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Visam pasauly gieda vaikai ir suaugę “Tyli naktis, šventa naktis”

ANOMIS DIENOMIS išėjo ciesoriaus Augusio įsakymas surašyti visus 
žmones. Tas pirmasis surašymas įvyko, kai Siriją valdė Kirinas. Visi ėjo įsira
šydinti, kiekvienas į savo miestą. Ir Juozapas iš Galilėjos Nazareto nuvyko i 
Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo iš Dovydo giminės. 
Nuvyko įsirašydinti drauge su sau pažadėta moterimi Marija, kuri buvo nėš
čia. Ten besant, atėjo jai metas gimdyti. Pagimdė savo pirmagimį sūnų ir 
paguldė prakarte, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

Toje apylinkėje buvo piemenų, kurie gyveno laukuose ir naktimis sau
gojo savo bandas. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir Dievo spindesys ap
gaubė juos savo šviesa. Labai išsigando. Angelas jiems tarė: "Nebijokite! 
Skelbiu jums naujieną, džiugią visai tautai. Šiandien Dovydo mieste gimė 
jums Išganytojas, kuris yra Kristus, Viešpats. Tai bus jums ženklas: rasite kū
dikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą prakarte." Staiga prie angelo prisijun
gė eilės dangiškų būtybių, kurios šlovino Dievą ir sakė: "Garbė Dievui aukšty
bėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!"

Nazarete dar ir dabar tebėra tas pats šulinys, kur Marija nešdavo vandeni savo šeimai. Ir dabar žmones vandeni nesą tuo pačiu papro
čiu. kaip ir seniau, šulinys vadinamas Šv. Marijos vardu.

1818, pora dienų prieš Ka
lėdas, jaunas. 26 metu amžiaus, 
kunigas Joseph Mohr mažame 
Austrijos bažnytkaimyje sukū
rė pasauliui gražiausią kalėdi
nę giesmę — “Tyli naktis . . .” 
Jo draugas, kaimo mokytojas ir 
vargonininkas Franz Gruber 
sukomponavo giesmei gaidas ir 
prieš Bernelių mišias, Kalėdų 
vidurnaktį, jiedu sugiedojo tą 
giesmę bažnyčioje. Daugeliu pa
saulio kalbų, visur — kur tik 
gyvena krikščionys, kasmet Ka
lėdų metu milijonai tikinčiųjų 
sutartinai gieda “Tyli naktis.“ 
Tik ne visi žino, kad ši gies
mė buvo sukurta lygiai prieš 
150 metų ir vėliau keturi tiro
liečio batsiuvio vaikai ją išnešė 
į platųjį pasaulį. Giesmė išvers
ta į 97 pasaulio kalbas.

Sibiro Vorkutoje, komunistų 
koncentracijos stovykloje, su 
lietuviais, latviais, lenkais, *Qk- ' 
rainiečiais, vokiečiais pats kar
tu išgyvenęs septynerių metų 
nelaisvę, 1955 sugrįžęs lais
vėn, austras dr. R. Spann 
“Der Volksbotte" laikrašty ap
rašė 1950 metų Berneliu mišias, 
pranciškono lietuvio A.P. pa
mokslą, kalėdines giesmes: 
“ .. .tėvas A. P. šneka, šneka 
ugningai ir ragina laikytis ir 
sekti tą žvaigždę, kuri suspindė
jo virš Betliejaus ir neseniai 
sušvito mūsų širdyse. Klauso
mės kvapą užčiaupę. Nors už 
lango dūksta ir kaukia ledinės 
Sibiro vėtros, bet mūsų sielose 
taip ramu ramu, net gera. Iš
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mūsų lūpų ir širdžių išsiveržia 
įvairiomis kalbomis kalėdinės 
giesmės. Jos skamba galingai. 
Tyli naktis, šventa naktis . . . 
Melodija ir žodžiai perskrodžia 
mūsų sielas, pasakojimai virsta 
tikrove . . „Su paskutiniais gies
mės žodžiais pajuntame trium
fą ir pergalę. Linksma viltis ir 
paguodžianti tiesa: Kristus yra 
čia, yra su mumis!"

Vietname jaunų amerikiečių 
karių balsai, giedodami šią gies
me. perskrodžia tyla, kada ap
rimsta karo laikas.

Chicagoje seselės vienuolės, 
Vermonto valstijoje, Equinox 
kalnuose vienuoliai kartūzai, 
dargi Putnamo lietuvaičių se
selių sodybos visi gyventojai sa
vo Betliejaus prakartėlės vizi
tą užbaigia su muzikalia, malo
nia “Tyliąja naktimi...“

Hallein kaime, Austrijoje, 
uniformuoti muzikantai ir kai
miečiai su degančiomis žvakė
mis rankose, susirinkę prie 
Franz Gruber kapo, ilgesingai 
perduoda “Stille Nacht".

Nsw Yorke filharmonija Ka
lėdų šventės simfonini koncer
tą uždaro su tyliai raminančiais 
giesmės “Tyli naktis" tonais.

San Francisco, Californijoje. 
policininkas, gatvėse bepatru- 
liuodamas, nugirsta iš smuk
lės išeinančius linksmus pilie
čius. niūniuojančius “Tyli nak
tis".

Meksikoje ne vienas ameri
kietis turistas, nemokąs ispaniš
kai. • betarpiškai atpažįsta vai
kų giedamą giesme “Noche 
silentiosa".

Milwaukee, Wisc., Šv. Roži
nio bažnyčios choras. Magdale
nos Gruber (kompozitoriaus 
F Gruberio giminaitės) veda
mas. sugieda šią giesmę su di
desniu įsijautimu negu papras
tai.

(nukelta i 10 psl.)

Kaltė ir atleidimas
Nusileido šventa Kalėdų nak

tis ir sparnais uždengė visą že
mę. Tiesa, tie sparnai juodi, 
bet nusagstyti žvaigždėm. Po 
jais miela žmogui jausti dan
gišką apsaugą savo baimėje ir 
nerime. Po Kalėdų nakties spar
nais pridusta žmogaus pavojin
giausios aistros — pyktis, kerš
tas, neapykanta. Karų frontuo
se sustabdomos kautynės. Duo
dama valandėlė laiko gyti žaiz
dom.

Bet kaip suspės užgyti 
per valandėlę, jeigu buvo atver
tos per tūkstančius metų? Pir
mas konfliktas įvyko tarp žmo
gaus ir Dievo tolimoj praeity. 
Ten nebuvo kraujo, bet taikos 
principas visgi buvo giliai pa
žeistas. Žmogus neklusnumu pa
sišiaušė prieš Kūrėją, ir liko 
perblokštas menkybėm

Po to sekė brolių, Kaino ir 
Abelio, dvikova. Kraujo srovė 
ėmė tekėti prie uždaryto rojaus 
angos. Ji skubiai platėjo ir gi
lėjo, kol pagaliau išaugo į siau
bią upę. Praeities knygos pri
pildytos skaičiais bei vardais, 
kurie liudija karus. Už pralie
tą kraują valdovai įsigijo aukso 
vainikus ir įsiamžino save raš
tuose. Ką jie pasiekė, ką jie ap
gynė, tolimesnėje laiko žvalgoj 
atrodo niekas. Kraujo upė. pra
sidėjusi prie rojaus angos, yra 
žmonijos gėda.

Kaip miela, kad ją gailestin
gai uždengia Kalėdų • naktis 
žvaigždėtais sparnais! Kristaus 
gimimu prasideda visuotinės 
taikos metai. Jis apima ir pradi
ni žmogaus konfliktą su Dievu, 
ir pirmųjų brolių dvikovą, ir 
biblines žiaurybes. Dieviškos 
taikos metas įjungia savin Alek
sandro Didžiojo siautėjimus. Ce
zario kruvinus žygius, Gžengis- 
kano kerštą. Hitlerio pamišimą. 
Stalino sadizmą ir Vietname 
tragediją. Dievo taika yra visuo
tinė, apimanti praeities ir atei
ties amžius. Kalėdų nakties 
žvaigždėti sparnai neša dangaus 
atleidimą ir viltį. Šventasis Tė
vas, kalbėdamas Jungtinių Tau
tu rūmuose New Yorke. šau
kė‘‘Niekad daugiau karo!" Bet 
žmonės tebelieja kraują net ke
liuose kontinentuose. Dar blo
giau — kalbama apie visišką sa
vęs sunaikinimą atominiais į- 
nagiais. Kokia tai gėda civili
zuotam žmogui! šiuo metu, kai 
jo sugebėjimai daryti blogį to
bulėja, mūsų brangiausia pa
guoda lieka Kalėdų naktis.

Nakties prasmė
Yra buvę žmonių, kurie klau

sė. kodėl Kristus gimė naktį. 
Gal diena su pilnu saulės žėrė
jimu būtų tinkamesnė gimi
mui. To, kuris yra pasaulio švie

Po nakties sparnais
TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.

sa. Gal ir taip. Bet naktis turi 
savo gilių prasmių, ir ji labiau 
patiko Dievui, nužengiant į pa
saulį.

Nakties žvilgsnis yra paslap
tingesnis, kaip dienos. Dieną, 
nors ji būtų šviesiausia, mes 
nieko kito nematome, kaip sau
lę’ ir tuščią erdvę. Naktis yra 
turtinga atviromis saulėmis. Mi- 
liardai dangaus kūnų, nepalygi
namai didesnių už saulę, pri
pildo visą dangaus tuštumą, ir 
ji tampa pilnuma. Naktis mąs
tančiam žmogui yra lyg dieviš
ka anga, atverianti visatos pa
slaptis. Astronomai po nakties 
dangum pasijunta priblokšti ne
įspėjamų slėpinių, poetai su
jaudinti neišreiškiamų emocijų, 
šventieji pakelti dangiškon eks
tazėm Tai ar šis turtingas pas
laptingumas netiko Kristaus ke
lionei į žemę?

KAIP GARBINSIM GIMUSI DIEVĄ
STASYS YLA

Visi esam šeimos vaikai, nors 
ne visi šeimos tėvai. Kas yra 
meilės kalba, rodos, visi jau
čiam, bet kas yra pati meilė — 
lieka paslaptis. Kalėdos kalba 
apie tą paslaptį, kuri priklauso 
Dievui. Ar ne Jis, Meilė, su
kūrė žmogų pagal savo paveiks
lą? Ar ne Meilė leido gimti mū
sų tarpe pačiam Dievui?

Gimimo paslaptis, kaip ir mei
lės, taip pat priklauso Dievui. 
Teologija mums sako, kad am
žinasis Žodis gimė iš Tėvo: gi
mė praamžinu pažinimu ir mei
le. Iš Tėvo ir Sūnaus tuo pačiu 
pažinimo ir meilės keliu kilo 
ir Šventoji Dvasia. Gimdantis 
pradas slypi tat pačioje Dievo 
prigimtyje ir jis išsiskleidžia ne 
vien meile, bet ir pažinimu.

Meilę mes priimam be svyra
vimų ir tai laikom natūraliu 
dalyku gal dėl to. kad ji įdieg
ta mūsų. Dievo paveikslų, pri
gimtim Sunkiau mums suvokti 
pažinimą, kaip gimdantį pradą, 
nebent ir jį suprastume natūra
liai. Ir Adomas, prieš sulauk
damas sūnaus, “pažino moterį“ 
— Ievą. Tačiau Ieva, pagimdžiu
si pirmgimį. kalbėjo: “Gavau 
žmogų per Dievą" (Prdž. 4.1).

Dievas ligi Kristaus atėjimo 
buvo žinomas tik Kūrėjas, ne 
Gimdytojas. Kad jis yra Tė
vas ir Sūnus, ir šventoji Dva
sia nebuvo žinoma nei pirmie
siems. nei tolimesniems tėvams.

Naktis yra baugesnė už die
na. Diena su daugel darbų 
ramina, naktis kelia nerimą, 
žvaigždžių kalba veikia širdį gi
liau. kaip debesų slinktis. Pri- 
temęs dangus garsiau šaukia 
žmogų maldom kaip saulėtas vi
dudienis. Vienuoliai bei atsisky
rėliai visuomet trumpino savo 
miegą ir ilgino budėjimus. Ma
tant Dievo kūrybos darbą 
žvaigždynuose, kyla baiminga 
pagarba Kūrėjui. Tai ar ta rim
ties, pagarbos ir ilgesio nuo
taika nėra prasminga Kristaus 
atėjimo palydovė?

Naktis labiau išreiškia viltį 
bei ramybę, kaip diena. Nors 
naktis būtų ir bežvaigždė, žmo
gus tikisi sulaukti aušros. Jis 
eina poilsio, kad atgaivintu jė
gas naujam darbui. Prieš poil
sį svarsto ateinančios dienos 
triūsą. Miegu žmogus tartum

Net ir po Kristaus daugeliui 
žmonių Dievas lieka Pasaulio 
Architektas, bet ne Atnaujinto
jas. Ar Kristaus įsikūnijimu ne
įvyko esminė atmaina? Ar Die
vo paveikslas žmogaus būtyje 
nepasikeitė Dievu tikrove?

