji at
sako, kad jie matę pulką mer
gelių Vilniaus miestely, štai 
pavyzdys dainos iš Merkinės:

“Vai atvažiuoja šventos Ka
lėdos, 

Vai tai Kalėdos, do kalėdzie-

Kalėda”.
Dainoje iš Valkimisko sako

ma:
“Kalėdų rytą saulė pražydo, 
Vai lėliu, lėliu, Kalėda.
Sekminių rytą ežeras šalo, ‘ 
Vai lėliu, lėliu, Kalėda.” 
Ir tt.
Vienoje dainoje (iš Merki

nės) net kelis kartus posmelyje 
Kalėda kartojama:

“Oi atvažiuoja lėliu Kalėda, 
Lėliu Kalėda, Kalėda.
Auksiniais ratais, diržų bota

gais,
Leliu Kalėda, Kalėda.

(nukelta 12 psl.)

Panašiai ir su krikščionybe. 
Tai dieviška srovė, kuri prasi
dėjo nuo Kalėdų nakties ir ver
žiasi per šaltus laiko vandenis 
nežinomos pabaigos link. Ta lai
ko pabaiga, lyg koks nemato
mas šiaurės ašigalis, yra žmo
gui tolima ir šiurpi. Apie ją 
pats Kristus kalba, kaip apie vi
satos katastrofą dieviškoms pa
slaptims atviriau išskleisti — 
kaip apie Paskutinio Teismo 
dieną. Iki to galutinio finalo 
vargingiau eitų žmonija, jeigu 
nebūtų krikščionybės. Ji tikrai 
kaip galinga srovė su antgam
tine meilės šilima daro įtakos 
visur. Jos negali paveikti žmo
giško egoizmo šaltos bangos. 
Versmė yra dieviška, iš kurios 
prasideda ši upė. Jos šilumos į- 
taką yra gyvai pajutusios tau
tos. Tai Dievo paslaptis.

Ir Pabaltijo žemelę jau nuo 
amžių gaivina krikščionybės 
dieviška srovė. Jos šiluma yra 
palietusi'mūsų tautos dvasines 
gelmes ir padėjusi mums perei
ti per šaltas vergovių bei paže
minimų žiemas. Gaivi krikščio
nybės šiluma teikė paguodos 
ir tada, kai jos niekur jau ne
buvo galima rasti. Ji nejučiom 
jungė mus į vieningą tautinę 
bendruomenę, kol pagaliau at
sistojome laisvų tautų šeimoj.

Ir Ištrėmimo laiku daugiau
sia šilumos susilaukėme iš 
krikščionybės. Nepaisant asme
ninių ir visuomeninių skirty
bių, maldos namai buvo vienin
telė vieta, kurioje labiausiai 
jautėmės vieningi. Jeigu ateitų 
kuomet tokia nelemta gady
nė, kad krikščionybė taptų lie
tuviam išskirstas veiksnys, bū
tų tragiška ir apraudotina. Kur 
tada mes rastume šilumos šal
tame pasaulyje? Kas gaivintų
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mūsų ataria kartas nusivyi 
mo bei dvasinės tuštumos v 
landoms, jeigu jas Debesavo! 
tų Kalėdų nųkries turinio? i 
galimybė gąsdi&a, kai žvelgi 
krikščionybėąniekinimą tėv 
nėję ir į palaidas pasaulėžiūn

jaunimui tania visa tai pakelt 
Komunizmo ateistinė įtaka L* 
tuvoj yra padariusi daug žj 
los vėlyvajai kartai, lyg koki 
šalta vandenų srovė pavasari 
gėlėms. Amerikoje ir kito 
sklinda dvasinė disorientacij; 
siūlanti nerūpestingą naudoj 
mąsi dienos abejotina 
džiaugsmais, taip pat nepra 
bėgs be pėdsakų pro mus.

Kyla klausimas, kas bus v 
liau, jei skirtybės tarp tikai 
čio ir netikinčio lietuvio gilėj
Viltys sukraunamos į toleran-

Deja, tolerancijai klestėti 
jokios dirvos Lietuvoje, 
tik kova ir panieka vi- 
kas krikščioniška. Be to,

Prakartėli, lietuvių liaudies skulptūra, detalė

Per aukštus kalnus, per že
mus klonius, 
do kalėdzie-Vai tai Kalėdos,

Geležies ratais,

Vai tai Kalėdos,

šilko bota
gais, 

do kalėdzie-
nė” ir t.t

(Šilko ar diržų botagai 
saulės spinduliai).

Kitoje dainoje, taip pat iš 
Merkinės, minimas elnias de
vyniaragis. Jis, atbėgęs prie 
vandens, skaito savo ragelius. 
Suskaito jų devynis ir vieną 
šakelę. Prašo kalvelių ir “slie- 
sorėlių” nukalti jam aukso kup- 
ką — norįs palaistyti rūteles. 
Prie kiekvieno posmelio ir čia 
pridedamas priegiesmis “Oi,

ciją- 
nėra 
Ten 
sam, 
tolerancija nėra toks dvasinis
veiksnys, kaip malda, kuris 
jungtų žmones iš vidaus ir su
jungtus išlaikytų pavojų valan
dose. Tam uždaviniui labiausiai 
tinka religija su turtingu pra
eities palikimu ir naujos atei
ties viltim.

Malonu girdėti, kad šviesuo
menė Lietuvoje pokario metu 
su didžia meile glaudžia prie 
širdies liaudies meną, kuris 
yra religinis. Nėra abejonės, 
jog Kristus, Marija ir šventie
ji lietuviškose išraiškose bylos 
mūsų broliui ir sesei tėvynėje 
apie dvasinių lobių praradimą 
svetimųjų priespaudoje. Su
rasti save padės taip pat var
ganos kaimų bažnytėlės ir iš
kilnios Vilniaus šventovės — 
nemarios krikščionybės liudi
ninkės mūsų tautoje.

Vilniaus cirkas (veikiąs jau 
26 metai), neturi liūtų, tigrų ar 
kitų nevietinės kilmės gyvu
lių atliekamų numerių. Bet ne
seniai, lankydamasis Suomijo-

Papuošdami šį puslapį lietu
vių liaudies skulptūromis, no
rime atkreipti dėmesį į jų siu
žetą ir iormą.

Taigi mūsų Kalėdos yra vil
tingos ir kupinos šviesų. Liūd
nuose likimo prietemose kiek
viena žvaigždelė yra brangi: ar 
ji- švitėtų džiaugsmu, ar vilti
mi. šaltus abejonių, išsiskirsty
mų ir indiferentizmo ledus te
gul tirpdo šilta krikščionybės 
srovė! Jos įtakoje ir lietuvių 
tauta drąsiai gali laukti palai
mingų dvasios pavasarių.

mesi neįprastiniu — mokytų 
kiaulių — vaidinimu. Kiaules 
moko ir jų pasirodymams va
dovauja Vladislava Variakojie- 
nė. Dauguma šio cirko progra
mos dalyvių lietuviai (E).

Kalėdų nakties dangus
das ir dirbo laukus. Saulutei 
nusileidus ir dienos šviesai bai
giantis, žmogus turėjo mesti sa
vo darbus. Dirbtinis apšvieti
mas buvo menkas.

Tų laikų žmogus tikrai buvo 
mažiau reikalingas miego negu 
atomo amžiaus cigaretes rūkąs

Konsteliacijos skelbia Dievo 
garbę. Nepatyrusi akis nema
to jokio skirtumo šviesiame 
dangaus skliaute naktį tarp va
saros, rudens, žiemos ir pava
sario žvaigždynų. Konsteliaci
jos keičiasi su metų laikais, 
žvaigždės, kuriomis gėrėjomės ___ _ _____ ______ „
šiltais vasaros vakarais, šiuo įr psichoanalyze besiraminąs 
laiku jau nebesimato. Jų vieto
je dominuoja padanges Kalė
dų sezono konsteliacijos, ku
rios yra labai charakteringos.

Padangių studentui kyla pa
gunda įtarti kad senųjų amžių 
žvaigždžių stebėtojai, kurie da
vė vardus šiom konsteliacijom, 
kažkokios nežemiškos dvasios į- 
kvėpti, Kalėdų nakties konste
liacijas pavadino ir jas apipynė 
padavimais grynai krikščioniš
koje dvasioje, patys būdami pa
gonys.

Gal čia nieko nuostabaus. 
Pirmieji, kurie pastebėjo pa
dangėse Dievo Sūnaus ženklą, 
Jo žvaigždę, ir suprato jos 
reikšmę, buvo tų žvaigždžių 
stebėtojų palikuonys, nekrikš
čionys ir ne žydai, bet žydų 
niekinami goim, azijatai, Išmin
čiai, “trys karaliai" pagal tra
diciją.

Primityviu žmogaus dvasia 
veržiasi aukštyn. Visais amžiais 
žmogus jautė, kad jis yra ma
ža dalelė tų žvaigždynų virš jo. 
Vario-žalvario amžiaus gale 
(apie 4000-1000 pr. Kr.) žmo
nija gyveno palyginamai ramų 
ir nekomplikuotą gyvenimą. 
Prie Indo ir Gango upių, tarp 
Tigrio ir Eufrato, derlingose 
Kinijos lygumose ir prie Nylo 
žmogaus gyvenimas vystėsi 
grynai gamtos prieglobsty. 
Žmogus tik medžiojo, ganė ban-

ir chaldėjai, nei varnos, kurią 
matė romėnai, žydai ir kinie
čiai. Aš matau tik geometri
nes figūras.

Kalėdų konsteliacijos skelbia 
Kalėdų dvasią. Pažvelgęs Į pa
danges Kūčių vakare ar Kalė
dų naktį, aš jaučiu didelę pa
garbą tiem senų amžių išmin-
čiam, žvaigždžių “krikštyto
jam”, kurių balsą aš tartum 
dar girdžiu aidint laiko dimen
sijoje ...

Apie vidurnaktį Kūčių vaka-

K4 MUM KALBA ŠIS MENAS?

