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tai giedokim

saldžias

‘GarbėRamy-

Kad tėvelius jų užlaikytų, 
Šeimyną visą sutvarkytų ~ ' 'Ir garbint Dievą išmokytų. Kad anksti rytą atsikėlę Kiekvienas rastų, dovanėlę Ir gerą garbintų Dievulį, Kurs prakartėj ant šieno guli. Būk sveikas, Jėzau Atpirkėjau! Visos žmonijos Užtarėjau. ’' ■Tu meilės atnešei naujieną, Kuri palinksmina kiekvieną; Ištraukei iš piktų žabangų/ Ir atidaręs skaistų dangų, Teiki išganymo pavėsį Ir su mumis patsai džiaugiesi. Nuo Tavo žygio maloningo Žmonijos sielvaTta pradingo, Kaimynas sveikina kaimyną. Viens kitam dovanas dalina. Pagieža tyli, nyksta kerštas Ir visos širdys jautrios, karštos, Nes žmonės meile užsikrėtę Ramybėj nori pasilsėti. Kiekvienas garbina kai gali Tą mažą Dievišką Vaikelį, Kurs laimės šviesą mums užžibįs Ir duos neilstančios ramybės.

pora tūkstančių Betliejuje gimė kuris permainė žmonijos is-

. Kaipo Dievas ir visko valdytojas —'Jis viską teisingiausiai valdo. Jojo rankose yra visa valdžia ir galybė. Mes esame Jo pavaldiniai.Dvasioje persikelkim į Betliejų prie To , Kūdikėlio, garbinkime'Jį. ir maldaukime Jojo pageltos, kad mes būtume ne iš vardo, bet iš darbų Jo sekėjais.
K. F. J.

’ Pažvelgk' į tuos ^paklydusius sūnus, kurie ’ neranda ramybės, patrauk ir juos prie Savęs. Ateik, brangus-Kūdikėli, ir Savo atėjimu pripildyk mūs širdis viltimi, meile ir ramybe, kad su angelais galėtume linksimai giedoti: “Garbė Dievui aukštybėje ir ant žemės ramybė geros valios žmonėms.” “Šiandien jums gimė Išganytojas: Jis yra Kristus Viešpats.”

Sveikas Jėzau mažiaųsis, Kūdikėli brangiausis,' Šioj dienoje gimimo,O Panos pagimdymo Lįpksminkimės ir džiaugsimės, Dievui garbę duodami giedokime.
’ . 1 ’

Vai kokios linksmosios Kalėdos! Išnyksta mūs var gai ir bėdos, Nes matom Kūdikėlį brangų, Kurs veda mus: visus į dangų. Suklaupęs taip, gražiai ant kelių,

dėlei to, nes Tas Kūdikėlis buvo kartu žmogus ir Dievas. Jam Betliejuje užgimus Angelai giedojo; žmonės visų luomų: piemens ir karaliai garbino Jį. Visi Jį išpažino Dievu, Išganytoju- mi. Jis tuomet ir dabar viešpatauja žmonių mintyse, jausmuose ir visame pasaulyje. Jokis žmogus ir prakilniausio būdo, gyvenęs

Gul šiandiena jau‘’cnnt'šiėno 
Atpirkėjas šio svieto-.

Jau arti mėtų kaip Kūdikėlis, visą pasaulio tori ją . Nuo Jo užgimimo pasaulis šiandien skaito metus; Jis yra centras apie Kurį viskas sukasi. Tą daro netik uolūs To Kūdikėlio sekėjai, bet ir Jo priešai. Visa šiandien pasaulio istorija tai Jo-istorija. 7 Kodėl taip yra? Taip yra pirm ir po Jo, nepadarė tiek

įtekmės, kiek Tas Kūdikėlis. Jis permainė Simoną į Šv. Petrą, Saulių į Šv. Povilą, Augustiną į Šv. Augustiną ir daugybė kitų.i Kaipo žfnogus, Tas Kūdikėlis duoda geriausio gyvenimo j pavyzdį visiems žmonėms, visiems amžiams ir vi- Įsiems luomams.. Tik Jis tegalėjo pasakyti: “pavyzdį įduodu jums.”

- ' • Jie žvaigždės vedami Skubėjo prie Tavęs.. — Jie giesmę išgirdę Atbėgo prie Tavęs.II.Prie Sosto, štai žvaigždė Tavo cfiorų giesmės, Skubėti liepia man Atbėgti prie Tavęs.

Viešpačiu-, Išganytoju. t.Tas visas tuo labiau stebėtina^ prisiminus Jo gyveni- L mo istorija. Užgimė prastoje gyvulių kūtėje, nes užeigoje Jam vietos nebuvo:] išsigelbėti nuo Erodo, žiauraus bėga į Egyptą. Sugrįžta į Nazaretą, gyvena nežinomas; nelanko Jis garbių mokyklų, Jis, kaipo žmonės sakė, dailydės Sūnus buvo. Kuomet suėjo Jam trysde- šimtys metų, Jis ėjo mokyti žmonių. „ Savo mokslą apskelbti pasauliui Jis išsirenka keletą nemokytų žvejų. Žydų vyriausieji Jį pasmerkia, sukelia visa tautą prieš 'Ji ir ‘Jis miršta prikaltas ant kryžiaus. ;Tačiau, šiandiena Jis gyvas, Jo mokslas pasiekė visus ženiės kraštus, vargšai] ir pasaulio galiūnai klaupia prie Jo kojų; bemoksliai ir išminčiai Jį garbina; jauni ir seni Jame randa viltį ir paguodą. Jis yra “Šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinant į šį pasaulį.” Kas Jį sėka “nevaikščiojai tamsybėse.” Jis nugalėjo pa-1 šaulį, Jis patraukė visų širdis prie Savęs: “Ir Aš, kuomet Aš būsiu pakeltas nuo žemės, patrauksiu visus prie Savęs.” “Kristus gyvuoja. Kristus valdo, Krjstus karaliauja. ” Dar Jo karaliavimas ne pilnas, dar nevisi Jį

:. :-w Jšventų Kaledę'Sienoje Rami linksmybe sieloje, Kiekvieno žmogafc linksmas vei< Štai pasigirdo varpoaidas: Visi anksti jau a&ikėlė Ir skubina į balelę, - Pagarbi t Jezii Kūdikėlį.Štai balsas Angelų jau girdis, Jis sugraudina mūsų širdis, Ir mes su jais

“Šiandien jums gimė Iš- gąnytojas; Jis yra Kristūs Viešpats.” (Luko 2, 11).5
. v ’ •Užgimė Išganytojas. Nę- stebetina tat, kad angelai giedojo niekad ant žemės negirdėtą giesmę-: Dievui aukštybėje

*** '< ■be ant žemės geros valios žmonėms.” Atėjo ant žemės Atpirkėjas - Kristus Dievas. Tai svarbiausias pasaulio istorijos įvykis. Ir kaip gi Raštas Šventas tą didžiausį įvykį aprašo? “Kūdikėlis mums užgimė.” Ir tas Kūdikėlis ’ ‘ ‘ Suvystytas vystyklais. ir paguldytas prakartė- je. Dieve, Tavo mintys ne mūsii mintys, Tavo keliai ne mūsų keliai.Beveik du tūkstančiai metų praėjo nuo pirmųjų Kalėdų, ir šiandieną, šimtai
.. i * • ■*milijonų dvasioje klūpo prie Jėzaus prakartčlėš, iš-

III. rv-jUž piemenėlius aš • Menkesnis daūg esu. Didesnis už karalius Nuo altoriaus grįžtu.

pažįsta, bet ar pažįsta ar ne Jo vardas yra virš visų vardų, ir ant zvąrdo Betliejaus Kūdikėlio,” kiekvienas kelias priklaupia; Danguje, ant žemės, ir Pragare, .ir kiekvienas liežuvis išpažįsta, kad Jėzus yra Tėvo garbė,” ir Žodis stojosi7 kūnu ir gyveno tarpe mūsų.’’
' .? -■ >' - ... */ ’*P šventas Kūdikį, pasaulio .šviesa ir viltis, pažvelgk meilingai šiandieną į mus, kurie garbiname Tavo vardą. Pasauliui reikia Tavo šviesos šiandieną, kaip reikėjo prieš pirmas Kalėdas. Pasaulio mokslas klaidingas, netikras. Apšviesk mūsų- protus tikrąja šviesa. Būk mūsų -stiprybė šioje kelionėje. Be Tavęs mes klaidžiojame tamsybėje, be Tavęs mūsų gyvenimas tuščias, . be Tavęs gyvenimas be jokios ręikšmės^-- Ateik, Jšganytojąu, į mūsų širdis,
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lazareto miestelyje gyve- ?j;nekalta, skaisti, graži ęla niekad nepažino nuo- : Dįevą, daug meldėsi, ir Ta mergaitė buvo šveri- Jos tėvai buvo šv. Joaki-
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daug lėtesniu balsu ir nedrąsiai vėl pa-
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^^Šveir
?Ką^f^u;dang;aui Jr žemės. / 
Pranei JrrTu’gifnei už visus.
Tarp gyvuliu. Ir vis tai dėl manęs.
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žarija meldėsi, An- 
įą fn tarę,: “Sveika,’malo- 
Kif^su M»|mi.” Tas Ange- 
t'D^vašišrinko ją būti Die- 
£ i'FJcad Ja vardas bus Jė- 

_ ■ J * * -

rielė šventoji atsake: “Tegul taip 
3 Dievas pori.”
> Vienas šventas vyrąs, vardu Juoza-

7 Dievas jį išrinko būti globėju Marijos 
Wis. Praėjus keletą mėnesių, šv. 
turėjo eiti i Betliejų. Šventoji

pradeda valgyti ir kruta jo raudonosios ausys. Bet 
ne ilgai tokia pavydo nuotaika jį laiko apėmusi. 
Staiga vaikui pasidaro griaudu. Savo akyse pa
junta ašaras. Visos mintys išsiblaško. Vaikas tik 
ryja ir ryja saldžius gurkšnius. • ’• ’ '

“Nebėra mamoš-mamytės... Ką čia reiks da
ryti! Kūčių pas mus jau niekados nebus... Jei 
kas ir pataisyti] — vis vien ne Kūčios. Be mamos 
jokių Kūčių negali būti...”

Vaiko akyse atsistoja Kūčių vakaras. Kros
nis nuo, karščio net paraudusi. Visa diena kaip 
pleška, kūrenasi be perstojimo. Puodai verda ga
ruoja. Skanus džiovintų grybų kvapas dilgina vai
ko nosį.. . Po krosnies riebios silkės čirškia. Bul
viui prikištos, išsipūtusios silkės. Raudonieji barš- 
teliai... Obuoliai, sirapas. Motutė net paraudu
si bėginėja, sukinąs?. Čia ji krosnį kūrena, čia py
ragus minko, čia, žiūrėk, jau su vandens kibini iš 
šulinio ateina.

— Levukėli, ar nori bandelės?
i

— Noriu, noriu, mamyte!
Motutė eina prie geldos, paima tešlos Arnotą, su

ploja ir meta prieš liepsną po krosnies... Bande
lė staiga pučiasi, kepa, tartum augte auga... Jau 
iškepė ištraukia.

— Levukėli, imk bandelę, jau iškepusi.
Vaikui pasirodė lvg iš tikrųjų-jį mamą šaukia 

ir bandelę siūlo. Atsigręžia į pirkią — nieko nėra. 
Tamsu, tylu tartum kokiame požemyje. Kertėse 
visiškai kažkas negero jaučiasi. Žiūri į krosnį — 
neslkūrena. Tik kamine vėjas kaukia. Ant spy- 
žių tušti puodai ir pliauskos sudėta.

“Nebėr mano mamos.. . Nebėr Kūčių.... Ge- 
riau ir man numirti!.. . . -

• j r -r

Užsikniaubė ant lango ir vėl tVina rankomis 
akis, rauda... : 1 * r

Vaikų žudo antras, graudus vaizdaš. Pačioje 
asloje ant krasių padėtas, > plątus juodas karstas. 
Jame guli pageltusiu, kaip vaškas^ veidu, įkritu
siomis akimis žmogysta — vaiko motina. " Ji tar
tum kniaupiasi drebėdama į juodą,ją gaubiančią 
skarelę; tartum nenori, bijo-įjį bepasfžiūrėti.

Prieina vaikas, paima jai už šaltos lyg* medinės 
rankos, judina k sako: “Mama, ko čia via guli? 
Kelkis, aš noriu valgyti.” . >
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liai, pradėjo vienas antram sakyti: “Nuei
kime Į Betliejų, ir pamatykime, tai, kas į- 
vyko, ką Viešpats yra mums apskelbęs. Jie 
atėjo skubindamies ir rado Mariją, Juozapą 
įr Kūdikį paguldytą prakartėje.”

Piemenėliai buvo biedni, prastai ap
sirėdę; kiti žmonės juos visai žemai laikė, 
bet jie pirmutinieji buvo angelo pašaukti 
pas Kūdikėlį Jėzų.

Tiebų, padribusį kūną. Visada senis nors ir paleisdavo, kaip burokas, kepdavo.nuo karščio, bet kirsdavo su vanta dusliai pritardamas: “A-a- ta-taL” , .
Ir dabar jis tur būt tai]) vanojusi.. . Plūkiukai 

pa plautais sulindę. Pareis Plūkus iš pirties, su- 
sišąuks yaikus aplink stalą ir valgys Kūčias. Plū- 
Įfco Marjfte "tokia sumani ir vikri mergaitė. Ji vi- 
ftbkžų gardumynų pritaisė Kurioms. Visi Plūkiu- 
jkai valgys laba r skaniai. ’
|-.>“Gera tiems varlėms! —- prabilo sau mintyse 
žibikas.» ' •

* ■’ -T *

£>J*Jo akys blizga, kaip išalkusio šuniuko. Skruos- 
fceliai Areba. Jis pavydi Plūki ūkams,-ypač Juzei, 
Mttfra vasatą gražesnius arkliukus iš molio moka 
Bpdyti, rtč kaip jis. Tartum mato, kaip Juzė jau

kvapas. Vaiką apima nesuprantama baimė, ima 
išgąstingai rėkti ir slepiasi palovy...

Kitą rytą žmonės išnešė ją karste giedodami: 
“Angelas Viešpaties.. . ” Sako, žemėse užkasė jo 

’g'Hąją mamą... Kaip tas viskas atsitiko, kodėl, 
vaikas ir dabar aiškiai negali suprasti... Jis tik 
žino, kad nebėra jo mamos ir pamanius apie ją 
i am labai liūdna ir graudu...

Vaikui pasidarė šalta. Jis susitraukė į kuprą, 
prisispaudė prie sienos, užsimerkė ir vls mąsto... 
Bet keptų silkių su bulvėmis, džiovintų grybų ir 
pyragų kvapas jam neišnyksta. Jis dažnai seiles 
nuryja.

Pernai šiuo laiku šitas stalas buvo šienu apklo
tas, balta staltiese pridengtas. Per patį vidurį, 
lėkštėje stovėjo padėtas “Bernelio pyragas.” Ša
lia sirapas ir džiovinti obuoliai... Toliau baravy
kai, silkės, ir kisielius su baršteliais. Mama su tėte 
persižegnojo ir laužė “Bernelio pyragą.” Buvo 
dar piemenė Ona ir pusbernis Antanas. Arti kito 
galo sėdėjo senelė Stumbrienė. Ji ašarodama mel
dėsi ir valgė..

Po Kūčių mama su tėte giedojo: “Iš rojaus 
linksmo miesto.. J’

‘ Pirkioje visiškai sutemo. Dar šalčiau ir nejau
kiau. Vaikui darosi baisu.

— Baba, ar tamsta esi? — skubiai ir .balsiai pa
klausė.