Šiai tikrovei suvokti Kris
tus būtų centrinis asmuo. “Atė
jęs jis skelbė ramybe jums, to
li buvusiems, ir ramybe tiems, 
kurie buvo arti: nes per jį mes 
turime priėjimą prie Tėvo, vie
ni ir kiti vienoje Dvasioje“ 
(Efez. 2,17i. "Dievas norėjo ja
me i Kristuje' vėl visa suderin
ti žemėje ir dangu je" i Kolos. 
1. 20>.

šio derinio žmonija seniai 
lauke, nes apie tai kalbėjo eilė 
pranašų. Laukta Kūdikio ir jis 
sutiktas su meile. Kas kūdikio 
nelaukia, kas jam nesišypso-? Jo 
gimimo faktą greičiau priėmė ir 
pagoniškasis pasaulis, kaip da
bar ji gana noriai priima ir biz
nio pasaulis. Daug sunkiau bu
vo Taršo Pauliui pralaužti grai
ku galvas velykiniam faktui, 
kaip ir dabar sunku Kristaus 
tiesai prasiveržti i daugelio tau
tų areopagus. Nors tas pats 
Kristus kūdikis ar subrendęs 
vyras, nors ta pati jo misija 
atgimdyti, atpirkti pasauli, ta
čiau ne ta pati buvo ir tebėra 
žmogaus ir pasaulio reakcija.

(nukelta i 12 psl ) 

grįžta i Dievą. Pasaulis jo ne- 
begundo. aistros nebeengia—jis 
yra pilnai Dievo rankose. Daug 
teisių žmonių pasaulyje užmer
kia miegui akis su ta pačia ra
mybe. kaip ir mirčiai. Bet jie 
žino, jog tas užsnūdis reiškia 
atbudimą naujoj aušroj. Tai ar 
viltis bei ramybė nėra tinkamos 
žvaigždės Kristaus keliui nu
šviesti pas mus?

Mūsų nerimas
šios ir panašios mintys bei 

jausmai gal atbus daugely šir
džių Kristaus gimimo šventėje, 
bet ką tu, mielas lietuvi, jausi 
po Kalėdų nakties sparnais ? 
Mes linkime vieni kitiems ra
mybės. Tai būtina ir šventa. 
Tačiau kaip toji ramybė gali 
perimti mus, jeigu toks baisus 
nerimas aplink? Gal ne visi tai 
jaučiame, nors turėtume jausti.

Nerimą kelia lietuvių tauta 
mirties pavojuje. Mes vis tebeti
kime jos dvasiniu gyvastingu
mu ir miklumu išnirt iš mir
ties spąstų. Mes vis vaizduoja
mės ją laisvą pasaulio tautų šei
moj. Tai mūsų kultūrinio triū
so prasmė ir akstinas. Bet kas 
gali užmerkti akis žiauriai tik
rovei? Mūsų siaubui užtenka to 
vieno fakto, kad mažytė Lietu
va jau nebeturi ribų, kurios sau
gotu ją nuo svetimų tautų ant
plūdžio. Nūnai nebekalbama 
apie masines keliones svetur. 
Naikinimo metodai pakeisti — 
iš svetur atkeliauja Lietuvos 
žemėn masės. Ar įmanoma įspė
ti, kiek svetimo elemento bus 
rytoj, po metų ar po dešimtme
čio? Kaip galima šviesiai kal
bėti apie tautinės kultūros iš
saugojimą bei ugdymą tokiose 
aplinkybėse?

Nerimą kelią ir dvasinė lie
tuviu tautos dalia. Krikščiony
bė. atėjusi vėlai sunkiu bei 
kruvinu keliu. įvedė Lietuva į 
Europos kultūringu tautu šeimą 
pilnateisiu nariu Kiisščiony- 
bės poveiky pakilo apsvieta. su
klestėjo menas, religinis gyve
nimas įgijo savita atspalvi ir ta
po tautinės kultūros neatskiria
ma dalis. Bet staiga visa tai pra
dėta niekinti. Ta paniekos ban
ga nekilo iš pačios tautos. Ji at- 
siveržė iš Rytu komunistinio 
siautulio pavidalu Pirmiausia 
užkliudyta, aišku, religija bei 
jos paminklai Užtenka pažvelg
ti i Vilnių. kad širdis apsipiltu 
krauju Komunistai isprof ana
vo net 28 bažnyčias - žymius 
kultūrinius paminklus 1 ta skai
čių įeina ir pati Vilniaus kated
ra. visu Lietuvos bažnyčių mo
tina Iš jos išgabenta vieninte
lio tautos šventojo. Kazimiero, 
palaikai Koks tai žiaurumas'

(nukelta i 12 psl )
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TYLI NAKTIS, ŠVENTA NAKTIS

Elizabeth, N. J.

į

’ istorija.
S vŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

kunigai

apylinkes per Kalėdas ir pagerbia kun. Joseph Mohr, kuris sukūrė garsią
ją Kalėdų giesmę “Tyli naktis, šventa naktis'’. Joseph Mohr šiame kaime
lyje mirė 1848 m.

Mielas Kūdikis garbanotuo- yra žinoma.

ŠV. PETRO 
lietuvių parapijos kunigai nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius 

ir rėmėjus linkėdami linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

fartefem Gimimu

Rt. Rev. Msgr. J. BALKONAS, klebonas 
Kun. P. BULOVAS . 
Kun. J. PAKALNIiKlš * 
Kun. P. LĖKĖSISt emeritus

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJA

Maspeth, N. Y.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukite 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. JONAS J. SCHARNUŠ, 
Kun. P. TOTORAITIS 

Rt. Revi Msgr. I. KELMELIS 
klebonas emeritus

ŠV. TREJYBES PARAPIJA 

Nevrark, N. J.

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

Rt. Rev. Msgr. M. G. KEMEŽIS 
Kun. J. PRAGULBICKAS 

Kun. A. MATULIS

■ Juodgalvė sniegena *
Kartą Erk viename Vienos 

viešbutyje nugirdo kažką švil
paujant “Tylios nakties” melo
diją. Ta& “kažkas” buvo viešbu
čio savininko mylimas paukšte
lis — juodgalvė sniegena. Su- ' 
žinojo, kad jis anksčiau pri- ; 
klausė Šv. Petro abatijos vie- ’ 
nam choro berniukui. Erk nu- ' 
skubėjo vienuolyno mokyklon 
ir ten rado berniuką, kuris va
dinosi Fęlix Gruber — kompo
zitoriaus sūnus. Anas vaikinu
kas išmokė tą paukštį savo tė
vo “dangiškąją giesmę”.

Po kiek laiko Erk, nuodug
niai pasikalbėjęs su kompozito
rium ir ištyręs reikalą, impe
ratoriui pasiuntė originalų teks
tą ir autoriaus tapatybę. Po 
I-jo pasaulinio karo “našlaitę 
giesmę” pamilo ir įsisavino — 
adoptavo visas krikščioniškas 
pasaulis. Ji pasiliko iki šiai die
nai kaip originalus Kalėdų ženk
las.
Prisimenamos 1818 Kalėdos

Kun. J. Mohr mirė 1848 ir 
buvo palaidotas Wagrerein kai
me, prie Salzburgo; gi kom
pozitorius F. Gruber — 1863. ‘ 
Šv. Mikalojaus bažnytėlė dėl < 
pavojingo ir blogo jos stovio ‘ 
buvo nugriauta. F. Gruber pa- ‘ 
rapijos bažnyčia Hallein II-jo = 
pasaulinio karo metu buvo su- 
bombarduota. Tačiau kiekvieną ; 
Kūčių vakarą anų — 1818 Ka
lėdų džiaugsmas ir žavumas 
ten prie Gruber kapo — yra at- • 
naujinamas. . •

Giesmę kūrė nuolankios širdys
Dievo apvaizda pagelbėjo su

kurti tą nuostabią giesmę. Dan
gaus žvaigždės, sniegas ir nak
ties ramybė, kun. Mobr įkvėpė 
parašyti žodžius. Pelė sugadino 
vargonus, kad negrotų ir tokiu 
būdu sudarė ypatingas* priežas
tis giesmės istorijai. Dargi iš
mokyta juodgalvė sniegena im
peratoriaus . tyrinėtoją nuvedė 
pas giesmės kompozitorių. Ta
čiau vienas iš svarbiausių “Ty- 

veiksnių buvo

-

Šv. Kalėdų it Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius

Kun. JUOZAS ALEKSIONAS, klebonas 
Kun. VLADAS BUDRECKAS 

Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS 
Kun. NORBERTAS PAKALNIS 

klebonas emeritus

APREIŠKIMO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas

Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA

C ’ Brooklyn, N. Y.
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Jos paprasta grožybė

Laisvojo pasaulio šalyse — 
Europoje, Amerikoje, Australi- 
joje . lietuvių mažamečiai vai
kučiai prie puošnios Kalėdų eg
lutės jausmingai šią giesmę 
sugieda ar padeklamuoja.

Kalėdų švenčių išvakarėse 
laikas nuo laiko išgirsi šią dar
nią melodiją per radiją bei te
leviziją.

Kas yra tas paslaptingas 
“kažkas”, kuris padarė šią gies
mę tokią mielą, kad ji laimėjo 
“pirmą vietą” tarp visų kalėdi
nių giesmių? Ar tai nėra jos 
paprasta grožybė, kuri “užu šir
dies tveria?”
Lopšinė Kūdikiui Kristui

Štai “Tylios nakties” tikroji 
. 1818, kelios dienos 

prieš Kūčias, Austrijoje, neto
li Salzburgo, tas jaunas, šio ra
šinio pradžioje minėtas kuni
gas Joseph Mohr ką tik Al
pių kalnuose, neturtingoje šei- 

| moję buvo pakrikštijęs nauja-

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

Rt. Rėv. Msgr. JONAS A. KUČINGIS
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS

Les Angeles, Calif.

Linksmų Šv. Kalėdų ir
Naujų Metų

linkiu visiems parapijiečiams

R+.Rev.Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Philadelphia, Pa.

kad vargonų dumples pragrau
žė pelė ir todėl nebuvo gali
ma jais groti.

Vargonininkas Gruber jau 
grojo savo naują giesmę su
taisytais vargonais. Meistras 
susidomėjo ir Įsidėmėjo tą melo
diją, prieš išvykdamas Į savo 
gimtąjį kaimą Tirolyje, iš čia — 
Į Šveicariją ir į kitas Vokieti
jos šalis.

Nei Gruber, nei Mohr nega
lėjo nujausti, kad jie vieną gra
žiausių krikščionių giesmių iš
kėlė iš lopšio. Jie taip pat ne
galėjo žinoti, kad keturi vaikai 
jų giesmę greit išneš į platųjį 
pasauli.
'/Kvartetas"

Keturi tiroliečio batsiuvio 
Strasser vaikai iš Želi kaimo 
Tirolyje tą giesmę išmoko iš 
Mauracher. Paskui šis '“kvarte
tas” iškeliavo į Leipzigo mugę 
giedoti (1832). Jo tėvai ten 
keliaudavo prekiaut odų dirbi
niais. Visi žavėjosi ta giesme. 
“Kvartetas” buvo pakviestas Į

gimį kūdikį. Jam grįžtant į savo koncertų salę, kur jo klausėsi . ,
Šv. Mikalojaus, Obendorfo, baž- Saksonijos karalius. Po to gies- Uos .
nytkaimį, sniegu nuklotas ir su- mė pasiekė Berlyną, kur ji ta- Kūdikėlis Kristus ir nuo-

riamai buvo priskirta didžiajam lankaus, nežymaus bažhytkai-šalęs slėnis atrodė kaip milži
niška Kalėdų eglutė su tūkstan
čiais siūbuojančių žvakelių__

Pro nakties tamsumą spindė
jo žvaigždės, o mėnulis sidab
rino sniegą. Viešpatavo ramy- 

. bė, tik sniegas girgždėjo po ku
nigo Mohr kojomis. Gamtos 
grožybė ir ateinančių Kalėdų 
nuotaika jį įkvėpė rašyti.

“Tylioji naktis, šventoji nak
tis!

Visi miega, tik vientulystėje 
x budi

Jauki, švenčiausioji Pora ...

mio kunigėlio bei skurdaus mo
kytojo širdys. i
O kaip Lietuvoj?

“Tylios nakties” giesmės is- į 
torija spaudoje yra perteikia- ; 
ma įvairiais literatūrinių ir me- :

Joseph Haydn.
"Autorius nežinomas"

“Tyli naktis” nesulaikomai 
plito visoje Europoje. Giesmy
nuose pažymėjo: “Autorius ne
žinomas.”

