*‘Nebijokite! Nes štai aš skelbiu jums
didį džiaugsmą, koks bus visai tautai, kad
šiandien jums gimė Dovydo mieste Išga
nytojas; jis yra Kristus, Viešpats.”
(Luko 2, 11 ir 12)
AMERIKOS LIETUVIŲ
KAINA 5 CENTAI

AUS GIMIMO ŠVENČIŲ
PIRMOS KALĖDOS
Jži-ie Kalėdų prisiruoskim.
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siu) švente.
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fe?. Šiose dienose mūsų mm
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g&kti, kurioje Kristus užgiiįgė. Tas ‘‘Dovydo miestas”
Rvlus nakties gilumoje. Laut kai, apkloti baltos šalnos
p ę. 4, * į blizga mėnulio šviesoje. To-

f Ujnoje už kalno blykstelėja,

hž, labiau tai yėl mažiau,
* jaunelės šviesa, 'tai piemenė
-

Ištverk. sausoji žeLfe,

lį Ui sergėdami perjunkti savo
| įįidą, kurstą ugnele ir šildo-
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Žmonių prigimtis
das, suprantame. Dievo neapsakomai- didžią meilę prie ‘ uepersiinainė, žmonija, toki
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Sveikai mąstantis žmogus, ranka
paėmęs, kąsni duonds, žino, kad
medžiaga, iš kurios duona tapo iškepta, netik perdaug pūslėtų rankų pereiti turėjo, bet ir darbinin
ko kojomis ne kartą, aptrinta tapo,
iki pateko puikiuose rūmuose
ant gražiai išpuošto stalo, tų žmo
nai draugijoje, kurie labai dažnai
bjaurisi darbininkais, kurie tą duona pagamino nežiūrint, kad be
duonos ir kitokios medžiagos dar
bininkų pūslėtom rankom paruoš
tos ir jų ne tik linksmumas, bet ir
gyvybė užgesti turėtų.
Nors nemažai tokių žmonių turime. kurie darbininką prie geros
rūšies žmonių priskaityti nenori,
bet žmogiška prigimtis kiekvionara į jo protą ir širdį be perstojimo kalba, kad ne tik tas gali būti
geras žmogus, kurs būrio tarnų
apsuptas, gražiai pasipuošęs puikiliose rūmuose linksminasi, bet ir
tas gali būti geras, kuris visų ap
leistas, vietoje užuojautos, be per
stosimo skambančios paniekos žo
džius girdi, nes kiekvieną žmogų
ateinantį Į šį pasaulį, Aukščiausia
vienodais rūbais papuošė ir įteikė
savųjų pasveikinimui verksmo ir
ašarų dovaną.
Žiūrint į žmonių gyvenimą, la
ba? aiškiai į protą kalba, kad daugelio niekinamas ir ncapkenčiamas darbininkas yra ta žmonių
gyvenimo dalelė, kuri savo niekin
tojus maitindama ir puošdama, sau

alkį, skarmalus ir pūsles pasiiioKa.
—tai įrankis, kuris niekinamų ne
sant. ant niekintojų būtinai turėtų
kristi . . ,

Nebijokite. Nes

džiaugsmą, koks bus
tautai, kad šiandien jui

didi

pat —- savimeilė. Mes turi, me savo užsiėmimus, savo
šimtus metu prieš .fenus
sav0 linksnlvh(,s

' ''

Kristaus giminią, pranašas . įr jtl 11je]<as neturi trukdyti.
Mikėjas apskelbė, kad Bet-

Ir taip gyvename. Viešpats

liejus bus Išganytojo gintimo vieta: “Irtu, Betliejau,
Judo žemė, anaiptol neesi

Jėzus nė vieno nepriverčia,
tik prašo, kad Ji priimtuuiem, Ji* trokšta musų mei](~s- l)f*t ta meilė turi būti

Širdys trokšta atgimimo,

Nors žmonės gyvendaihi pasi
Lūpos dreba, maldomis
skirstę j būrius, tartum norėdami
suminti Aukščiausio duota:- jiems J r dėl būsimo likimo
tiesas ir augščiau žmogaus gvve- Nesirūpina mintis .
nimo- pakilti, 'imt gyveninio pa
veikslas vaizdžiai kalba, kad žmo
gus. šiame pasauly gyvendamas,
nuo to. ką jam Aukščiausis sky
rė, po jokia skraiste pasislėpti ne
gali, bet gyvendamas į tą pačią
šalį turi nešti savo naštą, jei ne
"Dievo ir artimo meilės, tai gyvu
linių geismų Jr isavymeilės žadi
Žiūrint Į gyvenimą, labai aišku,
namas, bet tuo pačiu keliu vedankad žmogui Įgimtas dvasinio pa
<Mų į amžinastį.
tenkinimo troškimas padarė jį gy
Krikščionis darbininkas, nors
venimo keleiviu ir ieškotoju to, ką
sulūžusioje bakūžėje gyvendamas,
Sutvertojas jam skyrė, kad žmo
menkos vertės rūbais pasipuošęs,
gus šiame gyvenime pilnai laimin
sunkią vargo naštą neša, bet ir
gas jaustis galėtu, bėt gyvenimas
karščiausioje gyvenimo valandoje
ir tą. Įrodo, kad, einant plačiu gy
pažvelgęs į Golgotos paveikslą.
venimo keliu, puikybe nei smagu
Kristaus baisiausias kančias ir
mais sielos troškimo patenkinti ne.
mirti vaizduojantį, jis netik sura
pajėgia. Tik vargstantis žmogus
minimą ir. geriausi geradarį, bet
savo proto ir širdies jaiLsmus. pa
Dangišką Tėvą, pavydai e didžiaumirkęs Kristaus baisių kančių kar
sįo vargdienio, ten randa. Kas su
tybėse ir kraujuotęse žaizdose, pa
didesne meile prakalbės i širdį var
junta saldybę krikščioniško gyve
gų tvtirie skstančio. žmogaus, jei
nimo ir, eidaams erškėčiuotu, gyve
ne Viešpats Jėzus Kristus! Jis ne
nimo keliu, noriai persekiojimus
tik. meiliai kalba, bet erškėčiais
kenčia ir gyvybę savo aukoja.
apvainikuota galv*. kraujuotu vei
z Pagalvok skaitytojau, kokiu ke
du, baisiausiomis žaizdomis ir mir
liu eini ieškoti laimės, kurią tau
timi anfkryžiaus, ncapribotą savo
Sutvertpjas skyrė.
•
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Dievišką meilę mums rodo.

savuosius

IŠMINČIAI
Ko. Erodai, tu taip; bijai,
Kad Kūdikėlis užgimė?
Ar sostų žemišku manai,
Dangaus Karaliui prireikė

Išminčiai Žvaigždės vedami
Iš tolų Rytu atskubėjo^
Ir, dovanas Jam duodami
Jį tikru Dieni Išpažino.
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tas tai aukščiausia A- na —reiškia išgydytas. Kad
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tai kai numirėlį palieka lau
( Šalis.

sveiki žmonės nesirgtų, “gy

Tibetas — kalnų

ke susukę virvėmis, kad ke
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liai siektu smakrą.

skarmalėlius, kurie būk turi

esi’nuo vakarų į rytus 5-7
> •

aukštumo.

dažnai iš nakties būna velnią iš žmogaus. Padaro
Euodas. Žiemą šaltis pasie ma iš žolių, šiaudų lėlė ir į ją
Paskiau
ta 40 laipsnių, bet sniegas įvejamas velnias.
jtai kada teiškrinta. Gy- ta lėlė iškilmingai sudegina
ma. Mirusį tibetiečiai laido
entojų sėslių yra tik lytinėj

užpuola variagai,

Vakaruose ir vidu
je klajoja-kur-ne-kur klajkliąi. Tibetiečiai — mohblų rasės žmonės.
Kultūrą
fc>-;
Lę yra gavę iš kinų. Kaip
inai statosi triobas, dirba
jinę,- nešioja apdarus. Tiybą jie gavo iš indų, ir visi
ra budistai.
Turtingesniet turi po kelias žmonas, o
iednesnieji. tai keli broliai

r giminės turi visi vieną
moną.
Vyriausiąjį dvasi
šką vadina dalai—lama ir
iki jame patį Budą gyve
nant.
Dalai—lama gvvena
Ištisos mieste, kur renkasi
aęlstis daug budistų. EuroiėČiams i ta miestą i eiti užrausta.
Tibetas tėra mažai
stirtas. Pati gamta stato tvįnetojams didžiausias kliūis, o žmones irgi atėjūnų
ekenčia ir dažnai už menkieki nužudo.

čiai mano—geras ženklas.Bet

KARŽYGIO SESUO, PANELE MAGDE
GRIKETYTE

kad daugelis tyrinėtoų šiaip taip Įsibrovę į Tibeo gilumą iš ten negrįžoiS.
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ir jais apsitaisęs, kai-

vietos gyventojas, įėjo į
[rašto-gilumą ir daug ko payrę.
Ypatingai tibetiečiai
uri savotišką ligų gydymą,
urs su medicina nieko benIra neturi.
Jei, sakysim,
igonis serga nervų liga ir
pradeda tampytis, tai toki
igonį “gydytojai’’ paguldo
int žemės, suriša rankas koas, kad jis negalėtų ir pasi
ūdinti. Na. o jei nesijudizi .

(KŪRINĖLIS)
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i katalikiško-darbininkiško turinio

tai, užsirnj
laikraštį ‘J
vaite.
J

bininką,” kuris išeina du kariu į sa-

y3 renameratoš kaina:
Aineriko i$ m< ams....................................... ...$4.00
7

iu

Užsieny nįetalns
.........
.$5.00
vaitėje metams.................
Vieną kari savaitėje
....................... . .$2.00
Užsienyj jiedą
kari savaitėje metams
metams'.
& kart
1..... .$2.50
Neatitįh'ote, siųsk užsakymą tuojaus šiuo adresu:
^DARBININKAS,”
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(VAIRIOS KNYGOS
Auksinio Oburiio Historlia
(Graikų Mythologijoa Biupanelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva—50a.
Trys Keleiviai—Krikščionis,
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Paraše T; Vyš
niauskas. Verte P. B,
. ___40c
'
*
Trumpi SkaitymėHai—labai
gražūs pasiskaitymai apie įvairius gyvenimo atsitikimus.
Parašė J. Tarvydas
„ ■, „ , 45e.
Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai Parašė Uosis___ 45c.