-— Esu vaikeli, kur gi aš daugiau būsiu, — iš 
kamarėlės kampo, nuo lovos atsiliepė “baba” ir 

*tam ženklui garsiau ėmė kalbėti “Sveika Marija.” 
\ -— Pasakyk,-baba, ar-mes šiemet nevalgysim 

Kūčių? — daug lėtesniu balsu ir nedrąsiai vėl pa
klausė vaikas. —

Baba Ivlirmat ji nebaigusi -poterių negali jų 
pertraukti dėl kalbos su mažu vaiku. Tik po ilgo- 
dūsavimo ir “apieravojimo” atsiliepė baba:

— Nežinau, vaikeli, tur būt neturėsime. Nebė
ra šiemet kas pataiso.— vVaikas dar lateauėmė norėti valgyti. J am net pikfa pasidarė!' Jatlčia vaikas, kaip jo skruostai ir visas veidis ns ldbyn kaista. Visa sauja pasikasė pasistačidšiuš plaukus ir.sunkiai atsiduso.

— Tai visada taip ir reiks būti be Kūčių?
Kodėl, vaikeliuk, jei tėtušiukas parves antrą, 

mamą, vėl pasenus bus Kūčios, valgysime, kaip ir

-v •Erodas sušaukė vistis mokytus vyrus, ir jų klausė, kur turėjo gimti Kristus. Jie atsakė: “Betliejuje.” Erodas Rėpė. Karaliams sugrįžtant sustoti ir jam pasakyk ti. Bet Dievas pranešė jiems grįžti namo kitu kelių:Įr angelas atėjęs pas Juozapą sakė: “Kelkis, imk Kūdikį ir Jo Motiną ir bėgk į Egy^tą.,3 jįfes Erodas,norės, nužudyti Kūdikėlį.” Juozapas tuoj atsikėlė paėmė švem eiąusią Panelę ir šventą’ Kūdikį ir išbėgo į Ęgyptą ir Erodas negalėjo Jo nužudyti.
Nesulaukdamas Trijų Karalių sugrįž

tant, Erodas labai užpyko. Jis tuoj liepė 
kareiviams eitij Betliejii ir visus vaikelius 
iki dviejų metų amžiaus ^išžudyti. , Jis bus 
tikras, kad naujai gimęs Žydų Karalius bus 
nužudytas.

“Pjausi tu kūdikius, Kristaus nepjausi, 
Kūdikį laukia vainikai gražiausi; - 
Dangus pradžiugo, o pragaras kaukia, 
Kristi] gi vėl iš Egvpto atšaukia.” 

Kūdikėlis Jėzus Egypte neilgai tebuvo. E- 
rodui mirus, angelas vėl atėjo pas šv. Juo
zapą ir tarė: “Kelkis, imk Vaikelį ir Jo mo
tiną, ir eik į Izraelio žemę, nes mirė, kurie 
ieškojo Vaikelio gyvybės.” Ir Šventoji Šei
myna sugrįžo, ir apsigyvęno Nazarete, kur 
Panelė Švenčiausia pirma gyveno.

O, koks šventas tas namelis, kur šv. Juo
zapas dirbo, Marija siuvo ir taisė ir dabojo 
Kūdikėlį Jėzų. .

Argi jau viskas apie Betliejaus Kūdikė
lį ! O ne. Niekas pilnai visko apsakyti ne
gali. Tas Kūdikėlis buvo Dievas ir Žmogus. 
Reikia kad angelai ir Šventieji ir pats Vieš
pats Jėzus mums apsakytų ką Jo gimimas 

• reiškia: kaip Jis gyveno Nazarete su Marija 
ir šv. Juozapu; kaip Jis padėjo šv. Juozapui 
dirbti. , ... . , \ ‘ ■

Jis fabai mylėjo vaikelius, ne& Pats buvo 
Vaikelis augų kąip i? 'visi. > .JezĮis myli vai- 
kelraš ir jei jie iK-mylėš ir laikys savo širdv- nuęiš pas Jj.irigyvens’Q5švenfžs Kūt&ki,? pramigus

DIEMS^ uYra gerai įmofca,' kad garbingo mūsų tautpžHidvy- rio mirtis atsitiko ipe-,ties metus p bųtinai Talija huštatvti1 ir1 jo mirties die-. ną, kąd tą dieną pipd^tume 
iškilmes. ' 
. /;L-------—--------Istorikų nuomonės* tuo < klausimu skiriasi: Kojalavi- čius tvirtina, -kad Vytauto:*' Didžiojo mirtis atsitiko spa
lių men. 27 dieną. Tatišče- .% 
vas gi mirties dieną nurodo 
spaliu mėn. 24 dieną.

Žinomas, karališkos prūsų 
mokslo akademijos narys is? 
torikas Augustas * Koeebu ; tyirtina, kad... “Didyš Lie
tuvos Kunigaikštis Vytau
tas mirė pabaigoje 1430‘ me-. 
tų, turėdamas '80 metų am
žiaus/’ vadinasi, lapkričio 
ar gruodžio mėnesiuose.

Lenkų istorikas F. Dmp- 
chovskis sako: “Did. Lietu
vos Kunigaikštis Vytautas 
mirė 1430 m., turėdamas 
daugiaus 80 metų amžiaus.”

Tiesa, daugumas istorikų, 
tame skaičiuje ir Didž. Lie- ' 
tu vos Kunigaikščių metraš
tis, sutinka su tuo, kad mū
sų garbingo Didvyrio mirtis 
atsitiko spalių mėn. 27 die
ną, bet vis dėlto tuo klausi
mu. lieka abejojimų.

: J j G ’ - . • J • *Manau,kad tas šiuo mo- 
meritu svarbus klausimas 
turi būti galutinai išspręs
tas.i

Pana^arija ėjo kartu su juo. Labai daug hhonių huva atėję į Betliejų, šv. Juozapas O&ęija ė jo nuo vienų namų prie kitų pra- 
nakvynės, bet niekas jų nepriėmė, -naktyje turėjo eiti į lauką, kur, radę |3testąJkutelę apsistojo. • '

Uz/Betlieįaus piemenėliai ganė bandas. 9 tąnaktis, kada šv. Juozapas iv Marija atė- fO įstąinelę buvo pirmų Kalėdų naktis. Piemenėliai sėdėjo naktyje prie ugnies ir šildė- Staiga, angelas, apšviestas taip didele Šviesa, kad jie turėjo pridengti savo akis, gavėjo prieš juos.Piemenėliai labai persigando. Kas tai galėtų būti ?
k^^Nębijokite,” angelas jiems sakė. Jo įtaisas buvo toks malonus, kad jie tuoj nu- 
gięjti■<bijoti, “štai aš skelbiu jums didį ižiaugsmą, koks bus visai tautai, kad šian- peną jums gimė Dovido mieste Išganytojas, gs yra Kristus Viešpats. Ir tas .bus jums Šenklaš: rasite kūdikį suvystytą yvstvklais ^paguldytą prakartėje. Ūmai atsirado prie mgelo daugybė dangiškosios kariuomenės.

garbino Dievą ir sakė;: “Garbė Dievui M^kštyb^je, ir ramybė ant.žemėh'žmonėms jeros valios.”lltlr paskui, visi angelai išnyko ir vėl prie 
Sięmopėliii pnsilil-n r-vinsn—Dabar piemenė-

L- ♦ -- j 

B- - - Juozas Paukštelis

KUCIŲ_VAKARE E Temsta. Pirkioje prie lango sėdi septyneriųlų vaikas. Jo veidas išbalęs ir pilki plaukai pa^, ąušę. Smakrelį atrėmęs į abletūrą jis žiūri pro gą. Pro pakulomis užkamšytus stiklų plyšius žiasi šaltas vėjas. ' Bet dilginantis vėjas vaiko iskai nebaido. Jis pripratęs, jis dar arčiau ki-Ša.nosį prie lango stiklų, kad jausti] vėjo dvelki- 5įįą.\_Vaiko akys įbestos į tan’isu kaimyno pirkios ^alą./ Kiekvif'iią vakarą išėjęs jis Į tą tamsi] silu- etą įpasižiūri. Pirkios galas juodas tartum kokia Jszkerėta piramidė. Ne kaiią iŠ tos pirkios pastogės ar palėpių jis girdėjo pelėdos rėkimą. • Nuo jo ..visas žmogaus kūnas keistu’ šiurpuliu suvirpą. tGratidus ir bauginantis pelėdos balsas...
B v Dabar iš ten nieko nesigirdi. Juodas pirkios 
tapetas tartum sustingęs. Tik pro mažąjį kaina- 
?Įąitės langelį švieselė matosi. Tur būt moterys 
gpienos pasilikusios namie ruošiasi. Vyrai dabar 
^irty. Juk kiekvienais metais j>er Kūčias, kai tik 
y®msta, vyrai eina į pirtį. Tokia jau mada pas kai- 
Finyną — Plūką...
K- Atsimena vaikas, kai]) jis nekartą, per Kūčias, 
|yra buvęs Pluko pirty. Jam stojasi akyse senis 

L Jis atsistojęs ant plautų ir bevanoja savo 
Visada senis nors ir pa-

“Piemenėliams vargdienėliams 
Tarė Dievo siuntinys:

“Sakau reiškiai, šią nakt aiškiai 
Gimė, Kurs jus išganys. 
Bėgkit, bėgkit, piemenėliai, 
Duokit garbę Kūdikėliui 
Prakarte suvystytam/’

Labai toli nuo Be.nejaus gyveno trys Iš
minčiai. Jie buvo anų šalių karaliai. Jie 
labai mėgo mokytis. Skaitė raštus, mokino
si apie žvaigždes ir’naktis praleišdrivo žiūrė1- 
darni į žvaigždėtą dangų.

Vieną naktį—tą pačią naktį kada Betlie- 
■ jaus piemenys matė~angelą —Trys Karaliai

pamatė Rytuose didelę žvaigždę. Tokios j ie 
niekad nebuvo matę. Bet iš raštų jie žinojo, 
jog ta žvaigžde liepia jiems eiti ir ieškoti už
gimusio Karaliaus—Dievo.•J

Paliepė tarnams atvesti kupranugarius 
ir tuoj išsirengė į kelionę. Jie keliavo per 
tyrus, per kairius, per didelius taikius miš
kus. “Ir, štai, žvaigždė, kurią buvo matę 
Rytų šalyje, ėjo pinu jų, kol atėjus sustojo 
viršuje vietos, kame buvo Vaikelis.”

Kupranugariai sustojo. Karaliai įėję į 
vidų “-rado Vaikelį su Jo motina Marija ir 
parpuolę pagąybių'p Jį. Paskui jie atidengė 
savo turtus’ir atnašavo Jam dovanų: aukso, 
smilkalų ir myros.”

*, /Ji*’ .

Pirma negu Trys Karaliai atrado Vieš
patį Jėzų, jie Jeruzalės mieste sustojo pas 
Erodą, Žydų karalių ir sakė: “Kame yra 
gimusis Žydų Karalius?” .

Kuomet Ti’č’d ;KaraHai: pasakė Erodui, 
kad jie atėjo pagarbinti naujai gimusį Žydų 
Karalių, jis labai nusigando ir bijojo, kad 
šitas neužimti! j5" vietos.’

pirma.. . Dabar nėra kam 'rūpintis, o aš negi ki- 
šiuos į svetimus reikalus.

Vaikas net nežinojo, kad baba — kaimo sker
džius, tik laikinai pas juos gyvena. Bet apie tą jis 
šiandien ir nemąsto...

Vaiko ausyse vis labiau ima skambėti ir akyse , 
matytis babos pasakytieji žodžiai: “.. .Jei tėtušiu- 
kas paims antrą mamą, vėl pas mus bus Kūčios, 
valgysime, kaip ir pirma... ” . • .

Vaikas jaučia tų žodžių didelę reikšmę, bet jų 
nesupranta. “Kaip gali tėtė parvesti antrą'ma
mą ? Argi tiek daug pasauly yra tų namų?.. Ar 
ir naujai parvesta bus tikrai tokia pat, kaip ana 
mamai ? Žinoma, jei mama, tai tikrai, kaip mama... 
Kitoniškos mamos ir negali būti... Mama tikrai to
kia, kaip mama... ”
~ Mato vaikas savo motinos veidą ir akis, kurios 

dažnai į ji pažiūrėdavo. “Na žinoma, ateis antro
ji mama, ir tokiomis pat maloniomis akimis žiū
rės.. . Taip pat sukinėsis apie krosnį, per Kūčias 
virs baravykus ir keps silkes. Bandelę, jei ne to
kią pat, tai dar didesnę man iškeps... ”

Jis žodyje “mama ” kitokios mamos ir neįsivaiz
duoja, kaip ana — pirmoji. Tik jam neaišku, kaip 
gali būti dvi mamos. Toji mintis ji truputį kan
kina.

14 vt-j -
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Dėdė Anufras

Vaikeliai

Stebuklas!
MAIKA FROZAkeistas skaus

Karmen-Silvos Kalėdų Legenda.

Jis tik trūkčioja ir kiuk

Marijos Džiaugsmas

dalijas vargti 1

Maika Froza buvo šventa moteris. , Ji gyveno 
mažame vienuolyne kalvos atsiautoje, ir jos mažy
tė celė buvo balta, kaip sniegas. _ .

Maika Froza buvo labai sena ir pati jau pamir
šo savo gimimo metus, bej ji buvo dievobaiminga, 
stropi ir pavyzdys kitoms vienuolėms. Ji mokė
jo daryti šerbetu geriąii už visas ir darydavo jį ne 
tiktai iš rožių ir pijonkų, bet dargi iš vandeninių 
lelijų, augusių kūdroje. Ji darydavo jį, žinoma, ir

sucypė vaikas sau pro dantis. Ir 
jaučia, kaip jo širdį lyg kas užkaitintomis replėmis 
imaghiaužti... Krūtinėj karšta 
mas apėmė. Staiga jo skruosteliai apsipylė šilto
mis, švelniomis ašaromis.

“Dabar žinau, kodėl tėtušiukas ir dabar sėdi 
pas Morkūną.. Jis nori Morkūniukę padaryti ma
no mama... U-u, baisybe!.. ”

Purtosi, dreba vaikas ir progarsiai verkia.
— Levukėli, vaikeli, kas tau yrą, ar tik tu ne

verki? — susirūpinusi, bet kartu lyg susisarmati
jus paklausė senutė.

Vaikas neatsiliepia
si prie lango.

Sveiki Gyvi.,— '

. Sveikinu visus savo jaunus 
^raitytojus linksmai ir svei- 

kai'sulaukti ir praleisti Iš
ganytojo Gimimo, dienos iš- ~ ‘ ‘ - - > 
kilmes. Kalėdos tai graži 
šventė. Nors'sykį į metus 
žmonės pamiršta visus savo 
nesutikimus, ir suminkštinę 
savo širdžiii kietumą jie tie-

Ateikite vaikeliai^atbėkit skubiai, —
Į Betliejų kviečia, žvaigždutė mielai.. . 
Ir kas do gražumas šventosios nakties!
Ji skelbia gerumą mums Kristaus Širdies.

Štai Kūdikis, ėdžios, ant kuokšto šiaudų 
Tiktai ką užgimęs 
Marija ir Juozapas garbina Ji, 
Bet ir piemenėlių giesmelė graži.

Giedot piemenėliams padėsim ir mes. -— 
Neniekink, o Jėzau, tos mūsų giesmės: 
Aukštybėse Dievui tebūnie garbė. 
O alkanai žemei ramybės versmė.

Tu, Dieve, tarp mūsij čionai gyveni. 
Tu angelų Duona sielas maitini 1 
Tau ačiū, o Jėzau, mes tariam karšta 
Dori žadam būti, sustiprink tiktai.

— Neverk, sūneli, aš tik pajuokavau. Morkū
no Saliomės niekada tėtušiukas čia neves... Aš tik 
pajuokavau.

' — Baba meluoji...
Dabar jau vėlu jį beįtikinti antraip. Vaikas ir 

patsai tartum supranti!. Babos pasakytieji žodžiai 
lyg kirminas knita ir graužia jo silpną krūtinėlę. 
Neramu dreba ir nenusėdi vietoje.