Siužetai, surišti su Betlieju
mi, su Kristaus giminiu, —nė
ra gausūs. Jie daug vėliau at
sirado nei Rūpintojėliai, Dievo 
Motinos. Nėra abejonės, kad į- 
takos padarė iš Vakarų atvežti 
“Bettejai”, kurie buvo statomi 
bažnyčiose. I tuos “Betliejus”— 
prakartėles įsižiūrėję, teturiu 
liaudies menininkai savaip jau
kūrė naujas formas.

Iš pirmo žvilgsnio tos formos • 
atrodo gana nedailios ir net 
grubios. Dėl to grubumo daug

laikais, kai buvo susidomėta 
primityvių tautų menu, buvo 
suprastas ir įvertintas ir šis lie
tuvių skulptūrų grožis bei ki
tas liaudies menas.

šalia primityvumo, grubios 
formos yra dar kažkas dau
giau, kas pagauna žmogaus 
žvilgsnį, kas įlenda į dvasią. Pa
junti, kad tos skulptūros sutel
kia daug skausmo ir liūdesio. 
Iš giliai religingos ir pilnos 
mistikos širdies jos išaugo ir 
rado savo formas — paprastas, 
bet labai nuoširdžias. Tokį me
ną sukurti galėjo tik tas, ku
ris visą savo gyvenimą skyrė 
Dievo garbei, šis lietuvių liau-

žmogus. Primityvus žmogus tu
rėjo rasti būdą, kaip praleisti 
laiką ilgais tamsiais vakarais.

Aš pora metų stebėjau Nau
josios Gvinėjos mažakultūrius, - „...............- - .. .
akmens amžiaus džiung- £4 as žvelgiu į šiaurę. Apačioje 
lių gyventojus. Nakties metu, ?JauraKS . ka‘ręie
ypač mėnuliui šviečiant, visas siaures vakaruose as matau 
kaimelis susirinkdavo ir kartais 
praleisdavo net ištisą naktį kal
bėdami apie pasaulyje žemiau
sius dalykus, vienam iš jų ty
liai mušant būgną.

Jie žvaigždėm nesidomėjo. 
Jų inteligencija pati žemiausia 
tarp žmonijos rasių, pav., jų 
protas nebepajėgia suprasti 
skaičiaus virš dešimties. Bet 
koks skaičius virš 10 buvo va
dinama: “labai daug”. Jų evo
liucijos pakopa yra pora tūks
tančių metų žemiau negu anų 
prieš 5000 metų konsteliacijas 
išvardinusių žalvario amžiaus 
tautų. Anie Tigrio, Indo, Gan
go ir Nylo žmonės buvo aukš
tos dvasinės kultūros. Jie su
sirinkdavo naktimis ant savo 
plokščių namų stogų, ar gany
klose prie bandų ar laukdami 
prie paspęstų spąstų, ir kelda
vo akis į žvaigždėmis nusėtą 
dangaus skliautą. Jų vaizduotė 
buvo labai laki. Jie suskirstė 
žvaigždžių mases į grupes ir 
davė vardus ne tik grupėm 
(konsteliacijom) bet ir paski
rom žvaigždėm.

{domu, kad daugeliu atvejų 
dvi tautelės, tūkstančius mylių 
viena nuo kitos ir neturinčios 
jokių kultūrinių ryšių, pavadi
no kai kurias žvaigždžių gru
pes tais pačiais vardais. Pav., 
romėnai, žydai ir kiniečiai kaip 
susitarę pavadino vieną kons
teliaciją Varna (corvus); chal
dėjai ir kiniečiai nepriklauso
mai vieni nuo kitų vadino Cefė- 
jų karaliumi, š. Amerikos in
dėnų tautelė Irokėzai ir chaldė
jai tikriausiai neturėjo jokio 
kultūrinio ryšio, bet jie vadino 
mūsų Grįžulo Ratus Didžiuoju 
Lokiu.

Kaip tą išaiškinti?
Jau yra ketvirtis šimtmečio, 

kaip aš stebiu padanges ir, 
nežiūrint kaip labai paleidžiu 
savo vaizduotės vadžias, toje

žvaigždžių grupę, kuria nekrikš
čionys arabai pavadino: “Pie
menys, saugoją savo bandą”..

Evangelijoje skaitome: “To
je apylinkėje buvo piemenys, 
saugoją savo bandą nakties me
tu”. (Lukas 2,8).

Kiniečiai, apie 3000 pr. Kr. 
tą žvaigždyną pavadino: “Pen
ki karaliai, arba Penkių kara-

(nukelta į 10 psl.)

nas, net jo nevertino ir nesi- dies menas ir yra grynai reli- žvaigždžių grupėje aš nematau 
temanijM stengė suprasti. Tik vėlesniais ginto pobūdžio. jokio lokio, kurį matė irokėzai

Dūduoja vamzdeliu, M lietuvi v 
liaudies Prakartėlis
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Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams linki

II

R+. Rev. Msgr. J. BALKONAS, klebonas 

Kun. P. BULOVAS 

Kun. J. PAKALNIŠKIS 

Kun. P. LEKEŠIS

V. J. Atsimainymo parapija, Maspeth, N. Y.
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Rt. Rev. Msgr. M. G. KEMEŽISf

Kun. V. SVIRNELIS

Kun. V. KARALEVIČIUS

Kun. J. PRAGULB1CKAS

*

Elizabeth., N. J.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE NUOŠIRDŽIAI
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Nuotr. V. Maželiožiema
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Kun. J. ALEKSIŪNAS
Apreiškimo parapijos klebonas Broklyne]

Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS
Kun. JONAS TOMALONIS
Kun. N. PAKALNIS 
klebonas emeri+us 3

Linksmiį. Šv. Kalėdų ir laimingų, Naujų Metų

| visiems parapijiečiams ir DARBININKO skaitytojams linki

Kun. A. PETRAUSKAS .
Angelų Karalienės parapijos klebonas

Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

SVEIKINA ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KUNIGAI KALĖDŲ NAKTIES DANGUS

* Brooklyn, N. Y.

f l
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIEČIUS,

SULAUKUS
ŠV. KALĖDŲ IR N. METŲ

e
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Brooklyn, N. Y.

Kun. BRUNO KRUZAS
Šv. Jurgio parapijos klebonas į

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Rt. Rev. Msgr. JONAS A. KUČINGIS 
klebonas

Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS

Kup. PETRAS CELIEŠIUS

Los Angeles, Calif.

Linksmų Šv. Kalėdii ir 
laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapiečiams

f

Rt. Rev. Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS |

Šv. Jurgio parapijos klebonas |

Philadelphia, Pa.

Šv. Petro lietuvių parapijos kunigai nuoširdžiai sveikina 
visus parapiečius ir rėmėjus linkėdami linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

I Kun. ANTANAS BALTRUSHUNAS,
I klebonas

į , Kun. ALBINAS JANIŪNAS

Kun. JONAS KLIMAS

į Kun. JUOZAS SVIRSKAS
f So. Boston, Mass.
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LINKIU SAVO
MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

1
I
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Kun. PETRAS SHAKALIS 

klebonas
R+. Rev. Msgr. P. M. JURAS, P. A. 

klebonas emeritus

Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
Lawrence, Mass.
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RAMYBES IR TAIKOS
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS
IR DARBININKO SKAITYTOJAMS 
LINKI

Kun. Dr. J. STARKUS į
Kun. P. 2EMEIKIS

Kun. A. MATULIS į
Bayonne, N. J.

2

(atkelta iš 9 psl.)
lių sostas”. Krikščionių tradici
ja kalba apie 3-9 karalius iš 
Rytų, atėjusius pagarbinti gi
musio Jėzaus.

Graikai apie 500 m. pr. Kr. 
matė tose žvaigždėse valdovą, 
laikantį rankoje skeptrą. Taip 
jis ir yra pavaizduotas labai se
nuose žvaigždžių atlasuose.

žvelkime į pietus. Aukštai, 
apie 20 laipsnių nuo zenito į 
pietryčius (vidurnaktį) matome 
konsteliaciją Cancrus (vėžys). 
Joje matom labai tirštą žvaigž
džių kamuolį, kurį arabai ir 
graikai pavadino .. .Prakartė- 
le (Praesepe). Dvi žvaigždės 
šalia Prakartėlės (gamma ir del
ta) jie pavadino šiaurinis Asi
liukas (Asellus Borealis) ir kitą 
Pietinis Asiliukas (Asellus Aus- 
tralis). Nereikia krikščioniui 
aiškinti, ką reiškia Kalėdų dva
sioje Prakartėlė, apsupta asiliu
kų. ..

žvelkime į pietvakarius. Ne
aukštai matome labai seną kon
steliaciją Aries (Ėriukas). Švie
siausia žvaigždė vad. Alfa Arie- 
tis. Senovės chaldėjai vadino 
ją Avinėliu, arabai — suaugu
siu Ėriuku .Abiejuose varduo
se kažkodėl peršasi “nekaltu
mo” mintis. Kada Abraomo 
ranką angelas sulaikė, kad ne
žudytų savo sūnaus, jis jam pa
rodė netoli krūmuose avinėlį ir 
liepė jį paaukoti vietoje sū
naus. Abraomas buvo iš chaldė- - 
jų miesto UR. Neseniai archeo
logai iškasė iš to miesto griuvė
sių auksinę ėriuko statulėlę, į- 
sipynusią šakose. Krikščionių 
liturgijoje dažnai girdime žo
džius: Dievo Avinėlis. Chaldė
jai pagamino tą statulėlę, jie 
ir žvaigždę pavadino tuo var
du. Abraomas, kuriam buvo pa
siūlytas avinėlis aukai vietoj sū
naus, irgi buvo chaldiejas. Iš 
jo kilo žydų tauta, iš kurios at
ėjo pasaulin Dievo Sūnus — 
Dievo Avinėlis, kuris naikina 
pasaulio nuodėmes. Kas gali 
išaiškinti šį paslaptingą ryšį, 
rišantį visa tai?!

Krikščionybės simbo
lis Paukščiu Take. Bet kas la
biausiai patraukia mano akį 
Kūčių vakare 9 vai. yra pui
ki, didinga, tobula kryžiaus 
forma vakarų dangaus skliaute 
tarp žvaigždžių ant paties 
Paukščių Tako. Čia nereikia i- 
tempti vaizduotės kad jį pa-

matytum. Penkios gana švie
sios žvaigždės (Alfa, Beta, Gam- 
ma, Delta, Epsylon Cygni) yra 
taip išdėstytos, kad jos sudaro 
tobulą kryžiaus formą. Esant 
geram orui, Kūčių vakare kiek
vienas gali pamatyti mūsų šiau
rės Kryžių, Krikščionybės sim
boli, pažadą amžino gyveni
mo anapus Paukščių tako...