Genimas — aprašymas apie
gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. Vertė Kun.’P. L.___ 15c.
South Boston, Mass.
, Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį parengė S. Kaimietis__15c
jos dėdė — tėvo brolis, gerb. kun.
Užkeikta Mergelė su Ban
da
ir Barzdaskutis—apysaka 15c
Vincas Grikėtis ir trys broliai:
¥
Petras, Juozas ir Justas — eks-kaKatalikų Bažnyčia ir De
riai-savanoriai, kuriuos Lietuvos mokratizmas. — Parašė kun.
valdžia už kilnią tarnybą tėvynei Tarnas Žilinskas____________ 50c
apdovanojo žeme.
Kazys V.
Apaštalystes Maldos StatuPRIERAŠAS’. Šis kūrinėlis, “Kar tas. — Vertė Kun. P. Sauružygio Sesuo'..” yra pabrėžtas am saitis --------------------- ;_______ 25c
XXIX Tarptautinis Eucha
žinai atminčiai ir garbei žuvusiam
ristinis
Kongresas.
Parašė
už laisvę Lietuvos kariui-sąvanoriui—Jonui Grikėčiui.—Autorius. kun. Pr. Bučys, M. I. C____ L5<'

PASAULIO GELEŽINKELiy
LINIJA J
Šiemet sukako 100 metų,
kai pradėjo veikti pasaulyje
pirmasis geležinkelis. Todėl
Įdomu- pažvelgti, kaip atro
do geležinkeliai, sulaukę šim
to metų.
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ALBERT HELGERMAN
SAVIN ISKAS"

T BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS
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Maldą Rinkinėlis, baltais
< j;
viršeliais_____ __j$1.75—125

.y'*r •>

z. '

Maldą Rinkinėlis, juodais
viršeliais _________ _—$175—1.25

”A-x'

Dr. Vinco Pietario Raštai
r-

‘.v

Istorijos apysaka. Du tomai $1.00
Apie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliauskas ---------- ;_____ 5&
Moterystė ir ieimyna. Ver
tė J. Gerutis J____________ 40e

[

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis—____ __ _____50c
Limpamosios Ligos ir kaip
auo jų išsisaugoti f Parašv
negyvoji gamta: žemė, vanluo, oras. Parašė J. Baronas—50c
Patrimpo Laiškai. — Išleido
*<un. A. Miliukas __________60c

v
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Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis _________ ;________ 15c
Nanja Skaitymui Knyga —
Dalis II). Su paveikslais------ 75c
Vienuolinė Luomą. Vertė
<un. P. Saurusaitis _______ J25e
Vaiką Knygelė — su paeikslais
_______________ 80c
Mano Patyrimai Didžiojoj
<arėj, 1918 ir 1919 m. Para
ė Kjan. J. F. Jonaitis (KaMūsiškiai Užsienyje. Juokin
•riionas)
__________________ 25*
gas aprašymas kelionės į Pa
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
ryžių -ir atgal Mikalojaus ir
Yraudūs Verksmai. Sudarė ir
Glapiros Ivanovų... Išguldė
'leido Kun. J. Koncevičius—10*
Magnus Parvalkietis _ ______ _ ,5(»
t
. -.
Moterystės NesuardomybS. J.
Kelionė Aplink Pasaulį per
esauskis. Šv. Kaz. D-jos lei80 dienų—Apie, visas derybas < ■ 'Įnys, Kaune ----------210c
be galo įdomūs nuotikiai keSunkiausiais Laikais; Parašė
•ionės per įvairius kraštus.
v Rucevičius _ _________ __ _40e
Parašė Julius Verne. Vertimas,
tventas Gabrielius. Išleido '
Balčikonio________ ;_____ _A1.0«
f'ėvas Alfonsas Maria C. P—25e
Pramoninės Demokratjios Pa
Religijos Mokymo Metodi
grindai. Parašė Uosis ------_75c
ka. Sutaisė K J. Skruodys—50e
Gegužės Mėnuo —Kun. P.
Leiskite Mažučiams Ateiti
žadeikia. Kaina ------- -------- _50<
*rie Manęs. Sutaisė KuPra- '
tas —' ■ ' ■:
— - .-.,2..-40e
Aritmetikos Uždavinynas—25<
n
Mūsą
Dainiai.
Parašė 'Ka
Vaikų Darbymečiui — Rin
va Puidai —--------------------- 50c •
kinėlis kalbos mokslui----- —5O<
.• ..
.
. Anderseno Pasakos-Mra paPetriukas — laiškai vieno
•nkslėliais
___ -—
.. 20c Į
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c
' ndziulaitis
_—L—
Bolševizmas
Kės tai yra
B Kelioiiės pb Etr
bolševizmaą jr jo vykdymas,,
Rusijoj __ ____ —- ■■ _15c trijvPars&AfAnaišį
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Restoranas

Ką Kiekvienas Katalikas
Turi žinoti arba Mokėti?— .10

Šioinis dienomis tiktai iš
ėjusiame 1930 m. Vbkietijos
statist. metraštyje paskelbti
taip pat daviniai apie viso
pasaulio geležinkelių būklę.
Tais daviniais, viso pasaulio
geležinkelių ilgis siekia i,249,
tūkstančių kilometrų, iš ku
TEATRAI
r-HVžaidimų Vainikas—Savybės
•
rių Europai tenka 403,7 tūk vakarėliams ir gegužinėms su
Vienuolio Disputą su Rabistančiai klm., Amerikai — gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________ 50' , u. Vieno veiksmo juokai Su606,3 tūkst. klm., Azijai —
ietuvino Vaidevutis -- ----------- 15c.
Laimė — (poėma). Parašė
123,8 tūkst. klm., Afrikai —
Nepaisytoja—ketonų veiks
Vaitkus-------- - -------------------- 50<
iu drama. Parašė kun. Pr. M.
65,7 tūkst. klm. ir Australi
Atsargiai su Ugnimi. Vertė
aras. Kaina___ ____________ 35c
jai — 49,5 tūkst. Tuo būdu
iš lenkiško kun. K Š...............10c
Giliukingas Vyras—2 aktą
ilgiausią geležinkelių liniją
•omedija;
parašė S. Tarvyi Mūsą Tikėjimas — išaiškini
turi Amerika ir trumpiausią j mas pagrindų mūsų tikėjimo.
las____ -__________ ________ 25*
Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
Vertė Jonas M. Širvintas------ 50<
Australija.
iu komedija. Parašė Seirijų
Europa užima antrą vietą. Lietuvos ženklai. — Išleido
nozuka8 __________________ 25c
J.
Šeškevičius
ir
B-vė,
Kau

Lietuva plačiųjų geležinke
Ubagą Akademija ir Ubagą
nas ________________________ 40c
Salius
— komedijos po 1 ak
lių naudojamo ilgio turi 1,ą.
Parašė
Seirijų Juozukas_ 35c.
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
135 klm. ir siaurųjų — 430 cijos, Monolgai ir Dialogai.
Sniegas — Drama 4-rią akk.
Užlaikome
Parašė
Juozas
V.
Kovas
----30c
klm.,
arba
iš
viso
1,565
klm.
ų.
Vertė Akelaitis ________ 4Oe
|
ŠALTAKOŠĘ
|
Esumas—3-čia dalis dramos
ir Europos valstybių tarpe Graudūs Verksmai — Ver
Gims'Tautos
Genijus.” Paužima 25 vietą. Trumpesnį tė Vysk. A. Baranauskas____10e ašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c
SALDAINIUS
|
už Lietuvą geležinkelių ilgį Eucharistiškos Stacijos—Su
Žydą Karalius — drama 4
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c
« Taipgi turime naujai Įrengtą
ktų, 5 pav. Vertė J. M, Šir-'
turi tiktai Estija (1433
Kristaus KryžiusStacijos,
•intas ---------------------- ------ 30e
klm.),-Liuksemburgas, Eu Graudūs Verksmai, Maldos Ge
Visi Geri—3-jų veiksmą vaizgužės, Birželio ir Spalių mėropos Turkija ir Albanija.
lelis; parašė F. V. __ -____ 10a
įesiams. Išleido kun. BL A. VaLietuvoje 10,000 gyvento- sys ;________________________25*
Patricija, arba nežinomoji
!
tankinė — 4 aktų drama.
jų/tenka 6.8 klm. geležinke

buvo labai suis^raudinęs. Dvi aša
ros, it kuo brangiausi perlai že
mių, iš akiu pū jo skruostus rie
dėjo. Klausymai taipogi, matyt,
buvo susigraudinę, nes irgi kan
džiojo savo
(putinęs lūpas, kad
nepra
i JjŲai ir1 aš, kaip
neva nieko i5ehų»0ęs, ramiai pa
!
sikėliau nuo.ĮsuęJo;ir, atsitolinau.
Ir buvo jau laikas, nes ir mane
taš pasakojimas pradėjo jau gero
kai graudenti. Bijojau, kad jie pa
žinę, kad suprantu, ką jis kalbėjo,
nepamanytų, kad esu žvalgas. Ga
le pažymiu, kad padariau mažą
tyrinėjimą ar pasakojime to pasa
koriaus yra šiek-tiek teisybes.
Pasirodė, kad taip. Nes ištikrųjų
Amerikoje yra p-lė Magdė Grikėtytė; o Lietuvoje yra jos šaunūs
giminės: prie pažymėtinų priguli

.Lietuvos laisvę. Ką jis prieš mano
atėjimą prie jų kalbėjo, nežinau.
Bet man prisiartinus prie jų, ausis
mano, tarp ko kito, sužvejojo ir
tuos ve jo žodžius pakartosiu. “ Ži
nokite, gerbiamieji,” sakė jis, “la
bai sunku yra viską išpasakoti,
kiek aš pats nuotykių laike kauty
nių už laisvę mūsų brangios tė\yhės Lietuvos pergyvenau ir kiek
visko mačiau ir girdėjau. Baigda
mas pasakysiu tik tą, kad jei ne
•vienas karys-savanoris mūsų bū
ryje buvęs, būtent: amžiną atilsi,
nes žuvo už laisvę tėvynes. Jonas
Grikėtis, tas pilnoj prasmėj to žoĮsikūnijimas drą
džio karžygis
sos ir narsos, bei gudrybės laikų
Didžiojo Vytauto, tai, sulig mano
& nuomonės, kas-žin ar mes būtu
|| mėm atsilaikę...
Ar būtumėm i.škariavę laisvę Lietuvai. Kai (jis
?. buvo drąsus, narsus ir gudrus, tai
§ kartais nebesinori ir tikėti. ‘ Pa
Ų
į vyzdžiui, vieną kartą mums teko
susikibti su bolševikais... Jų buvo
kaip spiečiai nepageida'ujamų šir
šių daug: o mūs — galima buvo
ant pirštų suskaitliuotit... Bet jis
— Jonas Grikietis patarė, kad mū v modemišką restoraną (lunch-rc lių ilgio.
enettc). Patarnavimas geras. $
sų saujalė juos — bolševikus iš .šo
“M. R.”
Išpildomo užsakymus dėl ban- k
no užkluptų... Tuoj astuoni vyrai,
grioviu užbėgę, iš šono smarkiai
kietu ir visokių parengimų.
pradėjo šaudyti i bolševikus. Šie
AČIŪ VISIEMS MŪSŲ K0STUMERLAMS UŽ PARAMĄ!
pardanę. kad jau lietuviai apsu X 479 W. BROADWAY
J MASS.
TAIP GIg LINKIME
'
g ' SO. BOSTON,
pa jų kariuomenę, pradėjo, it. kišLINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
kiai-zuikiai. galvatrūkčiais bėgti.
SOUTH BOSTON HA RDWA RE COMPANY
Tada tai mums
astuoniems vy- :
■T. KLIMAS, Snvininkftf!
ramš į rankas įpuolė net šimta^
37V W. BROADIVAY •
SOUTH BOSTON, MASS.
bolševikų-karių, kaipo karo imti
Tel. Soutb Koxfr»n 0122
x
niai—belaisviai. Bet ką gi čia da
!’
*
ryt. — mūs — astuoni, jų — šim
t
tas; o čia dar noras yra ir su ki
tais mūsų kariais vj tis bolševikus.
LINKSMŲ SyElįTŲ KALĖDŲ VISIEMS!
Tiesiog, dėlei to, praradome gal
vas... Bet štai Jonas Grikėtis Su
šunka; “Greit atplaukite nuo jų
‘ t
e
■»
....
kelinių visus sagučius, atimkite
' fk. V. l;t7TKEIKI.< karininkus
K
diržus ir viską, kuomi galėtų keli
zs
>
nes sujuosti. Tai tada ir vienas
:GR0SERN£ IR BUČEBNfc
net vyras. ■reikale, su jais galės
Bruktai ir daržoves, ką tik i£ dai’žo.
apsidirbti!..” Tas kaip bematai
Geriausios rūšies mėsos.
y
buvo padaryta.' Ir... ir du mūsų
•«
kariu
vienas iš pryšakio, kitas
314 E. EfcHtH
BOSTON, MASS. agi iš užpakalio, it avinus į žydų
įįC-' , ... |KIUW< Ofitra St,) . A'
skerdyklą, šimtą bolševikų kariųbelaisvhj mmvvdč J lietuvių ko

Pereitą vasarą vieną sekmadie^
nį man teko būti viename iš skait
lingi? čia, Philadelphijoj, ^arkų.
Bevaikštinėdamas,
bekvėpuoda
mas tyru oru ir maloniu kvapsniu
geliu, pamačiau keletą vyrų domiai
beklausančiu kokio tai pasakorio
kalbos. Tai, kaip neva nekreipda
mas i tą dėmesio, povaliai prisiar
tinau prie jų ir atsisėdau visiškai
arti — šalia jų. Nustebau, nes tai
buvo lietuviai. Tačiau nedaviau
progos jiems suprasti, kad supran
tu, ką pasakorius kalba. Iš jo kal
bos supratau, kati jis yra dar ne
senai iš Lietuvos atvažiavęs ir ko
vojęs kaipo savanorfc-karys už