Negaliu praleisti nepami
nėjęs apie Kalėdų Dėduką. 
Žinau,kadfe^vieną^.iš jū
sų lauiia, kadiji^a^tų pas 

jus į svečius. Bėabejo, jis 
atneš jums gražių dovanėlių. 
Labai gaila, kad negaliu su 
jumis asmeniškai būti ir pa
sidalinti tais džiaugsmais. 
Vienok, dvasioje, mes tą die
ną galėsime praleisti, jūs čia 
ir Dėdė Anufras toli nuo jū
sų.

tus kart labiau turime stebė
tis iš tos Motinos meilės, ku
rios Sūnelis yra pati Meilė, 
pats Grožis ir Išmintis, o 
Motina už angelus šventesnė, 
už saulę gražesnė ir už visą 
dangų ir žemę brangesnė. Aš 
manau apie Mariją. Antai,

Kas gal apsakyti ir su
prasti motinos džiaugsmą, 
kada ji pirmą kartą paima į 
rankas savo mažą sūnelį ir 
glausdama jį prie krūtinės 
saldžiai, saldžiai ima bučiuo
ti: Dar iš paprastos moti
nos meilės stebimės, tai šim-

■ "v >

Kalėdų Naktis

iš vyšnių, slyvų, aviečių ir aprikosų, bet iš rožių 
padarytas buvo gardžiausias. Maika Froza audė 
taip pat visų laumės juostos spalvų kilimus, ir jos 
maldos buvo ilgesnės ir karštesnės už maldas bet 
kurios iš kitų vienuolių. Jo keliai jau pradėjo dre
bėti nuo senatvės, rankos virpėjo, akys blogai ma
tė, bet vis tiktai kasdieną ir kas naktį ji kalbėdavo 
savo ilgas maldas.

Visi maži kaimo vaikai mėgo Maiką Froza; jos 
dievobaimingumas buvo žinomas visiems, jos bal
sas bažnyčios chore skambėjo labiausiai nenuilsta
mai už visų, ir paskui, juk, buvo dar šerbetas!.. 
Bijau, kad tai skamba labai godžiai, bet jeigu jūs 
tiktai būtumėte pamatę tą eilę išsipūtusių žalių 
puodelių, pastatytų Šalia vienas kito .ant lentynos 
išbaltintos sienos fone, jums, tikriausiai, imtų tekė
ti seilutės!

Atėjo Kūčios, ir Maika Froza ruošė vaišes ne- 
turtingiausiems kaimo vaikams.

Maika Štarita davė tam tikrą leidimą, bet, ži
noma, visi turėjo gerti vietoje pieno vandenį kaip 
ir pritinka didelės šventės išvakarėse.

Dieve mano, kaip Maika Froza prikūreno savo 
mažytę celike! Buvo taip karšta, kad, atrodė, ėjo 
garas ir maloniai kvepėjo obuoliais, medžiais ir 
džiovintomis žolėmis.

Po Mergaitės Marijos paveikslu Maika Froza 
pastatė mažą eglaitę su dvylika mažų žvakelių.

— Tas suteiks vaikams smagumo, — tarė-vie- 
o žvakės degs Dievo Motinos garbei.

nemačiau 
šalęs ir tau taip pat pakaks šerbeto. 
Sodino mažą svečią tarpe kitų vaikų, žiūrėjusių į 
atejelį didelėmis, nustebusiomis akimis.

Tą akimirksnį dvylika žvakelių ant mažos eglai- ' 
tės staiga užsidegė ryškia šviesa ir buvusios paka- .,vą 
bintus aukščiau medelio Mergaitės Marijos lūpos , r( 
nušvito stebėtina šypsena. a 4

. O kūdikis, mažas kūdikis... jūs tiktai pažiurę- 
kitę į jį!.. Lyg kad jis pasidarė pačia šviesa... 
Ir kukli Malkos Frozos celė atrodė pripildyta sau- , 2 
lės spindėjimo, dargi kaimiečių vaikai spindėjo, jV 
kaip žvaigždutės. ' '

Maika Froza džiaugsmingai sušukusi puolė ant ,.3 
kelių ir nulenkė galvą iki žemės... * •VJrt

sušuko ji, — stebuklas 1 Aš, O 
neverta miniote, priimu prie savo skobnies Dievo . 
Sūnų... . L

Ir kada visi vaikai puolė salia jos ant kelių, /V 
žegnodamiesi ir su džiaugsmu žiūrėdami į Šviesos .'įį 
Kūdikį, atsiradusį tarpe jų tose Kalėdų išvakarė- Nį 
se. Ir paskui visi ėmė žiūrėti į Maiką Frozą, kaip 
į šventąją ir stropūs tikintieji lankydavo joe ku- . j 
klią celę, kad pabučiuotų tą vietą, kurią kadaise a| 
palietė Jėzaus Kūdikio kojos.* 4 ■ '3

Ir visa tai įvyko todėl, kad Maika Froza buvo . 
geros širdies, mylinti vaikus, kuriuos myli Dievas 
ir Marija!

r.
žiūrėk, Betliejuj klūpi Mo
tina prie prakartėlės. Mo
tinos, \ lyg dangaus mėly
nė skaisčios, aky s susitinka 
su mažučio Sūnelio akelėmis.

*• v*

Dgąi jos žiūri, Motina nega
li atsigerėti, akimis, per 
kurias žiūri Tasai, prieš Ku
rio veidą puola visi dangaus 
angelai, šaukdami:' “Šven- 
tąs„ Šventas, Šventas Die
vas galybių, pilnas yra dan
gus ir žemė J o garbes 1 ” Ir 
Jį Patį dabar Marį j a laiko 
ant kelių ir Ji yra tiktai Jo 
Motina. O palaiminta ma
ne vadins visos giminės, nes 
man padarė didžius daiktus 
tas, Kuns galingas ir šven
tas Jo Vardas.”

• i ■ - - ■ <

Žiūri atsidėjęs ir sūnelis į 
Motinos akis ir iš ten skaito 
Motiną skaisčiausiąją, Moti
ną graižausiąją, Motiną ne
palytėtąją, Motiną meilingą
ją, Motiną stebuklingąją, 
Motiną Sutvėrėjo, Motiną 
Išganytojo, Paną išmintin- 
giausiąją, Karalienę Angelų 
Karalienę Arkangelų.. . Ka
ralienė kentėtojų.. . Kara
lienę be pirmpradės sutep
ti es pradėtąją.

Ištiesė Kūdikėlis mažiutė- 
les rankeles prie savo Moti
nos ir nori lyg ką jai vienai 
sakyti, kad niekas negirdėtų. 
Suprato Motina ir artitėliai 
pridėjo savo veidą prie Kū
dikėlio'veidelio. ir be žodžių 
sužinojo, ką jai sakyti troš
ko. Negalėdamas dar kalbė
ti, reiškė rankelėmis padėką 
savo Motinėlei už tai, kad ji 
pūtiko būti Jo Motina. Ma
rija tai suprato ir pradėjo 
meilingai bučiuoti tas dėkin-

Niekuomet šerbetas neatrodė tokiu gardžiu/ 
Maika Froza neturėjo šaukšto, ir ji pripiaustė ma
žų plokščių šmotukų medžio, kuriuos vaikai ir kai
šiojo į puodukus kiek jie norėjo.

Ak, kaip tai buvo gardu! Ir šerbetas buvo to
kių stebuklingų spalvų, ir kitokių įvairių rūšių bu
vo jos paruošta!

Maika su pasitenkinimu žiūrėjo į savo mažus 
svečius, ir jos geras, senas veidas šypsojosi, kaip 
staiga durys tyliai atsivėrė...

Ant slenksčio stovėjo mažas kūdikis... Jis dre
bėjo nuo šalčio, jis buvo nieku daugiau neapsivil
kęs be mažyčių suplėšytų marškinėlių, bet jo vei
delis buvo puikus ir auksinės garbanos dengė gal
vutę. . ?

Maika Froza nubėgo pasitikti mažą nepažįsta
mąjį ir paėmė jį ant rankų. .

— Kas tu ? iš kur ? aš tavęs anksčiau niekuomet 
Bet ar ne vis tiek. Tu alkanas ir su-

Ir ji pa-

įspūdžių! Teks pasimatyti 
su gentimis ir pažįstamais, 
išgirsti gražaus giedojimo ir 
atnaujinti kiek sužlugusius 

“sielos jausmus Kalėdų įspū
džiais. Beeinant, kad nebū- 
tų nuobodu, kalbasi apie šį 
bei tą. Atsiranda mėgėjų 
panagrinėti gyvenimo.klau
simus, ypač tuos, kurie dau
giausia visus paliečia. Ir 
kas gi šiandien labjausia 
žmonėms rūpi, jei ne spau
da? Taigi kalbama apie 
spaudą ir nagrinėjama nuo
pelnus ir neprieteklius vie
no svarbiausio apylinkėj lai
kraščio “Darbininkų Va
do” Pareiškiama visokių 
nuomonių, kurios griežtai 
skiriasi į dvi dali: palankios 
ir nepalankios. Palankios tų, 
kuriuos “Darbininkų Va
das” vietos korespondenci
jose išgyrė, o nepalankios 
tų, kuriuos nepagyrė ar net 
išpeikė.

— Ir kas tai per laikraš
tis, kurs drįso manę ap
šmeižti ?—tarė Gabrys iš ne
palankiųjų partijos.

— Na kaip jis tavę ap
šmeižė?—klausia Jonas, pa
lankusis.

gas ir laimingas rankeles. 
Mes ir nusilenkime išvydę 
tokį meilės reginį ir prašy-‘Jgį 
kime Marijos, kad mus irgi 
privestų prie Kūdikėlio ir 
mažą J o rankytę uždėtų ant 
mūsų suvargusios galvos, o 
Jis mus palaimins... Gal 
ir mums leis paprašykime, 
mūsų nevertomis lūpomis iš- • 
bučiuoti tas rankytes, kurios 
mus sutvėrė ir duoda kasdie- 
ninės mums duonos, valdo vi- 
są pasaulį, suka žemę, saulę, 
žvaigždes... O gal duos mums 
net paimti ant rankų, kaip >11 
kartą Šv. Stanislovui leido 
džiaugtis valandėlę, ir ant 
ranki], panešioti. Bet jei ne, 
tuomet guldykim Jį mūšų 
širdies lopšelin, priėmę Eu- 
charistinį Kristų ir leiskim lag 
Jam pailsėti ir pasidžiaugti 
mūsų sielos ramybėje. .

J. Bružikas S. J, ’y

c7Jr AMSU ir šalta, sniegas girgžda. Skubi ei- 
sena kiek sušildo kojas. Mat, pamaldžių
jų būrys eina per Kalėdas į bažnyčią. Gan 

tolima kelionė, bet ką tai reiškia jaunom 
kojom, tik prasimankštinimas. O čia tiek

— Nugi nieko nepaminė
jo apie mano darbuotę vie
tinėse organizacijose. Aš 
dirbau nemažiau už kitus, 
daugiau dar, o žiūrėk koks 
nedėkingumas ir šmeižtas.

— Bet koks gi čia šmeiž
tas?—atsiliepė Petras, taip 
patįs palankiųjų, — čia gal 
tik apsileidimas, ne šmeiž
tas, ir tai ne laikraščio ap
sileidimas, bet vietos kores
pondento. Laikraštis talpi
na tik tą, ką jam kas para- v so.

— Tai ne mano dalykas,
— atkirto Gabrys,—jis pri
valo ištirti, sužinoti.

— Ir manę jis apšmeižė,
— pastebėjo kitas nepalan
kusis Jokūbas.

— Aš jokio šmeižto ant 
tavęs nepastebėjau,—pareiš
kė Petras.

nuolė.
Iš tikrųjų, tai buvo tikra iliuminacija!
Ugnis linksmai treškėjo krosnyse ir, nežiūrint 

į didelį šaltį, mažame baltame kambaryje buvo ga
na šilta dargi pačiam arkivyskupui.

Maika Froza sėdėjo, sunėrusi senas rankas ant 
kelių, ir žiūrinėjo su dideliu pasitenkinimu į savo 
paruošimus. Ant tam tyčia paruošto skobnies sto
vėjo visi išsipūtusieji puodukai, ir tarpe jų buvo 
išdėstytos ryškiai rožinės spalvos popierinės rožės. 
Iš tikrųjų, visa kas buvo stebuklinga!

Pagaliau, vaikučiai pradėjo rinktis. Jie ėjo į 
vidų apdengti tirštu sniego sluoksniu, lyg kad ap- 
cukruoti iš dangaus, bet šiltame kambaryje snie
gas pradėjo greitai tirpti ir ant labai švarių grin
dų darėsi maži liūnai.

■ t *
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Jau buvo vėlu. Vaikas nustojo verkti ir ne
rimti. Jis sušalo ir išalko besėdėdamas prie lango.

— Babutyt, ar mes nieko šiandien nevalgysime ?
— Nežinau, vaikuti, kad nieko nėra.
— Aš labai noriu.—
— Ką aš padarysiu... Eik čia pas mane — vėl 

palūkėjusi tarė.
Vaikas nuėjo. Senutė kalbėdama karunką iš

traukė iš lovos pako j ės didelę morką, nuskuto ir 
padavė vaikui. L

— Štai, vaikuti, imk ir bus tau šiandien Kūčios. 
Abiem rankom sukabinęs vaikas graužia mor

ką. Jis dabar tartum žvėriutis, nelauktai nutvėręs 
grobį.

— Iš kur baba gavai tokią skanią morką ?
Baba tyli. Tuo tarpu į vidų įeina tėvas... Pir

kioje nejauki tyla. Tėvas nusivilko kailinius, pa
kabino juos ant sienos ir ėmė kojas autis.

— Ar jau po Kūčių, gaspadoriuk, kad rengiesi 
gulti?

— Jau! — atsakė tėvas.
Vaikas iš naujo apsiliejo ašaromis.

Pakėlė galvą ir vėl pažvelgė pro langą. Plu
ko pirkioj šviečia didelė šviesa. Aplink stalą šmi- 
eliuoja, juda žmonės.

“O-o, jau pas Pinką pradedą kūčiavoti.” Dar 
labiau įspyrė akis į Pluko pirkią. Ant stalo, ma
tosi, kažkas garuoja.

“Tur būt baršteliai su bulvėmis... grybai... ” 
Mato, kaip Plūko Juzė su šaukštu srebia, “A kad 
ji!.. Kaip aš noriu valgyti... ” Ir vėl dideliais 
plakais nurijo seilę.

— Baba, jau Plūko kūčiavoja...
— Matau, vaikeliuk. Mes šiemet apseisim ir be 

Kūčių, bet kitais metais dvigubas Kūčias švęsim... 
Turėsim naują mamą. Juk Morkūno'' Saliute bus 
tau gera mama? — Paskutinius žodžius patylėjusi 
ar kažkaip nepajutusi pasakė.

Vaikui tartum kas kuo kietu sudavė per galvą. 
Ausyse ėmė ūžti ir spingti. Jam rodosi baba išėjo 
iš proto ir taip baisiai kalba. Morkūno Saliutę 
taip nesvietiškai ne panašią į mamą siūlo jam per 
mamą.

“Ne, čia kokia baidykle iš kertės sušnekėjo, o 
ne baba...”

— Kaip baba, kaip!.. • *
Baba tyli. Ji gailisi ne vietoj prasitarusi. Vai

kui babos žodžiai virsta kažkokia baisybe. “Kaip, 
Morkūniukė... Jos akys tokios plačios ir juodos. 
Veidas šiurkštus, pageltęs. Rankos didelės... ” Ir 
mato vaikas, tartum jį siekia Morkūno Saliute su 
savo didele ranka užgauti. “Varle rupūže!” tar
tum šaukia ji.