Gaila, kad senovės stebėto
jai pavadino šią gražią žvaigž
džių grupę Cygnus (Skrendan
ti Gulbė). Paskutiniu laiku jau 
pradeda prigyti šiaurės Kry
žiaus vardas. Pietų pusrutulis 
turi savo Pietų Kryžių. Jis yra 
mažesnis ir ne taip Įspūdin
gas kaip mūsų šiaurės Kryžius, 
bet visvien nemaža šiaurės pus
rutulio astronomų važiuoja to
limą kelią Į pietus, kad nors 
prieš mirtį pamatytų Pietų Kry
žių.

Mūsų Šiaurės Kryžius yra di
dingas ženklas danguje, tik gai
la — ir kartu nuostabu — kad 
jis tik Kalėdų laike užima ver
tikalią poziciją vakarų dangaus 
skliaute ir yra atpažįstamas 
kaip toks tik stačioje pozicijo
je apie Kalėdas.

Betliejaus žvaigždę pakeitė 
Šiaurės Kryžius? Kodėl tik Ka-

“Siaurės kryžius” (Cygnus) nuos
tabiai graži žvaigždžių konstelaci- 
ja. matoma Kūčių vakare vakarų 
pusėje. Centrinės Azijos gyvento
jams Sis kryžius Kalėdų metu ma
tomas virSum Palestinos.

ledų laike konsteliacijos bylo
ja apie krikščionišką Kalėdų 
dvasią? Kas davė tą mintį se
novės pagonim jas taip pava
dinti? Atsitiktinumas? Gal ... 
Psalmistas Dovydas, gal stebė
damas tas pačias konsteliacijas, 
giedojo apie 10 0 0 pr. Kr.: 
“Dangus byloja apie Dievo gar
bę, ir padangių skliautas skel
bia Jo rankų darbus”. (Psalmė 
18, 1). ’

Tikrai, mum žvaigždės kalba 
kažką. Deja, mes jų negirdime 
ir 
nio 
ku 
TV

Kun. J. GURINSKAS, klebonas!

Kun. A. KARDAS į

New York, N. Y.

f

nematome. Mums, atomi- 
amžiaus vaikam, laisvu lai- 
akys yra priklijuotos prie 
aparatų, apsunkintos “bi-

focals” ir 1.1. Mūsų didesnė gy
venimo dalis yra praleidžiama 
urvuose, kuriuos mes vadinam 
“ofisais”, “šapais”, “salūnais”, 
bingo salėmis ir t.t. Ir ne mūsų 
kaltė. Mes esame epochos pro
duktai, jos dvasia mum diriguo
ja kaip gyventi.

Kadaise stebuklingoji Betlie
jaus žvaigždė vedė Išminčius 
iš Vakaru Azijos vakaruosna 
prie Dievo Sūnaus prakartėlės. 
Azija — žmonijos lopšys, čia 
gimė civilizacija ir kultūra ir 
davė Įkvėpimą vakaram. Azijo
je gyvena didesnė žmonijos da
lis.

Šiandien ji yra nerami, kaip 
paklydęs keleivis kryžkelėje, 
nežinodamas kur sukti. Azijos 
masės nulems pasaulio kultū
ros raidą netolimoj ateity. Azi
jos masės mato Kalėdų naktį 
Kristaus kryžių vakarų dangu
je, kaip anuomet jos irgi ma
tė stebuklingąją žvaigždę. Žiū
rint iš Centrinės Azijos, šian
dien, Kūčių vakare, šis Kry
žius leidžiasi kaip tik ant 
lestinos. . .

Kryžius ar piautuvas su 
ju? Neramios Azijos
sės mato irgi pjautuvą su kūju, 
svetimos ideologijos jom per
šamą. Tą ženklą jos mato ne 
dangaus skliaute, nes ten jo 
nėra, bet ant kruvino skarma
lo. Ar atsiras išminčių tarp 
azijatu pasekti Kristaus ženklą 
danguje, šiaurės kryžių vaka
ruose’ Tik jis tenuves juos 
prie Taikos Karaliaus.

Siaurės Kryžius ypatingai 
kviečia paklydusius vakariečius 
grįžti atgal prie to pagrindinio 
krikščionybės idealo: taikos, 
Dievo ir artimo meilės.

Kostas Sietynas

GIEDRAUS KALĖDŲ DŽIAUGSMO 
LINKIME VISIEMS PARAPIEČIAMS
Šv. Kazimiero parapijos kunigai

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS | 
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Apaštalas Tomas pasitraukė 
iš trobesio paslapčiomis.

Dabar jis slinko prisimesda- 
mas už sodo medžių ir krūmų, 
už jų šešėlių, bet jie buvo labai 
lies—be lapų, jam atrodė, kad 
jis yra stebimas, kad seka
mas, kad tuojaus bus nutver
tas — jis neiškentė ir atsisuko 
patikrinti savo baimę.

Visas Gegužinės namas švie
tė, trijuose aukštuose lėtai ju
dėjo ir bėginėjo žmogystės — 
tai artėjo vaidinimo laikas, tai 
gegužiukai ir vyresnieji nėrėsi 
iš kailio, kad pasirodymas būtų 
pagirtas, nes svečiai pradėjo 
rinktis, svarbūs svečiai, partie
čiai, iš čia pat ir iš toliau, ve
dėjos bičiuliai rusai, unifor
muoti ir panašūs į tą herojų, 
kurio paveikslai kabojo ant 
kiekvieno kambario sienos.

Ir staiga jis pa juto,kad sa
ko sau, judindamas lūpas:

— Aš einu namo!
Tu negali, — atrėmė protas, 
tu nesi pasirengęs tokiam žy

giui — ir jis žinojo, jog tai tei
sybė. •

Kai jis išbėgo — jis tenorė
jo pabūti lauke ir vienas.

Buvo keista šios dienos pra
džia, jis pabudo taip anksti, 
kad regėjo aušrą ir ji buvo kaip 
trimitas, ji neleido užmigti nei 
užmiršti. Viskas ką jis buvo 
pažinęs ir pajautęs per savo 
dvylikos metų amžių buvo su
pilta į šią dieną, ir jis nešė tai 
labai sunkiai, beveik dusdamas, 
ir juo gražesnius dalykus atsi
mindavo, juo labiau buvo nepa
keliama. Ir kai pradėjo temti, 
tai atėjo metas, kurio žmonės 
pasaulyje laukė, kad pradėtų 
švęsti Kūčias, jis pasijuto pa
vargęs, lyg būtų įkinkytas į ark
lą, kaip rašo knygos apie senus 
blogus laikus — ir jis žinojo, 
kad negalės ištvert šio vakaro:

Kai reikės žiūrėti vaidinimo, 
daikto, kurį vedėja parašė pati 
— “apie kilnųjį narsųjį vyrą, 
kurio vardu pavadintas šis vai
kų namas, apie mūsų globėją”. 
Feliksas Dzeržinskis, toks yra 
jo vardas. Ir dainuoti reikės 
pijonierių dainas, ir rusiškas, ir 
ploti reikės, ir kalbėti užkalbin
tam, ir būti liksmam reikės. Ir 
negalėsi pasakyti, kad staiga su
sirgai, kad nori atsigulti, kad 
nori būti vienas ir tylėti.

Jis pasibraukė po pažastimi 
švarkelį, jis vogčiomis ritosi 
laiptais iš trečio aukšto iki pat 
virtuvės — ir tenai, neatlaikę 
virimo dūmų, dažnai atidaro 
langą į sodą, jis žinojo. Taip 
ir buvo.

Koks gražus buvo vakaras 
lauke, koks baisus! Jis stovėjo 
už serbentų krūmo ir žvalgėsi, 
gal išdygo bent viena, kad ir 
mažiausia žvaigždė — o ant 
jo veido krito lietus. Kelios die
nos, kaip yra toks oras, tary
tum pavasarį, apyšilta ir lyno
ja, nenoromis bet neatsikrato
mai, gi šiandieną stačiai lyja. 
Nė iŠ dangaus nė iš žemės ne
gali pažinti, kad atėjo Kalėdos.

Jis darėsi vis labiau paniu
ręs — jis užsivilko švarką, bet 
ir per jį juto lietų — teliko 
tiktai grįžti į vidų ir priimti 
buvimą, kaip visi žmonės. Stai
ga jis atsiminė, jog vieną kar
tą, žiūrėdamas į veidrodį, pagal
vojo, kad jo veidas primena 
kažką, ir tuojau atsiminė: taip 
žiūri kiekvienas nelaimingas, 
tokias akis turėjo jo tėvas ir 
mama.

Ir jis žinojo kodėl, žinojo net 
būdamas visai mažas: prieš 
kiekvieną lietuvį stovėjo ru
sas.

Galėjo kalbėti mokytojai ir 
vedėja, kokie puikūs žmonės 
rusai, kiek laimės jie atnešė 
čia — jis buvo kurčias tam 
melagingam skelbimui, jis 
netikėjo, kad ir priešas turi 
mažų vaikų ir senelių, žodis ru
sas tebuvo kareivis, milicinin
kas, vedėja — rusas turėjo 
šautuvą ir peilį — jų buvo be
galės, tiktai jie nėjo eilėmis, jie 
stovėjo vienas už kito, taip, 
kad tegalėjai matyti vieną. Ta
čiau, pamėgink pasijudinti!

— AŠ einu namo, -- sako' 
jau balsu, labai tyliai, — aš ne
noriu būti čia šį vakarą!

Aštuoni kilometrai, — sako 
protas, — kaip tų nueisi tokį 
kelią, tamsoje, pusplikis, per 
lietų, — tačiau jis pradėjo 
žengti į tą pusę,- kur nebuvo 
pasukęs per dvejus metus.