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
fe'.

isingas pasaulines žinias ir šviečia

ja labai greitai. Laidoja tre
Ž .96’6' We.sE i'įadtcay,
L
jopu būdu nudegina, Įmeta į
upę, arba palieka lauke. Ka
dangi Tibete mažai miškų,
mendantūrą. Nes,'mat, jie vargšai
bežygiuojant, rinkomis turėjo ke
tai deginimas brangiai kaš
lines laikyti. Kaip |tu čia bėgsi,
tuoja. Todėl deginama tik
ar priešinsies B
’ i
labai žymių žmonių lavonai.
Kartą man s^ūitĮihą atilsi Jo
Sudegintų lavonų pelenus
nu Grikėeiu teko^ū|tokai pasikal
bėti ir jis man, tarp-'ko kito, pasa
supilsto į molinius indus ir
kė, kad turįs Amerikoje sesę, pa
nuveža į vienuolyną saugoti.
nelę Magdę Grįketytę ir kad kar
Labai jiems brangių asmenų
tą jis sapnavo, ^ad -jinai pavirtus
pelenus, kaip dalai — lamos,
i arę su veidu žmogaus atskriejo
supila į didesnius indus, ir
i Lietuvą ir tuoj po pasisveikini
mo, sušuko: “Brolau! esi vyras!
sumaišo su sviestu. . Į upę
gėda namie tūnoti!.. Skubinkis i
meta tik “nusikaltėlius’.”
glites kovotoją už laisvę mūsų
Taip buvo nuskandintas žy
brangios tėvynes — Lietuvos! O
mus prancūzų tyrinėtojas de
aš nuolat melsiii Dievulio tau drą
sos ir ištvermės! Skubinkis! Grei
Rensas., Mat, jie susigavo
Stebimės civilizuotų tautų čiau! Bėgk į tarpą tų, kurie jau
arklį ir manydami, kad jis
žūt-būt kaujas už laisvę!” Ir
neturi šeimininko, pasiėmė kultūra, l>et nemažiau tenka
jis jos paklausę... Kaip liūtas ko
su savimi. Tačiau atsirado stebėtis tomis tautomis, ku vėsi ir net- žuvo už laisvę Lietu
vos.” Tą paskutinį žodį, “Lietu
rios civilizaiijos nepažįsta.
arklio šeimininkas ir užtai
vos,
” taręs, pasakorius užkando
S'L Vaideliotas
pykę tibetiečiai pagavo de
£<Ūk.’f žemutinę lūpą }— nutilo, nes mat
Rensą, įkišo į maišą, užsiuvo

tabu,

ūbus

jei lavono nesuplėšo pauk
ščiai, tai žmonės tą padaro.
Tada numirėlio šeima turi
pasistengti, kad kaulai pra
nyktų nuo žemės paviršiaus.
Tokiu būdu visus kaulus su
muša, sumala. Iš kaulų mil
tų padaro košę ir nulipdo
apvalias figūrėles, kurias
pastato aukštose, vietose ar,
numeta paukščiams sulesti.
Paprotys, reikalauja, kad
paskutinę figūrėlę suvalgy
tų numirėlį laidojęs dvasi
ninkas. Tibetiečiai-mirusių į
žemę nelaidoja, jie mano tuo
įžeistų žemės dvasią. Taip
pat jie numirėlių nerauda,
kaip kultūringuose kraštuo
se. Jie tiki, kad mirusi rei
kia kuogreičiausiai užmiršti
tuo esą ir jam geriau.

kraštis teĮ

I
" i
laikais —
'!
Geras lai- .

žmonių pp itiu^Tad pradėkime Naujus Metus rim-

ir, jei greitar sulesa, tibetie

Todėl nenuo-

tVdkietis Dr. Filhneris. jinįpirkęs tibetiečio vienuolio

;

krankliai,

Bs

alyje.

bedarbė,

Tada jį

iškelia ant uolos, - dvasinin
kai atgieda maldas ir po to
išsiskirsto.
Lavoną tuojau

. • v
Slėniai irgi gydomąją galią. Jei kurį li
gonį įtaria esant velnio ap
ui po 4-5 kilomtr. aukščio,
sėstą, tada susirenka žymes
ibete vasara trumpa ir šilnieji burtininkai, sušaukia
į tik vasaros naktys šaltos. daug žmonių ir viešai veją
X”

V \

lŪ

oug kad gyvenam sunkiais
■ncįr pasaulis knibžda, juda.

Visi

įkąlnynų tėvynė, kurie tę- dytojai” platina tam tikrus

!

PR0GRES CASH MARKET

•

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius;
be apdarą 75 eentai, su ap
darais , ... ......
$L0<
žmogus ir Gynsolys- Pan*
56 kun. P. Bučys ________ _30e

.

*-

•f

>

■*

rertė Jonas Tarvydas______ 10a

•»
I

Išganymo Apsireiškimai —
dėjimas ir gyvenimas ant žc-_
nės Jėzaus Kristaus. Vaidini
nas su gaidomis----------------- Z75c.

Dramos; 1) Germaną; 2)
Socializmas ir Krikž&onyH.
Fabiola—5 aktą; 3) Liurdo
Prof. V. Jurgučio——...10e. Stebuklas — 4 aktą; parašė
J. Tarvydas
, , 65c.
žydas Lietuvoje. Parašė Š.
Kaimietis_____
, ,
10c.
Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15e
Maldos Galybt Istoriškas
piešinys IV-to šhntmeSo* kri
Vaiką Teatrai: dalis I: 1)
kščionybės. L!etnvftjx kalbon
Pagalvok ką darai; 2) Jono
išguldė P. B. ______________ 25c laimė; 3) Pasakyk mano lak
mę. Surinko S. K, D. ir N—15*
Apsirikimą Komedija/ Atri
Vaiką Teatrai: dalia II: 1)
nkimas fi Amerikoniško gyva
Ištirsime paskui; 2) Antanu*
rimo. Išguldė Lapfiana Vai*
kas. Surinko S. K., D. ir N—15*
kas_— --------- . lOe.
i

yfc

'4

r-

’T
K

■ «-»

Jono Kmito ESis............ $1.00
Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais ir aprašymais____ 1.50

'.

MALDAKNTGE8 '
Pulkim ant Kalią—"D-ko”
panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.09

Mažas Naąjaa Aukso Alfe •
Trumpa Apologetika arba
-------------- '
imas. P«
Mažas Naujas Auksu Alfe
įgausima—SOs rius — juodais viršeliais_____ 50c.

-

“DARBININKAS

1

ač nerimąParėję tėveliai namon visiškai susirūpūi^
yo motina. Susmuko J i į kėdę ir ėmė dejifet
— “Kur gi ji galėti) dingti ? O, Mai|i
mano Maimė afsitiriute! Kur tu prapulsi ? Gal W ją koki
ko? ar blogi žmonės ją pagriebė ?” •
Vyras bandė raminti, bet jo- paties |į s< buvo suspausta ir jo žodžiai nepaveikė. .
j‘
ip nebuvo,
Praėjo valanda ir ki|a, liet Marhitės
taip nebuvo.
— “Mamyte!” — sušuko-Jonelis. —eisiu Ma
riutės ieškoti. Neverk, mamutei Aš ją sęi*a|nu.”
i —“O, kur gi tu vaikeli, ieškosi?”
— “Aš nubėgsiu pas jos mokyklos drauges, kurios
kitame miesto kįašte gyvena. Gal ji pas jąs-iuiėjo?”
-t-x“Kq ji taip anksti, taip toli eis? Betįklėl viso ko,
nueik, Joneli. Tik žiūrėk, pats neprapulkz < Pareik ko
greičiausiai?
>

Labai tamsi Kalėdą naktis. Retkarčiais pro debe
sis prasimuša mėnulis. Tik štai ant stogo bruzdėjimas,
lyg kas an.t jo būtu su arkliais užvažiavęs., Jonukas is
pradžią laabi išsigando, bet, pasidrąsinęs, iššoko iš savo lovos, pribėgo prie lango ir pamatė ant stogo, šalia kamino,
stovinčias roges, prie kurią Buvo prikinkyti aštuoni jauni
elniai. Rogėse sėdėjo mažas, storas, su ilga žila barzda,
raudonais drabužiais apsirengęs, senelis. Jonukas didžiu
džiaugsmingu balsu suklyko, —- “Kalėdą Diedukas!” Iš
girdęs šauksmą, diedukas atsisuko, linksmai nusišypsojo,
atėjo prie Jonąko lango ir įlipo i kambarį.
--r “Kodėl tu ne lovoje? Tau reikėtų nieko neduoti,”
tarė Jonukui.*
.
Matydamas, kad vaiko akyse ašaros sužibėjo, ėmė jį
gaminti r “tebijok! tu buvai geras vaikas per ištisus me
— “Nesirūpink manimi, — mamyte! 7A^|parbėgsiu3^
tus; gera i. mokeisi, buvai klusnus, netingėjai melstis; dėl
šūktelėjo Jonelis, T1'0 duris išbėgdamas. į*
šito inažo prasikaltimo aš nieko nesakysiu.” Įkišęs ran
Vėlei praėjo valanda, bet nebuvo ne^ Mpriutės, nei ką į didelį maišą, senelis ištraukė gražias roges, paveiks
Jonelis negrįžo. Tėvai darėsi_vis neramesni -Ti k štai pa luotą knygą, saldainiu dėžutę ir labai blizgančias seneles:
.

r
Elito

»
t

ŠV. KALĖDOS IR JAUNIMAS
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štai ir vėl sulaukėme skaisčios Kalėdų šventės. Vėl minime Kris
taus Užgimimo Dieną. Vėl džiaugsmas iš jaunų širdžių liejasi ir
plaukia upelių upeliais. ^

Kas geriau Kalėdų šventės džiaugsmą suprasti gali, jei ne jau

V

.A .

nimas. Jaunimas mažiausia pažįsta gyvenimo purvus. Jis turi švie- sigirdo vaiką krikštavimas, greiti žingsniai,^skubiai pra
*
■
■
7
jos Jonukui labiausiai patiko. Gražiai diedukui padėko
šiaurias akis. Jaunimo širdis dar nesuteršta gyvenimo nešvarumais, sivėrė durys ir/tęvą didžiam džiaugsmui,j^^įęs juos sto* t
•.
jęs, Jonukas atsisveikino su dieduku. Jo džiaugsmui nai£ji greičiau ir jautriau supranta apie aukštesnius dalykus? Ji į viską vėjoi su nukaitusiais nuo bėgimo Veidais, Mariutė. gi šalia
-X
■
jomis dovanomis nebuvo galo. Tik ryto metę, jisai su