— O Jėzus!

vo, — atsakė Jokūbas-, - 
bet jis netalpmo maųoikp? 
rėspondencijos. ‘ Tas .yis> tik 
neteisinga. Kitų talpina, o 
mano ne. '

>

— Tai gal nemokėjai pa
rašyti, — pašiepė yieną pa
lankusis. * M 1 -

Jokūbas įsižeidė pf buvo 
begaminąs smarkų atsaky
mą, kaip štai dar viens ne
palankiųjų Paspirgėlis išva
žiavo su nauja pretensija.

. — Ir manę jis apšmeižė. 
Vietinė kuopa manę suspen
davo.

— Už ką ?
— Nugi papeikiau jos val

dybą.
— Tai ką čia laikraštis 

kaltas?
— Jis yra kuopos orga

nas.
— Cha! cha! cha! — nusi

juokė palankusis, — Mikas 
prasikalto, o Kiprą pakorė. 
Nepalankieji įsižeidė ir jau 
buvo pradėję bartis, kaip 
štai kažkas sušuko f

— Vyrai ko mes kvailai 
baramės ? Juk šiandien Ka
lėdos. Užmirškim vaidus.

X

Ir užmiršo, ir vėl gražiai 
kalbėjosi. Palaimintos Ka
lėdos, kurios net vargšus lai
kraščius apgina! X.

JAUNIMO



Rašo F. .VIRAKAS

Petro esama

jautiesi

man nesipriešino. Nuo to laiko

Sulig Apaštalo Luko, Kristus pranašavęs karą ir tautų 
išnaikinimą, šiame paveiksle matome Jericho griuvimą. 
Evangelijoje randame apie Jeruzalės sunaikinimą,

ir pjausi. Negi auga ant erškiečių figos ar ant pikda- gių bananai'? — ne. .Kiekviena sėkla išduoda savo vaisių tik gali būti skirtumas kaip greitai tie vaisiai pasirodys. .Kas tik kerštą sėja, neapykantą auklėja, Į kiekvienas savo laiku susilauks tinkamų vaisių — bet tie vaisiai kaip tik bus priešingi tiems, kurių tikėtasi— kas pasėta tas išdįgs ir greičiau ar vėliau išbujos ir atneš savo vaisių pasėtą j ai sėklai atatinkamą.Krikščionybę atnešęs į šį pasaulį mūsų Išganytojas, pasėjo žmonijoje meilės ir teisingumo sėklą, pasakė: mylėkite savo neprietelius... ir savo pavyzdžiu tai įsakmiausiai parode. Žydai pa- dantį už dantį, akį už akį,” Viešpaties mokslas griauja, pagonys irgi ; visas senovės pasaulis, visos jo galybės: farizėjai, galvočiai, karaliai — visi prieš Kristaus meilės mokslą puolė kaip meškos ant dūmų, ilgai grūmėsi tiesa su klaidomis bet visgi galiausiai laimėjo teisingumas, meilė, laimėjo Viešpaties Kristaus pasėtoji sėkla ir iš-

priešus ir neprietelius, nes Viešpats Kristus pasakė: “Jūs mylite savo draugus, bet taip daro ir pagonys ir kuomi už juosė jus esate geresni?: O aš jums sakau mylėkite savo neprietelius...” Meilė kalnus nuverčia. Meilė pasaulį perdirbo. Teisingumo meilė ir darbininkus •prie pergalės prives, ir at-

Klaųsykis tos giesmės ką Angelai gieda. / . Padangėj: “Gloria in Exelsis Deo” skamba. Linksma tai naujiena ir linksmai-jie skelbia: “Jums užgimė Kristus, pagarbint Jį reikia.”
n. "Klausykis, jau amžiai ilgiausi praėjo, Bet ta giesmė4 4 Gloria in Excelsis Deo” Vis skamba... 44Ramybė žmonėms geros valios.” Kristau, padaryk mus žmones geros valios.

Jonas Tarvydas

Laikas bėgo. Po to pasikalbėjimo Petras skaitė Šv. Raštą, bet vis būdavo paniuręs. Taip tęsėsi net šešeri metai. Man buvo aišku, kad Petro širdyje eina didelė kova su savim.Petras mėgo gėles, ypač rožes. Darželyje ir languose buvo pilna įvairiausių ir gražių gėlių. Rožėmis kvepėjo visi kambariai.Pavakariais jisai eidavo sodan ir apžiūrėdavo rožių kerynus. Paskui atsisėdęs suole skaitydavo kokią knygą, o po to dažnai imdavo karštai melstis. Vieną kartą, pasiėmęs Evangelijų knygutę ir išėjęs sodan pažiūrėti rožių, atsisėdo suole, atskleidė knygą ir ėmė skaityti. Atskleistoj vietoj buvo kalbama apie Kristų svečiuose pas pariziejų, kaip šeimininkas nepadavė Dieviškajam Svečiui dargi vandens kojoms nusimazgoti. Petras net apsiverkė, kad taip negražiai buvo pasielgta su Kristumi. Ir čia prasidėjo tas stebūklas.Štai, kaip,Petras jį man pasakojo:

■ i A--™-*,. i

davė vaisių, tokį, kokio ti
kėjosi, jos, tos sėklos davė
jas, meilės ir teisybės Tėvas, 
išdavė meilę.

Taip buvo visuomet, taip 
yra dabar ir taip bus ir atei
ties laikais: ką pasėsi tą ir 
pjausi. Kas sės ir auklės 
teisingumą ir meilę, tas tei
singumo ir meilės susilauks 
ir jų vaisius susirinks, jei nė 
jisai pats, tai joainiai... 
busimosios žmonijos gent- 
kartės..Teisybė, iš karto atrodo, kad keršyt ir auklėt neapykantą būtų darbininkų luo- įpui patogiau ir praktiškiau —bet toks manymas yra visiškai klaidingas, tą parodo visų amžių ir šių ląikų žmonijos prityrimas. Dėlto ir mes lietuviai katalikai darbininkai kuomet kovojame, darbo dirvoje, dėl darbininkų būvio reikalų pagerinimo, už savo teisingiausias teises, prašalinimui skriaudų ir išnaudojimo, kovokime gudriai, išmintingai, patvariai, solidariai, didžiausioje-vienybėje ir su visišku pasiaukavimu bet... apie keršto auklėjimą mes turime net nė negalvoti.Mes turime būt džentelmenai, įveiktą priešą turime nubausti, bet nubausti teisingai, be neapykantos, be keršto, be pagiežos. Geras kovotojas visuomet kovoja teisingai ir tik leistinais kovos būdais. Darykime taip ir mes. Darbininkų luomo kova yra sunki, atkakli, bet teisingumas yra  /

lę.kuomet, kaip tik, kerš
tui ir neapykantai tinka
miausia yra valanda — tai 
yra bepročių darbas..

6 aš sakysiu kad ne, ir 

dar kartą ne.. Kerštu ir neapykanta galima yra, teisybė, daug ko prieiti, bet, ■ tik staigiai, trumpam laikui, bet ir tai 5 daugiau galima padaryt blė- dies nė kaip gero — o jau a- pie ilgesniam laikui, pastovesnį ir patvaresnį laimėjimą nėra nė kalbos...Štai mes turime keršto vaisius: Rusijos bolseviz- 
mas, kerei j o “grabnograble- noje” ir kas do nauda iš jo? Iš tokios turtingos didelės šalies, kokia yra Rusija, padarė skurdo ir vargo kankinių, gaujomis, ištvirkėliais, venerikais, žmogžudžiais ir dūko, kad jų bedieviais kupinus plotus. Kokia jų laimė? kur jų gerbūvis? kur jų ramybė? dora? ir visos pilietiškos laisvės bei gerovės? — Jų nėra, ir būti negali, nes kas sėja vėjus, tas audras pjaus .Kas sėja ir auklėja kerštą, neapykantą, argi gali tikėtis: susilaukti kitokių vaisių ? Juk tai paprasčiausia gyvenimo taisyklė: ką pasėsi tą

duoti anų laikų Lietuvos žmonių 
gyvenimas, papročiai, namai, že
mės dirbimas ir t. t.

Visi eksponatai būtų išstatyti 
tapytais paveikslais, modeliais, 
braižiniais, diagramomis, kopijo
mis, fotografijomis, schemomis ir 
t. t. Čia būtų parodyti anų laikų 
ginklai, šalmai, vėliavos, metra
ščiai, dokumentai (jų nuorašai ar 
fotografijos),.įvairių rašinių apie 
Vytautų D. bibliografija ir tt.

Vyriausias Vytauto D. Komite
tas šį sumanymą apsvarstė ir nu
tarė tokią parodą suruošti. Dabar 
šis sumanymas svarstomas ir deta
lizuojamas. Greitu laiku šiam su
manymui vykdyti bus sudarytas 
atskiras organas iš įvairių sričių 
žinovų.

Prof. Volteris jau susirašinėja 
su Karaliaučiaus įvairiomis įstai
gomis išgauti iš slaptojo archyvo 
įvairiems dokumentams- ar bent 
jų tikslioms fotografijoms.

Vyriausias Vytauto D.. Komite- Taip pat norima parodoje atvaiz 
tas gavo iš studijuojančio Leipci
ge stuį Koncės ilgą laišką, kuria
me jis siūlo suręngti 1930 metais 
didelę Vytauto laikams iliustruoti 
parodą plačiajai visuomenei. Tokį 
pat sumanymą patiekė ir vyr. Vy
tauto D. Komiteto narys prof. Vol
teris. Ši paroda turės apiimti vi
są^ Vytauto gyvenimą ir jo darbus.

— Ar tu čia visa atradai, ką ten esi praradęs, Petras pabalo ir nieko neatsakė. Tada .aš ė- miau teisintis:
/— Atsiprašau, broli. Maniau, kad visa pikta tavo senai jau užmiršta ir palaidota. Jisai atsakė:— Tokios skriaudos, kaip kad man padaryta, negalima palaidoti.Man labai gaila buvo Petro. Ne todėl jo gailėjau, kad jis seniau buvo turtingesnis, nekaip dabar, bet todėl, kad būdaams šviesus žmogus ir daug skaitęs Šventą Raštą, mokėdamas puikiai pakalbėti apie tikėjimą ir gerus darbus, negalėjo tačiau dovanoti ir užmiršti jam padarytos skriaudos. Išeina, kad Šv. Raštas jam nieko negelbsti. Taigi tylėjau. Jis pastėbėjo, kad aŠ ką tai galvojąs, ir atspėdamas mano mintį, paklausė:— Ką gi tu bemąstai ?— Nieko tokio, atsakiau.— Netiesa, tu mąstai apie mane.— Galimas daiktas, kad ir apie tave, kaip ir apie kitus dalykus, atšoviau jam.Tada jis man:— Tu dar per jaunas, kad galėtumėm viską suprasti. Tu dar nežinai, kokių nedorybių pilnas pasaulis.Ir Petras ėmė man pasakoti apie dėdės nedorybes, kaip jis ir Petro tėvelius privaręs prie grabo leidos ir jį patį smeižęs žmonių akyse ir didžiai nuskriaudęs, pasisavindamas jo turtus.— Tu matai, kad tokios skriaudos negaliu jam atleisti.yBet aš jį perkirtai!:

— Petrai^ tu skaitai Šventą Raštą. Juk visos 
Kristaus Evangelijos skelbia: mylėkime savo ne
prietelius ir atleiskime jiems. .0 Kristus, budelių 
kankinamas, niekinamas, spjaudomas ką gi daro? 
Ar Jis prašo Dievą perkūnų savo kankintojams? 
Jei tų savo skriaudėjams’ dovanosi tik nuodėmėles, 
o už dideles nuoskaudas keršysi, tai kas iš tavęs per 
krikščionis? ‘

Petras paspaudė man ranką, bet nieko neat
sakė. AŠ supratau jį daug kenčiant, todėl tylėjau. 
’ •- ■ - >. ' ' ’’ rH

Iš pradžios tėvai nenoromis leisdavo mane pas Petrą, bet kadangi aš visą tiesą sakydavau apie jį, kad pas jį nieko blogo nepastebėdavau, kad jis atrodė esąs doras žmogus, tai tėvai Pagalios ir mano tėvelis jį aplankė. Petras ėmė vis dažniau mus lankyti.Tėveliai greitai įsitikino, kad šviesaus ir doro žmogaus, tik vieno gailėjo, kad jis toks paniuręs. Gal jis negalėjo užmiršti savo skriaudos ir nuodėmingo pasikarščiavimo? Dievas tik tai žinojo.Bet Dievas veikiai atėjo Petrui pagalbon. Petras įsimilo mano seserį, vedė ją ir pasidarė linksmesnis. Abudu gyveno laimingai. Petras įsigijo daugiau turtų, jo namuose nieko netrūkdavo. Visi jį gerbė, nes buvo vyras turtingas, turėjo dorą žmoną, susilaukė sveikų vaikelių, tai kogi daugiau benorėti ? Reikėjo tik užmiršti tamsi praeitis. Bet Petras vis dar tebelaikė atmintyje jam padarytą skriauda. •. - *Syki, išėjęs su juo pasivaik^čy>timpirdingai besikalbėdamas, ptiUįHUBatfjOi" ,
— Na, Petrai,
— Kaip tu supranti laimę! Laimė laimei

sfej-. Vienas senelis, pargrįžęs iš Sibiro, papasakojo “ man tokį nuotykį: Gimiau ir augau Sibire. Mano KįC tėvas ten buvo ištremtas už politišką veikimą prieš caro vyriausvbe. Tada dar buvę baudžiavos lai- K;, - kai. Apsigyveno tėvas sodžiuje, kurio gyventojai irgi buvo visi tremtiniai. Bet gyvenome neblogai: įp?'turėjome įsitaisę žemės ūkius, dirbome, meldėmės ęv. : ir duonos užteko. Mano tėvas daug mėgdavo'skai-- tyti, jis ir mane išmokė; labai pamėgau knygas, ir &. draugaudavaus su tais, kurie taip pat mėgo skai-
. <Vieną sykį Dievas atsiuntė apsigyventi mūsų fe’ Sodžiun dar vieną tremtinį — Petrą, ir kaip tik su. juo atsitiko tas stebuklingas nuotykis, kurį ketu -P • ■ čia papasakoti. Jis atvyko dar visai jaunas. Man 

'(įz buvo, aštuoniolika metų, o jam gal dvidešimts su viršum. Atrodė visai doras žmogus. Už ką čion U , 'jį ištrėmė, to pas mus neklausdavo. Ėjo paskalų, fe. kad jis turėjęs dėdę, kuris jį labai nuskriaudęs. į-A J Petras buvęs našlaitis. Globojęs jį dėdė ir pamalę” želi prisisavinęs bemaž visas jo gėrybes. Petras buvęs karštuolis. Taigi vieną kartą, susiriejęs su dėde, dūręs jam peiliu ir sužeidęs ranką. Geras- Dievulis neleido, kad Petrelis ligi galo būtų prive- ’ dęs savo piktą nuodėmę. Atsižvelgdami į Petror; jaunystę, ir kad jis buvo turtingo pirklio sūnus, pU nenubaudė jo sunkiai, bet tik ištrėmė ir atsiuntė 
KC pas mus. :
■r ” * Petras gavo iš dėdės tik dešimtąją dalį paveldė- 

tų iš- tėvo turtų, bet ir tos dalies jam pateko, kad y L ' įsitaisytu pas mus sau gerą žemės ūkį ir gražus na- 
SjĮ' mus pasistatytų. Dgą laiką jis vengė,pažinčių su 
K: kaimynais, matyti, jį ėdė kažkoks kirminas. Retai 
fe kada" išeidavo iš namų, kalbėdavosi tik su tarnu irvirėja. Bet daug skaitydavo ir vis dievobaimingas 

knygas. Bet sykį išdrįso ateiti pas mus pasiklaus- ti) bene turėtumėm įdomių knygų. Nuq to laiko ir 
jį lankyti ir tapome širdingi draugai.

•• v:. . ,?• 1

■■............ —b,n'

darbininkų pusėje ir jie tą 
kovą laimės. O laimės tik
tai teisingai kovodami.