Tamsėjo labiau, kur nebesie
kė namo šviesos, tačiau jis ju
to kryptį kaip paukštis, ir nie
kas nekliudė jam — ne pro čia 
atvykinėjo svečiai, o miestelio 
gyventojai nesimaišė, jie laikė
si savo trobos. Praeidamas tuš
čias gatves galvojo apie čia gy
venančius — jis nepažino žmo
nių, tačiau ir bendrabutyje bu
vo kalbama apie svetimus, gi
riami vieni, apkaltinami, išjuo
kiami kiti — štai kodėl ties vie
nais namais jis galvojo, jog 
čia švenčia Kūčias, ir ties ki
ta, kad iš čia vyksta į kultūros 
raudoną kampą, o kitas ateis į

Ir galvojo: kuris iš tų žmo
nių buvo juokdarys, kad už
krėtė ir kitus, kad jie vadino 
jo gyvenvietę Gegužine, ir vai
kus gegužiukais? Svetimi jie 
buvo, tie vaikai, ir sumesti į 
ne savo lizdą, tiktai ne savo 
noru — ir gal žmonės nesijuo
kė, bet gailėjosi taip kalbėda
mi? Ir tiktai vedėja, tiktai mo
kytojai, prižiūrėtojai skelbė, 
kad čia suvesti, išgelbėti vai
kai atimti iš nedorų tėvų: iš 
buvusių banditų, iš nedorėlių 
už kenksmingą veiklą pasodintų 
į kalėjimus, ar išvežtų į Sibirą, 
paimti nuo kvailų tėvų, kurie 
namuose savo vaikus vertė ti
kėti į Dievą,

Užtai ir jis, prieš dvejetą 
metų buvo paimtas iš tokios 
motinos.

Jis beturėjo ją, o tėvas dar 
metais anksčiau mirė. Vieną 
kartą jis negrįžo namo naktį, 
jis buvo rastas rytmetį už mies
telio — tai koks girtas, klajū
nas banditas bus nugalabijęs 
jį, — skelbė vietos valdžia, ta
šau motina žinojo, jog jie me
luoja, ir žinojo vaikas. Jis tu
rėjo žinoti, nes motina kalbė
jo lūpomis ir siela; koks tikras 
lietuvis buvo tėvelis, ir žadėjo 
ji, kad paaugus berniukui ji 
pasakys kokį didelį darbą vei- 
kė tėvas.

Tačiau ji nesulaukė jo už
augant: kas nors bus įkišęs lie
žuvį kaip ji auklėja sūnų — 
štai kodėl partijoj ir mokykloj 
buvo nutarta jog gabus berniu
kas turi blogą aplinką, netin
kamą įtaką, be to, juk reikė
jo pagelbėti ir moteriškei, juk 
ji dabar dirbo kolchoze —- vai
kui vieta bendrabutyje, našlai- 
tyne, auklėjimo namuose — 
Felikso Dzeržinskio namuose.

Staiga jis sustojo moliname 
kelyje — jis vėl buvo toje aki
mirkoje kai buvo atplėštas iš 
motinos, tarsi jos rankas nuro
vė, taip stvėrė jį pati vedėja — 
ir jis tamsoje užsidengė akis— 
jis nepajėgė daugiau galvoti.

Jis pradėjo švilpauti ir tuoj 
nustojo — visada buvo baimė,

kad esi sekamas — jis tiktai 
žengė greičiau, kad mamai ne
reikėtų ilgai įtempti akis belau
kiant jo pro langą. Ji pamatys,' 
ir pasitrauks, kad jam įėjus į vi
dų jau spėtų uždegti eglutės 
žvakeles. Dabar jis verkė kaip 
lietus, nes nebuvo kur skubėti: 
už pusės metų mama mirė. 
Taip pasakė vedėja po kelių sa
vaičių ir pasigyrė, kad ji labai 
gera ir jautri, ji nenorėjo vai
kučiui nemalonių atsiminimų, 
štai kodėl jis nebuvo laidotu
vėse. Taip jau būna, kalbėjo ji, 
tokie gyvenimo faktai, jis turi 
mokytis ir klausyti, dabar jis 
nekliudomai turi galimybes už
augti šaunių tarybiniu jaunuo
liu. Ji kalbėjo ir vis perklau- 
sinėjo: — ar supranti? Ji kal
bėjo rusiškai.

Ir kalbėjo apie tai jo bend- 
ragyventojai — jie žinojo ir 
tai, kad jų namelį užėmė užsi
tarnavę valdžios darbuotojai 
ir jie juokėsi, vaikai, juk jam 
nereikia jokio paveldėjimo, jis 
yra aprūpintas čia iki karo tar-; 
nybos. Jie nebuvo blogi —kar
tais galvojo jis, jie tiktai buvo 
tie, kuriems netenka palikimo
— nieko, nei Dievo, nei atsimi
nimų, nei žinojimo kas yra 
Tėvynė. Jeigu kuris atsiminė, 
jis buvo tašomas, po truputį, 
kol iš sveiko medžio nelieka nė 
žievės, nė medienos, tiktai gry
na šerdis, ir ją nutepa smala.

Jis atėjo gi čia turtingas — 
jis žinojo daug apie Dievą ir 
istoriją, apie daugybę gražių da
lykų — jis galvojo apie moti
nos nepasakytą žadėjimą papa
sakoti, kad jo tėvas darė dide
lius darbus o jis galvojo: tai ne
bėra partizanų laikai, tai negali 
būti atvira kova, tai tiktai, kad 
kaip nors jis gydė širdis, kad 
gaivino žmonių viltis, kad kal
bėjo jog žmonės turi būti tvir
ti. Ir tarė sau, jog dabar yra jo 
eilė — jis turi daryti taip — 
štai kodėl pradžioje jis pasa
kojo vaikams viską ką žinojo 
gerą.

Ir buvo tokių, kurie prisiėmė 
tai, ir buvo, kuriuos tereikėjo 
pažadinti, nes ir jie buvo au
ginami panašiai, ir jie, kaip po 
žiemos atkastos rūtos, atgijo ir 
galvojo, ir pasimelsdavo kaip 
jis. Tačiau buvo tie, kurie gal 
buvo atvežti labai maži ir neat
siminė, gal būt, taip jau lengvi, 
kad mažiausias žodis juos išju
dino į blogą pusę, jie klausė 
savo {kalbėtojų, jie kartojo pa
skui juos garbinimus priešams, 
ir jų negalėjai atitiesti. Ir bu
vo tokie — daugiausia jų ku
rie bijojo, kurie taikėsi, jie ne
buvo nė geri nė blogi, tiktai 
klusnūs. Ir iš visų atsirado ju-, 
došėliai, iš kurių nors — štai 
kodėl jis buvo taip baramas, 
drausmės mokomas, ir seka
mas — kol buvo nutildytas.

Ir pamažu jis ėmė bijoti, 
kad pats pasidarys toks, kad už
mirš, o paskui pasiduos, pas
kui ims kartoti, paskui, gal ims 
vadovauti kitiems — blogam. Ir 
ypatingai jis bijojo šio vakaro
— iki, kaip sukilėlis —- pabėgo,

ir tarė: — Einu-namo. >
Jis sustojo — jis buvo pa

klydęs. Pusiaukelėje yra miš
kas, jis atsiminė kaip keliaujant 
su tėvu jis džiaugėsi, kad pu
šys yra labai tiesios, ir tėvas sa
kė: — Tai juk ne medžiai, tai 
laivų stiebai. —: Tėvas buvo bu
vęs jūrų kapitonas — seniai, 
kai turėjome laivus. — Ir ber
niokas juokėsi, jis sakė, kad 
jau nusižiūrės sau laivui stiebą, 
ir jis bus jūreivis, kai mes vėl 
turėsime laivus.

Ir miškas yra labai tankus, 
nereikia nė sienų, tokios yra 
eglės, nuo dangaus iki žemės 
žemiausios pluskotos, susiau- 
dę su kitomis eglėmis — toks 
miškas. Ir vaikas sakė tėvui, 
kad jie čia vasarą ateis gyven
ti, nes motina buvo pasakojusi 
kokie nuostabūs dalykai deda
si miške, jeigu tenai būni ir 
draugauji su žole, paukščiais ir 
žvėrimis.

Jis turi būti paklydęs —ste
bi jis ir sukasi į vieną ir . kitą 
šoną — nėra pušų, nesi
mato eglių — tai ne dėlto, 
kad lyja, kad naktis — 
iš tolo matai, kad yra skyni
mai, kad tuščia!

Nuo kur jis buvo pasukęs į 
ne tą pusę, jeigu ėjo tikrai ten, 
kur namai?

Niekur jis nepasuko ir nebu
vo paklydęs — jis mato tai, 
ko niekur kitur nerasi: akme- - 
nų tvoros galas, labai senas, la
bai aukštas, niekam niekuomet 
neatėjo galvon panaikinti, jis 
stovėjo kaip numeris prikaltas 
prie namo. Ir stovėjo kryžius, 
taipgi labai senas, apsuptas tų 
akmenų, ir žmonės sveikino jį 
pakeldami kepures, nulenkda
mi galvas.

Kryžiaus nebuvo, kaip ir lai
vo stiebų, tačiau akmenys aiš
kiai rodė, kad jis nepaklydo. Ir 
buvo klydęs — nes kartą pasa
kojo jo bendragyventojai, ne 
tiesioginiai jam, tik taip kaip 
pasigautą naujieną, kad tą miš
ką kiaurai iškirto, kad medžius 
išvežė į kitą respubliką — juo
kėsi vienas. Kodėl iškirto? — 
klausė jis, ir jiems tai nerūpė
jo, vaikams — gal reikėjo me
džiagos, gal malkų, gal, kad ne
liktų nė atsiminimo, jog ten bu
vo buvę gūžtos vadinamų par
tizanų — seniau. Juk vistiek 
kodėl, bet mišką iškirto.