Imperatorius Fridrikas Vii- •
helmas 1854 paskyrė Ludwig ninR temų variantais. 
Erk ištirti tos giesmės kilmę. 
Perkeliavęs Vokietijos ir Aus
trijos šalis, teiravęsis pas kai
miečius ir bažnyčios choruose, 
Erk nieko nesužinojo, išskyrus,

Lietuvą ši visuotinė krikščio < 
nių giesmė yra pasiekusi grei- ; ! 
čiausiai su Kalėdų eglute ir jų = 
papročiais apie 1908 metus. Pla- \

Nuoširdžiai sveikinu irisus -parapijiečius,
- ‘‘ sulaukus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

Kun. BRUNO KRUZAS

ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

ŠV. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. JURGIS GURINSKAŠ. klebonas 
Kun. ANTANAS KARDAS

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

New York, N. Y.

visiems parapijiečiams

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas 
Kun. A. GRIGAITIS

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS, emeritus

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Amsterdam, N. Y.
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se plaukuose
Miega dangiškoj ramybėj ..”
Grįžęs klebonijon, kun. Mohr 

sukūrė šešias eilutes, o ryto
jaus dieną nuskubėjo į greti
mą Arnsdorfo kaimą, kur gyve
no jo draugas jau minėtas

So. Boston, Mass.

Kun. ANTANAS BALTRUSHUNAS, 
Kun. ALBINAS JANIŪNAS 
Kun. JUOZAS SVIRSKAS

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun; PETRAS SHAKALIS, klebonas 
Kun. JONAS BERNATONIS

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA

Lavvrencc, Mass.

Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 
ir Darbininko skaitytojams lihki

Kun. V. SVIRNELIS, klebonas

Kun. P. 2EMEIKIS

Franz Gruber, to kaimo moky
tojas ir vargonininkas.

“Žinai, Pranai, bėda, mūsų 
bažnyčioj sugedo vargonai, ir
nesuspėsim pataisyti... Ar ne
galėtum parašyti kokios kom
pozicijos šiom keliom kalėdi
nėm eilutėm? Taip mes turėtu
me nepaprastą muzikinę dova
nėlę Kūdikėliui Jėzui ir taip 
atsilygintume mūsų tyliem var
gonam.”

Gruber peržiūrėjo eilutes, 
paėmė gitarą ir.. .susikristali
zavo gražiausia melodija.
Giesmė be vargonų

Bažnyčioje prieš Bernelių 
mišias kaimiečiai ir miestiečiai 
tikėjosi, kad vargonai jau bus 
pataisyti, todėl galės išgirsti 
džiugių akordų. Vietoj to, pasi
girsta malonūs, švelnūs naujos 
“giesmės iš dangaus” tonai... 
Kompozitorius giedojo bosu, o 
poetas kunigas — tenoru, pri
tardamas gitara.

Greit giesmę išgirdo klebo
nas Kaltenhuber, paskui, ji pa
siekė Salzburgą....
Vargonų dumples pragraužė

Po švenčių atėjęs vargonų
Kari Mauracher užtiko,

mūsų muzikai.
kad ši mėgstama giesmė visur čiau aPie tai galėtų pasisakyti

Linksmų šventu Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams

Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS 
klebonas

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Rochcštcr, N. Y.
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Kalėdų švenčių sulaukus Ramybes ir Taikos, 
visiems parapijiečiams linki

Kun. J. KINTA, klebonas

Kun. V. DABUSIS

Paterson, N. J.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. V. KARALEVIČIUS 
klebonas

ŠV. ONOS PARAPIJA

Jrrsey City, N. J.



PUSIAUKELE

Ar todėl, kad netikėtai pasni
go, matau Kalėdas? — Jos yra 
pamatomos — taip, kaip vis
kas, kas yra labai laukiama, — 
ir kas gali būti laukiama taip, 
kaip Kalėdos.

Bet, kad jos atkeliautų, rei
kia sniego. Užtatai nuo lapkri
čio pabaigos — nuo to apgaulin
go vardo mėnesio, nes kas gi 
kitas belaiko lapus, tiktai užkie- 
tęs ąžuolas, ir vienas kitas me
dis sode — taigi, nuo jo galo— 
kiekvienas akių pravėrimas ryt
metį — yra ieškojimas.

... Jau dega šviesa, krosnyje kai 
pabundi, bet už lango aušros 
negali įžiūrėti — ji tiktai va
dinasi aušra, bet yra pilka kaip 
milas, kaip nusitepęs ėriukas— 
ir dėlto dar greičiau pastebi— 
jeigu yra kas nors kitaip. Nėra 
kitaip — šį rytą dar nežinai, ir 
dieną, viduryje jos, ar toje da
lyje, kiek jos lieka po pietų— 
stovi ir žiūri pro langą. Ar dar 
ne?

Ir sutemus įstumi kaktą ir no
sį į stiklą — ir jis yra toks tam
sus, jog gali įsmukti —nežino
damas kur, ir žiburio, kuris gu
lasi ant kiemo tako, prie šuli
nio, — neužkloja niekas -r- jis 
yra vienintelis šviesus naktyje 
— lempa, ar žvakė, ar skala. 
Dar ne šitą vakarą.

Ir vieną kartą pamatai: tai 

Bet aš vistiek norėjau ap
virsti — man juk nereiktų kel
tis, aš negalėčiau — jeigu jie 
pamestų mane — aš miegočiau 
kailiniuose kaip ir važiuodama. 
Dabar buvo galima miegoti — 
jie neveš manęs atgal, o kaili
nių plaukai šildo, ir rogės, tary
tum supa — ir kartas nuo kar
to pamatai jų nugaras —senelio 
ar tėvo, ir kartais matai 
žvaigždes, ir kartais žiburį la
bai toli — kelyje ar trobose, 
žmonės taipgi važiuoja ar ren
giasi.—Ir keliauji pasitikti Kalė
dų.

Niekur, niekur, niekur — sa
kau, niekur — nebus tokių Ra
rotų, kaip mano Bažnyčioje — 
aš pažįstu kiekvieną medinį ar 
gipsinį angelą ir visus šventuo- 

išaušta. Manai — vistiek kada, sius’ k niekas gražiau negieda,simenu — nebuvo nieko links-

dešinės ir visi jo giedoriai yra 
ten — apleistieji, kclchozinin- 
kai — kankiniai, partizanai — 
iš mano parapijos — bet tiktai 
tiek, kad tenai atėję jie vėl 
yra laisvi ūkininkai, ne lažo ne
šėjai — tie, kurie anais laikais, 
pavo noru keliavo į repeticijas, 
dirbę, bet nenuvarginami—kad 
Kalėdų rytą 
dangų.

Tai tainei 
mo naujųjų
Kaip Gutenbergo raidės —pa
liko įpiautes ausyse ir sieloj— 
vienintelis, pirmasis egzemplio
rius — taip tebesinešioju, kur 

-eičiau — kaip ta,da. Ir akmeni
nės bažnyčios sienos buvo per
sunktos balsais ir skambėjimu
— ir kada po Mišių, minioje, 
eilės laukiam prie Prakartėlės
— neš kaio neisi aplankyti Kū
dikio — ir galvoju, kokie nuo
stabūs žodžiai, kurie prasklei
džia Kalėdų įžengimą:

— Sveikas!
— Sveikas, kaip artimasis, 

kaip giminė, kaip kaimynas? 
Sveikas. Jėzau Gimusis!

Tikros eglės supo Prakartė- 
lę r— ir nekalbėkit man, kad 
Anoje Naktyje, kad Palestino
je neauga šie medžiai! Ir tos 
pašiūrės stogas yra iš tikrų šiau
dų, ir Ėdžiose paklotas tikras 
šienas — tai kaip gi gali būti 
kitaip, kad Tikras Kūdikis ir 
Motina yra ten? Nepasakokit, 
kad mediniai, kad seni, kad vie
naamžiai su bažnyčia, kad gal
būt buvo perdažyti apdarai sto- 
vylų — ir šventųjų, ir piemenų 
ir gyvulių, aš vistiek netikėsiu 
kitaip—kad viskas yra tikra. 
Buvo, yra ir bus.

Ir yra labai pasikeitęs kelias 
namo —- atgal: sniegas baltesnis 
žemai, ir kartais sninga vir
šum, bet niekas nesidangsto, ir 
visą laiką priešakyje važiuoja 
rogės, kitos rogės — negali 
matyti, tiktai žinai, kad prieš 
mus važiuoja, ir žinai, kad tai 
Kalėdos. Ir kai įsuki į sody
bą — jos jau čia. jos jau yra 
pakeitę ir namus — tie, kurie 
buvo palikti namų saugoti iš
eina pasipuošę — vistiek, ar 
namiškis samdinys, ar namiškis 
mano mylimųjų kuris, tai jie 
pasveikina: — Sveiki, sulaukę 

_ __  ... . . _ - - šventų Kalėdų — Sveiki! — 
vaikas! O, jiem niekuomet neat- stingusias rankas — belau- juos išmokino, kas kitas, jeigu Ir paima roges, o pats esi išner-
rodo, kad jiem patiem kenktų Idant — o dabar yra pakabin- ne vargonininkas — o kas yra tas iš kailinių ir Įneštas į tro-
speigas ar pusnys — visokie ke- ta Žvaigždė. jis, jeigu ne mano draugių tė- bą
liai -yra pravažinėjami — bet tai ne ta, kuri ties šia Pra- vas? Nieko nuostabaus. Tačiau Ir kokios žemiškos, kokios 
vaikas! O aš žinau, kad jeigu kartėle — tai Tikroji šviečia. teisybė yra ta, kad tą rytą nė šeimininkiškos gali būti Kalė-

Lazdininkų giedorių, nė vargo- dos: troba kvepia valgymu —o, 
visos begalės žvakių ant visų ninko*nebuvo, ir ne nuo viškų kam aplenkti vardus: vėdarai 
altorių ir visuose trijuose žiron- jie giedojo — tai iš dangaus, 
deliuose bažnyčios paskliautuo- Taip atrodė. Dabar noriu tikė- 
se — tai tiktai žėrėjimas, at- ti, kad vargonininkas Aleksand

ras turi savo chorą, po Dievo

- - . džia iš rogių po kraštine koja,gan būti kai atsimerki rytmetį, jei buvo\akrypę perdaug,
arba, staiga, bet kunuo metu Man atiktu man
d.enoje, arba - sutemus vėl jjems ne _ ir at.

gal net naktyje — matai, kad 
sninga. Ir žinai, kad Kalėdos iš 
kėlė roges, ir pasikinkė žirgus 
— ir keliauja į mūsų pusę.

Bet ir to neužtenka. Neuž
tenka sniego — nors jo pri
kristų pusnys tokios, jog visos 
tvoros būtų dingusios, ir tokios, 
kad obelys dejuoja nepanešda- 
mos, ir jeigu kaip nors nubris- 
tum iki Laukimo Kalvos — ma- 

-- tytum laukus ir miškus tokios 
pat spalvos — nieko kito, kaip 
sniegas — neužtenka to.

Ir nė to, kad kelias būtų gerai 
suvažinėtas — ne kad viena 
provėža, aiški ir gili, ir mėgini 
ja žengti ir gražiai krenti no
simi į kelio vidurį — ir gali at
skirti kiekvieną arklio posna- 
gos dėjimą ir suskaityti pasagų 
uknolių atspaudą—ir jei kar
tais išsirauna arklio karčių 
plaukas, ar uodegos ašutas — 
jis guli sniege, kaip labai plo
na medžio vytelė — viską gali 
matyti, toks skaistus ir aiškus 
sniegas — neužtenka.

Kalėdų nesulauksi, jeigu nei
si pasitikti jų — ne, ne tik prie 
lango, ir nė prie vartų, nei prie 
karklių — reikia praeiti ketve
rius vartus — pasitinkant.

Aš visada išgyvenu baimę ir 
nepasitikėjimų — prieš kiekvie
nus Rarotus: o jeigu, o jeigu 
jie užmirš, ką pažadėjo iš vaka
ro, ir neprikels, ir nesiveš? Jei
gu jiems atrodys, kad buvo per- pakelės ugnelės, kad būtų kaip — juk gieda vyrai iš Lazdinin-
šalta — vaikas, tas vienintelis pasišviesti kelią ir sušildyti .su- kų, ir Daubėnų — ir kas gi

juos išmokino, kas kitas, jeigubegau

ta žvaigždė.

kartėle — tai Tikroji šviečia, 
nors vienų Rarotų nematysiu— pačios nematei — bet tos
Kalėdos gali neateiti.

Užtatai nereikia žadinimo ryt
metį, ir jeigu nepramiegosiu, 
labai įdomu, kaip kitaip jie ga
li mane palikti namie? švaitas nuo žvaigždės.