šviesiau žvelgia.
'/
jos stovėjo Jonelis, kurio veide puošė didelė ųįidvyrio šyp
7 ■■ t
J jaunimą visų tautų akys nukreiptos. Koks jaunimas, tokia ir sena.
Ą
tos tautos ateitis. Kiekvienos tautos visos grupės varžosi tarp sa
— “Mano Mariute!” — sušuko kartu abudu tėvai.
vęs dėl jaunimo, nes jaunimo reikšmę jos labai gerai supranta? " < Ir motina apkabino mylimą dukrelę, lyg norėdama įsitikšviesus jaunimas-nemato ir nebijo jokių pavojų. Jis nesupranta rinti, kad ji tikrai pasirodė.
? ....
ir net nenori suprasti, kad galėtų būti tai, ko jis nenugalėtų. Jis
— “Kiir-gi tu buvai, Vaikeli?” tarė tevis,'-pirmam
mano ir tiki, kad žmonija jo pagalbos jau senai amžiais laflkė. Jau įspūdžiui praėjus.
' '
s ;L ' ?
nimas laiko save teisybės, energijos ir grožio nešėju.
— “Mes taip tavimi buvome susirūpinę,”
pridūrė
Gražiai yra pasakyta: kas gariėie mašinoje garas, o elektros motinu.
motore elektros jėga, tai tas pats tautoje—jaunimas.
— “Atleiskite, tėveliai, kad jums tiek daąg rūpesčio'
Bet jaunimas tik tada didžius darbus nuveikia, kai jis Įkvėptas Suteikiau!” Ir atsikvėpusi mergaitė ėmė pasakoti savo
Z" ■
_
-y
.
. * >•.
gražių ir didžių idėjų. Todėl neveltui jaunimui rašomi gražiausi vei- nuotykius.
— “Šiandien bažnyčioje girdėjau, kad' vienatinis
kalai,. knygos, kuriose nurodomi jaunimo tikrieji keliai.
Lietuviškam jaunimui ypač tenka susirūpinti savo kelių, savo Dievo Sūnus atėjo Į pasauli žmonių išgelbėtų ar, kad už
idėjų tikrumu. Juk mums ne tik pareiga turėti gerą vardą prieš tą Jo didelę mūsą meilę, mes turime Jį visa šnttžįa mylė
Amerikos visąs tautas, bet mūsų pareiga ir iškelti Lietuvos ir'lietu ti ir dėl Jo meilės pagelbėti artimui varge esant.- Todėl
aš, surinkus savo visus senus žaislus, lėles, išaugtus dra
vio vardą.
~
Jei senovės Lietuva galėjo Į pasaulį tik plieno kardu puikiai pra- bužėlius ii/gautus Kalėdoms saldainius; nunešiau,išdalin
• . t s
bilti, tai šių dienų lietuvių jaunuomenės pareigatiškelti Lietuvos var- ti savo mokyklos vargingoms draugėms, kurios ąetiiri gerti
dą visame pasauly kitokiu keliu, {rodykime, kad lietuviai yra darb tėvelių, kurie jas galėtų aprūpinti. Ir kaip jos, mamyte,
džiaugėsi mano nunešiotomis pančiakomis ir ( rabužiaus.
štumo, sąžiningumo, blaivumo,-dorovingumo ir mokslo tauta. '
.
Mūsų tautos kūną vis dar tebegraužia tingėjimas, siaura ambi- ir žaislais, ii* saldainiais!”
** • ■*' *
s
— “Kaip gi tu, vaikeli, gaalėjai eiti, mūsą nesiklausus
ęija ir kitos nedorybės. Mūsų uždavinys visa tai prašalinti. Juk tik
darbo žmonės iškėlė kultūringas tautas ir įvedė i pirmaeiles vietas. ir tiek rūpesčio mums suteikti' ?” — tarė motinįį A*?
Z •
" ■
< 'i ■. .. ■ ■
>
~
visus darbus atideda vis vėlesniam Iaix
-r- “Dovanokite,' tėveliai!
Aš atsikęlia^gjtk^ąjį.
A Kar
isununasJ'kui/ ir dabaarties laiką Įvairiems linksmumams^. Taip, be linksmybių ir Dar jūs miegojote. ^Taniau, kad paspėsiu* paT^egti, kol
Įvairių pramogų negalima apsieiti. Viskam laikas surasti reikia. Bet jūs sukilsite. Daugiau nesiklausus niekad neišeisimi ;'
,.i

■

prato, kad tai buvo tiktai sapnas, nes jo motina jo pa
klausė, kodėl jis taip rėkė ir -pašoko iš lovos per miegą.
Jonukas viską papasakojo savo motinai, ką jisai sapnavo.
Bet, kai apsirėdęs nuėjo prie labai gražiai papuoštos eg
laitės ir pamatė visas dovanas, Jonukas vėl pradėjo abe
joti, ar tai buvo sapnas ar tikrenybė.

B renius Genevičius

O DAINELE!
. O dainele, mano brangi,
skrisk tolyn.
Ten kur saule ima šviesti
x >
vis šviesvn.'
Nuramink mažytę sesę.
tėvelius.
Išbučiuoki ją. dainele,

.. \ i

K

I

y

veidelius.
O dainele, mano brangi,
vis stiprėk,
> - Ir vargdieniams, mano broliams
vargt padėk.
z
J K. Gailius

—-

keti!”

Viename mieste gyveno garsus smuikininkas. Jis tu

gražiai smuikuodavo, kad kas tik ją išgirsdavo, sustodavo

— “Tebūnie tavo širdžiukė visados tokia skaisti ir
vyti mus pralenkusias.
Kiekvienas žmogus savo viduje turi turto, pajėgos, džiaugsmo ir gera!” — tarė tėvas, dėdamas ant mergaitės galvos ran ir klausydavo.
■ Karią Onytė išėjo su mokytoja pasivaikščioti. Mies
palaimos Tik reikia sugebėti visa tai atrasti. Reikia atskleisti tuos kas.
!
'

to aikštėje jos pamatė kažkokį vargšą senelį smuikininką.
Jis, smuiku grieždamas, iš praeivių išmaldos prašė. Jauni
miesto išdykėliai, vaikai jam kliudė. Jie švilpavo ir rėkė
ir garsiai juokavo. O žmonės, skubėdami savais reikalais,
Tanias Poška, M. J. C. išdykėlių vaiką nesudraudė. Onytė priėjo prie senuko,
išdykėlius vaikus subarė, ir pačniusiiš senujko rankų smui
Lietuviu Kolegija.
ką pradėjo pati smuikuoti.
■' Beregint prie jos susirinko didele žmonių minia. Pa
grojusi Onytė paėmė vargšo skrybėlę ir ėmė rinkti elgetai
pini gi).. Ji pririnko beveik pusę, skrybėlės varinių pini
gą ir ristis atidavė seneliui.
“Tegul Dievas tave palaimina, geroji mergyte.” be
veik verkdaams tarė senelis.
Dabar Onytė yra garsi smuikininkė. Ji ris nepamirš
ta vargšų ir šelpia prieglaudas, kur išlaikomi seneliai ir
našlaičiai. Žmonės Onytę dabar vadina: “Našlaičiu motina.”

Tėvą širdys buvo kupinos džiaugsmo dėl dukters gra
žaus pasielgimo. Juodu negalėjo sulaikyti besiveržian
nuveikti.
Bet visiems darbams reikia meilės. Be meilės ir pasiaukojimo čią ašarų. Ją mažoji Marytė įnešė i ją namus ir į ją širnieko nebus. Kalėdų šventės kaip tik gali Įkvėpti meilės tikrą dva lis Kalėdą tikrą džiaugsmą .v
?
sią. Juk ir Kristus atėjo i šį pasauli vien iš meilės žmonėms. Jam
pagailo ištvirkusio ir suvargusio pasaulio. Ir Jis paskelbė meilės
mokslą. Taigi, šv. Kalėdų proga kuo daugausia tikros meilės Įsi’(

-

gykime.

s Kain reikia darbui meilės, matyti ir iš mūsų tautos netolimos is
torijos. Tik persikelkime nors mintimis į rusų valdymo laikus, kai
drausta spausdintas lietuviškas žodis. Juk tais laikais tolimojo Si
biro laukai nuklota lietuvių kaulais, o kalėjimų sienos kovojusių.už
laisvę ir tiesą lietuvių krauju aptaškytos. Tie idealistai lietuviai
galėjo tik iš meilės'savo tautai tai padaryti.

Tad Kalėdų švenčių proga, pagarbinę Gimusi Kristų, panorėki
me augti dvasioje ir stiprėti kūnu. Pasiryžkime sukurti mūsų Tėvy
nei skaisčią -ateiti ir laimėkime jai nenykstančios garbės vainiką.
Visą'gyvenimą likime nepalaužiami, didingi ir pilni krikščioniškosios

\
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meilės.

Ž^EMA ATĖJO

Rudens dažyti lapeliai jau seniai nukrito.
Ir medžiai nunuogę prieš šiaurį sustyro:
Gėlelės daržely suklypo prieš šalną ryto.
Nunokę ją sėklos ant žemės pabįro.

TIKRAI LINKSMOS KALĖDOS
Po vidurnakčio Mišią sugrįžo Jonaičiu šeimyna na
mo, suklaupė visi vieškambaryje prieš gražiai parengtą
Betlejaus Vaikelį, nuoširdžiai savo širdžių Karalią pagar
bindami ir prašydami Jo palaiminimo. Vaikučiai, -pasi-džyiugę gražia eglute, puolėsi žiūrėti, kokią dovanu jiems
palikęs Kalėdą senelis. Jonukui teko traukinėlis su/ge? ' ležinkėliu, piešimo įrankiai, saldainiu ir dar du doleriu
pinigais. Marytė rado šnekančią lėlę, siuvinėjimui daikpini,
Želią,
felii; saldainių dėžutę, gražią šlebutę ir dar pinigą.
■ ADovanomis apsidžiaugus, motina pasiuntė vaikus gulnors Marytė sakėsi nenorinti miego. Greitai nuėjo gul*
ttir ir tėveliai. Septintą valandą atsikėlęs tėvas užkurti
• krosnies patėmijo, kad dukrelės nebuvo lovutėje.
užklausė jis žmonos ? — “Kur Mariutė,”
‘ i —ti “Kaip-gi kur? Na gi lovoje!
lovoje!”
/
Bet lovoje Mariutės nebuvo. Išieškoję visą namą ir
ri

-

j

.”

.

iej nuėjo klausinėti kaimynu. Bet ir ten jos ne būta

f

Nūn sniego plaštakės po erdvę pradės plasnoti,
Ir piktas šiaurj's švilpaudama dūks po ląukus;
Kur vasarą paukštai buvo pripratę skrajoti,
Ir rytmetį saule vaikė palšus rukus?
Dabar jau Viešnia Baltplaukė mūsą šalį lankys —
Kelius, .takelius baltais kilimais nuklos,
Nuvargusią žemelę į minkštas duknas migdys;
O muš šilta
krosnis kasdiena vilios.
'.X
,

X
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GAILESTINGA ŠIRDIS
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Nors tėvai ir buvo pasirengę barti dukrelę, bet mer
bepigu buvo gyventi žmonijos pirmiesiems tėvams, kaip Adomui,
rėjo dukrelę Onytę, kuri taip pat labai mėgo sihuikuoti.
MfttyyatiTri ir kitiems. Jies tada gyvendavo po kelis šimtus metų, tad gaitės širdies gerumas užčiaupė juodvieiri burnas. Moti
Onytės motina mirė, kai ji dar buvo visai maža: Ją globo
ir daugiau laiko turėdavo. Mūsų amžius labai trumpas. Tad nėra na, dukters pasakojimu susigraudinus, nusisukus šluostė
jo geroji jos mokytoja. Onytė mokėsi labai gerai ir taip
kada darbo atidėlioti. Turime suskubti su kitomis tautomis ir pri ašaras ir dėkojo Dievui, kad davė jai tokią gerą dukrelę.

turtus gaubiančią uždangą, o iš po jos trykš geriausi norai daug ką

■

Saulutė Nenoromis smei
tingius šviesos spindulius jat>s
sius sniego deebsis. Vėjelis
kiai ūžė,aukosi pro kampus, tik pakliuvo,^tuojau parvirtoj
risuko. Žmonės grūdosi gatvfiį
visokio ilgio dėžutes^- n
Krautuvės, nuo ankstaus ryto,
vėlaus vakaro, buvo pilnos žm<
kurie vieni kitiems Kalėdoms tki
vanas pirko.
'
Viename dideliame mieste arv
no labai'turtingas pirklys. Jį
Įsigijo turto labai nepaprastai,
mažens daug hado ir skurdo ki
tėjo. Būdamas dar jaunikaiti
turėjo palikti mokyklą, nes, t
mirus, nebuvo kam duonos uždirl
ti. Suradęs darbeli, kad ir su
ža alga, rūpinosi savo mamytė
padėti šeimos užlaikyme. Kas :
vaitę jisai parsinešdavo uždarbį
atiduodavo mamytei, sakydam
— “Štai, mamyte, duodu, kię
uždirbau, bet kitais metais ma
alga bus didesnė.”
<
Ištvermingai, teisingai dirbda.
mas, per keletą metų jis’praturtž*;
jo ir ilgainiui Įgijo keletą krautu-;
vin.
• Artinantis Kalėdoms, pirklys;
prisiminę savo jaunųjų dienų
ledas, panorėjo ir kitiems paskleis^'
ti tą linksmybės dvasią. Įėjęs
savo krautuvę, netyčia atsimušė;^
jaunikaitį, kuris apglėbęs nešę drJ
dėlę dėžę. Nuo atsimušimp dėžėĮspruko iš vaiko rankų ir jojęjmvusis didelis stiklinis indas
kėjo. Staiga'pribėgęs kra
patarnautojas ėmė vaiką barti,
kratyti ir supykęs pastūmė
kampą, rėkdamas:—“Negreit ]
matysi savo algą, kol atsily
už žalą.”
Vaikas gulėjo užrauddnav.ęs ir
pradėjo ašaroti.
Tuomet pri
pirklys prie tarnautojo ir tarė
— “Kam neteisingai kaltini vai
ką? Juk aš, į ji atsin
linę sudaužiau!”