— Neteisybė, — pasakė jis, 
ir vaikai šaukė:

— Apaštalas Tomas!
Pradžioje, kai jis norėjo bū

ti su visais draugiškas, kai kal
bėjo apie viską ką žinojo, jis 
pasipasakojo, kad kai buvo ma
žas, labai dažnai turėjo būti aiš
kiai įtikintas, ne tiktai žodžiais, 
ir mama tada vadino jį Netikė
lis apaštalas Tomas! Ir taip į- 
krito berniokams vardas, kad 
jie vadino jį taip, kartais ge
ruoju, kartais pajuokdami, kol 
vedėja užpuolė: čia buvo religi
nė atlieka, koks čia pasakymas: 
apaštalas! O netikėlis yra tik
ras. vertingas žodis ir jis nega
li būti rišamas su mitologiniais 
prasitarimais. Ir kilnus žodis 

netikėlis buvo nukratytas po 
, kelių pastabų, tačiau apaštalu 
Tomas buvo neretai apšaukia
mas.. Ypač jeigu priešinosi įti
kinamas.

.Bet jis netikėjo į daugelį 
'Skelbimų nei žinių. Jis netikė
jo, kai pati vedėja prasitarė, 
jog jo buvusio miestelio bažny
čia sudegė — matai, kalbėjo 
vedėja, labai kvaili tie žmonės 

vartoja žvakes prie pamaldų, 
tai tikriausia ir padegė.

— Neteisybė, — sušuko To- 
x mukas, — šimtą metų toje baž
nyčioje degė žvakės — kas 
nors kitas padegė. “ — •

— Kas? — ji paklausė ir tą 
vieną žodį jis juto savaitėmis, 
kaip z degančią anglį, kol ji 
užmiršo ir rado kitą priekabę 
prie kito.

— Aš esu Netikėlis apaštalas 
Tomas, — sako jis balsu į ak
meninę tvorą, į vienintelį pa
žįstamą, — aš einu įsitikinti at
bulai: kad miškas auga, kad 
bažnyčia sveika, kad mama gy
va. ■ /

Bet miškas buvo iškirstas, ir 
jis ėjo per tuštumą pilnas siau
bo, beveik drebėdamas, ir ma
žas juokas įstrigo jo gerklėje— 
juk tereikia bijoti miške! —Tai 
tiktai lietus, aš esu permerktas, 
mano kojos šlapios, aš todėl 
krūpčioju, nėra ko bijoti.

Tačiau jis žinojo, kad čia 
pilna vaiduoklių, mažų ir ne
kaltų — tai grybai neturėjo 
kur augti, tai zuikio vietovės 
buvo išnaikintoš ir ūkavo aidas 
seniai kukuotos gegutės, ir 
paukščių giedojimai virpėjo lie
tuje. O jis ėjo.

Jis atėjo į savo mažą mieste
lį, jis pasuko į savo gatvę, jis 
priėjo savo namą. Jo batai 
žliurgsėjo, ir jam atrodo, kad jie 
kelia baisų bildesį, ir vėl tas ju
timas, kad yra matomas ir se
kamas, šiurpino odą, ir priėjęs 
prie lango — duso iš ilgesio:— 
Mama, mama!

Uždarytos buvo langinės — 
jų langinės, taip jie užskleis- 
davo vakarais savo langus, sve
timi taip nedarytų, ir jis pasi
suko eiti prie durų, tačiau vėl 
sustojo ir atkabino langinę. — 
Kaip aš paaugau, — sako, ma
ma, matai, aš pasiekiu atidary
ti. — Tereikėjo mažo, atsar - 
gaus plyšio—jis pamatė: daiktai 
buvo jų, langų gėlėtos užuolai
dos, stalas — ir aplinkui susė
dę keturi lošė kortomis. Vidu
ryje stalo stovėjo bonka. Nuo 
krosnies artėjo moteris, ji pa- 
vėlė plaukus vienam lošėjui, ir 
tasai suplojo jai per šlaunį — 
svetima, neregėta moteris —ir 
visi kalbėjo garsiai. Kalbėjo 
rusiškai.

Jo pirštai taip buvo sustyrę, 
kad jis nebegalėjo uždaryti lan
ginės, jam buvo vistiek, jeigu 
kas pastebės, išeis iš trobos ir 
pagaus jį.

Tačiau jis traukėsi nuo savo 
namų, išėjo iš savo gatvės — 
ir dabar beliko išeiti iš mies
telio, tiktai jis turėjo dar atlik
ti vieną žygį: įdėti pirštus į tre
čią gyvą žaizdą — juk jis bu
vo tas, kurį reikėjo įtikinti. 
Jis pasuko į bažnyčios pusę.

Jos nebuvo.
Ji buvo sudegusi — patvirti

no Tomukas, jis rankomis ap
žiūrinėjo akmenis ir mūrus, 
kurie stovėjo čia ir buvo su
smukę, kaip nužudytas šventa
sis — ir jis atsiklaupė. Jis at
kalbės savo Kūčių maldas, ko
kias sugalvos, jis pailsės, gal 
būt, jis galės ir užmigti. Gal 
jam pavyks ir neatsibusti.

Jis persižegnojo ir pradėjo— 
argi tai buvo malda? Stabdo 
jis save — kodėl aš pasakoju 
Dievui, ką Jis žino — kaip mes 
gyvename, kas čia dedasi, ir 
kad mus reikia gelbėti? Bet jis 
nenustoja kalbėti — kartais 
tiktai mintyje, kartais sušnibž
da, ir labai nuostabu, galvoja 
jis, kad junta lyg būtų gerai 
pailsėjęs, ir jo drabužiai sausi 
ir kojos sušilo. Dabar tereiktų 
tiktai užmigti.

Tačiau, vos truputį pradėjus 

snausti, jį pažadina skambu- , 
čiai: jis pakilo ir pasveikino 
juos — kaip seniai buvo girdė
ta! Tai arkliukų skambaliukai, 
tai važiuoja rogėmis. Bet kaip 
galima, jeigu lyja, ir dabar ly
ja?

Nelyja. Sninga. Ir turėjo 
jau seniai pradėti snigti, jeigu 
taip balta — ir iš visų šonų, 
iš labai toli, ir iš arti rogės ir 
rogės, varpeliai susilieja, tarsi 
būtų vienas vainikas — jis ži
no, važiuoja žmonės į Berne
lių Mišias. Kur jie važiuoja, kur 
yra bažnyčia? Ar jis gali eiti 
paskui varpelių garsą, paskui 
rogių vėžes?

Nereikėjo. Jis pamatė, kad 
jau yra bažnyčioje — jų baž
nyčia buvo atsikėlusi, kaip yra 
žadėtas Prisikėlimas, tiktai ji 
pasidarė didesnė, lyg būtų iš
augusi per nematymo metą — 
ir ji buvo skaistesnė, tarytum 
ugnis, kuri laikinai sunaikino 
ją, įsiliejo į sienas, kad tarnau
tų, kaip šviesa.

Tikrai, jis ir to nežinojo, kad 
tiek daugr durų buvo jų bažny
čioje — jis regėjo kaip jos 
varstėsi ir žmonės ėjo — nusto
davo skambėję varpeliai ir va
žiavusieji įžengdavo, arba pės
čiomis atėjusieji, jų kojos bu
vo snieguotos — ir jie rinkosi 
aplinkui altorių, o altorius švi
tėjo kaip liepsna.

Ir ūmai Tomukas žinojo, kad 
jis nesiartins tenai, tegu jie bū
na, tegu meldžiasi, tegu susi
renka, jis dar nėra pašauktas, 
nors jo širdis veržiasi pamatyti 
tėvus — jo vieta čia, prie šių 
durų, prie didžiųjų durų, kurias 
jis pažįsta. Jis tiktai ištiesia 
rankas į tenai, į begaliniai nuto
lusį altorių, ir nenusakomai pa
didėjusią bažnyčią, taip didžią, 
kad vargonai iki jo ateina vos 
girdimi, ir jis stebisi, jie gi tu
rėtų būti už jo nugaros. Tačiau 
jis dabar priima visa be abejo
jimo ir tiktai tekartoja vieną 
maldą: Dėkui Dieve, — ir ne
sijudina iki užgirsta Mišių už
baigos palaiminimą.

Dabar nieko nereiškia, kad jis 
vėl stovi prie sudegusių bažny
čios sienų — tai tiktai taip at
rodo, jis žino. Ir žino, kad ieš
kojimas yra baigtas, jis turi 
grįžti ir gyventi — jis eina tais 
pačiais keliais, per lietų, labai 
budrus ir sklidinas Kalėdų. Ir 
kai prieina miško buveinę, nė 
kiek nėra nustebintas, kad pu
šys yra kaip laivo stiebai, ir pil
nos sniego, tarsi balčiausių bu
rių — ir eglės, lyg didelės baž
nyčios siena — baltos. Viena 
užlinko už pat jo tako ir jis 
sustojo ir nusilaužė šaką — jis 
juto žalumą ir kvapą pro snie
go vėsą.

Nieko nereiškė, kad baigęs 
išeiti jis atsisuko ir pamatė tuš
tumą, bet tai nebuvo sielvartas, 
jis žinok), tikrasis miškas tebe
buvo gyvas, ir jam buvo leista 
pamatyti jį. Ir kad tai yra tik
ra, jis turėjo liudijimą — eg
lės šaka, pilna sniego, buvo jo 
rankose kai jis įėjo į kambarį, 
kuriame gyveno su kitais še
šiais.

Jie nemiegojo taipgi, jie kal
bėjosi apie vaidinimą, vaišes, 
svečius, apie vedėjos pyktį, ir 
pamatę jį sušuko:

— Kur buvai? jau tavęs be
veik su šunimis ieško.

— Bernelių Mišiose, — sako 
Tomukas, — ir ištiesia į visus 
eglės šaką. — Sveiki sulaukę 
šventų Kalėdų.

— Beprotis! — sako vienas 
berniukas, ir visi yra staiga nu
sigandę pasveikinimo.

— Tai pradėjo snigti? — kal
ba kitas, lyg paprastai, — nie
kas nenumatė.

— Kalėdose visada sninga, 
sako Tomukas, ir žvalgosi kur 
padėti šaką — sniegas netirš
ta, mato jis, ir jo širdis džiau
giasi — jis tikrai turi liudinin
ką, kai pasakos vaikams apie 
šią naktį.