Skirtumas yra ir turi būt 
tarp meilės savo draugo ir 
pavo priešo , ir čia reikia va
dovautis savo širdžia ir pro
tu, prisilaikant šv. Bažny
čios nurodytų ir mums, ka
talikams, privalomų teisin
gumo ir krikščioniškosios 
meilės taisyklių.Turime stengtis eiti prie to, kad galėtume ir sugebėtume savo priešus ir neprietelius tikrai krikščioniškai kaip patįs sayę mylėt. Bet nereikia iš Dievo reikalaut stebuklo, kad mes nuodėmių kupini žmonės imtumėme vienu rankos mostelėjimu ir jau taptume šventais.Meilės liepsnelę į kiekvieno žmogaus širdį įkūrė Viešpats, bet mes ją nuslopinome. Iš grynos, tyros, šviesios liepsnelės beliko vien karius, troškinanti dūmai... o gal ne pas vieną jau ir tie nešmilksta... Dėlto meilę 
reikia auklėt. Pirmiausia stengkimės mylėt saviškius mums artimaiusius. Su jais apsieidami koširdingiau, ko teisingiau, ko maloniau... Toliau stengkimės sugyventi gerai su kaimynais, su tais su kuriais gyvename draugiškai. Stengkimės kad tie santikiai kas kari būtų dar geresnis... Toliau steng- kimės susitaikyt su tais su kuriais pykstamės ir kerštaujame, su kuriais nenorime susitikti ir t. t. Galiausia, mylėkime savo visus naujins veidą pasaulio

y— .   - . ..

Į MUSŲIPAGRINDUS 
t ĮSIGILINANT

tųjų arba katalikiškoje akci- 
jųjų-yra, ne kas kitas, kaip 
tik tikroji krikščioniškoji g meilė ir teisingumas. 

Ev Kad nuo krikščioniškosios 
Fvmeiles ir teisingumo pagrin- Bv - dųjįei vienam katalikui vei- kėjui nevalia yra nė biskio ^nukrypti nei į kairę nei į 
■1'd^ine. nes tuomet jau jo Veikimas nebūtų tikrai kata- Ūkiškas, tai yra nebūti! —

• šventas.
Srfrt-- *Bet gali ne vienas pada- pviyt užmetimą tokį:Gerai svajot apie krikščio- ■?; nįškają meilę ir teisingumą su pilnu pilvu, šiltame kam- Sjybaryje, minkštoje kedėje sė- Fr’-dint, bet pabandyk apie tai šį"- galvot kuomet bedarbė, bė- dos, alkis, skurdas ir išnau- ^ dojimas iš visų pusių apgu- lę slegia, spaudžia ir dusi- . kuomet žmogus ne tik rytojui, bet net ir šiai die- 'nai neturi ko valgyt nė kuo- nai apsivilkt... kuomet žmo- r - na ir vaikai alkani kakla „ graužia... šeimininkas iš na- Bau lauk veja... policininkas «®f"dbūože galva daužo. Kvai- - Kalbėt apie mei-________________

------------- '

K Kaip Kristus Aplanke 
/ Vieną Ūkininką
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Jonas

O šventas Kūdiki, brangus 
Karaliau Dangaus ir žėmfis, 
Prasčiau Tū. gimei už’ visti?; i 
Tarp gyvulių; vis dėl manę.* /

-----------
čionai nebūna

Siame pa veikale matome'Kristą prikeliant -M
Jairus dnktarį. Šie atebftklai |tikina žy. Joną Ba 
Jis yra'Tai, ? Kūra turi'ateiti.'

>
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Iš L ieško v o apsakymėlių >
__________ —1 j

Tas senelis, supratote, buvo Petro skriaudikas 
ir jo dėdė. Jis trumpai išpasakojo Petrui, kaip-jįj 
jau nuo-šenai ištikę jį didelės nelaimės, kaip jis į 
praradęs savo gimines ir turtus, kaip išvykęs į Si- 
birą, ka'd suieškotų savo brolėną ir prašytų, kad do--|S 
vanotų jam kaltes. Labai buvo ištroškęs to dova-A® 

nojimo. Šiandien bekeliaudamas, pasiklydęs, iš/jj 
nuovargio parkritęs ant upės ledo^ pūga tuojau 
suvertusi aplink jį krūvą sniego, bet jisai išgirdęs J J 
balsą: “Eik savo keliu, pasišildyk vietoj, kur ma-Ny 
nęs laukia, ir valgyk valgius kurie man paruošti.” 
Paskiau kažkas pastvėręs jį už abiejų ranku ir net M 
čia atvedęs. ' -/ji

Petras jam atsakė: ' '3
— Žinau, kas čia tave atvedė. Argi ne Jis par '.ia 

sakė: Mylėkite jūsų priešininkus ir geruoju jiemSr J 
atsimokėsite už padarytas skriaudas. - •

Nuo to laiko dėdė gyveno ramybėje pas Petrą^ 
ligi pasimirdamas.

Tai tokiu būdu ūkininkas sutaisė savo širdyje 4 
lopšeli Gimusiam Kristui. čO

* a
Aš manau, kad ir mūsų tarpe kiekvienas savo į 

būdu galėtumėm padaryti J am lopšelį savo Šir- 
dyje.

: nams, kad daugiau atneštų žvakių ir pastatytų ant 
stalų. Paskui, apsišaukęs mane, sako pašnibždo
mis:

— Matyti, kad Viešpats mane baudžia už nu
sidėjimus. Tebūnie J o šventa valia.

Tada aš jam:
— Kalbėk Viešpaties maldą.
Jisai, atsistojęs priešais Kristaus paveikslą, 

ėmė balsiai kalbėti Tėve mūsii, o paskiąu: “Štai 
gimė mums Kristus... pagarbinkime Jį... Dievas 
atėjo iš dangaus žemėn... vertai priimkime JĮ... ” I

Dar nesuspėjo baigti paskutinių maldos žo
džių, kaip štai pasigirdo smarkus beldimas iš oro į 
narni] duris. Net sienos sudrebo. Staiga prasivė
rė durys kambaryje, kur buvome susirinkę.

Visų svečių plaukai ant galvų pasišiaušė, visi 
susigrūdo i vieną kerčią, kai kurie net parkrito. 
Bet kiti, drąsesinieji, įbedė akis į prasivėrusias du
ris. Jie pamatė prieškambaryje seną, seną senelį, 
visą skarmaluotą. Drebėdamas nuo šalčio, ko ne- 
parkrisdamas, laikėsi abiem rankom įsitvėręs ušė- 
kų. Prieškambarys buvo visas nušvitęs rožės švie
sa. Virš sulinkusio senelio kokia tai stebuklinga 
ranka, graži ir balta kaip sniegas, laikė molinį in
delį. iš kurio kilo liepsna, skleidžianti stebuklingą 
šviesą. Vėjas, kuris spraudėsi iš prieškambario, 
nėkiek nejudino liepsnos. Tos liepsnos šviesoje aiš
kiai buvo matyti senelio veidas ir jo rankos. Vie
noje rankoje visi pastebėjo seną žaizdą, pabalusią 
nuo šalčio.

Matydamas tą reginį Petyas suriko:
— Viešpatie! Tai jis, aš jį matau, aš jį priim

siu Tavo vardan. Bet Tu, Tu Pats, neįeiki pas pia
ne, nes esmi žmogus piktas ir nusidėjėlis.

Tai taręs pArklupo ant žemės. Aš taipo pat 
atsiklaupiau, bet nesitverdamas džiaugsmu, kad 
Petras parodė tokio didelio krikščioniško nusiže
minimo, kreipdamosi į visus tariau:

— Broliai! Kristus tikrai yra mūsų tarpe. 
Visi sušuko:
— Amen, kas reiškia: tiesa!
Tarnai atnešė žvakes. Visi pakilome nuo že

mės. Baltoji, kaip sniegas, ranka pranyko. Skar
maluotas svečias pasiliko mūsų tarpe. Petras'pa
ėmė jį už rankos ir pasodino garbingoje vietoji.

F*. Ak *

kio milžiniško būrio—choro bažnyčios.

M
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Paukšteliai tari lizdelius, 
Žvėrelius priglaudžia uolos. 
O Tu, pasaulio Karalius 
Neturi vietos tinkamos;

III.
0 Kūdiki, Tu atmestas , 
Esi. Verkia mano širdis. 
Ateik, o būsi priimtas... 
Ateik, džiaugsis mano girdis.

bloga valia, tik ai*ba nepa-/
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giesmę žmogus išliedavo 
Dievui savo sielą. Išeidavo 
iš bažnyčios su lengvesne 
širdžia, su Dievu, lyg su sa
vo geriausiu draugu, per nigui pas altorių, o jei gie-
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klausosi Įiąjso, jgi kartais sy
kiu su kaimynu, pastabas 

Jaro apie giedoriaus balsą. 
Melstis palikta vienam kū

tėmyjimas dėlei dažnaust 
Ivko pakartoj imo, arba>. kaip 
dažnai pasitaiko giesmė 
nesugebėjimo.

• ♦

Kalėdų ryto Angelų gies- I 
mes pagarbinimui užgimu- J 
šio Dieviško Vaikelio paro- 
do, kaip Dievui yra giesmei / 
malonios. Te būnie ir musų 
giesmės Dievui malonios, J 
Jos-gi bus malonios, kuomet /’ 
mūsų giesmės bus ir maldosū- 
Nuoširdi giesmė Dievui dar .J 
labiau tiks, negu tik lūptj;ę- 
malda. “Gloria, gloria in ex-* 
celsis Deo,” teskamba mūsų.-i 
Bažnyčiose. Gražinkime kUT;. 
tik“galima visos bažnyčios^ 
giedojimą, tikrą giedojimą. ■ r ‘... ......................... _ , _ y J i
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. y Bažnytines pamaldas la-
; bai pamalonina giesmės. Y- 

pač jauku .bažnyčioje pasi-
' daro, kuomet visa bažnyčia 

nuoširdžiai, sutartinai kokią
/ giesmę sugieda. Seniaus mū- 

. - aų bažnyčiose beveik visu- 
met giedodavo visa bažnyčia.

- Bažnyčios meldžionys kaip
ir buvo viena šeima, kurios 
galva buvo jų dvasios tėvas 

kunigas. Giedodavo visi 
•.ir jautė kad taip ir reikia: 

k ^kunigas gieda pas altorių 
suplikacijas, litanijas, užgie
da giesmes, gi visa bažnyčia 
toliau sutartinai traukia. Ir 
skambėjo mūsų bažnyčios.

- Atėjęs žmogus netik meldė
si ar tik kniupsojo — kaip 
kad dabar dauguma daro,— 
bet ir giedojo. Giedojimas 
juos rišdavo į krūvą, lyg ko-

gi esmę skausmu pasidalinęs.
A

• Dabar bažnyčioje masinio 
giedojimo kaipir nėra. Prieš 
mišias, ar po viešų pamal
dų jokio giedojimo nebėra. 
Žmonėą į pamaldas ateina F 
tik kunigui išeinant su mi- 
šiomis, arba dar vėliau ir 
už kunigą. Nenaujiena, kad 
kunigas išėjęs su mišiomis 
pas altorių turi laukti koliai 
“jo augštoji malonybė po
nas” vargoninkas atsiras. 
Po mišių, dar kunigas nei 
nuo altoriaus neatsitraukė, 
jau jokios giesmės, jokios 
maldos, jau durys užsikim- 
šusios bėgančiųjų Link iš

narius. Ir traukdavo žmo
gų bažnyčion nevien pačios 
tik pamaldos, bet ir giedo
jimas. Nebuvo tuomet rei
kalo, — kaip kad dabar, — 
bijoti kad per anksti į pa
maldas nueitų, ar kad po 
pamaldų vėliau už kitus ne
išbėgus, nes giesmės bažny: 
čiose skambėdavo nuo ryto 
ligi pavakarių. Ir netingė
tą tuomet giedoti. Giedoda
vo ligi prisigiedojimfii/'.Per

Masinius, visos bažnyčios 
giedojimus panaikino atsira
dimas mūsų “didžiųjų mu
zikų,” kurie su savo “slau- 
nais chorais” ir su “garsiais 
solistais” išstūmė visos baž
nyčios giedojimą. Dabar net 
mišių laiku prie vargonų 
koks “didelis solistas,” ar 
dažniausia “garsi žvaigždu
tė solistė” teatrališkai gie
da, choras šposus krečia, a- 
pačioje žmonės žiopso ar

dorius per vėlai pradėjo, ar 
per ilgą giesmę užėmė, tai ir 
kunigas turi pertraukti mi
šias ir klausytis koncerto... 
Ir taip bažnyčia iš Maldos 
Namų tampa koncertų šalę. 

K . - 7 ’ ' ' ' -■ -

Amerikos lietuvių bažny
čių tarp daugelio turima ir » _
labai geni chorų. Tačiaus 
patėmytina, kad mūsų chorai 
savo augštumos jau pasiekė 
ir dabar pusėtinai smarkiai 
ima pulti žemyn. Pasiręiš- 
kiama vyriškų balsų trūku
mas, ypač bosų ir palinki
mas net ir bažnytinį giedo- 
jimą sudžiazinti (jazz).

Paimkim mūsų šedevrą: 
giesmę “Pulkim ant Kelių.” 
Paprasti, tiesiogini tos gies
mės posakiai, be didelių po
eto lakstymų po dausas, bet 
kaip lengvai suprantami, 
kaip gražiai riša žmogų prie 
Dievo. Jos meliodija toli 
gražu ne operos arija, bet 
kaip ji atatinka nuoširdiems 
prasčiokėlio giesmės žo
džiams. Tačiaus tą giesmę 
tinkamai pagiedoti gali tik 
tas, kas jos-gerai įsiklausė 
kur nors Lietuvoje, kuomet

’-y-ę -J
===x====r——

visa bažnyiča netik su bujv 
na bet ir su širdžia gieda.

" Taip kaip dabar kai kurtę 
mūsų chorai kad gįejš 
‘♦Pulkim Ant Kelių,” tai vi
sa bažnyčia ir norėdama ne
galėtų pasekti. Man teko 
Vienoje lietuvių bažnyčioje 
girdėti ehorą giedant tą 
giesmę, diriguojant jaunam 
amerikonukui, tai iš tos gra
žios'giesmės padaryta tikra 
■šlykštynė, arba amerikoniš- 
kai tariant, paprasčiausias 
jazz’as.- Nei tos giesmės 
dvasios, nei žodžių prasmės, 
tik nežmoniškas skubijimas 
ir kapojimas, kad prie tokio 
giedojimo melstis nėra gali
mybės, .jei tik klumpakojį 
arba džika šokti.

Kas tai yra raudos, nevie
nam mūsų jaunesniųjų chor
vedžių taip-gi nežinoma. Ta
čiaus raudos dėlei Kristaus 
kančios, vadinamieji “Grau
dūs Verksmai,” kas jas ge- 
rai pažįsta, jų dvasią pagau
na, kiek jose grožio randa, 
kiek gilaus jausmo, Dievop 
pakilimo!.. Kuriam teko 
girdėti tas raudas giedant 
su atjautimu visai bažnyčiai, 
tas pergyvento jausmo nie
kad neužmii-š. Toks giedo
jimas tai gili malda, kad 
žmogus begiedodamas iš gi
laus susijaudinimo net ap- 
siašaroji. Dėlto Bažnyčia 
leido “Graudus Verksmus” 

, giedoti vieton Mišparų.
Bet kam Įteko girdėti kai 

■ kurių mūsų modemiškų cho- 
: rų giedant., “Graudžius 
; Verksmus,” tas galėjo patė- 
- myti ne “graudžius verks-

tik durnų juokus, ar- 
bafe amerikonišką jfczz ’ą. 
fcfip kaip man teko vienoj 
bažnyčioj girdėti “Grau
džius Verksmus” giedant, 
tai išėjo triumfališko maršo 
dvasia, tik be raudos.