Ir kokie įdomūs sutvėrimai iš 
eina iš trobos. Tokie, kurie 
namie yra mama ir močiutė, ir 
dabar yrai kupetos kailinių, ske
petų ir cūpkų — aš staiga at
simenu tuos gilius kaliošus, iki 
pusės blauzdų-eūpkos. Aš ne
matau savęs, bet esu toks linų 
stukas, kuriam nereikia eiti — 
mane įneša į roges ir padeda 
tarp abiejų moterų — ir už
sega iš abiejų jų šonų šunenų 
aptiesalą — ir pirmoje sėdynė
je sėdasi tėvelis ir senelis. Vi- , 
sada du vyrai važiuoja į Raro
tus. Kartais reikia išlipti pasi
žiūrėti kelio — su žibintuvu— 
kartais vienas, ar abu, nulei- 

mo, kai vėliau — o, keletos me
tų buvo praėję — gražioji ku
melė, vieną šventadienio papie- 
tę atlėkė namo viena — tuš
čiom rogėm, labai linksma — 
net šunenos ir šieno pagalvės 
nuo sėdynės nebuvo rogėse. Ir 
kaip skubiai vyrai išvažiavo at
gal, o mama su močiute trepsė
jo, viduryje Barkelių ir miško 
ruožo, kelyje. Ji buvo kartais 
piktai linksma, dailioji kumelė 
— ji pasižiūrėdavo kas važiuo
ja — ir be to, ji išsigąsdavo 
visko, taip ji pametė vaduoto
jas.

0 štai Ketveri Vartai prava-

Valandos Rarotuose — bet da
bar — tiktai pasiklausykit, da
bar! Ir pirmą kartą, kai buvo 
prągysta: — MUškim būbnais, 
trimituoki m! —visi, manau, tik- 

žiuoti. Atrodo, kaip begali būti rai visi, net močiutė ir mama,
daugiau žvakių ar šviesos, negu — net jos, — atsisuko į viškas.
per Rarotas — juk tai yra įtvir- Ir tai bus pirmasis kartas, kai
tinta, tas liudijimas priežo- . pažinau grožio baisumą— kai 

nuo muzikos, nuo giedojimo 
yra. Tiktai dabar pamatai, jog pasišiaušia oda — nueina šiur-
anos visos šviesos tebuvo lyg pas — tada. Nereiktų stebėtis
pakelės ugnelės, kad būtų kaip

džiu? Bet yra. Kalėdų rytas— 

kaip nuo mūsų viškų — argi 
galėtų būti kitaip, juk Elenos ir 
Stefos tėvas yra vargonininkas. 
Ir po švitėjimo altoriuje, po 
giedojimų ir maldų mes būsim 
pas juos ir gersime arbatą — 
ir vėl bus užvilkti, ten palikti, 
didieji kailiniai — kaip miškas, 
kaip eglės ilgais plaukais — ir 
važiuosime namo jau dalimi pri
artėję prie Kalėdų.

Kol vieną tokį rytmetį Raro- 
tos pasikeis į Bernelio Mišias 
ir Kalėdos bus čia.

Ir giedojimas! Gražios buvo

mums pravertų

tos pirmo užgirdi- 
giesmių Kalėdos.

kvepia, ir dešros, ir kopūstai— 
viskas tas po pečiu ar koklėse 
— ir visi šaukia savo kvapais 
sveikindami. Ir koks džiaugs-. 

mas būti alkanam, ir valgymas 
yra toks tingus ir ilgas, su kal
bomis, su aptarimais: ir kaip 
giedojo, ir koks pamokslas — 
ir ką matėm iš žmonių — nors 
niekas nesidaro pirmą Kalėdų 
Dieną — net arbatos nege
rtam pas vargonininkus — na
mo, namo, namo!

Ir paskui ateina, kaip ir po 
Velykų nakties, kad pavalgė ei
na pailsėti — užmigti, po 
ankstybo kėlimosi, pailsėti, 
kaip dera šventėse — pailsėti, 
kaip po pasaulio sukūrimo 
Viešpats davė pavyzdi. Tiktai 
lieku aš.

Dabar žinau, kad esu pasi
likusi chaoso dalis, kuri ne
rimsta — o gal esu sargas — 
o gal tiktai vaikas, kuris daro, 
kaip jam patinka — aš neinu 
miegoti. O, yra dar paslaptis: 
aš jau tada bijojau pramiegoti 
diencs dalį — jeigu kada pri
sieina užsnūsti — pabudus ver
kiu, negalėdama atgailėti—pra
leisto laiko! — Laiko, kurio 
tiek nedaug tebuvau mačius.

Bet aš nežinojau tada pras
mės, aš nesitikėjau — man bu
vo įdomu, kad nemiegu, ir tru
putį baisu, kad esu viena ne
mieganti: ar aš galėsiu juos pa
budinti, jeigu reikės? Tačiau 
nebuvo ko bijoti — aš galiu 
vaikščioti be baimės pro visas 
duris, dar nėra tamsu, galiu per
eiti tuščią trobą pakeliui į ki
tą, ir viskas matosi pro visus 
langus ir visur regiu savo arti
muosius — tai nereiškia nieko, 
kad jie miega — jie yra.Iš tik - 
rujų, tai ne aš saugau — tai 
vistiek esu jų saugoma.

Ir galiu pažiūrėti iš kiekvie
no lango: ir iš močiutės, iš 
senelio alkieriaus matau sodą 
pilną paukščių pėdų — ir kar
tais — kaip nuostabu — pėde
lių, dėtų išilgai, beveik vienoj 
eilėj kartais suskersuotų — ar 
bėgo zuikis, ar šunės, ar katės? 
Ir kartais, apsnigtame medyje
— matai kažką tamsuojant— 
ir atrodo, kad ten pasiliko 
kriaušė ar obuolys —- ir jie pro 
sniegą šaukia: — Gelbėk!

Ir pritupi ant suolo šeimy
nos troboje, ir matai šulinio už
snigtą dangtį — su plyšiu — 
tarytum būtų įlūžęs — ir žinai, 
kad tai ten pasikelia, kaip du
rys atsidaro — ir ūmai norė
tum bėgti ir įsemti vandens tik
tai tam, kad atkeltam dangtį, 
bet nedarai to, nes nėra leista
— ir nesi sukilėlis.

Stasys
Yla

BE MANĘS NEUŽGIMK!

Žiburėliai dangaus, 
neužmerkit akiu, — 
Trys Karaliai keliaus 
iš toliausių kraštu.

Kaip karaliai ir mes, 
pasiilgę šviesos, 
dar nežinom, kas ves 
lig Betliejaus angos.

Vėjas pusto kelius, 
žygy tolsta namai, 
piemenėliai, kur jūs — 
Kūdikėlio žvalgai?

O sniegulių tiek daug — 
krinta skrieja aplink, 
Kūdikėli dangaus, 
be manęs neužgimk!

Nebėra aviečių stiebų ant 
akmens tvoros, nėra darže, už- 
duralyje nieko — teauga snie
gas, ir labai toli atsitolinę, Ma
žučio trobos — ir dar toliau 
kitame šone -— Barasos, ir mū
rai, balti mūrai —- ten, kur tu
ri būti medžiai — girios. Ir įma- 
tai Skersio koplytėlę — ir il
giesi nueiti ten, stačiai per lan
kas. Ir klūpaiį ant suolo, tro
boj.

Ir neini į gerąjį alkierių — 
ko? Niekas ten nemiega — aš 
nemėgstu tuščių trobų, be to, 
aš jau žiūrėjau į sodą iš močiu
tės pusės — tačiau galiu su
stoti gerojoj troboj: būtų 
bergždžia žiūrėti pro tą langą, 
prie kurio pastatytas trijų aukš
tų suolelis; tematai vazonus, 
visokių gėlių lapus, ir virš jų 
baltų užuolaidų gėles — ir— 
daugiau nieko. Bet kodėl susto
ti prie kito lango? Aš matysiu 
kiemą ir dar daugiau iš mūsų 
trobelės — nes ir šioji geroji 
nemiegama — aš nemėgstu jų 
be žmonių.

Ir taip esu namie. Trobelė
je abiejose lovose miega: ma
no mama, mano tėvas — ir aš 
vaikštau kaip tas, kuris turi 
gauruotas letenėles ir lengvas 
kojas — negirdimai. Aš ap- 
vaikštau visus tris langus ir 
matau klėtį, matau šarminę obe
lį — matau daržų vietas, ma
tau žardieną — matau viską, 
kas kasdieną gyvena — trobe
siai ir medžiai — ir visur yra 
baltuma — ir tyla — ir ima 
liūdėjimas — kodėl, kodėl. Ir 
ima ilgesys — ko? Koks? Ir ga
lėtum net verkti — ir galėtum 
net šaukti. Ir nežinai priežas
ties — nei klausinėj! jos. Nes 
ne todėl, kad jie miega, ir ne 
todėl, kad noriu žaisti — nei 
todėl, kad neturiu brolių nei se
serų. Gal dėl to, kad išviso esu, 
ir kad yra gražu — ir kad atė
jo Kalėdos.

• tėviškėje? ar už-
O Kalėdos, Kalėdos! Ar dar 

sninga ten 
tenka sniego užkloti visą pra
lietą kraują? Ar netirpsta snie
gas ves iškritęs — juk ašaros 
yra karštos. Kur yra arkliai ir 
rogės, važiuojantiems pasitikti 
—- kur yra žvaigždės ir viltis? 
Nes negana sniego — negana 
nieko — nes negali būti lauki
mo be vilties ir vilties be lau
kimo.

O be Advento Kalėdos ne
ateitų.

KALĖDINČ LOPŠINĖ

Liūlia, Jėzau, liūlia, 
mažas kūdikėli, 

šią naktelę gimęs, 
šią naktelę tylią, 

liūlia — liūlia — liū!

Liūlia, Jėzau, liūlia
vargo pr a kartėlė j

šią naktelę gimęs, 
šią naktelę tylią.

liūlia — liūlia — liū!

Liūlia, Jėzau, liūlia, 
lyg balta sniegulė, 

šią naktelę gimęs, 
šią naktelę tylią, 

liūlia — liūlia — liū!
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Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas

Lotynitkai- Gloria in excel-

Brockton, Massachusetts

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA

Cambridge, Massachusetts

taučių masėje. Vyresnioji kar- sija turėtų apimti visus pašau- Dievui mes neturime.

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
linki visiems parapijiečiams

KAIP GARBINSIM GIMUSĮ DIEVĄ
Kun. VACLOVAS MARTINKUS

r nemažiau minčių, negu sausos(atkelta iš 9 psl.)klebonas Kun. JONAS BAKANAS
grįžti į paprastumą ir kartu ieš-

i

*«««•

nuoširdžiai linki

ŠV. ANTANO PARAPIJA
i

Ansonia, Conn.
Norwood, Massachusetts

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS ilinki visiems parapijiečiams

<linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Lowell, Massachusetts

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

linki visiems parapijiečiams

Reikta abiejų ir reikta jų susi- Kun. ADOLFAS E. GRADECKAS. klebonas

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA
Philadclphia. Pa. Ncw Britam. Conn.

tetarant n vaarez scha-

U .

Bet štai jau Kalėdų nakties 
šventa ramybė! Gal tokią va
landą reikalinga užslopinti ne-

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metu.

nimo linkimas svetimybių' pu- apaštališką delegatą — viatato- pačiui, maldaudami jo pagalbos. : 
sėn bei jo prasmegimas kita- rių su arkivyskupo titulu. Jo mi- Brangesnės kalėdinės aukos i

tvirtą" autoritetą ir galėtų 1(0^ ■ - 
stiprinti bei organizuoti savo . 
brolius, pakrikusius visoje že
mėje. •

sąvokos? Apsižiūrėjus, pradėta 
grįžti į paprastumą ir kartu ieš- 
koti pusiausvyros tarp minties

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams

ŠV. JURGIO PARAPIJOS
kunigai

turime reikalo su p a -

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Worccster, Massachusetts

kiejais. Tada iškyla klausimas, miršta, jog Dievo tiesa yra ne atrodo, neįmanomas su viena 
kaip Pilotui, o kas yra tiesa ir tik žodis, mintis, bet ir meilė, meile arba su vienu pažinimu, 
kas esi tu pats? Pilotas nesu- gyvybė.

•»»> IHIMIMMaMMi

•MNMI

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

Kun. R. TAMOŠIŪNAS
Kun. A. ŽEMEIKIS

Kalėdų švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS
klebonas

bus bonae votantatis.

Anjiiikai- Glory to God in 
the highest and peace on earth 
among men of good wi!L

ItaKadi: Glorut a dša nei

šv. Kalėdų ir Naujų Metų sulaukus 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, choristus, vargonininką, 

seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius.

ŠV. VINCENTO PARAPIJA

Esplen, Pennsylvania

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 

VVaterbury, Connecticut

den Kooge en op aarde vrede 
aan de menschen vau goeden 
wiL

Prancūziškai: Gloire a Dieu 
au plūs haut dės cieux et paix 
sur la terre aus hommes de 
bonne votonte.

tąi—Hfrris Gloria en las al- 
turas a Mos y en la tiem paz 
a los hombres de buena voiun- 
tad.

Turkiškai: En yucelerde AF 
laha izzet ve yer yuzunde razi 
oldugu adamlara šėlam.

Esperanto: Gloro estu ai Dio 
en la suprajo kaj paęo sur ter- 
ro ai la komoj de bona volo.

Latviškai: Gods Dievam augs- 
tiba un miers virs žemes cilve- 
kiem, kam labs prats.