<

Rodos, žiemužė ateina mums kaip ir primint,,
Kad namučiuos yr’ malonu gera su savais
Paskaityti, savo mintimis pasidalinti,—
Tėvui bu vaikais, kaimynšiB ir dra

/

T

Nusišypsojęs pirklys p
“Gerai, aš lųnnokjėsiu,

miausia, pasiimk, kas tavo ir iš
eik! Daugiau tu čia nedirbsi. Šita krautuvė yra mano ir aš pikčiur- '
nų darbininkų nelaikau.” Paskui
priėjęs prie vaiko, pirklys paklau
sė, — “Kaip senai tu čionai dir
bi?”
— Apsišluostęs ašaras, vaikinas?
atsake, — “Jau penktus metus,
tamsta.”/
•
Pirkliui šitoks nuolankus atsakymas patiko. Ištiesęs ranką vai
kui, paspaudė ir tarė: — “Šitame
Kalėdų laike tenka m4n apdova^
noti tave. Nuo šiol tu esi tarnau
toju ir tavo algą trisdešimts do
lerių iš kalno išmoku. Pasimokyk
iš šio atsitikimo visados būti prisi
rengusiu dovanoti kitų kaltes.” Į?-?
davęs pinigus, vėl jam paspaudę
ranką ir linksmai nuėjo.
' \?
Parėjęs namo, jaunikaitis pasi
gyrė mamytei, kad jau esąs ne pa
prastas krautuvės vaikas, bet tar
nautojas ir, padavęs naują
tarė:
— “Dabar, mamyt, suklaupki-,
me ir padėkokime Kūdikėliui JSzui už šią dovanėlę^ Dabar bus ‘
valgio ir šiltų drabužių. Savo
vargšei sesutei galėsiu vėl pasam*
dyt gydytoją. Gal /os kojy
kitų metų išgys.”
Ir abudu su motinėle suklaupę/
nuoširdžiai Kūdikėliui Jėzui dėke

jo už tą taip gausią Kalėdų
ną.
' ...
Tikrai tą jaunikaitį ištiko
minga nelaimė.

V. Jonas Sabas,
Marijonų Kolegija;

.i

■
Vv ■> ..

Tai širdis,**

VPaskaityk/fcas tenai yra para
pyta, Tėveli.”’)
£

“Negaliu, brangi mergaite, nes
mario akys silpnos f antra, sunku
perskaityti,
yrą išbraižyta ant
aukso, kai mėnulis šviečia.”

tr

s*

“Aš tau pateikyriu, Tėveli, da
bar žiūrėk.” | |

“Nueikime lig Betliejaus
pamatykime tai, kas įvy3, ką Viešpats yra mums
pskelbęs.” Taip kalbėjosi
e išminčiai ar pasaulio Či
žiūnai, bet .suvargę piemeėliai. “Toje pačioje šalyje
uvo piemenų, kurie budėjo
* sergėjo per naktį savo

andą.”

Jie matė angelus ir gil
ėjo ilI balsus. “Štai Vieš
paties Angelas atsistojo prie
ų, ir Dievo skaistumas apvietė juos. Jie labai nusi
gando, bet Angelas jiems taė: Nebijokite. Nes štai aš
ikelbiu jums didį džiaugs
ią; koks bus visai tautai,
:ad šiandieną jums gimė
Dovydo mieste Išganytojas:
Tis yra Kristus Viešpats. Ir
:as bus jums ženklas: rasite
Kūdikį, suvystytą vystyklais
ir paguldytą prakartėje. Ūšiai atsirado prie Angelo
įaugybė dangiškosios ka
riuomenės, kurie garbino
Dievą ir sakė: Garbė Dievui
aukštybėje ir ramybe ant žemūs.geros valios žmonėms.”
Piemenėliai matė niekad ne
regėtą apsireiškimą. Paskui
Vėl viskas nutilo, vėl pasi-

darė.tamsu. Ir jie tatė (vie
nas kitam: “Nueikime lig
Betliejaus ir pamatykime
tai, kas įvyko, ką Viešpats
yra mums apskelbęs.” '

i: Palikę savo bandą eina.
Airtindamies prie Betliejaus
miestelio, jie mato namus.
Bet visur tamsu, tylu. Mies. telio gatvėse tamsu.
Pa
reina per jo siauras gatves
,ir vėl skubėdami eina per
> lauką į vietą, kurią apšvie
čia nepaprasta šviesa. Jie tą
stainelę gerai žino. Nekartą
jie čia suvarę savo bandą
buvo užsiglaudę už jos sienų
nuo smarkaus vėjo ir lie
taus. Tėję jie “rado Mari
ją, Juozapą ir Kūdikį pa
guldytą prakartėje. Ir grįžo
atgal garbindami ir šlovin
dami Dievą.”

Ir mes- kaip piemenėliai
ir “rado Mariją, Juozapą ir
’ .. ir sugrįžo atgal, “Nueikime lig Betliejaus ir
Kūdikį.
kalbindami
ir šlovindami pamatykime tai. kas įvyko,
1
iDievą dėlei viso, ką buvo ką Viešpats yra mums ap
girdėję ir matę, taip kaip skelbęs/’

jiems
buvo pasakyta.”
,

T.

*

KŪČIŲ NAKTIES PASIUNTINYS

S

Kaip j j tą auksini medalėlj lai
kė savo rankoje, nežinau, kas ga
lėjo atsitikti^ Mačiau tiktai aiš
kiai degančią Širdį. Ir, lyg gražia
me ir nirtingame balse, išgirdau žo
džius: “Jėzau, esi .mano džiaugs
mas.”
I
t
y
,
“Mamytė, met$i atgal, uždėjo
šį auksinį medalėlj ant mano kak
lo, kada buvau sunkiai susirgus.”
Mergaitė, paėmus iš mano ran
kų medalėlį, širdingai pabučiavus,
užsidėjo ant savo kaklo.

i
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Pusvalandį^žengeme pirmyn, už
laikydami viąūotįĮą tylą. Aš mel
-Pradėjau lengvai leistis į tolimž ‘ bai lengvi, lyg, pūkuotomis kojo- džiausi ir mačiau, kad jos lūpos
miego karalystę, kada durų var- mis ji vaikšto virš sniego krūti- pynė nežinomą žodžių vainiką.
Nuolatos jos-akelės buvo atkreip
pelis, sulaikydamas mano kelionės nūs.
tos
į mano ranką, kuri prispaudus
greitumą, prikėlė mane. Greitai j Mergaitė, unatvdama, kad keliokėhausi aš lovos m, skubiai apsi- n^. 2ingsniai šiek.tiek privargino laikė Išganytoją' prie krutinės.
“Jie atėjo skubindamies ir rado Mariją, Juozapą ii Kūdiki paguldytą prakartėrengęs, žengiau žemyn laiptais, mano vyri-ką sveikata, prisiarti- Matyti, kad ji pilnai suprato, kas
je. Piemenys sugrįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą dūliai viso, ką buvo gir
lyg kareivis sutartinai taikydamas^ pa-m- mane u- ranko< Mer. draug su mudviem eina.
Staiga
mergaite
paleido
savo
kojų greitumą Į laikrodžio aidin- ■įgaite tvirtai laikė mano ranką,
dėję ir matę taip, kaip jiems buvo pasakyta.”
gą-balsą, mušantį ryto antrą va-! saugodama, kad nuvargusios ko rankutę ir tarė:
“Čionai rasi mano mamytę,”
landą.
jos nesulinktų po nuovargio pri- skambėjo jos plonas balselis, ro
Po šių žodžių ištarimo mačiau,
“Turbūt aš ją žinau. .Turbūt ji
Greitai atsisėdau prie lovos. Iš
Kūčių meto naktis buvo gan , spaudimo.
dydama
piršteliu
i
mažą
namelį,
klausiau jos išpažinti. Pastiprin mane atvedė čionai,” kalbėjau li kaip moteriškės veidas pasidarė
šalta. Šis vakaras, sulyg mano kai-!i
l Kaip nemylėti tokio kūdiko, ku kuris buvo pasislėpęs už - trijų ta'tikėjimo, vilties ir-meilės jaus goniui.
linksmas ir skaistis.
į
;
i
lio nusprendimu, buvo vienas iš
ris tiek pasišventimo parodo.
šimtmetinių ąžuolinių medžių.
mais,
"priėmė
savo
Atpirkėją
Į
sa