įdavei bažnyeio-
^Lulingų Mišių giesmę 

“Dies irae” kaip vargonin- Į 
kelis ją užtraukė, tai aiškiai 
buvo matyt kad jis pats ne
žino nei ką, nei kam gieda. 
Rodos jo uždaviniu būtų, 
kad jis paspėtų tą giesmę at
giedoti, kokai ją kunigas 
prie altoriaus atskaitys. Aiš
ku buvo kad jam giedoji
mas nei kiek nerūpėjo, tik 
ko daugiau -žodžių paspėti 
išrėkti. Bet kad tam rėks
niui būtų atėję į galvą, kad 
ten apačioje yra žmonių su
sirinkę šv. Mišių aukos klau
sytis, už savo mirusį mels
tis/tai gal būtų pats savo 
“giedojimo” susigėdęs ir 
velyk vieną giesmės strofą 
sugiedojęs arba tik maldin
gai atrecitavęs, negu tik di
delį triukšmą padarius. Tie 
patys vargoninkai, tą pačią 
giesmę visai kitaip sugieda 
kuomet savo artymus įniru
sius laidoja.

Dar kitoje bažnyčioje te
ko girdėti giedant sudžiazin- 
tą giesmę “Garbinkime 
Švenčiausiąjį Sakramentą:” 
atrodė kad giedoriai lenkti- 
niavo kuris už kitą greičiau 
pabaigs giedoti, kad tik ko 
greičiaus išsprukus iš bažny
čios. '

Jazz’o liga yra užkrečia- K
ma, jeigu ji palietė bažųyti-

nių chorų giedojimą. Bet 
jeigu kurioje bažnyčioje at
siranda ir kunigas ta dvasia 
užsikrėtęs, tuohiet nuo to
liau klausant atrodo kad 
bažnyčioje ne pamaldos ei
na ale “ragtime.” Tas ypač, 
apsireiškia giedant litani
jas: choras su didžiausiu pa- 
siskubinimu šaukia “Mels
kis už mus” (o jiems nė į 
galvą neatėjo keno te prašy
ti kad kas už juos melstus), 
gieda tįems nei neįpusėjus 
jau kunigas su nepaprastu 
skubotumu Į kitą šventąjį 
šaukias... . '

Panašiai atsitinka ir su 
pergreitai kalbamomis litą- 
ni j omis ‘ ‘ Sveika Marą j o- 
mis” po Mišių, su “Garbi
nimais” po Palaiminimo etc.

Skaitydamas Evangeliją, taip sau galvojau: 
* Štai turtingas, viso ko pertekęs pariziejus. O Kris

tus—Dievas pažemintas ir varge. Pamaniau sau: 
Viešpatie, jei Tu mane aplankytume!, viską Tau 
atiduočiau, dargi pats save. Tada išgirdau ramų ir 
saldų balsą: Aplankysiu tave.

Po to Petras ėmė manęs klausti: .
— Kaip nfanai, ar Kristus mane aplankys ?
— Nežinau, — atsakiau, —: mano protas negali 

to suimti.
Tada man Petras:
— Juk Evangelijoje pasakyta apie JĮ: Aš esu 

su jumis dabar ir per amžių amžius. Tai kodėl Jis 
negalėtų manęs aplankyti ? Vis dėlto aš būsiu pa
sirengęs Ji priimti sveeiuosna. Nuo šio laiko Įsa
kysiu žmonai, kad ji per kiekvieną vafgvmą pa
dengtų stalą ir Jam.

*
* *

Nuo to laiko, iš tikrųjų, Petro namuose val
gymo metu būdavo vienu padengimu daugiau. Kai 
jie sėsdavos už stalo penkiese, tai yra, Petras su 
žmona ir trejetas vaikų, visuomet galima būdavo 
pastebėti garbingoje vietoje didelė graži sėdinė ir 
priešais ją tušti lėkštė su peiliu ir šakutėmis. Pet
ro žmona buvo tuo dalyku labai suintriguota. Kas 
čia būtų per ypatingas ir keistas svečias, kuriam 
nuolat reikia padengti stalas, bet kuris vis dar ne
ateina? Petras žmonai savo sumanymo aiškiai ne- 
pasakydavo ir dažniausia patenkindavo jos smal
sumą tokiais pasakymais: “Taip turi būti, aš taip 
įsižadėjau, nebūk per daug smalsi, visa žinoti ne vi
suomet sveika” ir tt.

v. ■ /•
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Petras laukė užsakyto ąplankymo visą vasarą 
' ir visą rudenį. Atėjo žiema ir drauge su ja Kalė- 

dos. Dar prieš Kūčias Petras atėjo pas mane ir 
pasikvietęs į.šalį tai^nan šnibždėjo:

— Žinai ką, broli. Jaučiuosi.esąs didelis nusi- 
dėjėlis, nevertas esmi net manyti, kad Kristus ga
lėtų aplankyti mano namus, bet man vakar karštai 
besimeldžiant, vėl, tartum, kas prabilo: “Ištikrų- 
jų, greitai ateisiu.” Jei tas balsas buvo tikrai 
Viešpaties, tai ar ne tinkamiausias Jam mus aplan
kyti laikas bus Jo Gimimo dieną?

“Eikite ir papasakokite Jonui, ką esate girdėję ir 
” tarė Kristus. “

ma
tę,” tarė Kristus. “Aklieji regi, raišieji vaikščioja, raup
suotieji pagydomi, kurtiniai girdi, mirusieji keliasi, betur
čiams skelbiama Evangelija...”

Nebežinodamas ką Petimi beatsakyti, pata
riau tik jam, kad jis iš tikrųjų būtų tinkamai pasi
ruošęs laukiamą svečią priimti.

*
* *

Atėjo jau ir Kūčios. Šaltis buvo toks didelis, 
kad visos tvoros pyškėjo, o upės ledai skeldėdami, 
tartum, iš patrankų šaudė. Petras pakvietė į Kū
čias ir mane ir mano tėvelius.^Nuėjom, truputį 
pasivėlindami, kaip pritinka tokiai ceremonijai. 
Kviesdamas svečiu Sj visus iš anksto Petras perspė
jo, kad paprašysiąs sėstis už stalo tik tada, kai visi 
laukiamieji svečiai susirinks. Dideli Petro kam
bariai buvo pilni susirinkusių svečių. Daugiau
sia buvo tremtinių: vyrai, moterys, vaikai, žmonės 
įvairiausios padėties visuomenėje ir įvairios tauty
bės : rusai, lietuviai, lenkai, suomiai. Petitas surin
ko visus nesenai atvarytus į mūsų sodžių tremti
nius, kurie dar nesuskubo įsitaisyti nuosavo lizdo. 
Ugi stalai buvo gražiai papuošti ir pristatyti įvai
raus gėrimo beį valgių. Viename kambary stovė
jo eglutė, nusagstyta skaniausiais gardumynais vai
keliams. Jau buvo gerokai įnaktūję, bet Petras 
vis dar nekvietė sėstis už ątalo. Ore dūko audra 
su pūga. Kambarių langai buvo apnešti sniegu. 
Šeimininkas vis dar ko belaukė.’ *

Pamažėli audra aprimo,, Petras įsake tnr-
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biurų palai- pagelbsti neįvairiose ne-

mokslininkas 
padarė svar- 

Jis atrado
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lengvinkite jam klebonavi
mo naštą, kad kun. Juozo J. 
Valantiejaus patarnavimu 
galėtumėte dar ilgiems 
kams naudotis.
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šv. Juozapo lietuvių bažnyčia, Vatcrbury, Conn.

’ t

Klebono darbuotė.

7 Pradėdamas kun. Juozas
J
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Visi žmonės, kurie tik no
ri parsinešti darbo iš fabri
ko namo, privalo išgauti lei
dimus, ir jų namai turi bū
ti švarūs ir sanitariškame 
padėjime, sako Frances Per- 
kins, „ Darbo Departamento 
Komisi j onįerius.

Galima gauti 'leidimus iš 
Home Work Division of the 
Statė Department of Labor, 
Room 701,118 East 28th St., 
New York City. Kitose vie
tose galima kreiptis prie De
partamento Inspektorių.Ne- 
reikia mokėti už leidimus, 
bet' po leidimo turi pasira- 
syti namo savininkas arba 
prižiūrėtojas. Jeigu darbi
ninkas išsikrausto iš nąmo,

- *-v

kad nors ir toje pačioj apy-

KUN. JUOZAPAS J. VALANTIEJUS,
Šv. Juozapo lietuviu parapijos klebonas, W aterbury, Conn., lapkričio 20 d. .< 
minėjo 15 metų kunigavimo sukaktuves. Gavb. radai linkime ilgiausių metų!

c ■- f

rado mūro bažnyčią, mūro 
nedidoką mokyklą, užmegs- 
tą prieglaudą, seną'apšiupe- 
jusią medinę salę, menką, 
ankštą, namiuką, vadinamą 
klebonija; rado ir skolos a- 
pie $44,000. Pirm buvęs 
klebonas gerb. kun. Petras 
Saurusaitis, pramatė kas y- 
ra lietuvių parapijai labiau
sia reikalinga, būtent kata
likiška mokykla ir todėl jis ■ 
nebaigęs bažnyčios, dar 1906 
metais, steigia mokyklą, tie
sa prastą, senoje apšiupėju- 
sėje salėje; stato naują mū
rinę, taip-gi menka išvaizda, 
dargi. jos išsyk neišbaigia, 
bet tose aplinkybėse geres
nė begu buvo galima. Ta
čiaus kun. Petrui Saurusai- 
čiui pasisekė padaryt P tas 
ką nei viena lietuvių para
pija ne tik Connecticut’o 
valstijoje, bet ir visame At- 

’lantiko pakraštyje nepajė
gė padaryti, būtent sutrauk
ti parapijos vaikučių daugu
mą į lietuvių katalikišką 
mokvkla. Kun. Juozui J. 
Valantiejui pradėjus klebo
nauti vaikučių mokykloje

r

buvo arti tūkstančio, liet jie 
buvo sukimšti sename lauže, 
ankštuose mediniuose kam
bariuose, pavojinga gaisrui 
ištikus. Patsai klebonas sa
vo sveikatos ir patogumo 
nepaisydamas galėjo gyven- 
ti surūgusioje senoje ir ank
štoje klebonijoje, bet kad 
mokykla vvstįtusi senosios 
mokyklos laužo ilgiau nebe^- 
buvo galima pakęsti. Ir štai 
užperkama 7 lotų žemės plo
tas su trims namais, kurių 
du nuverčiama, gi vienas į- 
taisoųias jaunuomenei susi
rinkti. Šis drąsus užsimo
jimas atsėjo $25,000, tačiaus 
naujai įgyta nuosavybė da
vė vietos (į vietą nuversto 
medinio laužo) atsistoti pir
mos klasos modemiškai, už 
$325,000 mokyklai, su. gra- 

! žiu ir ruimingu auditorium.

Naujoji Šv. Juozapo lietusiu parapijinė mokykla, Watenbury, Conn.
i j ' . ’ ‘ '
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| Waterburio Klebono Sukaktuves 

į f 15-U Metų Kunigu
i* \\

? lapkričio 20, 1929 suėjo 
^5 metų kunigavimo Water- 
burio klebonui gerb. kun. 
Juozapui Jonui Valantiejui. 
*Toje dienoje solemnizantas 
įį|laikė iškilmingas padėkos 
Mišias, assistuojant kun. J. 

Jakaičiui ir kun, Anta- 
Įsrui Vaškeliui. Nors ir ty- 
įįai tos sukaktuvės buvo ap- 
saikšČiojamoš. tačiaus toje 
^ienoje keletas gėlių pluoštų 
puošė garbingo kunigo kam
barius, tarp kurių gražumu 
pasižymėjo bukietas nuo 
jchoro ir nuo kun. A. Vašwe- 
lio. Artymas kaimynas ir 
draugas, kun. Vincentas 
CKąrkauskas iš New Haven, 
atvažiavo broliškų linkėji- 
mų pareikšti. Mokyklos vai
dučiai per savo klebono lai
domas Misiąs už ji meldėsi 

tą dieną gavo pusę die- 
5 liuosos nuo mokyklos.

Bruožas iš praeities.

Ly Kun. Juozas J. Valantie- 
£ jus gimė Lietuvoje. Atvažia- 
Evo į^ią šalį kaipo mokslei- 
Įi’vis. Išėjęs Hartford’o Šv. 
| Tarno prirengiamuosius se- 
Bininarijos mokslus nuvažia- 
|tVO į Šveicarijos Friburgo 
^Universitetą filosofijos ir 
i teologijos mokslų eiti. Vos 
y tik užbaigė reikalingą moks- 
£*lo kursą sugrįžo Amerikon 
*y ir 20 lapk., 1914, vyskupas 

Jonas J. Nilan jį, įšventė 
k"kunigu, gi lapk. 22, 1914 

jaunas kunigėlis atlaikė Pri-
' e, »'r "F*‘uncijas Waterburio šv. 

B Juozapo bažnyčioje. Vie- 
& natinis ligišiol kunigo Juozo 
y J. Valantiejaus paskyrimas 
'jbuvo, darbuotis prie šv. Juo- 
y-zapo bažnyčios Vaterbur’y 
v j— iš pradžių pagelbininku 
Kuoliam veikėjui, klebonui 
^ kun. Petrui SaurusaiČiui, o 
*- kuomet tam ilgainiui klebo- 
’ gavimas didelėje parapijoje 
Į, pasidarė persunki našta ir 
B liuo jos pasiliuosavo, tuo- 
y iftiet klebono pareigos nuo 29 
£ gegužės, 1919 pavestos kuni-

Juozui Jonui V alantie- puikiai įrengta dešimts 
“boAvling alleys.” Water- 
buriečiai dabar teisingai di
džiuojasi savo naujaja mo- 

Valantiejus klebonauti kykla. nes geresnės, nei to-

A

i i 
linkę j, turi išgauti naują lęr- 
dimą. ”■

Kiekvienas namas; kur 
dirba naminis darbininkas 
<yra peržiūrėtas Darbo De- t 
partamento tyrinėtojo. Na
minis darbas draudžiamas 
kur randasi ligos, kur na
mai nešvarūs ir aplinkybės 
nesanitariškos. Jeigu in
spektorius randa apdrasky
tas, nešvarias sienas, blogus 
kambarius, tai jis gali atim
tį darbą. Viskas turi būti 
pertaisyta.

•

Naminis darbas po geni 
aplinkybių pavėlintas be- ' 
veik su visais fabrikų dar
bais, tik negalima imti dra
bužius vaikų neturinčių 14 . 
metų amžiaus atlikti nami
nį darbą.

i :

J

PROF. STEINACH IŠRADO VAISTUS PROTĄ IR 
IŠVAIZDA ATJAUNINTI
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kios niekur kitur lietuviai 
dar ir dabar neturi. Bet ir 
senoji mūrinė mokykla yra 
žymiai pagerinta, $5,000 
vertės.

Šiais metais lietuvių mo
kyklą lanko 1076 vaikai. To
kios kitos lietuvių mokyk
los nėra niekur pasaulyje.

Bažnyčios išvaizda iš vi
daus taip-gi visa nauja: 
nauii altoriai, naujos- stači
jos, visas vidus harmonin
gai, artistiškai dekoruotas. 
Šitas pagerinimas kainavo 
$22,000. Dabar jau įtaisy
ti ir atatinkami vargonai, 
už $8,000. Neužmiršta kun. 
J. Valantiejus nei prieglau
dos, ji žvmiai pagerinta, 
pertvarkyta. Taipgi pastaty
dinta nauja trims karams 
pašopa už $3,000. Šiek tiek 
pagerinta ir -klebonija ypač 
trečiasis aukštas; ir čia iš
leista $4,000. Visa parapi
jos nuosavybė aptverta ge
ležies arba cinkuotos vielos 
tvora už $5,000.