Maloniai sveikinu visus parapijiečius 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

Kun. WALTER KARAVECKAS, klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Pittsburgh, Pennsylvania

ŠVC. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų sulaukus 

nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun, JUOZAS. JHMĄTUTIS-* 
klebonas *-

Hartford, Connecticut

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas ir vikaras nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

sulaukus linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkėdami visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS
Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS

Nashua, Ncw Havcn

Mieliems parapijiečiams gražiausi linkėjimai — 
Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Providcnce, Rhode Island

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. PAULUS P. SABULIS
klebonas

i
1

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki ir sveikina

Kun. CLARENCE A. BATUTIS
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Philadclphia, Pa.

Sveikindamas savo parapijiečius linkiu linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JURGIS D. DEGUTIS
klebonas

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA

PO NAKTIES SPARNAIS
(atkelta iš 9 pst)__ ta dar tiki, kad priaugantieji pil-

Koks įžeidimas kiekvieno lietu
vio pasaulyje! šis kriminalas tu
rėtų būti keliamas visuose mū
sų suvažiavimuose ir atsklei
džiamas kitom pasaulio tautom. 
Reikėtų ieškoti naujų kelių, 
kad bent Vilniaus katedrai ko 
greičiausiai būtų grįžinta pagar-

lio lietuvius, įjungiant ir pačią 
tėvynę, kiek aplinkybės leidžia. 
Jis, veikdamas specialiu švento- 

nai perims visas darbo naštos, *> Tė«>- ***»». 

nors tasai tikėjimas jau svy
ruoja.

Slenkant metams, vis labiau 
svyruoja ir pats lietuvybės 
pastatas emigracijoje. Nepri
tekliai pastebimi visur. Vė
lesnioji karta, nežinodama kaip 
besutvirtinti to mūsų dvasinio 
pastato struktūrą, ėmė ieškoti, rimą? Jokiu būdu! Tas nerimas : 
kelių net lietuviškai vyskupijai dėl savo tautos egzistencijos ; 
kurti svetur. Tai aukštų polė- yra šventas ir gyvybinis. Be jo : 

mes aprodytame, kaip išsekusios :

Pagaliau nerimą žadina taip 
pat laisvo pasaulio lietuvių var
gai. Kasmet vis sunkiau susi
kalbėti visuomeniniais ir kultu- kių, bet nepatyrusių šioje sri- i ‘ '
riniais klausimais. Per didelė ty žmonių planai. Jų vykdymo upės.
laisvė sau ir per maža pagarba galimybės lieką miglotos. Daug Po žvaigždėtais Kalėdų nak- 
kitam labai apsunkino kolekty- konkrečiau būtų prašyti Šven- ties sparnais visi privalome nuo- 
vinę veiklą. Baimę kelia ir .jau- tąjį Tėvą, kad paskirtų lietuvį lankiai aukoti savo nerūjną Vieš-

Kodėl šiedu momentai — gi
mimas ir atgimdymas — buvo 
išskirti Dievo plane? Kodėl gi
mimu nebuvo atliktas ir atpir
kimas? Jei atpirkimui reikėjo 
pažinimo arba tos paruošos, kad 
būtų suprastas Dievo Sūnaus 
atėjimo tikslas, kam dar reikė
jo gimti kūdikiu? Ar Dievas ne
galėjo siųsti Atpirkėja angelo 
pavidalu, kaip siuntė Gabrielį 
ir Rapolą subrendusiais vy
rais, kurie kalbėjo ir da
rė stebuklus? Kadangi

ir meilės.
imkim liturgiją, kuri išreiškia 

ne tik meilės paslaptį, bet ir 
žodžio — tiesos turinį. Rytietiš
kose liturgijose su žodžiu ne
buvo problemos, nes ten visa
da vartota savosios kalbos. Tuo 
tarpu lotyniškosios liturgijos 
kalba, pradžioj visiems supran
tama, vėliau darėsi dvarų ir uni
versitetų kalba. Tada liaudžiai 
liko tik kuždėti savąja kalba 
žinomas privačias maldas; gke 
tik intuityvinis kelias pajausti 
Dievo paslaptis aukoje ir sak
ramentuose. Tas kelias buvo

Kun. Juozas K. PETRAUSKAS 
klebonas
Kun. M. VEMBRĖ

Kun. G. L. VVOLKOVICH
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Kun. SIMONAS V. SAU LĖNAS
klebonas

Kun. JONAS KLIMAS

Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS
klebonas
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slaptimi, tat nėra į tai atsaky
mo. Bet galvokime paprasčiau. 
Jei Dievas norėjo, kad jo Sū
nus pirma rimtu kūdikiu ir vė- . .... .
liau atgimdytų žmoniją, tai abu MeUės keUas 5™ «reitesni^. « mistiškas, savotiškai žavus, » 
momenUyrasvarbūs, abu turi pažinimo iymiąi sunkesnis. Mei- meniškai net ^patrauklus, tet 
ryšį, kaip meilė ir pažinimas. greičiau suveda į porą ir žmo- buvo pinotas gyvojo žo-

nes, bet pati viena, būdama tik dž>o mąstymas ir pažinimas. Da-
Pranašai rengė (tirvą priimti natūrali, jų neišlaiko. Meilė, ku- bar po liturgijas reformų, grą- 

Mesijo asmeniui, bet ne moks- rios tiek daug buvo pirminėje žinus gimtąją kalba, kai kam 
lui, ne jo tiesai. Lengviau pri- krikščionybėje, veikė tautas ir gal. gaila anos mistikos ir to 
imti asmenį, juo domėtis ir ža- gentis, o ypač paprastuosius privataus maldingumo, bet už 
vėtis. Asmeniniu sąlyčiu naudo taip stipriai, kad krikščionybė tai labiau turėtų atsiverti paži- 
josi ir Kristus —- keliaudamas, labai greit užraugė plačiąsias nimas.

Gimimas neatskiriamas nuo !susitikdamas su masėmis, lan
kydamas atskiras šeimas, daly- vos pradėjo atsiverti gilesniam prisikėlimo — atgimimo, nuo 
vaudamas net pokyliuose, bend- pažinimui, kai mintytojai ėmė atsinaujinimo, kuris graikų kal- 
raudamas su visais, neišskiriant žvalgytis tiesos labirintuose, ta- boję reiškia susiderinimą. Ir 
muitininkų ir paleistuvių. Daug da prasidėjo krikščionijos skei- krikščionybė, kartą gimusi iš 
ką patraukė savo atlaidumu ir dėjimas. Intuityvmė, broliškoji Kristaus, tari vienu ar kitu bū-
gerais, stebuklingais darbais, meilė lyg ir pasistūmėjo į ant- du save atnaujinti, atgimti, susi- e 
Bet kai tas Asmuo sako “aš tam rąjį planą ir iškilo aistringa derinti per naują su Kristumi 
gimiau ir atėjau pasaulin, kad banga kristalizuoti, tiesą, mintį, bei Kristuje, šito reikia ir žmo 
liudyčiau tiesą” (Jo. 18,37), ta- Įsismaginta taip stipriai viską giri krikščioniui, ir krikščioniš- 
da prasideda polemika su ras- racionalizuoti ir žaisti spekuba- kajai visuomenei, ir krikščioniš- 
to žinovais, fariziejais, sadu- rijomis, kad vėl rodos buvo už- keriom tautom. Tas atgimimas.

laukė atsakymo, nes vargiai bu- Ar reikėjo taip komplikuoti derinimo. Vargas mums, jei nei 
vo pasirengęs jį priimti, bet jis Kristaus tiesą, kai pats Kristus vieno neturim. Vargas, jei ir tu- 
bandė gelbėti Kristų iš fydų. kalbėjo žmonėms tokiu papras- rim, bet tik natūralinėse ribo- 
Tiek meilės Kristaus asmeniui tu būdu? Ar žmonių dauguma se. Kaip gi tad "ateis valanda, 
ir jis, romėnas, vis dėlto paro- nėra tie paprastieji, kuriem kai tikri garbintojai garbins Tė-

v dė. vaizdas Ir palyginimas sukelta vą dvasia Ir tiesa" (Jo. 4.23)? *

Kun. ALBERTAS ARBAČINSKAS, klebonas 
Kun. A. JANUŠONIS

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS
klebonas
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Metai žmogų tik sendina, darbai gi įamžina...

skardžiuose prisiglau- 
šnypšlių kaime, vos 
kilometrų nuo švėkš- 
turtingojo Žemaitijos

Prel. Jonas A. Kučingis, šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
Los Angeles, Calif., klebonas, 
gruodžio 23 švenčia savo 60-jį 
gimtadienį.

Gimė spalvingoj žemaičių že
mėje, nuošaliame, Graumenos 
upeliuko 
dusiame 
ketvertas 
nos, ano 
aruodo, davusio Lietuvai didelį 
būrį judrių ir kūrybingų asme
nų. Kalendorius rodė 1908 gruo
džio 23. Tėveliai, Steponas ir 
Barbora Kučingiai, netikėjo, 
kad gležnutis kūdikis būtų skir
tas žemei. Toks jis buvo silp
nas, kad kitą dieną, per Kūčias, 
naujagimį paruošė dangui, pa
krikštydami Jono Krikštytojo 
vardu Švėkšnos bažnyčioje.

Atrodė, kad Jonuko gyvėni-
mo kelionė bus trumpa ir baig
sis gležnomis kūdikio dienomis. 
Tačiau prabėgo savaitės, mėne
siai ir metai. Kūdikis tapo ber
niuku ir vis stiprėjančiu rams
čiu gausiai šeimai išlaikyti. 
Dangus antrukart susidomėjo 
Jonuku. Užpuolė jį sunki liga. 
Kartu su pirmąja komunija Jo
nukui suteikiamas ir ligonių pa
tepimas. Tačiau . . . Dideliam vi
sų džiaugsmui, jaunutis ligonis 
pagijo ir ėmė lyg erelis galynė
tis po- viršukalnius. Pradžioje 
po spalvingas Žemaitijos kalvas, 
vėliau gi ir po Alpių viršū
nes bei tolimuosius Amerikos 
vakarus, anapus Kordiljerų.

1927, baigęs Švėkšnos pro
gimnaziją, Jonas išvyko į Italiją 
pas saleziečius Torino mieste 
tęsti mokslo. Mokytis sekė 
si, nes buvo gabus, darbštus ir 
judriai smalsus. Puikiai įsisavi
no italų kalbą ir turėjo progos 
pamilti Alpes.

Los Angeles, Calif., šv. Kazimiero lietuvių parapijos pradžios mokykla

Prel. Jono A. Kučingio 60-ties 
metų amžiaus sukakčiai

Už poros metų Jonas vėl tė
vynėje. Telšių kunigų seminari
joje studijuoja filosofiją bei 
teologiją ir ruošiasi kunigystei. 
Sausos vadovėlių žinios jam ne
pakankamos. Daug širdies ir dė
mesio skyrė sociologijai bei 
jaunimo auklėjimo klausimam. 
Anot kurso draugų, tapo šių sri
čių orakulu. Seminarijos studi
jas baigė cum Įaudė ir 1937 bir
želio 6 priėmė kunigystės šven
timus iš Telšių vyskupo Justi
no Staugaičio. Kunigas nuo ta
da iki šiandien, nuo Telšių, pa
lei tylųjį Mastį, iki Los Angeles, 
palei neramųjį Pacifiką.

šv. Kazimiero lietuvių parapijos Los Angeles, Calif., 
steigėjas prel. J. Maciejauskas su 1946 m. atvyku
siais kunigais. Iš k. j d.: kun. Jonas Tamulis,. prel. 
J. Maciejauskas, kun. Jonas A. Kučingis.,

Kun. Jonas Kučingis skiria
mas vikaru ir progimnazijos ka
pelionu į Šilalę. Be abejo, vys
kupas Staugaitis, jauną kunigą 
tokiai atsakingai vietai skirda
mas, turėjo mintyje jo pedago
ginius gabumus ir pasiruošimą 
mokykliniam darbui. Kunigo 
gyvenime pirmoji vieta, lyg mi
niatiūroje, atspindi visą jo bū
simą darbuotę. Kun. Jonas at
vyko Šilalėn su širdimi ant ran
kų. Trumpu laiku jis puikiai pa
žįstamas ir savo gimnazistam ir 
savo parapiečiam. Širdies kal
bai, mat, vertėjo nereikia. Gim
nazistai ypač didžiavosi kapelio
no pasitikėjimu jais. “Darykite 

visa, ką norite”, mėgdavo jis 
kartoti, “tik žiūrėkite, Dievo 
neužg aukite...” Tai ir buvo 
jauno kapeliono raktas į jaunas 
širdis, jaunų žmonių džiaugs
mus, aimanas, jaunus siekius 
bei lūžius. Iš tikrųjų, nebuvo 
tos bėdos, kurioje gimnazistas 
nebūtų skubėjęs pas kapelioną. 
Dažnas ligonis prašė, kad jam 
kunigėlį kapelioną parvežtų. 
Nenuostabu, nes buvo vieša pa
slaptis, kad jis ne tik ramybę 
širdžiai bei taiką su Dievu at
veždavo, bet ir pinigų vaistam 
bei vaisiam palikdavo.