Laikydama
medalėlj
rankoje,
to-_šalčiausių vakarų gruodžio mėne
Moteriškė, pusiau pasikeldama
Atidariau duris' kurios silpnai vo žmogišką širdį.
./
Kaip skaisčiai tas jos nematy
iš lovos, žiūrėjo j mane su nusiste liau ji kalbėjo:
sio. Mėnulis, lyg garbingas nak
laikėsi prie durų kabučių, ir pasi
f
ties karalius, savo milžinišku akies tas veidelis atrodė. Atrodė, kad
Stovėdamas "prie lovos, sten bėjimu; mane dar labiau nustebi
“Maryte, mano brangioji Mary.
traukiau į šalį, norėdamas mergai
aiškumu žiūrėjo i laukus, nudeng Visagalintis Dievas jos asmenyje
giausi moteriškę nuraminti ir pa no, kai pastebėjau aiit mergaitės te, galutinai būsiva suvienytos Sal
tę praleisti, kadęji, pirma eidama,
sutvėrė
gražiausi
Savo
Galingos
tus pūkuotu sniegelio rūbeliu. Aš
rūbelio prisegtą auksinii medalėlj džiausioje Širdyje. Matau tave,
parodytų kelią. Ji dingo. Nuste stiprinti, kad ji su didesniu pasi
trus vėjas, lyg iš pavydo, skambi rankos sutvėrimą, kuri kada nors
šventimu nešti] savo gyvenimo pa širdies formoje.
brangioji.”
.
bęs stengiausi atrasti sau kelią,
T- ■ "1 . . * •
no (savo prieštaravimo meliodiją mačiau šiame ašarų pasaulyje.
skirtą kryželį. Savo atydžioje kal
bet dejuojantis balsas", kaipo gtlbė“Tamstele,” tariau, “vardan
“Jėzau, esi mano džiaugsmas.”7.
tarp medžių štrūnuoti] šakelių. | Tyliai ėjome su didele pagarba,’
boje pastebėjau, kad jos akys bu
jirao ženklas, šaukė mane prie
teisybės^ ^pasakyk man, kur yra Jos silpnas balsas nutilo, ir grabMano prie-kambarys irgi, lyg ai nes turėjome su savim Pati Išga
vo nukreiptos į kitą kambario da
mirštančios moteriškės lovos.
tavo dukrelė. Kieno tas medalė nyčiij žvakės liepsnos tykumas
das. priėmė ir pritarė vėjo nesu nytoją.
li, kur matėsi maža’ popierinė skry
Kambarėlio duris radau atdaras.
lis?”
pranešė kūnui liūdną apreiškimą:
prantamai dainelei.
• »
Pakėlus savo skaisčias akeles, Pamačiau sunkiai sergančią, ligos nelė. •,
“Tas medalėlis tai Marytės. Aš “Ji mirus,” o sielai—didį džiaugs
“Ar atnešti tau tą skrynutę,” prisegiau prie jos. krūtinės prieš mą... Amžiną laimę.”
Atidariau lauko duris. Didis. atrodė, kad ji norėjo, jog pažiūrė prispaustą ligoni. Gaila, moteriš
gailestis suspaudė mano širdį, kai čiau Į jos krūtinę. Pastebėjau, kad kė nesulaukus nei savo gyvenimo klausiau jos. Ji, palenkdama"gal- metus, kai ji gulėjo mirties pata
Mirties ranka uždėjo moteriškei
mačiau tarpduryje stovinčią iš tenai kybojo auksinis medalėlis,. viduramžio o jau šalta mirties vą, pritarė.
le. Paskutinėje valandoje mano
amžino
miego kaukę.
“Tavo mažos mergaitės rūbe brangioji mergaitė paėmė medaranka pasiekė savo tvirta ranka
blyškusią mėrgaitę. žodžio ji ne ! širdies panašume.
Matydama, kad mano a'tyda bu jos širdį "suspausti, ir mirties ka liai,” sakau jai. Ji patylomis kal lėlį, prispaudė prie lūpų, pabučia
tarę, tik jos išvaizda ir gilios reikšDabar supratau, kas toji Mary- 7;
miagoss’akys pasakė, kad jos atė vo nukreipta į jos medalčlj, grei ralystės :šaltiPvandens lašai, kaip bėjo, ix mačiau,, kad-jos kalboje vo ir tarė: “Jėzau, esi mano tė buvo. Iš tikrųję, Marytė ir matai nukabino ir padavė man j ran-- vainiką, verž5”još‘kaktą. Jos vei buvo tikras ■ širdingumas: - * —4, - džiaugsmas.-.”- Ji mireį metai -at mytė buvo suvienytos.
jimas buvo svarbus.
. -;5-\
' 11 Mano brangios Marytės. ’ ’
kas.
;
de skaičiau didi apsunkinimą.
gal.
• ■ Pro apgaubta skepetaite mėnu
lis, glostydamas jos plaukelius sa
vo galinga šviesos ranka? gražino
pasidvigubino, traukiniui į stotį atėjus: čia pas
— Na tai tik dabok, kad iš kelio neiškryptujos veido nekaltumą. Plonai ap
kutiniai ranką spustelėjimai, paspaudimai, karš mėm, nepaklystumėm, kad nepavėluotumėm. ; ”
sirengiu'. Ši mergaitė žiūrėjo man
ti malonūs žvilgsniai, meilūs pažiūrėjimai, toki
— Neišklysime, akis užsimerkęs, užsirišęs pa
į (akis su tikru pasigailėjimu ir
(Iš tetos pasakojimų; kaip ji anuomet grįžo iš Vilniaus daug reiškią drąsūs, meilūs akių mirktelėjimai, taikyčiau.. . Juk kas savaitę po du tris kartus į
nuoširdumu. Kuo ilgiau i ją žiū
Kalėdų atostogų ir kokie nuotykiai buvo-kelyje). širdingiausi linkėjimai...
stotį -važinėju... Vijo! Pirmyn, juodbėrėliai...
rėjau, tuo ilgiau jaučiau roki ne
paprastumą jos veide.
į. kambarį įbėgo mano puseserė Ięyutė ir
Visų linksmos akys spindi, žiba, žėri, džiaugs — arkliai patraukė smagiai, sparčia risčia ir tik

“LINKSMYBE NEGIRDĖTA”

'
•
mo kibirkštimis šaudo. Visi jaunuoliai ir jau prunkštuoja... o šalia kelio medžiai tik liekas ir
■ “Čionai jaunas vaikelis. '— ta sako;
riau' sau. — “Bet kodėl ta išvaiz
’ — Onute, ar jau susitvarkei ? Jau Jonas Čiul- nuolės Įkaitę, nuraudę, gerai nusiteikę, laimingi liekas. — Važiuojame'smagiai...
da tokia galinga, traukianti.“
bonėlis užvažiavo arkliu — ir laikas i stoti, kad i
visi — važiuoja namo... Nereikia-didelio gudru

Jau pravažiavome tamsų juodą mišką, va

Mergaitė, matydama ir.ano susi t ra uk inį 11 epą vėluotumėm.
mo ir supratimo, kad žmogui visų geriausia yra žiuojame plačiomis nykiomis, pripustytomis,
domėjimą, prabilo: “Tėveli, grei-l
—■ -Jau, jau viskas tvarkoje, tik aš pati baigiu namie, o ypač jaunuoliui savo tėvų globoje, po jų alksnynais ir kur ne kur berželiais ir drebulai
tai eik su manim, mano mamytėrengtis.
rūpestingai malonia akimi, prie jų mylinčios tė tėmis apžėlusiomis ir apaugusiomis ganyklomis. >,
miršta/'

— Na, lai tik paskubink, mes prieškambaryje viškai motiniškos širdies, savo broliukų bei sese
lių! tarpe, savo kūdikystės draugi! būrelyje.
Dar viena valandėlė — ir jau visi įsigrūdome,
isispraudėme ir. sausakimšai spausdamiesi, už
pildėme traukinio vagonus... Garvežio švilpu
kas skardžiai sušvilpė, paleido garą, ratai ėmė
klubundu—klubundu sukti, traukinys eina, mes
jau važiuojame, skepetėlėmis per vagonų duris
ir pro uždarus langus plevėsuojame, ir, sudiev
Vilnius — kol sugrįšim!..
*
si prie Kalėdų šventės, prie
ėjau važiuoti namo Kalėdų švenčių atostogų.
“Ačiū tėveli,” tarė mergaitė, at
5* v
— Sveiki visi, atleiskite, kad užtrukau...
Betliejaus; liet didelis jų
sipeikėjus nuo staigios ugniavie
‘Atvažiavome į Kėdainius. Naktis. Tamsu.
; skaičius - tik teateina iki tės šilto pabučiavimo. “Man visai
— Sveikute... nieko, nieko, suspėsime su ož
krautuvių. Kalėdų eglaitės, dabar nešalta.”
koms į turgų — atsakė Čiulbonėlis, o Onutė kaip Pūga siaučia, pusto, šąla, vėjas švilpia, ūžia,
I
■/ dovanų pirkimo ir priėmikaukte kaukia... 7 '
' , \
,
Palikau mergaitę ir, greitai už ir užgauta atkil to:
Skubėdami įeiname į stotį, kiekvienas ieško
, mo, ir skanesnių valgymų. ėjęs Į savo kambarį, pasiėmiau
— Tai ponas Jonas gal, tarytum, iš tikrųjų
reikalingus
dalykus
prie
ligonio.
! rNevisi, pnulėję kelionę į
mano, kad panelės ir ožkos turi šiokį tokį pana me savo vežiko.
“Kaip mamytės vardas?” —
Mūsų vežikas Vytukas — mūsų samdinys ir
•> Betliejų, kaip piemenėliai
šumą. ..
klausiu sugrįžęs.
* ’ skubindamies, ateina į Bet- j “Agnieška Griškienė. ji našlė ir
— Žinoma... kaip vienos, taip ir kitos
bet bernas su arkliais yra — ačiū Viešpatie — leng' <
'* •*
viau atsidusome.
. <
į’liegų, prie prakartėlės, prie gyveno kaip šventoji. Dabar ji tik šokinėt... šokt ir trepsėk..
Besidžiaugdamas vaikelio gra
žumu, pamiršau pakviesti į vidų. palauksim...
Ir išėjo.
“Prašau brangus vaikeli. įeik į
vidų, bent truputi pasi-šildysi prie
Greitai persivilkau šiltesniais rūbais, ant sub
ugniavietės.” Vėlus laikas. Prisi inėlės dar užsivilkai! ir užsisagsčiau vilnoni meg.
.
‘
artinęs prie ugniavietės, stengiau i
stini
ir
kailinaičius,
galvą
užsigobiau
stora,
pil
si prižadinti užsnūdusias ugniavie.,
tės žarijas. Greitai pasijudino šilu ka, narni! darbo skepeta, ant viršaus užsisupau
mos rankos, meilingai savo malo pilką, storo lietuviško milo skarą, pasiėmusi į
Daugelis žmonių kas me- niu jaukumu apkabino mergaitę ranką rankinį' krepšelį, dar kartą pažvelgiau į
tai pradeda kelionę, rengia if prispaudė prie savo karštos krū veidrodį ir, matydama, kad viskas tvarkoje, iš
tinės.
t

l

^ Kūdikėlio, Jėzaus Kristaus. miršta-ir yra labai apsunkinta.
< Daugelis žmonių praeina Staigiai apsirgo prieš kelias- va
landas.”
x
1 pro Betliejaus stainelę, ir “Kūr ji gyvena?”
/-(.jiems netenka sugrįžti ir “Dvi myli iš čia, Tėveli. Neto
* džiaugtis, garbinti ir šlovin- li nuo Andoverio tilto. Ji nese
ti Dievą. Daugelis iiedaeina nai atsikraustė tenai, ir yra toje
apylinkėje nauja gyventoja, tad
g? iki Betliejaus arba praeina nepažįstama kaimynams. Bet, Tė
M pro šalį. Ir jiems Kalėdos veli. nesibijok, aš kelią labai gerai
S/nieko daugiau nereiškia, žinau, nepaklysim ”
įįMraip tik pirkimas, priėmi- Dvi valandi prakaituodamas bri
dau per minkštą ir giliai išklotą
®rnas ir išdalinimas dovanų.0sniegą.
'
Vaikelis ėjo pirni ir iš jos
Piemenėliai nuėjo į Bet- žengimo nesimatė, kad ji būtų pa■ .v . .■ a
jaus stainelę skubėdami vargusi
'■

Visi pradėjome juoktis ir, gerai nusiteikę, su
sėdome į ilgas, gerai šiaudų priklotas roges zčiauškėdami ir juokaudami nuvažiavome į ptotį.
. :

•.

v..

*
Stotis prisigrūdusi, prisikimšusi įvairiausios
publikos, bet daugių daugiausia jaunuolių moks
leiviui, skubančių į gimtuosius lizdelius
pas
• tėvu-•
čius, pas savuosius — šventų Kalėdų švęsti.
Kiek čia ūžesio, linksmų kolbų, .čiauškėjimo,
atsisveikinimų, širdingiausių linkėjimų — ūžia,
kaip bičių avilyje spiečiui spieciant. «
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kyMtį-auriko Vytukas paliepiamu bato

7 5-.-

;

balsą, bet, rodos, toliau nuo mūsų važiuojamojo
vieškelio, — pasidarė net ant širdies lengviau...
Išvažiavome iš ganyklų krūmų,—dar iki namų
kokie keturi kilometrąi; sniegas, vėjo pustomas,
l>er laukus nešamas, kaip marių vandens baligos,
tik verčiasi, banguoja, sniegais akis kerta; šaltis
kiaurai iki kaulų perėmė, drebulys pradeda ju
dint, kojos sustingo, rankos sugrubo — ui, kaip
šalta!..
,
.