— Kam plepi niekus, — sa
ko kitas, — tavo batai nesnie
guoti ir galva ne, — jie griebia- 

(nukelta į 12 psl.)
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Bendras dėmesys
Per paskutini dešimtmeti lie

tuvių patrijotinė visuomenė be
veik pilną dėmėsi yra pasuku
si į jaunimą. Priaugančią kar
tą rūpestingai stengiamasi pa
ruošti taip, kad ji galėtų per
imti lietuviško darbo naštas. 
Šeštadieninėm mokyklom, va
sarinėm stovyklom, jaunimo 
spaudai, jų organizacijų sąskry
džiams ir polėkiams reikštis vi
suomeninėje dirvoje tikrai ne
sigailima nei paskatų, nei iš
teklių. Nors tos pastangos ne
atneša šimtaprocentinio vai
siaus, tačiau jos yra būtinos ir 
girtinos.

Pranciškonu įnašas
Būtinos ir girtinos, be abe

jo, yra ir lietuvių pranciškonų 
pastangos jaunimo labui. Jos 
sklandžiai Įsiderina į bendrą 
mūsų išeivijos vaizdą ir ji pra
turtina savitomis jaunimo auk
lėjimo institucijomis, šiandien 
jau niekas negali užmerkti a- 
kių pranciškonų pastangom 
kurti kultūros židinį N e w 
Yorke su jaunimui skirta da
lim; niekas negali užmerkti a- 
kių jau Įkurtam panašiam 
kultūros židiniui Toronte, Pri
sikėlimo parapijos globoj ir pa
galiau jau 12 metų veikiančiai 
pranciškonų šv. Antano gimna
zijai Kennebunkporte, Maine, 
prie kurios čia ir tenka valan
dėlę sustoti.

T. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.

Žiedas kultūrinio 
gyvenimo sode

Šv. Antano gimnazija yra 
vienas iš gražiausių žiedų mū
sų kultūrinio gyvenimo sode. 
Tai unikumas, kuris lietuvių 
tremties sąlygose negali būti 
pakartotas nei finansiškai, nei 
organizaciškai.

Žymi mūsų visuomenės da
lis neturi supratimo, ką reiškia 
tremties varguose įkurti ir iš
laikyti gimnaziją, savo lygiu 
stovinčią greta amerikietiškų 
gimnazijų ir jas kartais net 
pralenkiančią. Mažai kas šian
dien galvoja ir apie tai, kaip 
keblu tokiai gimnazijai duoti 
lietuvišką veidą, kuris pateisin
tų pastangas ir patrauktų tėvų 
dėmesį.

Įdomi tikrovė
Iki šiol tai pasisekė. Šv. An

tano gimnazija turi visas lie
tuviškumo žymes, reikalingas 
išauklėti jaunimui patriotinėse 
nuotaikose. Lietuvių tėvų dė
mesys šiai mokyklai kasmet 
kyla. Jeigu nebūtų daroma mo
kinių atranka, jų būtų žymiai 
daugiau.

Per paskutinius trejus metus 
mokinių skaičius truputį per
šoko šimtą. Tai iš visos Ame
rikos ir Kanados lietuvių tėvų 
vaikai, atsiųsti čia ruoštis aukš
tesniam mokslui kolegijose ir 
gauti lietuviškai gyvenimo ori
entacijai. Atvykę iš tolimų ir

p
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artimų miestų, jie mielai pasi
lieka, nes gimnazija turi pa
kankamai priemonių jaunimui 
paveikti.

Mokslas aukštai pastatytas, 
mokytojai nuoširdūs ir gerai 
paruošti, patalpos erdvios ir 
šviesios, įrengimai modernūs, 
lietuvių kalbos pamokos oficia
lios ir toj pačioj plotmėj su 
anglų kalba. (Lietuvių kalbos 
yra po 5 pamokas savaitėje ke
turioms grupėms). Organizaci
nis ir sportinis mokinių gyve
nimas gyvas, maistas geras, o 
atlyginimas visiems prieina
mas. Lietuviai tėvai už sūnaus 
išlaikymą moka tik trečdalį to, 
kas mokama panašiose ameri
kietiškose gimnazijose.

Ko dar reikėtų?
Tai ko daugiau bereikia? Rei

kia dviejų dalykų: kad šv. Anta
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šv. Antano gimnazija su mokytojais ir gimnazijos rektoriumi

no gimnazija darytų tolimesnę 
pažangą, nesustingdama vietoje 
ir kad lietuviai tėvai bei visa 
mūsų visuomenė ja džiaugtųsi 
ir palaikytų. Pranciškonai iš 
savo pusės tai gali pažadėti. 
Visą laiką gimnazija ugdoma. 
Tai pastebi visi, kurie ją lan
ko ir domisi. Kasmet daromi 
žymūs pagerinimai įvairiais at
žvilgiais. Tuo keliu bus einama 
ir toliau.

Negalima sakyti, kad ir vi
suomenė nesidžiaugtų ir nepa
laikytų šios gimnazijos. Lietu
viai tėvai iš tolimiausių vietų 
siunčia savo sūnus, sudedami 
visas viltis į šią auklėjimo įstai
gą. Tėvam šv. Antano gimnazi
ja tampa sava ir brangi.

Tai paskutiniu laiku ypač 
pastebėjau Chicagoje, iš kurios 
yra 30 mokinių. Kultūros kon

1
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greso proga jų tėvai iškėlė vai
šes, visi ir net su kaimynais, 
susirinko, apdovanojo gimnazi
ją stambiom aukom, pasiryžo 
ją palankiai garsinti tarp kai
mynų, ruošti jos labui paren
gimus ir visa daryti, kad ji 
klestėtų. Susitikimo valandą 
jautei, jog šio miesto lietuviai 
tėvai didžiuojasi, kad jų sūnūs 
mokslinasi šv. Antano gimna
zijoj.

Per Kultūros kongresą užsi
registravo 10 naujų mokinių iš 
Chicagos. Panašus nuoširdumas 
dvelkia ir iš kitų vietovių.

Tai rodo šios gimnazijos rei
kalą ir pripažinimą.

Gi bendrosios visuomenės 
dėmesys šv. Antano gimnazi
jai turėtų būti gyvesnis, kai 
dabar tiek daug kalbama apie 
jaunimo gelbėjimą ir jo priau

&• M

ginimą lietuviškam darbui atei
tyje. Gal tai dėl to, kad tuo 
pačiu laiku daug įvairių sričių 
šaukiasi pagalbos, šv. Antano 
gimnazija patylom kalba į lie
tuvio širdį, ir gal todėl ji pa
garbiai paliekama nuošaliame 
Maino pajūryje.

Bet iš to pajūrio kyla jau
noji karta, kuri išsimokslinusį 
turės žymios įtakos lietuvybei 
emigracijoje. Pro tą faktą ne
tiktų praeiti patylom, kai ski
riama parama kitom jaunimo 
auklėjimo įstaigom arba kai su
važiavimuose apžvelgiama lietu
viško švietimo padėtis.

Viltis, jog viskas vyks sėk
mingiau ateityje, gaivina šv. 
Antano gimnazijos vadovybę, o 
patirta pagalba per dvylika dar
bo metų grūdina pakelti visus 
sunkumus.

1-ji klasė su mokytoju Juozu Kuliu ir gimnazijos rektoriumi lll-ji klasė su mokytoju Edmundu Praninsku
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Greetings to A u Our 
Friends and Patrons

D & P TIRE A ALIGNMENT 
CENTER

TONY AUTO WRECKING 
IHC.

Parts for all makes of Cars 
Used Cars Bought 

Garden City Paris - First Avė. & 
L Denton - South of Jericho Tpke 

Call: 516 M 64297

Perma-o-Rama
Beauty Salon

HILLSIDE HOUSE
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Seasons Greetings To Our ; 
j Friends & Depositors

FIRST
’ NATIONAL BANK 

of Glen Head
Home Improvements — ’ 

’ Personai
■ Branches at: —

Glen Head • Roslyn Heights į
Greenvale • Northport ]

■ Main Office: GLEN HEAD
10 Glen Head Road ’

516 OR 1-4900

THOMAS

Ine \
INTERIOR 

DECORATOR
U. S. Highway No. 9 

Bayville, N J.
Call: 201 269-0090

Chez Ceil 
Beauty Salon 
Late NHe Thurs & Frt' 

Fili 9 PM.
R. D 1 Cliffwood Avė. 

Matawan
Cdtl: 201 566-9829

Glover .
Bottled Gas

Corp.
675 MEDFORD ROAD
PATCHAQUE, LX, N.Y.

516 - GR 5-3121

I.MMKiKca-trvrtomtiriCMAirtri-

b

b

b

Accurate Welding |
Service j

Over 28 Years of Experience
Ali types of Welding - Fabricating

Army - Navy & Air Force
Čertified Welders

Complete Mobile Welding Units.
Also Machining Facilities.

WESTBURY, L.L 
615 Main Street

516 EDgewood 3-1730

b
i
b
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Seasons Greetings
Seasons Greetings

JOE Di RESE
& Sons

GARBAGE & RUBBISH 
REMOVAL 

FREE ESTIMATES ' 
Industrial, Commercial, 

Residential 
CONTAINER SERVICE 

CLEANUPS - SNOW PLOWING 
109 COUNTY ROAD 

TENAFLY, NJ. 
201 - 568 - 7064
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b
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HUSSLEIN
Auto Body

Supplies Ine.
DITZLER — DUPONT 

EQUIPMENT 
Chrome Plating

BUMPERS — WINDSHIELDS 
— RADIATORS

495 PENINSULA BLVD. 
HEMPSTEAD, L.I.
Call: [516] IV 5-5556
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Happy & Joyous 
Holiday

HULSE
MEMORIAL 

HOME

PEACE ON EARTH
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2 5 Main Street 

English T own , N .J.
201 — 446 - 7643

PET HAVEN
newest Pet Store.

b

LOW AS $5J6 
HAIR STYLES BY 

Mr. Edward 
W«8« & Hairpiaca* 

Styted & Sold 
1450 Middle Country Road 

Centereach, L.I. 
516 732-2076

For the Finest in Catering 
At a Budget Priee 

206 - 10 HILLSIDE AVENUE 
[comer Frances Lewis Blvd] 

HOLUS. LONG ISLAND 
Call: HO 5-7788

Absolute Fire Protection
Co.