Pamilo jį jauni ir seni. Jis gi 
buvo lygiai namie krepšinio 
aikštėje (ją pats pavasarinin
kam ir įtaisė!), lygiai klasėje, 
turgaus triukšme ketvirtadie
niais, prie ligonio lovos ir prie 
duobės kapinėse. Visur ir visa
da arti Dievo ir arti žmogaus. 
Kai 1938 turėjo išvykti Italijon, 
į Sacro Cuore universitetą Mi
lane, studijų gilinti, buvo paly
dėtas gausių ašarų ir pilno au
tobuso gėlių.

Milane tęsė sociologijos ir 
pedagogikos studijas. Gavęs 
mokslo baigimo diplomą, 1939 
grįžo Lietuvon. Šį kartą jo lau
kė sunkesnis paskyrimas, — 
Telšių kariuomenės įgulos ir a- 
matų mokyklos kapelionu.

Telšiuose bedirbdamas, suor
ganizavo neturtingiem moki
niam bendrabutį, priglaudusi 
apie 50 mokinių. Sėkmingą 
veiklą nutraukė sovietų okupa
cija. Iš kapeliono pareigų tuoj 
pat atleidžiamas. Po keletą mė
nesių vikaravo Varnių ir Kra
žių parapijose. Gi 1940 rude
nį, bolševikam areštavus Šilalės 
kleboną, kun. Jonas siunčiamas 
administruoti aną didžiulę 10, 
000 tikinčiųjų parapiją. Dar vi
sai jaunas kunigas, tik treji me
tai po šventimų...

Sielovados darbo, sąlygos bu
vo nepaprastai sunkios. Dirbta 
visomis išgalėmis. Parapiečiai 
ir buvusieji gimnazistai gėrėjo
si bei didžiavosi savo klebono 
drąsa, išradingumu ir pasiauko
jimu. Milicija jį areštavo ketu
ris kartus. Teko jam išgyventi 
grubius tardymus. Nežiūrint to, 
kun. Jonas vedė savaitines ti
kybos pamokas jaunimui baž
nyčioje. ’

Vokiečiam 1941 vasarą užė
mus Lietuvą, iš kalėjimo grįžo 
Šilalės klebonas. Kun. Jonui 
vėl teko keltis. I Telšius kape
lionu. Darbas nelengvas nė vo
kiečių okupacijos metais. Oku
pacinė valdžia darė daug sun
kumų. Gimnazistam trūko ir 
maisto ir butų. Nepaisydamas 
sunkumų bei pavojingų aplin
kybių, kapelionas suorganizavo 
savo gimnazistam valgyklą. Po
ra šimtų gimnazistų būdavo ap
rūpinami maistu, įgalinami tęs 
ti mokslą. Naciam neduodant 
popieriaus religinio turinio 
knygom spausdinti, kun. Jonas 
1942 (su 1939 metų data!) slap
tai išleido giesmyną Telšių vys
kupijai (30.000 egzempliorių ).

1944. bolševikam antrusyk ar
tėjant į Lietuvą, kun. Jonas Ku
čingis pasitraukė į Vakarus. 
Kaip ir daugelis, jis manė, kad 
karas greit baigsis ir bus gali
ma netrukus grįžti prie darbo 
tėvynėje. Niekas tuomet nė ne
manė. kad tas laukimas tęstų
si 24 metus! Vokietijoje Roten- 
burgo vyskupas kun. Joną pa
skyrė Nasgenstadto parapijos 
(Švabijoje) valdytoju ir nacių 
evakuotų seselių kapelionu. Jo 
rūpesčio dėka virš 100 lietuvių 
gavo darbą ir užeigą pas vie
tos ūkininkus.

Kun. Jonas Kučingis Ameri
ką pasiekė 1946 liepos 27. 
Tai įvyko buvusio Švėkšnos kle
bono prel. Juliaus Maciejausko 
pastangų dėka. Amerikoje jam 
teko pažinti tik dvi parapijas: 
šv. Andriejaus. Philadelphia. 
Pa., ir šv. Kazimiero, Los Ange-

Prelatas Jonas A. Kučingis

les, Calif. Pirmojoje išbuvo po
rą mėnesių. Prel. Maciejauskas 
primygtinai jį ragino skubėti į 
tolimuosius vakarus.; Pasiekęs 
Los Angeles, skiriamas vikaru 
pas savo seną bičiulį! Deja, ne
ilgai teko dirbti kartu su pre
latu. Prelatas jau -kuris laikas, 
sirguliavo. Jam visai pasiligojus, 
1947 balandžio 11, kun. Jonas 
buvo paskirtas Los.Angeles Šv. 
Kazimiero bažnyčios administra
toriumi ir visos Los Angeles ar
kivyskupijos lietuvių . klebonu. 
Iš savo pirmatako paveldėjo se
ną vienuolikos kambarių namą 
(2511 Third Avė.), po kurio sto
gu buvo ir bažnytėlė, talpinan
ti apie 70 žmonių.

Jaunasis klebonas šį kartą 
buvo lyg besparnis erelis: be 
kalbos, be patirties, be pinigų. 
Viena jam buvo aišku, — iš čia 
reikia keltis. Namukas parduo
damas ukrainiečiam katalikam. 
Nuperkami presbiterionų mal
dos namai laikinai .bažnyčiai su 
šalia esančiu nameliuku klebo
nijai (2704 St. George St.). Tai 
buvo 1948 metai.

Kun. Jonas turi būti geras 
šachmatininkas, nes pramato iš 
anksto bent penkis ėjimus. Kū
rė ir statė ne tik šiai dienai, 
bet ir rytojui — ateičiai. Me
tai po metų parapijos pastatai 
augo ir gražėjo.

Los Angeles. Calif., Av. Kazimiero lietuviu parapijos salė

1951 lapkričio 4 pašventina
ma nauja, lietuviško stiliaus 
bažnyčia, kuri talpina 500 žmo
nių.. Gi 1959 parapijos pastatai 
pilnai užbaigiami: pastatoma 
nauja pradžios mokykla, kurio
je dabar mokosi 327 vaikučiai, 
pilnai įrengiama klebonija ir 
salė.
, Kun. Jono Kučingio dėka Šv. 
Kazimiero parapija tapo ne vien 
mirksinčiu žiburiu Hollywoodo 
šviesų jūroje, bet savitu ir ge
rai apšviestu miesteliu ant kal
no visiem plačiosios Kaliforni
jos lietuviam, šv. Kazimieras ta
po ašimi, ant kurios sukasi vi
sas religinis ir didžiuma tauti
nio bei kultūrinio lietuvių gyve
nimo Vakaruose. Anas bespar
nis erelis vis dėlto užsiaugino 
sparnus! *

Kai 1948 būriai tremtiniu 
ėmė ieškoti “amerikos” šiame 
plačiame krašte, kun. Jonas sku
bėjo jiem į talką. Sudarė virš 
300 darbo ir buto garantijų. 
Parapijos pastatai, — kleboni
ja, salė, net ir garažas, — tapo 
pirmuoju lizdu daugeliui. Iš čia 
buvo ieškoma darbo ir buto.

Nuo 1949 prie parapijos sėk
mingai veikia jo įkurta lituanis
tinė mokykla. Įsteigtos įvairios 
organizacijos. Nuo 1952 kun. 
J. Kučingio triūsu ir prakaitu 

leidžiamas dvisavaitinis parapi
jos laikraštis “Lietuvių Žinios”, 
jungiąs išblaškytus lietuvius. 
Laikraštį skaito daugiau negu 
1,100 šeimų. Gi nuo 1954 jo su
manymu kasmet organizuojama 
Kalifornijos Lietuvių Diena. 
Šventė sutraukia iki 2,000 daly
vių, jų tarpe daug žymių ame
rikiečių.

Šventasis Tėvas Paulius VI 
1965 vasario 11, Los Angeles 
kardinolui James Mclntyre pra
šant, rado reikalą kun. Jono 
Kučingio turtingą kunigišką ir 
lietuvišką veiklą atžymėti pa
keliant jį į prelatus.

Prel. Jonas A. Kučingis, mi
nėdamas savo 60-ties metų am
žiaus sukaktį, Dievo ir žmogaus 
tarnybai atiduotus metus galė
tų taip paskirstyti: 7 metai Lie
tuvai, 1 metai Vokietijai, gi 22 
metai savo paties išugdytai Les 
Angeles lietuvių parapijai, po 
kurios sparnu gyvenimo pras
mės ieško ir randa apie 5.000 
parapiečių. Tačiau žmogaus gy
venime ne vien metai mus ver
čia susimąstyti. Tai. kas per 
tuos metus padaryta, kur kas la
biau patraukia mūsų dėmesį. 
Metai žmogų sendina, darbai gi 
įamžina. Tegul gerasis Dievulis 
Ivdi Jubiliata savo palaima!

T.R.
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MEDFORD AUTO 
WRECKERS

Wishing all my customers 
a Happy New Year. *

Peconic Avė. — Medford, L.L• 
Opened 6 Days a Week

The Key to Our Success is you’ 
Our Satisfied Customers i

516 AT 9-1772

TONY SCHAEDLER'S 
DRUM STUDIO

Private Instruction in Rock 
and Roll, Jazz, Druni Sėt 

Techniąue, Finger Technique 
and Latin Reading

513 4th Avė East Northport 
516 AN 6-2085
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DIETRICH MOTORS INC

We are closed on Xmas day 
Open New Years.

TRETOLA’S
At the 5 Points, Union, N.J;

GEORGE'S 
SEAFOOD AND STEAK 

HOUSE
1980 Flatbush Avė 

Brooklyn, N.Y. 
ES 7-7674

BOND BAKERS

248 Waverley Avė.

Nevark, N.J.

201 BI 3-0400

EDMOND FUNERAL 
HOME INC.

t 476 — 73 St. Brooklyn, N.Y. 
f t 
i SK 5-4646

DANKO AND DEVITO 
SERVICE STATION

L.
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GEORGE WERST INC. 
FUNERAL DIRECTORS

71-41 Cooper Avė.
Comer 72 St.

Glendale L.I.N.Y. 11227
Vandyke 1-8777

George J. Werst — 
Robert G. Werst

FABRIC DISCOUNT

One of L. I. Largest Selections: 
Latest Styles Dress-Drapery 

Slipcover Upholstery Į
Unbelievable Savings , ’

150 School Street į
Glen Cove L.I. 11542 =

516 OR 1-6010 j

of VAL-STREAM 
VOLKSVVAGON INC.

56 WEST MERRICK Road 
Valley Stream, L.I. 
516 — LO 1-0500

SECURITY FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN 

ASSOCIATION

r 136 Bay St.
304 Richmond Avė.

Port Richmond Staten Island 
273-5300

i i
r!i I
rį •

J J

į i i
i
J;

r

Car Rentals and Sales 
801 Sip St.

Union City, New Jersey 
Located behind Sears 

and Robūck
201 — UN 7-7863

Open 7 Days A Week 
We do General Auto Repairs 

82-06 Astoria Boulevard 
Jachson Hghts 

Tel. Mr. Joseph Danko

i
i

RESINA AUTOMATIC 
MACHINERY COMPANY

572 Smith Street

Brooklyn, New York

Call: TR 5-6020
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ERNIES FRENCH CLEANERS i 
AND SHIRT LAUNDERERS 

INCORPORATED

684 Fulton St.
Brooklyn, N. Y.

Household Drapers, 
Blankets, Rūgs, Chair covers,5 

šame day shirt Service 
CALL JA 2-3717 • L
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• į

- - ... ... . 
i!

KENNEDY CONCRETE, INC. ’

RIVERDALE 
AUTO BODY SHOP

PARK TERRACE

BETH PAGE TRANSMISSION į Private Car Service
CENTER f For Wedding Parties

Hospitals and Airports

93 East Fourth Street 
Brooklyn, N.Y.

UL 3-7010

870 Broadway 
HICKSVILLE, L. I.

The Key to Our Success is 
You are satisfied Customers 

Call 516 OR 1-5210
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BROTHER PRIVACY CAR 
SERVICE

24 hour Service for Parties
Weddings, Airports and

Hospitals
784 Saratoga Avenue 

Brooklyn, N. Y.
EV 5-9716 or DI 2-8483

BOB'S SUBURBAN SHELL i 
SERVICE CENTER

Open 7 Days a Week 
We do General Auto Repairs

251 Ureeland Avė.
Paterson N.J. i 
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GARDEN CHOP HOUSE

Call 201 684-9672

FRANK'S AUTOMOTIVE 
SERVICE

We Try a Little Harder 
1495 Invvood Avė. 
Bronx, New York 

TR 8-4250

I f 
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1969 South East Avė.
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Vineland, N.J.

609 692-8650
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BEAU SEJOUR

French Cuisine 
All Dishes Prepared to order 

Ideal for That 
Special Occasion 

Stewatt and Central Avė.
Bethpage, L.I. 