Ir tas viskas padaryta į 
10 metų. Kur-gi visos ki
tos dar išlaidos: nuošimčiai 
už skolą, algos dvidešimčiai 
keturioms mokytojoms, baž
nyčios išlaidos, tiek trobesių 
apšildymas etc. Be to pa
rapija kas metai sumoka 
$1,500 “Katalikų Augštes- 
niai Mokyklai” į kurią eina 
visos parapijos mergaitės 
užbaigusios pradinę mokyk
lą ir veltui gauna ir mokslą 
ir knygas. Šįmet dvide
šimts penkios šv. Juozapo 
parapijos mergaitės užbaigs 
tą mokyklą. Kaip augštai 
stovi šv- Juozapo parapijinė 
mokykla liūdyja ir tas fak
tas, kad Augštesnėje Mo
kykloje visas pirmąsias vie
tas įvairiose mokslo šakose 
yra užėmusios mergaitės iš
ėjusios šv. Juozapo mokyk
lą.

Taipgi parapija kas me
tai išmoka $350 vyskupijos 
mielaširdingų 
kymui, kurie 
turteliams jų laimėse. <

* *

Tos visos išlaidos, tiek para
pijos, mokyklos ir prieglau
dos užlaikymas, tiek staty
ba naujų trobesių, liūdyja a- 
pie darbštumą ir sumanu
mą klebono ir paliūdyja pa- 
rapiječių subrendimą. Toki 
susipratę parapijiečiai 
ten gali ir būti, kame 
nuo seniau katalikiška 
kykla.

Nuostabumai, 
'i :--

Darbštiems, sumaniems, 
pasišventusiems parapijos 
vadams veikiant -šiandien 
Waterburio lietuviai turi 
daug ko niekur kituą Ame
rikoje lietuviai neturi. Bet 
ypatingo paminėjimo yra 
verta ir šv. Juozapo mokyk
los auditoriumi Ji nuolatos 
užimta. Kas įstabu, kad 
parapija dvi dieni savaitė
je, po du syk į dieną, rodo 
krutamus paveikslus ir pa
daro biznį. Dar įstabiau, 
tai milžiniška, dešimčiai po
rų sykiu žaisti, “bowling 
alley,” puikiai įtaisyta, pa
vyzdingoje priežiūroje. Čia 
viskas pirmos rūšies: įren
gimas, tvapka, patarnavi
mas, švarumas, priežiūra. 
Pasekmė: vieta sutraukia 
visas “bovlininkų” žymes
nes rungtynes; vietos profe
sionalai, politikieriai, biz
nieriai, ne tik lietuviai bet 
ir svetimtaučiai, ir vyrai ir 
moterys, čia mankštinasi, 
čia leidžia liuosą laiką. Va
karais šioji žaidimų vieta vi
suomet užgrūsta žaidėjų ir

žiūrėtojų. Jaunimas čia žai
džia, čia leidžia liuosą laiką 
ir tas juos suturi nuo 
“gemblinimo,” nuo nuodė
mingų ekskursijų, nuo per- 
tankiu- lankvmu kvailu ir 
tvirkinančių vaidinimų te
atruose. O biznis? biznis 
puikus! Pelnas nuo “bowl- 
ing alley” apmoka visas pa
rapijos išlaidas ir nuošim
čius už skolą; skola-gi para
pijos negali būti maža, nors 
tikrojo jos kiekio nežinau, 
bet iŠ visoko sprendžiant ji 
turi siekti $200,000. Bet 
dorinis pelnas, kuri šita žai
dimų- vieta neša, yra dides
nis ir už piniginį pelną. Nors 
keletą kartų teko jau man, 
lankantis Wate^bury, užeiti 
į “boviing alley,” bet nete
ko nugirsti nei kokio netin
kamo žodžio, nei flapperių
pasireiškimo. Čia svkiu lo- ., i. . 2 . ų vidau sšia: ir tėvas ir vaikai, vyras 
ir moteris, darbininkai ir 
biznieriai, kunigas ir para
pijiečiai. Šitokį žaidimą tu
rėti drąsos parapijai užves
ti ir tokioje augštumoje pa
laikyti, tai tik gali gerašir
dis, tolimatantis kun. Juo- I 
zas J. Valantiejus, su savo' 
gerais žmonėmis.

Šitie metai yra tai metai 
sukaktuvių kun. Juozo J. 
Valantiejaus: penkiolikos
metų kunigavimo ir dešim
ties metų klebonavimo, sy
kiu jie buvo metais kilimo 
Waterburio lietuvių. Mels
kitės, waterburiečiai, už sa
vo vadą ir greitu klusnumui

. Austrijos 
prof. Steinach 
bų išradimą, 
smegenyse medžiagą, kurios
įleidus į smegenis atgyja 
proto veikimas ir visas ner
vų veikimas atsinaujina, pa
sitaiso. Jis išleido medici
nos žurnale paaiškinimus a- 
pie tu vaistų veikimą.

Steinacho atjauninimo bū
das neįvyksta liaukų perso
dinimu, kaip Varonovas tai 
buvo bandęs, bet jis vaistų 
pagalba veikia žmogaus sėk
lų liaukas, ir tuo būdu padi
dina liaukų veikimą. Jis 
pirmiausja sumažina veiki
mą sėklą gaminančių audi
nių, sugadindamas smegenų 
syvų nutraukimo organus. 
Per sulaikymą sėklų sun
kų įvyksta smegenų sunkų 
augimas, kurio pasėkos yra 
.vidaus smegenų geresnis 
veikimas, geresnis kraujo 
veikimas, arba eina atsinau
jinimo procesas. •

Steinachas šitą atnaujini
mo klausimą niekad nelai- s
kė per svarbiausią atsitiki
mą savo tyrinėjimuose. Jo 

j tyrinėjimas lietė žmogaus 
’ liaukų veikimą. Jau 1910 

metais Steinachas pastebėjo, 
kad įtreiškus žmogui smege-; 
nu sunkų, jis pasidaro ju
dresnis, gyvas. Tuokart jo

’ • jf | | 1 • . . X ,

tyrinėjimai lietė tiktai vie
ną atsitikimą. Tuomet pas 
jį kilo klausimas ar centra
li niame organe randasi to
kios medžiagos, kuri centra- 
linio organo veikimą didin- 
tų ir teigiamai smegenis 
veikti} bei nuo pervargimo 
saugotų. Po ilgi} tyrinėji- 
mų Steinach gavo teigiamų 
rezultatų. Jis galėjo nusta
tyti, kad iš smegenų paga- 

• 1 • t “ “
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mintas vaistas, gaji sągra- '"j 
žinį veikimą iki 400—600 
proc. pakelti.

Šiuo, atveju sustiprėjimas 
įvyksta ne ligos pobūdžiu, 
bet tiktai jėgas žymiai padi
dina.

Toliau jam pavyko iš 
smegenų pagaminti vaistus, 
kuriuos jis vadina Centro 
n e r v i n. Tokių vaistų 
Steinach užsakė vienam Vo
kietijos chemijos institute. 
Tie vaistai gaminami iš var
liu, žiurkių, šunų, žmonių 
bei gyvulių smegenų.

Savo vaistų veikimą Stei
nach aiškina taip: smegeny
se gaminama medžiaga, ku
rios daugėjimas organizme 
gali vidujinį veikimą fizio
logijos ribose padidinti. (Jis 
veikia ir veido išvaizdą).

Erziną vaistai turi tvirtą, 
centraliniam organui pritai- 
kintą veikimą. Jis prasi- 
skiedžia vandeny ir, šilumai 
didėjant, nustoja veikti.Bandymuose su varlėms Steinach 'patvirtino ir įrodė, kad erzinimo vaistų veikimas ir į aukštesnės vertės organus teigiamai veikia. Steinachas įvertinime savo išradimų yra labai atsargus, nes jis nenori sukelti sensti ei jos, kol dar ne visa faktais įrodyta. Savo rasinio gale jis stato klausimą, kaip jo išradimą bus galima mer dicinoje sunaudoti. Jis laiko galimu daiktu, kad bus galima menkai išsivysčiusį protą vaistų pagalba syti, taip pat ir vidaus vų ligas gydyti bei nius susirgimus.
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Vertė Kun. P. Sauru

priėmė

ramią, baltą

Kaip miško vieškeliuos varpeliai dūzgia, tu girdi Ir kaip/Jatm čionai ko nors trūko. 
Kaž:kokia jėga, visados jį traukė prie šitds stoties. Ap; sidairęs jis paklausė. ‘‘Kur tas mažas vaikas kurs čionai dažnai dirbdavo?”‘‘Vaikas?” klausė prižiūrėtojas, “koks vaikas?”

Kalėdų naktį — didžią, šventą — Danguj pražysta gėlės baltos — Ir jų žiedai širdysna krenta ~ Ir rimsta širdys skausmo geltos. Kalėdų baltą, ramią naktį Ištirpsta geiduliai migloti, Krūtinėj ima meilė degti, Sušvinta Dievas žemės plote. Kalėdų naktį, viltim tvirta, Skaisčioji meilė — suliepsnojus - Liūliuoja kryžių, žemei skirtą, Kuriuo mus laimina rytojus. Kalėdų baltą, saitą naktį Betliejaus liepsnos šildo žemę — Ir ima širdys saule plakti, Kad didi meilė žmogų remia. Kalėdų naktį, džiaugsmo kurtą, Dangaus palaima žemėn skrenda Ir Dievo sauja sėja turtą, Kurį širdis dažnai praranda. Kalėdų naktį Aušros žiedais kebai nukloti... Tą naktį, aukso varpo keltą, Mes ruošiamės i saulę moti.
Petras Vaičiūnas

Su snaigėm^ šią naktį atskrenda Kalėdos — Ir visos eglėssusimąstė kaip kokioj šventykloj Kad Kažkas anuomet numarino žemės gėdą...

“Marijona, aš labai myliu šią dovaną, taip labai, kad aŠ norėčiau laikyt jį ant visados.”

pasaulį visą apkabint panoro?.. tančras nakčiii taip juodos buvo širdys apuos jau stingo žemės orai!/.:

Pereitais metais po Clarke- McNary aktu, beveik 29,- 000,000 girių medžių buvo valstijų ir teritorijų išdalinti, daugiausia išdalinti ūkininkams. Po šiuo aktu valstijos ir teritorijos veikia išvien su Fpderale valdžia, auginti ir išdalinti jaunus medžius. 1928 m. 34 valstijos, Havaii ir Porto Rico rėmė šitą darbą. Kaikurios valstijos reikalavo tik tiek mokesties kiek jiems kaštavo pristatyti tuos medžius ūkininkams. Bet tik kelios valstijos davė medžius ūkininkams už dvka.

pagelbog. 'Paskui aš nuėjau ,į Labdarybės raštinę. Pėr- dėtinė man pasakė apie šį vaiką. Aš nuėjau.. . ir štai vaikas. 0, Onyt, aš žinau, kad Kūdikėlis Jėzus išklausė mano malda, nuramino
• *■' ■mano skausmus, ir atsiuntė šita vaika.”

tntėidudš 
? I. ’iAdL

Pulkim ant KiUų—“D-kų” ** 
pauda. Odos apdaru $2.001* $&00

ate viršeliais) ’ jHĮS

Virtuvėj, Ona verkė... bet tai buvo džiaugsmo ašaros.“Aš labai džiaugiuosi, kad mes galėsim turėt vaiką. Dabar poniai Kulėnienei nereikės dirbti dėl kitų vaikelių, nes ji turės vaiką savo na- i . muose.< Vertė Sodalietč V.
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Jonas JCulėna^. susto j o 
prie gąsdino stoties ir prašė prižiūrėtojo pripilti gazoną ir alkoholio. Diena buvo labai šalta. Termo- T* ’
metras buvo tik du laipsniai 
virš žero.

/ ■cas- -. • ipomatjis parėjo 
išėjo. Jis sakė, 
negalįs' valgyt va-

s. 366 Broadway,.^5 £k £ T,z ’ A - -

duo, oras. ParašS J. Baronas.—50a,
Patrimpo Laiškai. — Išleido

Kun. A. Miliukas _________ 60$, > **1
Š

Gyvenimai Sv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Ūžta- Į 
rytojo. Vertg M. M. T.

Meile (Poema). Paraše It.
Gustaitis -------- L------------ ......

Nauja Skaitymui Knyga— 
(Dalis II). Su paveikslais------75dį'>3|^

Vienuoline Luomą. Vert® _ 
Kun. P. Saurusaitis-------—25c.

Vaikų Knygele — su pa- ' ? 
veikslais :___ i---------------- 30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj r 
Karėj, 1918 ir 1919 in. Para* w 
šS Kun. J. F. Jonaitis (Ka- 
pelionas)'-----------------------—25e JS

Moterystės Nesuardomybė. J. J, yPag
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei- z jjį 
dinys, Kaune —> ___.■'4^

Sunkiausiais Laikais. Parašė -
A. Rucevieius-------------------- 40c. -Zį

šventas Gabrielius, išleido/-
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25c..

Religijos Mokymo Metodi- <7^ 
ka. Sutąįsė K. J. Skruodyš—50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti - 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- • 
nas-----------------------1---------- _40e< *

Mūsų Dainiai. Parašė Ka-' 
zys Puida------------------ ,—50c.

Anderseno Pasakos—su pa- 
veikslėliais ----------- —--------20c. f

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai- 
lis, u_u24-------;---------------------40c. -

' ***-/“ •y

Europos Istorija. Vertė'J. . ; 
lndziulaitis ____ _------------ —50c. •

Iš Kelionės po Europą ir
Arijų. Parašė Pranaičių Julė 2.50

Per 1928 m. valstijos pristatė net 68,565,000 medžių. Iš tų, 28,760,000 išdalinti ū- kininkams po Clarke-Mc- Nary korporacijos planu. Suvirš 18,000,000 pasodini- mui aht privatiškų žemių, ne ant ūįaų. Ir suvirš 21,- 000,000 aprūpinti pasodini- mui ant valstijų žemių.Vien tik New Yorkas išdalino 9,840,000 medžių, ir Pennsvlvanija 9,062,396, Ohio 1,528,200; Mąssaehu- setts 1,139,700,. Vermont 862,500: ir Npw Jęr^ey .783,- OOO- ĄV - Spariviršminętų 34 yąl^tiji^ West Virginia, ir Florida, negalėjo pristatyti medžių nes buvo er jauni.Galima gauti informacijų apię^iš^ajįnimą medžių nuo į vairių! (vai stijų agrikultū
riškų kolegijų arba kitų į- 
staigų kurios užsiima agri
kultūros problemomis

ĮVAIRIOS knygos 1
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę — pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. CozeL_3Oc.
* ‘ v •; ■* ■ •,

Huckleberry Finas—labai į- ' J 
domi apysaka------ 1—..—-—75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame. šeimyniniame ir visuos . ‘ ’ 
meniniame gyvenime.-Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.

**. ■ ■ • •» , • r

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir . plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas'Montvila ________$1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikiais. Lietu-' 
vių kalbon išguldė Alyva____ 50e.

Trys Keleiviai—Krikščionis; 
Žydas ir Turkas. Pamokinau- ' 
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B__-____ ,40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė .J. Tarvydas ------ ,___ 45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis____45o.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų . 
Parašė P. aždeikis__________65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą. Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L.____15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo keilksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas, 
saitis__________ _ __________ 25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Paraše Julius Verne. Vertimas, ' 
J. Balčikonio___ _ _____ ___$1.0G

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis --------75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikia. Kaina-----------------50c.

Aritmetikos Uždavinynas—25e. 
Vaikų Darbymečiui — Rin- ' 

kinelis kalbos mokslui---------50c.
Petriukas — laiškai: vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj------------------------------ 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ... ............ ..............1-----------------------------50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus________ —--------——50e.

Mūsų Tikėjimas— išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas----- 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ----------- 50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ___________ ____________ 40c.

žmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas —_30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas—_10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis_15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mA 
įesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys _______________ 1___ i____ 25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gąvalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais — ______________ -Al-OOl

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ____ ;__ _

žmogus ir Gyvuolya. Para
šė kun. P. Bučys ......  80c.