2800 Hamilton Blvd.
South Plainfield, N J.

The Key to Our Success is 
YOU

Our Satisfied Customers
Call: [201] 757-3600

Peace on Earth — Good 
Will Toward Men!

b 
•b 

b

PELLEGRINO
SPEEDWIN
Automotive

BAKERY

Levittown’s 
Large Selection AKC Puppies 
• Tropical Fish • Birds • Mon- 
keys. Large Assortment -------
Pets, Pet Needs. Come in for 
Weekend Specials. Daily includ- 
ing Sundays. VVeekdav eves. 
’till 9 PM. (Closed Wed.).

= LEVITTOWN 
3705 Hempstead Tpke.

731-0290

Cycle and Sea, 
Ine.

Boat Shop
WE SELL QUALITY BOATS

Evinrude • MFG • Hosclaw
• McCulloch • Sportcraft • 

Moody.
Indoor Display • Fast. Service 

(Between) KINGS PARK & 
SMITHTOWN on Rle. 25A 

265 - 5552

American 
Trust z 

Company 
301 East Fordham Road 

Brome, N.Y. 
Opened Monday & Friday 

6-8 P.M. 
Call: CY 5 - 1030

b

Arno’s
Collision
Shop Ine

Open 5!/2 Days A_Week
Domestic and Foreign

Car Kepairs
30th STREET624 WEST

N.
Call: 565-9275

Colantone 
Shoe Store

THE FAMILY STORE
245 Morris Avė. 
Springfield, N. J.

CALL: 201 376-2682

• įjĮAammim—mum 
r

Bernie

v

b.

Mauskopf
For Fine Jewelery 

WE SERVE THE 
ENTIRE FAMILY

1986 Ralph Avenue 
Brooklyn, N.Y.
— 241-0606 —

IRWIN 
LUMBER CO. 

Ine.
FREE ADVICE — PROMPT 

SERVICE
Ūse Our Cash & Carry Plan
The Friendly Service 

Lumber Yard
1000 FRONT ST. 

[West of Uniondale Ave.J 
UNIONDALE

Call: 516 IV 1-8822
- ; 4*t*t*******t*t**rtl"l>

HERTZ 
RENT A CAR

j

■i
85 University 

Avenue 
Newark, N. J.

FOR FAST PROMPT 
SERVICE 
Call: 

201 621-7200

i

For The FINEST 
Of

Bakery Products

620 Commerce St.
Thornwood, N.Y.

— Call: 914 769-6999 —

į 
b

Engineering
ENGINE BLUE PRINTING 

Electronic Engine Baianeing
Competition & Engines Built 

Dynamometer Service 
Hemecharger Headąuarters 
Speed Eąuipment & Marine 
Engines — Chrysler, G.M. & 

Foreign Cars.
SPORTS CAR SPECIALTIES 

465 JERICHO TPKE.
MINEOLA, N.Y.

Call: 516-741-3588

*
f- 
I 
F

F 
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REMIS DEMETRI
MONUMENT 

COMPANY
WE HAVE THE 

FINEST 
OF 

MONUMENTS
69-31 Metropolitan Avė. 

Middle Village, L.I. 
Call: DA 6-0909

_ HAIRSTYLISTS
Specializing In Ali 

Beauty Services 
LATE NITE FRIDAY 

Corrective Hair Coloring 
Hair Styling

128 SHORE ROAD 
(Across Soundview Shop Center] 

PORT WASHINGTON 
516 PO 7-2047

;F
•■F

■F
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ACHILLE
VENDITTI COLLISION

Ine. and REPAIRS

; 
b 
b 
b 
b 
b
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
h i’ 
b 
b

722

Hair
Stylists

KINGS HIGHWAY
BROOKLYN, N.Y.

Late Nite Thurs & Fri.
----- Call: 998-7777------

ii

Covered Wagon
Ranch

Ine

į

b 
į 
b

JEWEL 
COSMETIC

Open Ali Year Round 
HAYRIDES 

SADDLE HORSES -PONIES i
i
b 
į
.b

FOR SALE — FOR HIRE 
& BOARDED

Veterans Memorial
Highway 

Happau'ge, L.I.
516 AN 5-2476

76
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b

ARMEL >

CO. Inc<

Z

r 
b 
b

r
i

EQUIPMENT j 

Gorp. | 
OFFICE FURNITURE ’ 

i 
Discounted Prices , 

IMMEDIATE DELIVERY' 
Huntington

Call: 516 - 427 - 6400

*******H******>*I***

at Valley Fair 
260 BERGEN TPKE. 

LITTLE FERRY, N.J. 
489-9550

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b
■

«t**OMrt*lt

i

RULAND
FUNERAL

HOME
For 

INTEGRITY 
DEPENDABIUTY 

& 
ETHICS

566 NEW NORTH OCEAN 
AVENUE

PATCHOGUE, L. L 
Call: [5161 GR 5-0098

LARSEN
RAKINO

CO.
Ine.

SAND & GRAVEL 5
Prompt Delivery i
BANK RUN CINDERS į 

BLUESTONE CEMENT PATIO ■.
BLOCKS TOP SOIL ’

FILL MASON MIX BRICKS !
TERRA COTTA i

Home Owners Special 
Pick-up & Save 

Swaim St. & Grand Blvd.
WESTBURY, L.I. 

516 ED 3-2326 — 334-5102

į 
i

WALTHERS

COMPLETE COLLISION
REPAIRS

PAINTING & COLOR 
MATCHING

Insurance, Estimates, Foreign
Car Specialists

PICK-UPf& DELIVERY
790 Marconi Blvd. ę 

Copiague
516 691-0758 \ \

'F 
■F 
■F 

F 
J 

F i i 
F 
F 
F 

;F 
F 
F
t

irn*******»«*******w» '■

AUTO BODY

Ace Welding 
and Reniais

BOILERS
Retubing and Repairing 

1912 Liberty Street 
Trenton, N.J.. 
609 EX 6-9019

******************■******>;

P e ace o n Earth...
Good Wiii Toward

Men —

732 Henry Si

Brooklyn, N. Y.

Auto
Wrecking
TOP PRICES 

PAID FOR YOUR CAR 
9 ACRES OF USED PARTS

Medford, L.I.
Peconic Avė.

[y2 mile Ea«t of Route 112]
' Call: 516 GR 5-2968

į

b

Ine.
Complete Body & Fender 

Service
COLLISION EXPERTS 

Specializing in Foreign Cars 
Fibergiass Bodies

Insurance Appraisals 
TOWING SERVICE 

OPEN 5/2 DAYS A WEEK 

5 WALNUT STREET
GltEAT NECK, L.I.

Call : 516 482-9692

f

1

n ****** ******_

THEO
HILLBRAND

INC
Funeral Home

d********************^

BERNARD
TILDEN

Photographers j
WEDDINGS BABIES

FOR BRAKES
CAR CONTROL 

EXPERTS

1

PORTRAITS COMMERCIAL, For Over 40 Years 
BRAKES, MUEFLERS 
WHEEL BALANCING 

Wheels Aligned 
Power Steering - Shock Absorbers 

All Makes A Modele 
All Foreign Cars 
BUDGET PLAN 

307 HEMPSTEAD TPKE 
WEST HEMPSTEAD 
Call: 516 IV 9-4366

For 
Integrity 

DependabiUty 
&

• Ethics
63-17 Woodhaven Blvd. 

Rego Park, L. I.
NE 9-5511

Natūrai Color & 
Black & White 

PASSPORTS AID PHOTOS 
MALHE WHILE YOU WAIT 
No Appvintment Neeessary 

9 Railroad Avenue 
Babylon, L.L 

516 MO 9-7109

Resina Automatic 
Maciūne 
Company 

572 SMITH 
BKL Y N BANK & TRUST

301

East

Road

i

Under the’ Direction of 
Mr. & Mrs. William Loper

i 
b
b

Call TR 5-6020

SUPPLY 
COMPANY
Complete Line of

Automotive 
Parts & Accessories

NEW & REBUILT PARTS
1947 N.Y. Avė.
Huntington, L. I.

CALL: 516 HA 7-3347

Bellė Crest 
Adult Home

TRUCKING 
CORP.

Fordham

RIVERHEAD 
AUTO HOSPITAL

Seasons Greetings!

Ine
J. J. BOLL

Ine.
Home Away From 

Home
On Benntifnl Shelter biand 
EXCELLENT FOOD, CARE & 

ACCOMMODATIONS
24

3630 QUAKER 
BRIDGE ROAD 

Trenton, N. J.
Bronx, N/

Call: 609 586-0700 757-3030

QUALITY COLLISION 
REPAIRS & PAINTING

AUTOS & TRUCKS 
24 HOUR T0WING 

INSURANCE APPRAISALS 
Gas A Electric Weldlng 

1187 EAST MAIN ST. 
RIVERHEAD, L I. 

516 727-1005

International 
Air Freight 
Specialists 

Kennedy International 
Airport

Jamaica 30. L.I. 
656-5810



Juokai

JOKŪBAS J. STUKAS

ANGELŲ KARALIENES PARAFUOS
MOTERŲ

DR. JUOZAS B. DIČPINIGA1TIS

Teisėjas kreipiasi į teisiamą-

D. KLINGA

Brooklyn, N. Y.

Tel. UL 8-7821.

Linksmų Šv. KalėdųDRUGS - PRESCRIPTIONS - COSMETICS

linki savo nariams ir sporto bičiuliams

BALTIC

JONAS BAČIANSKAS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

JUOZAS GARSZVA

M*

Afrikoje, didelės kaitros me
tu, prie upės kranto sėdi teis
tas ir žvelgia į vandenį. Nebe-

kMMM* tam. A. Petrauską ir tam. Vyt Pikturną, drauguos nares, 
titanas PraacHkonus, Darbininko redakciją ir administraciją, visus 
p&rapiečius bei draugus, linkėdama visiems gausios Dievo palaimos.

Miuncheno moksleiviui buvo 
duotas atsakyti šitoks Uausi-

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

— Atlefeltite, pone mokyto
jau. Aš K tegalėjau eiti mo
kyklon, kol mama nesulopė 
mano tradicijos.

Žmona išmetinėja vyrai:
— žinau viską. Policininkas 

rado tave ketvirtą valandą ry
to apsikabinusį stulpą.

— Tik jau, mieloji, nepavy
dėk stulpui!