516 WE 1-0091

Collision Work a Specialty
100 % guarantee on 

Parts and Labor 
Free Estimates Given 
310 W 240th Street

543-7636

Where Nice People 
Meet Nice People 

9 Nassau Blvd.
Garden City 

South Long Island 
CaU 516 TV 1-5200
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CORAL INN 
VVESTERN STEAK HOUSE
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BILELLO TILE 
CONTRACTOR

i
I

INN OF THE RED MILL

(De Roode Moolen) , 
American and Continental i 

Cuisine with a Dutch Accent j
Open 7 Days a Week

Music Nightly i
206 E. Jericho Turnpike '

• Huntington Station, L.I. '

L

Long Istend’s Fabulous 
Restaurant 

Dancing Nightly
Ask for our Deluxe Package j < 

Wedding Brochure and j 
Our Complete Dinner Package]

Plan Brochure j
Valley Stream Sunrise Hway. ] 

Call 516 825-8254 j 
. ]
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| SUNTRUCK RENTING CORP.į

B 
Truck and Car Rentals <i

129 34th Street s ?

BROOKLYN, N.Y. į;

. Call ST 8-7189 i1

r ,- .... . ,____________________
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516 271-1333

JADE EAST 
L.I. Mo«t Elegant
Chinese Cuisine 

Open 7 Days a Week
McDONOUGH AND 

STELLATO REALTORS
Luncheon Dinner and Supper 

Your Hcst Wayne Lee 
and Tommv -- 'r

Seaford 3930 Sunrise Highway
1 z 516 TA 6-3030
i z i .

6 West South Orange Avė.

South Orange

Call 201 763-3426

ALBERT DE VITO
B.S. and M.A. Degree
Teacher — Author
Compcser-Arranger

PIANO — Organ—Accordion
Pcpular Classical
For Beginners 

Advanced and Professional
361 Pi.noak Lane
(near Edison Avė)
Call 516 ED 3-3236

SUMPTIN DIF'RUNT
Open Daily 12:30 to 6:30 

Sat. 10 AM. to 6 P.M.
Jcwelry Unusual Clothing

Novelty Buttons
128 Rockavvay Avė.
Valley Stream, L.I.

516 872-3767

STYLE MASTER f
COIFFURES į

High Fashion Styling ?
Expert Colaring, Tinting, į

Custom Permanents. f
Wig Service SS

* Open 6 Days, Fri. 9 AM-9 PM f
| ' North Massapequa, L. I. a

1099-A North Broadway |
(516) MY 4-4222 į

t
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iADJUSTABLE BRACKET CO. |D 
*• 

Original Manufacturer of
Adjustable Scaffold Brackets |

i

i
% c t

201 E. 23 St. 
Paterson, N.J. 
(201) 279-1331
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Ask for Mr. Harvey Schomburgf

J

ST ALPHONSUS CHURCH
JOHN PATRICK

h
SALIENT AUTO SALVAGE ;

1400 Blondell Avė.
Bronx, New York <

Foreign Car Junkers and i
Late Model Wrecks Wanted i 
Used Foreign Car Parts Sold į

Ask for Bill Schroeder
Call: 822-9157

SANTOS AGENCY 
HOMES RENTALS

308 West Broadway 
NEW YORK CITY 

WA 5-9226
Father Joseph VVhalen

Boulevard Boutique 
Custcm Made Originals 

329 Oakland Avė. 
West Brighton, Staten Island 

727-5522
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Commercial and Industrial 
Land can easily be yours 

Appraisals Mortgages and 
Refinancing Easily Obtained 

105 West Hoffman Avė. 
Lindenhurst, Long Island 

Call 516 — TU 4-0596

COLONIAL SHELL 
SERVICE CENTER

Open 7 Days a Week

JAMES A. HARKIN 
AND SONS INC.

Route 9 
Sayville, N.J.

201 PA 1-5110

g 
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SPIELMAN'S RESTAURANT f
B

1097 First Avė.
NEW YORK CITY

TE 8-9814
i t !
—' ................................... g

We do general auto repairs

1

i CANCRO FUNERAL HOMEi For

BROOKS LIMOUSINE f

SERVICE į
Towing Service

304 East 18th Street 
Paterson, N.J.

\ 201 525-9859
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Ceramic TUe — Walls and ;
Floors — Marble Imported

LEEMARK LAN ES
LOMORE DELICATESSEN

I Integrity — Dependability 
t 
i 3710 While Plains Rd. 
I Bronx, New York i 
f 
! -----

i

i

Ethics

Kl 7-6464

Mosaics — Slate
Residental and Commercial 

All Work Guaranteed

957 Little East Neck Road 
North Babylon
516 MO 9-1444

G. LAMBERTA INC. ] 
STONE AND MASON J 

SUPPLIES FOR HOME J

Owners and Contractors 
Open 6 davs a Week 

7:30 — 5 P.M.
162 Depot Road 

Huntington Station 
516 271-6679
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RETH'S CUSTOM 
CABINETS INC.

Designers and Builders 
of Ouality Custom 
Cabinetry Kitchens

Vanities and Built in Units j
For Bedroom and Dens ’ 

Lake Ronkonkoma
228 Carroll and Union Avė. 1

516 JU 8-3480

A Family Place 
Free Bowling Instructions

Call: SH 5-3200 
Leo Celano and 
Harry Bellman

į Air Conditioned Limousines | 
į For Wedding Church Runners|

irentėd all Airports
» Proms Piers Daily Trips to | 
g Manhattan 24 Hour Service ( „

Hicksville, L.I. 516 822-3887 j 
t <!C _

17 Birchwood Lane

For the Finest of Food 
Open 7_Days a Week 

A Family Place 
LOMORE DELICATESSEN

2746 Broadway 
105-106 St. Call 222-3702 

For Take out orders
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ALCAMO MARBLE 

WORKS, INC., 
Since 1911

220 E. 24th Street, 
New York City 

Bet 2nd and 3rd Avės.
Telephone LE 2-0258
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MARIO DE MILAN 
BEAUTY SALON

116-61 Queens Blvd.
Forest Hills, Queens 

Late Nite Thurs. and Fridays 
BO 1-6363

VMM

BORRELLI's (TALIAM f 
RESTAURANT į

For the Finest of Italian f 
Cuisine —- Orders to take out f 
Free Parking Air Conditioned j 

Pizza Our Specialty 
1580 Hempstead Tpke.

East Meadovv (off Meadovv- 
brook Parkvvay)

Call 516 IV 3-0190

MASTER PIZZA 
RESTAURANT 
Gcod Food at

Reasonable Prices 
1376 Forest Avė.

Staten Island
Call 981-3137 Mr. Scotti
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MEATERIA — FOR THE įHAMILTON BAKERY S0U™ AMERfCANH AM IL TO N BAKERY AyTO BOQY

FENDER WORKS7207 18th Avė. Brooklyn f 
f t t

FINEST OF MEATS

For the Finest 
of Bakery Products

165 Park Avė.

Paterson, N. J.
Call BE 2-8044 Tel.: (201) 278-7971

J
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>WL fGARDEN Cl
AND COCKTAIL lOUNGE f
Catering to Office Parties | Open 6 Days a Week

| Gcod Food atComplete and Varied 
Luncheon and Dinner Menu

FRANK'S DINER

Reasonable Prices.
445 Straight Street 

Paterson, N.J.
516 PI 7-8805 f Call 201 525-9470

f

987 Stewart Avė.
Garden City, Long Island

MMiMIM

141 North Main Street 
Portchester. N.Y.

Tel.: (914) WE 9-9752
We Deliver

HAEKER'S PASTRY SHOP

18 E. 2001h Street

Bronx, New York

For the Finest

Telef. SE 3-7895

«M«MM»MMtMMMMMrMMMMMMMMM»Mi M



Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Nauju Metų 
linkiu visiems buvusiems parapijiečiams, Darbininko skaitytojams 

ir geradariams bei pažįstamiems

Rt. Rev. Msgr. P. M. JURAS, PA. 
klebenąs emeritus

Putnam, Conn.

Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius bei draugus, 
sulaukus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

T. BARNABAS MIKALAUSKAS, OFM

. St Gatharines, Ontario
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JUOKAI

" ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

AMŽINOJO ROŽANČIAUS DRAUGIJA
nuoširdžiai sveikina Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga pampijos 
kleboną kun. A. Petrauską, ir kun. Vyt. Pikturnų, draugijos nares, 
Ičvus Pranciškonus, Darbininko redakciją ir administracijų, visus 
parapiečius bei draugus, linkėdama visiems gausios Dievo palaimos.

Brooklyn, N. Y.

i
ONA SIJEVieiENt. Pirmininkė =

•

Viena mergaitė katalikė la
bai įsimylėjo jauną žydą. Jos 
motina buvo labai nelaiminga

> ir, kitos išeities nematydama, į- 
, prašė dukrelę įkalbėti savo su- 
: žadėtinį, kad jis pereitų į ka- 
; talikifs. Mergaitei pavyko įkal-
| bėti ir jaunuolis sutiko. Po ii- banknotų.
i gesnio laiko atvyksta dukrelė
I pas motinėlę visa ašaromis pa- 
| plūdusi.

: — Kas atsitiko, brangioji?
: Ko verki? — susirūpino moti-

na.
— Mama nuėjai, kad Dovy-

: dą padaryčiau kataliku, — kuk
čiodama atsakė mergaitė. —Jis

: paklausė ir pasidarė kataliku.
— Tai aš jau seniau žino

jau, dukrele. Bet ką jis dabar 
padarė?

— Ką jis padarė? Jis tiek su- 
katatikėjo, kad įstojo į kunigų 
seminariją . .. _
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo draugams bei pažįstamiems

n
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JUOKAI
Mainai

— Mielas bičiuli, juk tu dir
bi teatre. Gal prie progos ga
lėtum man parūpinti porą ne
mokamų bilietų.

— "Labai gerai. O juk tu dir
bi banke. Tai gal man parūpin
tum keletą nors ir naudotų

Vaistų reikia, tik ne stiprių
Plikagalvis užėjo | vaistinę ir 

paprašė vaistų plaukam užau
ginti.

— Ar norite didelį butelį ar

Kristaus Gimimo Šventėje
maloniai sveikinu radijo valandos klausytojus, 

rėmėjus, bičiulius, draugus ir bendradarbius

JOKŪBAS J. STUKAS

Mto

MOTERŲ 
VIENYBESkas.

— Mažą, — staiga atsakė pli
kis. — Man nepatinka šių die
nų berniukų pusiau apdengta 
nugara.

Blaivybė
— Meskit gėręs. Blaiviai gy

vendamas savo amžių pratęsite 
bent dešimtimi metų.

— Bet pone daktare, ar jau
ne per vėlu mesti? ______ ________ i o_______

— Mesti gerti niekuomet nė- gams ir pažįstamiems linki 
ra per vėlu.

— Gera žinia. Tai aš dar pa- 
gersiu dešimt metų.

Paguoda
Generolas Pierre Daumesnil 

(1777-1832), žymus Napoleono 
karžygys, neteko kojos mūšyje M . 
prie Wagram. Kada jo tarnas 
pamatė savo poną laikantį ran
koje savo virš kelio nutrauktą 
koją, jis ėmė verkti

— Neverk, kvaily, bet džiau
kis, — subarė jį generolas. — 
Nuo šiol rytais tau reikės 
blizginti tik vieną batą.

Kas aukštesnis?
Sykį Napoleonas norėjo iš 

lentynos pasiimti knygą, bet 
negalėjo pasiekti. Tuomet pri
šoko jaunas karininkas sakyda
mas:

— Jūsų imperatoriškoji dide
nybe, leiskite man patarnauti, 
nes aš už jus aukštesnis.

vaidyba ir narės sveikina rėmėjus ir draugus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sėkmingų Naujų Metų.Geografija

— Pasakyk, Danute, kur 
yra Lietuva?

— Tėvelio kambaryje kabo 
ant sienos.

Išminčiaus paguoda
Prieš apie pustrečio tūkstan

čio metų graikų išminčius Epi
kūras yra pasakęs: “Tai, kas 
yra laikoma pačia baisiausia 
blogybe, mirtis, mums yra nie
kis, nes kol mes egzistuojam, 
nėra mirties, o kai ji ateina, 
mes jau nebeegzistuojam”.,

Žilimo priežastis '
Motina: — Kiekvieną kartą, 

kai tu esi Uoga, man pražyla 
naujas plaukas.

Duktė:—O, mamyt, tai tu bu
vai labai blogių nes tik pažiūrėk 
į močiutę. Kaip ji pražilus...

Egzaminai
—- Kaip pasisekė sūnui istori-

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Švenčių 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau-

i DR. JUOZAS B. DIČPINIGAmS

KUPINŲ DŽIAUGSMO KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ MIELIESIEMS 

SAVO PACIENTAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 
LINKI

Kunigunda Žymantienė, M.D.