Arkliai suprunkštė, galvas žemyn nulenkę,,
panėrę šoko iš kelio į šalį. Apsižiūrėję pamatė- '
me vėjo nešamo sniego rūkuose kažin ką tainsaus... du ar tris, su žibančiomis, kaip žalsvos žva
Susėdome į roges, apklostė atsivežtais įš na kės liepsnelės, akimis, žodžiu, — tris vilkus, ku
mų kailiniais ir divonais, iš šonų sėdynių apkam rie, mus vydamiesi, prie mūsų artinosi.. Visi
šė šiaudais, kad geriau ir patogiau būtų sėdėti, persigandome, bet mūsų Vytukas drąsos nepri*
' r ir, baltų sniegų patalų viršūnėmis, pusnynų vir 8tigoirsako:
— Panelės! giedokime “bernelius,*’ vilkai
šūnėmis — o pusnynai pripustyti aukščiau gelžkdio stoties tvorų viršaus — švilpiam su vėtra, nelys — ir skambiu, garsiu baritonu balsiai
lenktynių eidami.
'*' •
traukė:
7
f
- “Bernelis gimė Betliejuj,
— Ar visi namie įveiki? — užklausėme Vy--ų
C' €
“Dėl to džiaiigės Jeruzalė
t ūkų, jau iš stoties išvažiavę.
•
•
i >x|V T"
“Linksmybė negirdėta,
— Sveiki, labailankia tamstų parvažiuojant.
« Kad pagimdė mums ant svieto Mi .'a
..
Jau ir kūčios prirengtos. O kaip gardžių ir kiek
“
daug šenoji ponia "privirė, prikepė visokių gar- Ar - Panelės, ko tylit, ar norit, kad vilkai s«
durnynų,
'..Mt-atįKMafe
durnynų, MtMA
sta

Tafc visas triukšmas ir ūzesys^dar susti;

Staiga, kur toli toli — paliai girią išgirdome
— sustaugė vienas vilkas: vau! vau!.. Ganyk
lų pakraštyje kitas vilkas: vau! vau... Arkliai ausis pastate, suprunkštė — važiuojame tylėda- t
mi ir klausome ausis išplėtę ir žiūrime akis iš
sproginę. ..
,
Kiek palaukus, išgirdome vėl vilko staugimo /
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(Žemaičių legenda) '

lyg miškas kryžių ant vieno

dailiai supilto piliakalnio.
Jis visas nustatytas aukš
tais mediniais kryžiais. Tai
ne kapai; Niekad mirusių
čia niekas nelaidoja.
Čia
statomi tik gyviesiems pa
minklai, kurie Šiokiu ar to
kiu būdu išsigelbėjo nuo
mirties. Tai užžadų kryžiai-,
pažadėti sergančių ir šiaip
nelaimingų.
.J

i

*
X>.

Kalne kryžių dabar stovi
per 400. Nors papuvę nuo
lat jie virsta ir žūva, tačiau
kryžių skąičius nemažėja,
nes nuolatos vis naujus stato
pasižadėjusieji iš įvairių
Lietuvos vietų. Kryžių yra
gražių ir paprastų, didelių ir
mažų — kokį tik kas išgali.
Daug krvžiu vra nešte atneštų nemažų ir nevisai iŠ
- arti — iš už kokių 30 kilo-metrų.

■

v-- ,

■

•

.

‘

■

-ša''
•

?■

bl
*r«.

- ‘

.

4.-

*

i? ...

*

*

» .

> - *

•

•

-K f

*

tų metų, kada dar čia nebu siais rūbais, jam pasirodė ir
vo nei Šiaulių nei Meškui sako:—/‘Žmogau, tu nori,
čių, šio kalno taip pat ne kad tavo dukrelė pasveiktų,
buvę. Toje vietoje, kur da tai'tu turi padaryti medini
kryžių ir pats jį nunešti i
bar kalnas, buvo smarkus
pilies kalną ties Meškuičiais
mūšis.
Kovoje žuvo daug
kareivių. Žuvusius garbin ir ten jį pastatyti — nuo to
duktė pasveiks.” Tai pasa
gai palaidoję, toj vietoje gy
kius; pranešėja dingusi. Tė
vieji reŠkutėmis ir saujomis
vas pabudęs nesupratęs, ar
supylę šį kalną. Kabias dar
ir dabar didelis, 6 senovėj jis užmigęs sapnavęs, ar
jam tokia mintis kilo. Nu
buvęs dar didesnis. Kalną
tarė padaryti gražų kryžių
pylę tris dienas ir tris nak
ir kuo greičiausiai nurody
tis. Kada kalnas buvo baig
tas pilti, tuomet kareiviai toje vietoje pastatyti.
-

•*

—

Kaip tik kryžius buvo pa
ant kalno darę dievams au
kas ir nuo to laiko ant kal darytas, padaręs apžadus
no gyvenęs vaidila ir pasi dukters .sveikatai išprašyti
šventusius mergelės. Buvusi ir išėjo tėvas kryžių nešinas
kūrenama šventoji ugnis. pilies kabio link. Kryžius
Vėliau, įvedus Lietuvoje buvęs sunkus,, o sveikata
privestiną krikštą, aukuras silpna, bet stengėsi iš visti
Kalno niekas neliečia. Vie buvęs nugriautas, vaidila ir jėgų pažadus ištesėti. Tryli
nas drąsuolis bandęs kasti šventosios mergelės buvę iš ka valandų ėjęs, pasiekė pi
,— turtų ieškoti, bet tuoj bu vaikytos.’ ’
lies kalną, pabučiavęs kry
vęs sutrauktas i Lrūvą, kai
Kitas padavimas dėl kry žių ir pastatęs pati pirmąjį
pasižadėjo kalne kryžių pa
žių' statymo taip sako. .Vie kalne kryžių.
statyti, vėl liko, paleistas.
Grįždamas namo, dar pūnas žmogus turėjęs mylimą
- Senovėj čia žmonės rink vienturtę dukrą, kuri susir siaukely susitikęs ateinant
tis pradėdavo šv. Jono išva go sunkia liga. Kas tik kokį pasveikusią dukterį su moti
karėse. Sunešdavo daug au- vaistą žinojęs nešė, bet nie na jo pasitikti su dideliu
'Ąkų, ugnį kūrendavo, giedo- kas jai negelbėjo, /sveikata džiaugsmu. Tėvas net ap■ davo.
mergelės vis ėjo menkyn irjsvaigO,-matydamas tokį stei

3

•

Viėną naktį tėvas pats bu
dėjo prie sergančios savo
Gyvenąs prie Kryžių Laidukters lovos ir pačiame vino šimtametis .senelis pasa
dumakty apėmė jį toks sal
koja taip, kaip jis yra girdus miegas, kad neišsilaikydėjęs iš seno savo tėvo, dar
damas padėjo nuvargusių
vaikas būdamas, o jo tėvas
galvą ant dukrelės, priegal
girdėjęs iš senelio tokią is vio „ir uzsnudo.
Sapnavo,
toriją: — “Prieš daug šim- kad nepaprasta moteris švie

•..«

keliu paėjė
jus kokią 13 kilometni, nu
' 4 stebins keleivį nepaprastai
keistas reginys. Pasirodys
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Karininko Juozapavičiaus riginališkesnis iy
r

.

•

■
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vardo Lietuvos kariuomenės tinkąs statymo t:
savanorių Alytaus skyrius davinio dvasią. G
stato savo šefui ir pirmam minklas atsieisiąs^
V'
išrūdysiąs kuklus
mūsų kariuomenes žuvu
jis asižymėsiąs. Pas
siam karininkui kovose dėl
pitono .Petruškevičių
Lietuvos laisvės paminklą-. pasitarime ir Lilusi
'v”'
■ .
Tam tikslui kariuomenėj ir nedidinant išlaidų,
visuomenėj aukų lapais ren tokį paminklą, kuris
kamos aukos.
Paminklas ne tik originališkas, 1
bus pastatytas Alytuj, t, y. didingą ūpą žiūrovui t
■gįš >
tam mieste, kurį gindamas PaminklasK m^ūoma '.
žuvo J kariu. Juozapavičius. tvti milžiniškos žvak
1
Vieta paminklui numatyta vidalo, ne mažesnis k
mieste, beveik jo vidury. metrų aukščio iš . si
Paminklo statymu rūpinasi Dzūkų krašto-akmenų,
tolinėta skyriaus valdyki. Iš
menis, atatinkamos išk
I pasikalbėjimo su Alytaus progai, turės atnešti vij
būklą, negalėjo suprasti ar žiu, lyg tankiame miške me- šaulių rinktinės vadu kap. krities ir pademarklint
priaugę. Dėl to šis kal Petruškevičium, kuris vra suomenė, kaip pažymi
tikrenybė, ar taip vaidenasi. džių
1
Į ir .minėtos valdybos pirmiPagaliau paaiškėjo, 'kad nas visoje Lietuvoje ir yra
tuo vienybę ir pasir
i
B.
B
uratas
Įninkąs,
paaiškėjo
Įdomių
dažinomas.
Kariu. Juozapavičiųšp
kaip tik tėvas iš namų išėjo
>
llvlrn
sinfnmnin
namint.
jlykų dėl statomojo pamink kovoje dėl Lietuvos jL
kryžium nešinas, tuojau
lo. IŠ pradžių buvę manyta pakeliui į Vilnių. Jo.sr
KŠIVICKIS APIE PILIES
dukters sveikata ėmė gerėti.
pastatyti kuklų iš raudono dar ir dabar neįvvkdyt
KRYŽIŲ KALNĄ
o kai tėvas pasiekė pilies
jo granito, kurio dzūkų lau kelią mes turime tęsti
“Šventkalnis, tikriau ta-Į
kuose nestinga; su kar. Juo laisvinti priešo vergij
kalną, duktė ir. iš lovos jau
riant, Jurgaičių pilis, tarpi zapavičiaus biustu pamink
atsikėlė.
__
l •
■
i
besamas mūsų žemes.,
Daumantų ir Jurgaičių, ko-|lą. Tačiau, pasikalbėjus su
minklas bus gyvas vet
'^Vėliau išgirdę kiti apie liolika kilometni nuo Šiau-I
[skulptorium Aleksandravi kuris mums teiks stip
tokias stebuklus, kas tik kuo iių. Šventkalnis yra Kulp-J
čium ir kitais paminklo sta telks vienvbėn ir s'
susirgdavo — pasižada Pi
kos paupy, tartum siauros tymu susidomėjusiais asme
siekti Lietuvos išlaisS
lies kalne kryžių pastatyti
ilgos aukštumų- eilės galas, nimis, prieita išvados, kad
tikslo.
'
ir, žiūrėk, jau ir sveikas.
’š trijų šalių apriestas klam paminklas reiksią statyti oKas pasižada, o tebepildo
Paminklas stovės an
paus slėnio, iš ketvirtosios
žodžio, vėl susergąs.
kampiškos papėdės, bu
sujungtas žemute sąsmauka
miškas; tiek jų ten daug! I valus, į viršų tolygiai;
Tokiu būdu atsiradę čia su visa aukštuma. Iš tolo
viršų eina etatus kelias. Pa lėjąs.* Pats viršus užsi
tš įvairių Lietuvos vietų su jis panašus į balną. Toki pi
keliui keliolika kryžių. 1900 iškeltu kardu. Paminki
nešti kiyžiai.. Nors -vėjai, liakalniai paprastai esti mal- į
Im. rugpjūčio 22 d. esu pri- didelis metalinis kario,
džioniu
laikų.
Ant
kalno
audros . daugybę
kryčių
iš’
-3c■-.
-V. į-.
-r V’., ’ ' z
x-? . -skaitęs 'viršukalnėjo
130
laužo, tačiautiek-daug kry- efeibar’išaugęs? visas kryžių [kryžiuko 1902 mJiiėpos 2 df zągąvičiaųs bereljefą#^
’K

t

•

•f'"*. .

tinkamu parašu.

a

155 kryžius. Be to, ten yra bus atatinkami/ pa ■V?
”i.*" Praklausėme;'giedame visi trys, šaukdami
Visiems apie stalą sustojus, tėvelis persižėg- - —Tau, Maryte, nieko atsakyt negaliu ir ne-Į
mūro koplytėlė su gausingo
"
taip balsiai, kiek tik mūsų gerklės leidžia... vė nojęs sukalbėjo balsu trumpus poterius ir palin atsakysiu, bet tu man ar būsi dėkinga ?
dvasiai šūkiai ir be\tb
mis
pasižadėtinėmis
auko

— Būsiu, — drąsiai, nieko nemąstydama at-l
jas staugdaams pritaria, sniegą pustydamas apy kėjo visiems gyviems, sveikiems laimingai su
užrakinama kamaraitėj
mis.
Kryžių
kryžius
čia
sta