Socializmas ir KrikšfioxqrbA
, ■ . < 1

Prof. V. JurguČto ....—10c.
žydas Lietuvoje. Parašė. 8. .

Kaimietis ________ J,. TOe.

Katoržnikas ir TlvynA Dvi 
apysakos.. (B. Vargšaa) ^.45c.

Maldos Galybė. IstoriftM / 
piešinys LV-to šimtmečio fr£ - - 
kščionybte Lfeturių kalboj 
išguldė iv B. a.*, 4.,.ŽSe.

55. • vaamauakas ------- ---- be.
# 1 • • • , «’■ • r

Apsirikimų Komedija. Atri- 
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaius Vai- " 
kaS................in y—--.—'

“Aš nežinau jo vardo, bet ' aŠ jį. niatydavau dirbant čionai. Jis bus riaaž daiig JtečH kios dešimties metų;-mažas, bet labai protingas.” ' 1“Aš manau, kad tamsta kalbi apie Povilą. Jis gy- veio anuose namuose,” rodydamas'ranka, tarė prižiūrėtojas.“Ar jis išsikraustė? Aš matau, kad namai tušti. ”“Ne, jo motina hiire pereitą ' savaitę. Aš manau, kad tamsta tą žiriojai.”
y H „ ’ ‘ ‘ 1“Ne, aŠ per dvi savaiti su savo automobiliu ne važiavau. Buvo lubaf daug' smen go. '— Tai jo motina mirė? O kur jo tėvas?”“jis irgi mirė, dvylika metii kaip rė.’r

“O kur Povilas?*. vienas?”“Viena kaimynė jį į savo namus ir laikys jį Tik per šventes. Paskui jis turės eiti į našlaičiij namus. Jis neturi jokių giminių kurie galėtų jį prižiūrėti. Gaila..! Jis buvo labai geras vaikas;”“Labai geras,” pakartojo Jonasi v<’ -\“Jis kėlius karius dirbo čia mums. Labai darbštus vaikas.”Išvažiuojant iš stoties, Jonas linkėjo prižiūrėtojui Linksmų Kalėdų... bet jo mintys buvo kur kitur. Jis mąstę apie tą linksmą vaikutį, kurį pasitikdavo kada jis atvažiuodavo prie stoties. Dideles, liūdnas akis jis turėjo; aišku, kad jau nuo pat jaunystės dienų jis žinojo 
gyvenimo vargus. Bet var- 
gai. ar ne, jis visados būdą- 
vO linksmas Povilas... naš- 
laįtis. . Į o jis, Jfonas, visados 
mąstė apie savo vaitą, ku
ris,' dvyliką metų atgal gimė 
ir mirė po kelių dienų. Jis 
visados jausdavo tą širdies 
skausmą kada pamąstydavo 
apię tą kūdikėlį. Mastyda
mas a^ie Povilą (yis prisi-• mindato sąvo įnirusį kūdi- ’kėlį 5'1 /

Parvažiavęs namo jis ėjo
• * A*

j valgyklą vakarieniauti, bet 
'matė, kad. stalas buvo pa- 

■į rengtas tik dėl vieno. ’
•C- - ' *■* - ‘ " *’• ■* * ■'T*- ■>'

“Marijona! . Aš džiaugiuos, kad tu sugrįžai. Aš nenorėjau valgyt vakarienės vienas.”; - “Mums nereikės valgyt vieniems. Aš turiu svečią. Eik čionai, Povilai. Jonai, štai mano Kalėdų...”“Povilai!” sušuko Jonas. Jo pati nustebus stovėjo. Jonas pribėgęs prie vaiko apsikabino jį ii; tarė: ■“Aš tavęs visur išieško- jau.”“Tu jo ieškojai?” klausė Marijona. “Tai jūs pažįstat vienas kitą?”“Taip, mes pasipažįstam.Aš jį matydavau prie gazolino stoties. Bet jau per dvi savaiti jo nebuvau matęs. Tiktai šiandieną aš da- žinojau,>kad jo motina mirus. Ir Marijona — kada tavęs nebuvo namie, aš išėjau ieškot Povilo ir parsi- 
vėist jį čionai vakarienės. Aš nuėjau į namus, kur jis gyveno, bet sužinojau, kad ki- 

kas jį išsivųŽe... Ir tai 
i tti^ Mari joną.”
r‘ įėjimai, aš mylėčiau Po- 

vilą lįrikyt ant yisadoB. Aš 
pttHitedžiau jį natno tik ant 
Kalėdų, bet jei tu myli ma
no Kalėdų dovana... ”

■ * ■* . k z

iiidiituimi.
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Kūdikėliui Dovana

sveiki sulauktumėte

TĄ DIENĄ ĮVYKS

METINIS

East Broadway, South Boston

šventųjų, lai 
ožkose Tanko

JUOZAS ŽEMAITIS , \
Šv. Kazimiero parapijos, Worcester, Mass. vargonininkas. Jis yra bai
gęs Holy Cross kolegiją. Gabus mmdkas ir geras dainininkas. “Dar
bininko” koncerte dainuos solo ir pasižadėjo sudaryti-kvartetu.

“DARBININKO”

R . •
Pysft. A. Baranauskas

PROGRAMOJE DALYVAUS ĮŽYMŪS ARTISTAI IR ARTISTĖS DAINININKAI IRDAINININ 
KĖS IŠ KELIŲ NAUJOS ANGLIJOS KOLONIJŲ. PLAČIAU PARAŠYSIME KITUOSE “DAR 
BININKO” NUMERIUOSE. J • **'

Akys mato,, šiuras krato.Ant galvos šiaušias plaukai Bėkim, bėkim, piemenėliai, Duokim garbę Kūdikėliui •Atpirkėjui -Gimusiam!

vSr padaryta^ baltesnė ui 
sniegą. Tavo girdis tai Ka- 
lėdii dovaną* ^ūdik61iui Jė 

zui. '< į > \

i 1 TT • k- *1 ’ • •

“Nebijokite! Nes štai aš skelbiu jums didį džiaugs-: mą, koks bus visai tautai, kad- šiandieną jums gimė "DoVydo mieste Išganytojas; j 
Jis yra Kristus Viešpats.” ] CEuko 2,10—X). . • i

»Daug kartų'girdėjai tuos i žodžius. Tai Angelo, pir- ; moję Kalėdij naktyje, kai- < ' ——bėti žodžiai. Kokie malonus i žodžiai: “šiandieną jums gimė Išganytojas: jis yra < Kristus Viešpats.” Jis, pra- : našų apskelbtas, tautų laukiamas, ypatingai žydų, kuris, jie manė išvaduos juds . iš Romos vergijos, ir pada- , rys juos galinga tauta, šią <iaktį, beveik du tūkstančiai i metų atgal, užgimė šaltoje, apleistoje stainelėje. Šią naktį, Jo dangiškasis Tėvas siuntė angelus apreikšti pasauliui, kad Betliejuje, užgimė Kristus, Viešpats, Išganytojas. Šią naktį, du tūkstančiai metų atgal, angelai negiedojo prie Erodo palociaus. Betliejaus gyventojai, apsvaigę nuo vyno, užkurtinti žemės linksmybėmis nesuprato dangiškos giesmės. Bet suprato, vargšai, nekaltos širdies piemenėliai.“Štai Viešpaties, Angelas atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas apšvietė juos, jie labai nusigando: bet Angelas jiems tarė: “Nebijokite ! Nes štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, koks bus visai tautai, kad<sian- dieną jums gimė Dovydo mieste Išganytojas; jis yra Kristus Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite Kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą prakartėje. Ū- mai atsirado prie Angelo daugybė dangiškosios kariuomenės, kurie garbino Dievą ir sakė: Garbė Dievui
♦ •aukštybėje ir ramybė ant žemės žmonėms geros valios.” Nustebinti šviesos skaistumu, užžavėti dangišku giedojimu. pieiųęnėliai stovėjo nežinodami ką daryti. Paskui visi tarė: “Nueikime lig Betliejui ir pamatykime tai, kas įvyko, ką Viešpats yra mums apskelbęs. Jie atėjo skubindamies ir rado Mariją, Juozapą ir Kūdikį paguldytą prakartėje. Pamatę gi, jie skelbė tai, kas jiems buvo pasakyta apie Kūdikėlį.”

• O, kaip daug kartų mes troškome būti tais piemenėliais, matyti tą dangišką kariuomenę angėlų, būti apakintais Dievo skaistumu, girdėti angelų giesmę, būti pirmais prie užgimusio Kūdikėlio. xTu esi kaip anie piemenėliai. Tavo širdis taip nekalta, kaip jų. Jie tą nak-

turtuolius ir vargšus, linksmus ir nuliūdusius, labiau- šia nusidėjėlius Jis šaukia: “Ateikite pas aMne.” “Aš atėjau šaukti, nusidėjėlius prie atgailos.”Kasgi neišgirs To Kūdikėlio balso, kas gi išgirdęs nepaklausys, ir nebėgs jarie Jo. . Priėiftęš^Jį, prršpau- dęs Jį prie: savo širdies, pasakyk Jam savo laimes ir nelaimes, vargus ir bėdas, džiaugsmus ir savo troškimus, no/us, prižadus. Pasakyk Jam v|s-

"•Zką, Kalbėk į Jį kaip kalbėtume! į kūdikį.Būdamas ir džiaugdamas su tavimi Jis prašys tavęs duoti Jam Kalėdų. dovaną. Ką Jis prašys? Jis prašys, ką visuomet prašo, maldauja,'trokšta. Jis tau sakys: “Sūnau, .duktė, duok Man savo širdį.”Tam Kūdikėliui, visaga- liųi Dievui,- atiduok savo nuliūdimus^ jį, širdį, kuri nekartą nuodėmės buvo suteršta, bet dabar, per atgailą ir ašaras

Bebras yra labai nepaprastas žvėriukas. Jis priklauso graužikų šeimai, kaip žiurkė arba voverė, bęt di- durnu prilygsta vi jūriniam šuniui. Panašiai kaip žįur-u kė,x bebras turi iš priešakio 
' : ■* ' idvi poras didelių lenktą dantų, kuriais graužia me- džių žievę. Tai jo mėgiamas maistas. Bebrai gyvena arti vandens arba vandeny ir gerai plaukioja, nes ju pirštai sukabinti pilve, kaip, pas antį arba žąsį. Be to, jis naudojasi, kaip yąiru. savo plačia uodega.Seniau bebrų daug būta visoje Europoje, ypač Lietuvoje. Jų gražūs kailiukai buvo plačiai vartojami kepurėms" ir kailiniams. Be- brų apgyventos vietos buvo stropiai saugojamos ir pats jų skaičius buvo tiksliai žinomas. Neežiūrint to, ilgainiui bebrus imta daugiau medžioti, nes jų kailiukai kas kait brango. Pagaliau, šie žvėriukai virto didžiausia retenybe, ir dabar ju Lietuvoje jau nebėra. Bene paskutinis bebras pas mus buvo nušautas 1921 metais Padubysy. Jo iškamšą galima dabar matyti mūsą Gamtos Muziejuje, Kaure. Kituose kraštuose bebrų ir- gi mažai ..teliko,. Šiektiek daugiau jų yra Kanadoje, Vokietijoje ir Norvegijoje.Kadangi pastai^isiais lai- ! kais laukinių žvėrių kailiu- ■ kai vis brangsta, o jų pačių 

į sumedžiojama vis mažiau, i Daugely kraštų susirūpinta ! užveisti iš naujo brangesnių• žvėrių. Padaryti bandymai Į ir su bebrais. Pasirodė, kadužveisti bebrų visai nesun- ! ku, o dar lengviau juos iš- į maitinti.Bebrams reikia upelio arba ežerėlio, gėriausia su ne- užšalančiu vandeniu ir karklynais arba epušvnais apaugusiais krantais. Iš pradžios tokios vietos turi būti 
į aptvertos, kad bebrai priprastų ir pasistatytų name- » liūs. Po to tvora gali būti nuimta.Mūsų kaimynai latviai rodo mums gerą pavyzdį. Prieš porą metų jie parsigabeno iš Norvegijos keturis bebrus ir paleido juos į tinkamą vietą. Dabar kar- į tu su jaunikliais jau ten y- ra 10 bebrų.> Lietuvos kailinių gyvuliu ! auginimo bendrovė kol kas• augina tik juodsidabri nes i Kanados lapes ir šeškus. A- 1 teity manoma parsigabeni> ir bebru.k • •

; Pro f. T. Ivanauskas
> “M. R.”

tį dabojo bandą, tu.Kakė^ naktyje, kiūrėjai į laikrodį, ir užgirdęs bažnyčios varpą, skubėjai įją Betliejų — Didesnį Betliejų. Klūpodamas prie stainelės, tu matei ką pidme- nėliai matė, Šventą Juozapą, Šv. Panelę Mariją — viduryje. ištiesusi rankutes, kviesdama visus prie Savęs, matei kūdikėlį. Kūdikėlį — daugiau kaip kūdikėlį, tu matei Kūdikėlį Karalių, 
Kūdikėlį Dievą: -Koki laimė! '-Nuėjęs į • bažnyčią, matysi, kunigo rankose Dievo užgimimą: per Pa- kilėjimą tu klaupsi ir garbinsi Dievą.
;' > 7 • • ' •_Kuomet dievobaimingai Jį priimsi į nekaltą savo širdies prakartėlę per šv. Komuniją, turėsi, nešiosi Jį: kuomet tavo siela bus pilna džiaugsmo ir linksmybės, kuriuos Jis tau duos, o kaip anie piemenėliai norės būti tavo vietoje.Klūpodamas prie stainelės matai Kūdikėlį.: Karalių šaukiant visus prie Savęs: “Ateikite pas Mane.” “Aš sako, “jūs visi, kurie vargstate ir apsunkinti esate, ir Aš jus atgaivinsiu.” Jis kviečia prie savęs visus, 

į : į ■
■Z:' , ir -■ V.

[savo Motiną I^ąriją, musų 
/ tarpininke, thaĮonių dalirfto- 

ją, sako: “Motina, pažiūrėk 
į šitą' širdį. Tie žmonės Ma
ne taipmylių £ad atiduoda 
Man savo širdis. .Jiems Aš 
duosiu dar daugiau.. Duok, 
o" Motina,-jiems visokių ma
lonių.- Prašalink* jųvargus 
ir bėdas. Paguosi?'juos nu
liūdime. . Pagundose sustip- 
rink juos. ’ Ląbiausia. šian
dieną duok jiems tą ramybę, 
kurios Aš Įatęjau ūuoti; tą 
ramybę, kutios pasaulis, nė 
žemiški daiktai,‘duoti nega
li. Pripildyk4 įų sielas ra
mybe ir džiaugsmu, kad ši
tos Kalėdos į-būtų jiems 
linksmios.” —t'. . v

Kokios linksmios tau bus 
Kalėdos, jei Kūdikėliui Jė
zui nepagailėsi duoti dova
ną — savo širįLĮ. . t-

“Brangus Kūdikėli, aš ki
tiems pirkau dovanas, siun
čiau sveikinimus, Tau, aš 
nieko nenupirkau. .Bet ge
ras KadikėiijjStai, aš Tau 
atiduodu savo.^irdą. Tink ją. 
Tai mano Kalėdų dovana.”

• -Į ■ T.

Piemenėliams-vargdienėliams
. Tarė Dievo Siuntinys:

“Sakau reiškia!, šiąnakt ąiŠkiai!
Gimė, kurs jus Šginys. 5”' **

Bėkit, bėkit, piemenėliai,
Duokit garbę Kūdikėliui

Prakartėj suvystytam!”
— “Sako tiesą — regim šviesą

Aut Betliejaus, kaip dienos ;
Neregėjom/ nei girdėjom

Nakties tokios, nė vienos.
Bėkim, bėkim, piemenėliai,
Duokim garbę Kūdikėliui ’ -

Vystykluose gulinčiam!
Kokios minias, net devynios
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