Dukrelė, nešina šukių glėbiu, 
ateina pas motiną ir linksmai 
pranėša:

— Mamyte, ta vis bijodavai, 
kad nesudaužyčiati tavo bran
gios vazos. Dabar tavo rūpes
tis jau pasibaigė — vaza su
dužo.

Patvarumas
Moteriškė, pakliuvusi į teis

mą ir užklausta, kiek turinti 
metų, atsakė: 35. Teisėjas jai 
priminė:

— Kai čia pasirodei prieš po
rą metų, irgi sakeisi turinti 35 
metus. resni butą?
— Jūsų prakilnybe, aš ne iš uš^ši urvą nepajė- — Prašau, — leido Napoleo-

tokių, kurios vieną kartą Vie- nas. — Tačiau nepamirškite.
VVoodhaven, N. Y. 8 naįp pasako, o kitą kaita kitaip, Kadangi ta nemoki nuo- ^d aukštesnis esu aš, o tams-

Tel. VI 7-4490 | _ atsakė moteris Kadangi tu nemom nuo-1 dtsMKv uiutcua. mos vienaip ar kitaip, tai ko- 13 651 ilgesnis.
Nuomonė apio savo dėl už tą pačią kainą neimti ko vis tie Įstatymai

Kartą ėjo šnekėdami trys vy- nors geresnio? _ Atleiskite, panele, bet šia-
rat . jjyj biografijos me ežere maudytis negalima.

— Ei, kvaily, šūktelėjo Gyveno girtuoklis ir, fi- — Tai kodėl to nepasakėte 
praeivis už nugaros. nomaj nUtnkė

Visi kaip vienas atsigręžė. negėrė, nusirengusi?
bet taip pat mirė. Jie neapleido Nusirengti čia įstatymas 
šio pasaulio Vienu ir tuo pačiu nedraudžia.

WALTER - PULCHERUA
TURU LIAI

Hollis, N.T.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTĖ SI IALINS

— Nelabai gerai. Bet tai ne 
jo kaltė. Jie klausė tokių daly
kų, kurie atsitiko dar prieš jo 
gimimą, — bando teisinti moti
na.

Viskas veltui
— Kodėl tu nepersikeli į ge

■f
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84-02 Jamaica Avenue

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Nauji; Metų

DRUGS - PRESCRIPTIONS - COSMETIGS ,

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN «, N. Y.
389-2544

Linksmų šv. Kalėdų if laimingų Nauji; Mėtų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviška if europietiška duona if pyfigai, Šventėms 
visokį mėdauninkai, šližikai ir maltos aguonos;

Vestuvėms ir pokyliams tortai
441 Grabam Avė. (bet Richardson & Frost St.) Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938
aww*

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

(ARMARAUSRAS)
ejaa Kspyėia
«. Btoofelyii, N. Y.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

MATTHEV P. BALLAS
ALBERT t. BALTOM, UnmM BmTO*

Linksmų Boenčiųf

JUOZAS GARSZVA
ORATORIUS - BALBAMUOTDJAB

IBI Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
EVergreen MITO

ItotoaeaUMtotoMUtaUttottoMtoaUMtoOiuaUHtoto

anksčiau, kol aš dar nebuvau

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

D. KLINGA
TAX CONSULTANT — INTERPRETER

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

Daug džiaugsmo Kalėdose ir laimės Naujuose Metuose 
Tinki

A. KAUNO MAISTO KRAUTUVE
Priimame užsakymus vestuvėms ir kitokiems parengimams

52 Hudson Avenue Brooklyn, N. Y.
TeL UL 8-7821 r

meninis lygis
Redaktorius:

Linksmų Šv. Kalėdų
linki savo nariams ir sporto bičiuliams

— Mielas poete, svarbiausia, laiku- Pritrūko kantrybės
— Petruk, kiek kartų aš sa-Tas, kurs negėrė, mirė anks- 1__ ‘ ~

skaitytojai čiau. Girtuoklis jį suvažinėjo kiau tau kad nesikištam, kai su-
Literatas: automobiliu.
— O jeigu eilėraščiai aukšto 

meninio lygio?

kad jūsų eilėraštį suprastų
LIETOVIV ATLETŲ KLUBAS

1332 Halscy Street
TeL: HY 7-9756

= f
Brooklyn, N. Y. 11227 J

augę žmonės kalba. Palauk, 
kol jie nustos.

— Aš stengiausi, mama, bet 
jie niekad nenustoja...

Tarp gdfįninku
Du vyrukai lošia golfą. Vie

nas jų išsiėmė naują kamuo
liuką, padėjo ir tvojo. Kamuo- Vestuvinės nuotraukos

— Filėraščius iau rašote de- UukaS nuskrido j ežerą. Jis pa- Ketvertų metų mergaitė žiūri 
y i a. ėmė antrą, kun numušė per j tėvelių vestuvinius paveikslus.

trorą.ttečią į krūmus. Paskui sako:
pavyko. Ar ne geriau užsiimti _ KodėI toWem itirfiam var. _ ^amyt tuomet, matytb 

toji naujus kamuoliukus? — pa- buvau namie palikusi, kad ma- 
klausė antrasis. — Tokiem nęs tenai nematyti.

Kūrėjo nesėkmės 
Redaktorius:

Linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

prozą?
Literatas. Klause antrasis. — 10

j 77-^V**7.8“ ptO“ ’“g“ kirčiam pakaktų pavartotų, 
dvidešimt metų. _ 1- Kad pavartotų aš neturiu, spėjimai

pasiaiškino pirmasis. — Iki 35 metų amžiaus teks
. pakęsti įvairių trūkumų ir

skausmų, bet paskui bus leng-vroiM MMtc pino/- fcaltto?

— Onute, ka^> tu galėjai tiek viau, — buria ateitį čigonė.X^Z^ar^£ <*>“« -0 , sul6uk“s 35

švtoia vra hitts spręsdama? metų?
Kiek pagailojusi' artistė į- m<> O2L°’ apSb

rašė atsakymą; kytoja. Tėtis man padėjo. * pratę...
— Kartais. MBS

— Sakyk, Juozuk, kiek kojų 
turi arklys?

— Kai stovi — keturias, o kai
bėga — negali suskaičiuoti.

Matematika
Sesutė:

— Padėsiu tau paruošt pamo
kas. Jei turėčiau penkis apel
sinus ir tau duočiau du/ kiek 
man liktų?

Broliukas:
Ketinau, manj mokytoja

tais.

Vienos Paryžiaus mokyklos 
mokiniai tarėjo MUdnti skir
tumą tarp monarchijos ir res
publikos. VMs mokinys išaiš
kino:

nerolas.

PA1NTING & DECORATING CO
VLADAS VASIKAUSKAS

JONAS BAČIANSKAS
PETRAS PAGOJUS

102-34 91st Avenue Richmond Hill, N. Y.
Tel. VI 7-1286

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
Carpenter

Custom Built VVoodvvork - Bookcascs - Kitclien Cabincts 
Fortnka Sinktops — Altctations

AUGUST VILEN1SKIS Vlrginia 7-5760
119-20 Jamaica Avenue Richmond Hill, N. Y.

MOTERŲ SĄJUNGOS W-sk>s KUOPOS VALDYBA 11

J. Aleksiūną, dvasios vadą A. Račkauską bei kitus kunigus, 
tėvus Pranciškonus, visas sąjungietes Šv. Kalėdų proga ir 
linki visiems sėkmingų Naujų Metų!

LAISVES ŽIBURYS
KalMų švenčių proga sveikina visus New Yorito apylinkių 

lietuvius, ypatingai Lietuvių Radio Klubo narius, 
“Laisvės Siburio” rėmėjus ir klausytojus.

LatevCs Slburya — jaunimiMa laisvojo pSMutio neturiu radio progra
ma — perduodama neturioir anglų kaltomis Mekrienų rtkmament mm S ifilO vai. ryto per VriĖOtt FM toi«a. • Adresas: St-15 
W Piace, kMdte Vlllass, N.Y. IISTS.

Vedėja.: ROMAS KEZT8, TW 4-1S8S

r
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Kitiem laimes trokšdamas, pats laimingas tapau

ŠVIESUSIS VAIŽGANTO ASMUO
Ateinančiais metais sueina 

100 metų, kaip gimė kan. Juo
zas Tumas-Vaižgantas, žymus 
lietuvių tautos žadintojas, žy
mus rašytojas, plataus masto vi
suomenininkas, buvęs bene 
pats populiariausias žmogus 
Lietuvoje. Populiariu jį padarė 
jo asmenybė. Buvo jis visiem 
atviras, tiesus ir meilus. Čia 
griaudėjo, čia glostė ir stengėsi 
parodyti tą gerąjį žmogaus pra
dą. Jį ir vadino deimančiukų 
ieškotoju.

Gimęs 1869 rugsėjo 20 (se
nuoju stiliumi rugsėjo 8! Ma- 
leišių k., Svėdasų valsčiuje, Ro
kiškio apskrityje, baigęs Že
maičių kunigų seminariją, ku
nigu įšventintas 1893 lapkričio 
28, išėjęs kunigauti. įsijungė į 
lietuvišką visuomeninę veiklą. 
Drįso jis kovoti ir prieš len
kiška dvasia, kuri buvo įsigalė
jusi tuo meto inteligentijoje.

drįso kovoti ir prieš rusiškąją 
priespaudą. Visą savo gyvenimą 
pašventė tai jaunajai Lietuvai.

Kaip nepatikimas kunigas, lit- 
vomanas, buvo kilnojamas iš 
vietos į vietą, bet tai jo nepa
laužė. Jis dar toliau triūsė Lie
tuvai.

Po 1905 metų, gavus daugiau 
laisvių, jis įsijungė į politinę 
veiklą, dalyvavo įvairiuose sei
muose, reikalaudamas nepri
klausomybės Lietuvai. Jei neuž
teko gyvo žodžio, jis rašė, re
dagavo laikraščius, žurnalus.

Atstačius Lietuvos nepriklau
somybę, jis vėl judėjo, veikė 
daugely organizacijų. Ėjo visur, 
kur kas jo šaukėsi. Visiem pa
dėjo, kad tik toji Lietuva būtų 
gražesnė. Vienos sukakties pro
ga jis ir pasakė šį garsųjį po
saki: Kitiem laimės trokšda
mas. pats laimingas tapau. Mirė 
Kaune, 1933 balandžio 29.

C

Kan. Juozas Tumas Vaižgantas ir jo autografas

Dail. A. Varno saržas i4 knygos “Ant politikos laktų"

100 metų —
nuo Tumo - Vaižganto gimimo
1869. IX. 20 - 1969. IX. 20

Kan. Juozas Tumas-Vaižgantas, J. Zikaro bareljefas

Vytauto Didžiojo bažnyčia Kaune, kur jos rektoriumi buvo Vaižgantas

JO LITERATŪRINIS PALIKIMAS
Vaižgantas, dar kunigų semi

narijoje būdamas, pradėjo ra
šyti. Pirma vertė, o paskui, jau 
redaguodamas “Tėvynės Sar
gą”, pats kūrė.

Per savo gyvenimą jis sukū
rė labai daug. Tai produktin- 
giausias anos epochos rašyto
jas, kuris palietė ir pavaizdavo 
savo gyventus laikus ir siekė 
net baudžiavos metus. Ilgą lai
ką jis buvo redaktorius, publi
cistą, rašytu žodžiu kovojęs 
už Lietuvos idealus. Ir šią pub
licistiką jis rašė vaižgantiškai 
—tuo pačiu spalvingu stiliumi. 
Kartais savo idėjas paversda
mas alegorijomis.

Išaugęs Aukštaitijos gražioje 
gamtoje, jis su didele meile pa
vaizdavo tą gamtą, žmogaus 
mistinį ryšį su gamta, su žeme. 
Žmogus yra lyg kokia gamtos 
dalelė, kuri kartu gyvena ir 
meldžiasi, ir dirba, ir miršta. 
Toje gamtoje, senuose pibakal-

niuose — slypi tautos žodis, 
kurį nori surasti jaunoji karta.

Populiariausias jo epopėji- 
nis “Pragiedruliu” romanas, 
kuriame pavaizdavo tautini at
gimimą. į ši tautini atgimimą į- 
jungė ne tik lietuvius, bei ir 
sulenkėjusius bajorus, net ir 
žydus.

“Dėdės ir dėdienės” yra jo 
kūrybos viršūnė, kur daugiau
sia literatūrinio grožio. Apysa
koje vaizduoja dar baudžiavos 
laikus, kaip Mykoliukas atsisa
ko savo asmeninės laimės dėl 
savo brolio vaikų ir pasidaro 
tyliuoju kaimo smuikininku.

Dėl savo didelio žodingumo ir 
didelio dinamizmo jis kartais 
nebuvo mėgiamas, net sunkiai 
paskaitomas. Bet kas susigyve
no su jo stiliaus savybėmis, tas 
jo kūryboje surado labai gra
žius. mistinio grožio kupi
nus pasaulius.

Vaižgantas su savo šuneliu Kauku

J. Tumas Vaižgantas (d.> perduoda Vilties redagavima savo įpėdiniui kun. 
F. Kemėšiui.