Kirpėjas klijentui:
—: Man atrodo, kad aš sku

tu tamstą jau ne pirmą kartą.
Klijentas: -
— Jūs klystate, šie randai 

automobilio nelaimės rezulta-

UNKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Afieeoje savo prakalbų WL' 
dMurchillis taip paaiškino skir
tumą tarp dviejų sąvokų: “Ka- 
pttaitamas — tai nelygus turte

— Jūs per savaitę septynis 
kartus įsilaužėte į butus.

— Ką gi darysi — dirbu be 
poilsio dienų...

Motina užtinka 5 metų sūne
lį smaguriaujantį iš medaus 
puodynės.

— Jonuk, to aš iš tavęs tik
rai nesitikėjau.

— Taip pat ir aš. Maniau, 
kad mamytė taip greitai nesu
grįš!.

Tnčtajo Osdmo Šv. Kazimiero provincijos visiem <Kd&ai 
gerk kunigam, direktoriam, kongregacijų tarybų nariam, 
vėcto tretininkėm k tretininkam šrdmgiattsi Šv. Kalėdų 
jVfiinmni ir geriausi linkėjimai.

ana&džnM linkėjimus siunčiu mano vadovaujamos radijo valandai 
kjausytopm, rėmėjam, bičiuliam ir bendradarbiam, visiem linkėda
mas skaidraus Kalėdų džiaugsmo, o brangiai Tėvų žemei - Lietuvai 
pririhdti vėl laisvai ir nepriklausomai.

Taq^ dviejų garsių
Kompozitorius Feliksas Men- 

delsonas buvo žinomo filosofo 
vaikaitis. Felikso tėvas juokau
davo: . ;

— Kas gi aš iš tikrųjų esu? 
Kai buvau jaunas, visi mane va
dindavo filosofo Mendelsono

441 Grabam Avė. (bet Rkhardson & Frost St) Brooklyn, N. Y. 
Tel. STagg 2-2540

— Daktare, — skundžiasi pa
cientas, — praeitą naktį visiš
kai negalėjau miegoti. Taip 
man buvo šalta, taip krėtė 
šiurpulys...

— O ar kaleno dantys?
— Negalėčiau pasakyti, nes 

nakčiai juos buvau išsiėmęs.

•— Mano sesuo nutraukė 
draugystę su savo sužadėtiniu, 
nes jis turi daug ydų.

— Tad jam grąžino žiedą ir 
dovanas?

— Girdėjau, kad gavai dar
bą burmistro raštinėje. Kaip 
viskas atrodo?.

— Labai gerai, nes sėdžiu 
prie pat lango.

Pacientas psichiatrui:
—" Esu susinervinęs. Mano 

žmona kalba miegodama.
' — O ką ji sako?

— Vis kartoja: “Ne, Karoli, 
ne!”

— Tai nieko baisaus.
— Kaip tai? Juk mano var

das Vilhelmas!
— Sakau, kad nieko baisaus, 

kol ji sako “ne”.

— Iš ligoninės sugrįžęs vyras 
skundžiasi:

— Ligoninėj išbuvau tik dvi 
savaites ir už tai turėjau su
mokėti virš 1000 dolerių.

Draugas irgi pasipiktino:
— Tai tikrai brangu! Už to

kią sumą būtum galėjęs sirgti 
bent keletą mėnesių.

Kandą švenčių praga tetiktos visus New Torto tpyltakhi 
Matetite ypatingai Utinvią Radto Klubo nutes» 

“1 stela BSteto” tetejat k klausytoj

Sūnaus sveikata
Pas gydytoją psichiatrą įei

na moteris.
— Susirūpinau savo sūnaus 

sveikata, — sako ji. — Jis per 
dienas sėdi ant smėlio ir kepa 
bandeles.'' .

— Automatu gatvėje. Tada 
nieko nereikėtų dirbt, o tik pri- 
imu pailgai.

— Kas gi būtų galėjęs paim-’ 
ti jaes? Trumparegis? Bet 
trumparege nebūtų jų pama
tęs. ToiiaregĖ? Bet jis taip to
li mato, ir akiniai jam nerei- 
kategl Vadinas, akiniai turi 
būti čia pat.

Tada jte čiuptelėjo už savo 
nosies viršaus.

Woodhaven, N. Y.
Tel 848-7240 

MMtetoteMMMMiuntotoMMiteMKMm

PETRAS PAGOJUS
102-34 ftlst Avenue Rjchznond Hill, N. Y.

TeL VI 7-1288

337 Union Avenue Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 4-1232

— Ne. Dovanos buvo 
priekaištų.

Formica Smktopt — Ahentions
AUGUST VILENISKiS VIrginia 7-5760 

RichmondHill, N. Y.

1332 Hafcey Street Brooklyn 27, N.Y.
TeL: HY1-9156

— Gali tamsta dasęrtiėti, 
kad ten, kur yra krokodilų, te- 
gali būti ryklių.

mas:
— Kuo tu norėtum būti? 
Moksleivis atsakė:

Tte. KĘSTUTIS-MARLIA BUTKUS.
Trečiojo Ordino Provincijolas Komis.

(ARMAKAUSKAS) 
■te IfoteuMka KopiyCta

Brooklyn, N. Y.
TeL EYergreen 7-4335

— Ką tu darytum, jei staiga 
pasijustom esąs milijonierius?

— Liepčiau parkuose ant vi
sų suolų įtaisyti pagalves.

— Ach, t«, latre! Ir vėl tave 
nutvėriau mano obelyje. Jei ži
nočiau; kdr tavo tėvas, tai vis- iškęsdamas kreipiasi į vietinį: 
ką apie tave jam pasakyčiau. — Ar šioje upėje yra ryk-

— Poniili, jis įlipo į sodo 
kampe esanti kriaušių medį. '

— Tai visiškai suprantama, 
— atsakęs poetas. — Juk šalį 
valdyti žymiai lengviau, negu 
moterį.

Protingas trumparegis
Išsiblaškęs filosofas pasige

do akinių. Tai jis pradėjo svars
tyti šitaip:

Ne, nėra. 
Ar esi tikras? 
Visiškai tikras.

— Neseniai buvai kurčias, o 
dabar elgetauji kaip neregys. 
Tai kuri tavo tikroji nelaimė?

— Matot, ponuli, vienodu
mas įkyrėjo ir publikai.

Turistas nusirengia ir Šėta į 
vandenį. Jr vėl neramiai su
šunka:

95-09 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y.
VI 6-7405

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Švenčių 

ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau

gams ir pažįstamiems linki

Grožio saliooe kfijentė krei
piasi | merginą prašydama B- 

Batsiuvis paklausė filosofą: plauti galvą. Netrukus ji su-
— Ar tu pats naudojies tais šunka:

patarimais, kuriuos duodi ki
tiem? nešvarios!

— Ne, — atšovė filosofas.
Ar gi tu neštoji visus batus, ku- - esate pirmoji, kuriai šiandien 
riuos kitiem pasiuvi? plausiu galvą.

Kas lengviau? -
Garsusis anglų poetas Milto- 

nas kartą buvęs paklaustas: .
— Ar nežinote, kodėl kara

lius gali karūnuotis būdamas 
keturiolikos metų, o vesti su
laukęs aštuoniolikos?

Skotų mokytojas vargais ne
galais išaiškino savo klasei žo
džio “tradicija” reikšmę. Esą, 
tradicija fn tai, ką mūsų tė
vai yra B savo tėvų paveldėję 
ir perieidžU savo vaikam.

LABKNKMD N ANAI
ALBKRT J. BALTON, Uctesed Manager 
sud Mest Broe^yu H, N. *

Kariuomenės sveikatos in
spektorius, - aplankydamas ka
riuomenės- dalinį, klausia kari
ninko:

— Ką jūs darote, kad neuž- 
sikrėstumėVnuo vandens?

— Pirmiausia mes jį isviri- 
nam, — atkakę karininkas.

— Gerai.’
— Paskui mes filtruojame.
—Labai gerai.
— Pagaliau saugumo sume

timais mesgeriame alų.

—- Be reikalo jūs jaudinatės. 
Jūsų sūnus visai normalus.

— Ir aš taip manau, bet jo 
žmona man sako, kad ji neiš
tvers ir skirsis...

Viena motina rašo mokyto* 
jui: “Mano sūnelis yra MM 
jautrus ir prašau jo nebausti. 
Jei pasitaikytų, kad jis teklau
sytų, tai kirskite į ausį greta 
sėdinėtom berniukui Mano sū
neliui tai įvarys tokią batef,- 
kad jis sėdės kaip avitete”.

Linksmų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

JOSEPH VASTCNAS
REAL ESTATE &. INSURANCE 

Notary Public
Mortgages Bought and Sold — Ali Kinds of Business

Pasikalbėjimas su gydytoju
Psichiatras tikrina pacientą.
— Kiek katė turi ausų? — 

klausia jis.
— Dvi.
— Kiek letenėlių?
— Keturias.
— O uodegą ar turi?
— Kvaily, ar tū nematei ka

tės, ar ką! — sušunka uebeiš- 
kentęs pacientas.
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Vokiečių kariuomenės dalinys pirmojo pasaulinio karo metu Kaune prie “Soboro” — Įgulos 
bažžnyčios. Vokiečių okupacijos metu buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybės atstatymas.

TAIP KĖLĖSI LIETUVA
Pasitikdami Lietuvos nepriklausomy

bes 50 mėty sukaktį, čia spausdiname 

kelis vaizdus iŠ amj kovos laiku

Lietuvos kariuomenės Kauno Įgulos iškilm inga priesaika 1919 gegužės 112 d. rotušės

Iškilmingos kareivio Prano Eimučio laidotuvės 
Kaune. Jis žuvo nuo vokiečio kulkos 1919 kovo 
18, begindamas Jungtinių Amerikos Valstybių 
misiją, kuri buvo atvykusi j Kauną.

Pirmasis Kauno karo muziejus

Savanoriai pietauja prie lauko virtuvės

Santarvės misijos nariai nepriklausomybės kovų metu apžiūri Kauno aerodromą Amerikos misija Lietuvoje Lietuvos valstybės atstatymo pradžioje

tilto.Manifestarija Kaune 1919 m., Anglijai pripažinus de facto Lietuvos valstybę. Kauno karo mokyklos priesaika 1919 m. gegužės 11 d.