■
z
linkę dekoruoja, o trys vilkai Šalia bėgdami, sa laukti kitų metų šventų Kalėdų, vėl šv. Kūčias sakė.
rioj būtų įdėtas pamįii
to
ir
aukų
aukas
aukoja
li

— Tekėsi už manęs ?
vo žalsvomis akimis tik šviečia, tik žybčioja ir, visiems valgyti savo būrelyje ir, paėmęs šv. plot
atidengimo, aktas, auką/,
goniai.
kurių
atvyksta
iš
to

Marytė nukaito kaip vėžys, akis nuleido, pra-1
baltus aštrius dantis galąsdami, aštrydami kale melę. laužė su visais paeiliui.. .
pavardės ir visit prie'
lio.
Kartais
ištisos
minios
su

na ir kalena... jau... visai aidi mūsų!
— O kur Vytas ? — užklausė tėvelis —- nes dėjo čiupinėdama tampyti savo skepetėlės kam.;. Į
minklo statymo prisidė;
sirenka
ant
šventkalnio.
Pa

O mes jau daugiau nieko, tik be pertraukos Kūčias su visa šeimyna visuomet visi kartu prie pus, tuo tarpu Vytas, ją į glėbį nutvėręs, karštai!
šiokiu ar tokiu darbu ta
vyzdžiui
per
1902
m.
devin

pabučiavo ir tarė:
kartodami šaukiame ir Šaukiame: “Linksmybė ’ ieno stalo valgydavome.
ga pareiškimai. Pav., '
tinį jį aplankė Muląvėnų
—
Tu
mano
mieliausia
!
negirdėta.
..
Linksmybe
negirdėta
!
’
’
— Jau ateinu, suspėt greičiau negalėjau, ne
tis, ' įteikdamas par ‘
«
sodiečiai. Vieną kartą, suti
■
Visi
ėmė
rankoihis
katutes
ploti
ir
šaukti
:
.
I
gi galėjau arklių be priežiūros palikt — buvo la
akmenį ar kitokią me
kau
ant
.Jurgaičių
kalno
mo

*
*
—a Tai graži pora, o kuomet ant užsakų duo-1
bai sušilę.
galės parašyti savo ’
teriškę. kuri buvo atvažia
date,
kada'bus
vestuvės..
.
ir
mus
paprašyt
ne-1
Ugi mums buvo tie trys-keturi kilometrai ke
— Gerai, vaikeli, kad sąžiningai dirbi, o už
mą ar pageidavimą,
vusi
net
iš
kelioliktos
para

lio, kuriuos mes buvome vilkų priversti važiuoti savo šiąnakt parodytą sumanumą, kad paneles užmirškite...
dokumentai turės būt
pijos.
Pasakoja, ant kalno
Vytas uždainavo:
kaj.p tik arkliai Įkabina, kaip tik Įšoka ir ne vieš nuo vilkų apgynei ir giedot “bernelius” išmoki
mai sutvarkyti ir pras.
stovėjusi
bažnyčia,
kuri
ka

keliu, bet šalia vieškelio gulinčiais dirvonais, dir nai, būsi mano neužmirštas: aš tau, kaip vesies.
“Pasakyki panytele, ar tu mane myli"
nustatytam laikui per.;
žin
kodėl
nugrimzdusi.
Vie“Tai dau'.r kartų tavęs klausiau, o tu dar vis tyli.” I
vomis. arimais.. . Susikratė visos mūsų sėdynės, iškelsiu tokias gražias vestuves ir pradžiai gyve
Įnas kunigas, kasęs kalną, tnes paskaityti.
visos skrandos, kailiniai ir divonai atsirado po nimo taip sušelpsiu, kad tu visą savo amžių ne
Bet dainos gaida ir pats jos dainavimo būdas j
Įkalne radęs taurę ir monŠitas sumanymas tekį
mumis. Mes nesėdėjome, bet gulėjome ir vis, užmirši...
nebuvo nė kiek panašus .į tą mūsų minėtą kūčių j
Įstranciją, bet ant. tų šven- persvarstyti —■ kalbėjo 6
— Ačiū, ponuti... ne aš paneles apgyniau, nakties “bernelių” giedojimą.
kiek tik gerklės vaitoja. giedodami šaukėme:
Jtenybių tupėjęs šuo ir žemė- Petruškevičius.
. - .“Linksmybė negirdėta...’’ o vilkai vis įkandin vilkai “šventų bernelių” pabūgo ir dėl to prie
Tėvelis, sužinojęs, kad Vytas iš tiktųjų Mary
Įmis bėręs i akis. Pačiame
f
Iš tiktųjų sveikint
greta vežimo bėgo ir būgo, nors į arklius ir į mus mūsų arčiau prilįst neišdrįso.
tę' myli ir nori su ja apsivesti, o kad Marytė taip
I
kalne
kadai
yra
buvęs
paz
dzūkų sumanymas.
ar kibti neišdrįsdami, ar mūsų puikaus koncerto
— Bet. matyt, ir tavoj gerai šaukta, kad net pat buvo pažįstama ir žinoma, nors našlaitė ir ne
Įversmis. aišku stebuklingas, na, kad jis įvyktų. Si
pabūgę, vien tik dantimis kalendami, barškinčiau balsas persimainęs, prikimęs.
t
turtinga, bet gera, dora, linksma, maloni ir darbš Į nuo kurio kalnas kaip ir
tume tada originali!
— Taip, ponuti, šaukiau kiek valiodamas, kad ti mergaitė, tai juodu palaimino ir pažadėjo ry
nii, tauškino iv baisiomis kraugeringomis akimis
Į šventas palikęs.” •'
paminklo, kuriam i
šviesdami žybčiojo... _
gęiusis’Dievulis išgirstų ir mane su arkliais ir toj pats papiršliauti, nuvežti ant užsakų, iškelti Į Kšivickis “Žemaičių Senovė. >>
r
'
r
niekur nėra.
]tanelėmis nuo tų plėšriųjų liestijų dantų išgelbė -dvare vestuves ir .suteikti visa, kas yra reikalin
(“Trimitas”)
* .
*
tų; jų. dantys nepirkti, gali ir mūsti kaulus su ga gyvenimo pradžiai.
*
Sulojo šuneliai — ir įvažiavome į kiemą.
triuškinti.
>
Taip ir prabėgo gražios Kalėdų atostogos —
•J
t 4
Veltui rūpinies reikalais, už ku •) Bareljefas — paveB
Vilkai pasiliko. Mes jau negiedojome, tik mū
mieloj, neužmirštamoj tėviškėj.
plokštumos išsikišęs
riuos tau teismo dienoje nereikės
sų širdys nuo pergyvento išgąsčio ir susijaudini
Dabar,
mūsų
Lietuvoje
miškus
iškirtus,
gi

vaizduojamo dydžio, tiek,
L; J
Kalėdų antradienio vakarą, šeimynbutyje šei rioms sumažėjus, vilkai kaip ir išnyko, jei kur atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia sas jis arba atskiros jo da
mo, kaip plaktuku po krūtinę baladojosi — ir
l
myna suruošė vakarėlį. Visi žaidė, šoko. linksmi- koks ir pasirodo, tai jau prie žmonių taip drąsiai' mas, nei giriamas. “Darbo vertė,” temos iš trijų pusių, paV«
mums buvo/šilta’, gera, jauku...

. * B-

i

, Sutiko prięgonkvje broliukai, sesutės, tėvelis
ir mama. Bučiavimas, sveikinimas, motinos šir
dingas, malonus glamonėjimas... b paskui ir šv.
Kūčios.'

. Kas čia skanumynų, gardumynų: šyentės
plotkelčs — Dievo pyragai, grybų barščiai- —
grybai, kisieliai, kompotai, įvairiausios virtos,
keptos, marinavotos, šaldytos žuvys, obuoliai,

*

monetos ir• t. t.
*-•
r.'
nbsi. Mama davė visiems jiavalgyt ir išgert, nes nelenda, bet Kūčių naktį, kūčias pavalgius, aš antroji laida.
buvo susirinkę, l>e mūsų namų samdininkų, dar visuomet pirmiausia dievobaimingai, nuoširdžiai
?!• jaunimas iš gretimojo sodžiaus: visi pažįstami, giedu: “Bernelis grme Betliejuj... ” ir giędbsiu.
K
kurie vasaros darbymečiais nuolatos dvare dirb kol mane Dievas laikys Sveiką ir gyvą.
fc'f.'.y
davo. ;
/
'
'
■ .
Nors dabar ir negaliu tokio stipraus ir griaus
• LA/KfldPM7.¥JLLS’
/'A
Jaunimas užklupo prąšyt Vytą, kad jiems pa pasitikėjimo tos giesmes galybe savo širdyje su
,> *
,
■
X
'
■
\
dainuotų. :
žadinti ir sukelti, kokį, atsimenu, turėjau anų at
Taisau ir parduodu laikrodžiu?, žiedus,tėtę
s
Negaliu ir nedainuosiu, nes aš Kūčių nak mintiną naktį, kuomet vilkai dantis kalendami
ir plunksnas.
• v
tį pfrisigiedojau “bernelių” ligi užkimdamas.
žibančiomis, kraugeringomis akimis ir rūkstan

JUOZAS J. DILIS
K

virti grūdai kviečių, pupų, žirnių; uogienės, viso
Čia priėjo priėjo viena-mergaitė, Marytė, ir, čių sniego pusnynų šviesdami žvitriojo. bet Ka
kį vaisiai,medus, riešutai... viskas sukrauta ant
ilgo stalo, apkloto kvepiančiu žaliu šienu ir už- jam-į akis meiliai pasižiūrėjusi, paprašė padai lėdų giesmės galybe yra tikrai didelė, aš tai jau*
,
_
'. ?
.'
-/tiesto balta kaip sniegas aštuoniųnyte, lietunš- nuoti.
ciu, tikiu višuumet ir tikėsiu.
k
raštaisausta, ktdttięju*.
•/
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met £i įgeria;tuomet to,kurs menkesnis; tu gi
Į^yjčną iki dabar. Tąstebūklų pradžią Jėzus p
os KanOje.” (Jo. 2,7-11).
1

suota Montello, Mass. Graod.>mėn., 1930)

tkas užginčyti Jėzaus Kristaus asmenį ?- Nę.
Jėzų Kristų visur sutinki..

suolu ir Dievo užgautu ir pažemintu. Jis buvo sužeistas dėl
mūsų neteisybių, sudaužytas dėl mūsų kaltybių; plakimas

Y ra

dėl mūsų ramybės puolė ant Jo ir Jo žaizdomis esame išgydy
ti. Mes 'visi klydome, kaip, avys, kiekvienas pasuko į savo
se miestuose Jis viešpatauja didžiose ir gražiose kelią, o Viešpats uždėjo ant Jo visų mūsų neteisybę.” (Iza.
miesteliuose: mažose bažnytėlėse. Matai visur Jo
53,2-7).
f .
y »uo kryžiaus laimina Jis visas. Kalendoriai kasPranašas Zakarijas apskelbė Jo iškilmingą Įėjimą į Jei
ena Jo gyvenimo kokį Įvykį ir Jo šventųjų. Diruzalę :^“Džiaugkįs didžiai Siono duktė, šauk iš/džiaugsmo
muziejuose garsiausių pasaulio menininkų pa
Jeruzalės duktė, štai, tavo Karalius ateis teisingas^ jis
la apie Jėzų Kristų. ■
išganytojas jis yru neturtingas ateis sėdėdama* ant asilės ir
įįį Kristus <jaro Į žmones stebūklingą Įtekmę. Diant pa jungiamos asilaičio.” (Žak. 9, 9.).
seka JĮ. Jau beveik du tūkstančiai metų kaip
. . Pranašąs Izaijasdipskelbėj^kad Jis bus išduotas; “Jie iš
bet štai, daugiau kaip 300 milijonai žmonių JĮ garmanęs pasidarė pasibjaurėjimo dalyką. Aš esu išduotas ir ne
Jr tas skaičius didėja. Kas metas vis daugiau ir daurandu išėjimo.” (Iza.-87, 9.)
žmonįų Jį išpažįsta: jaunikaičiai ir mergaitės
Zakarijas pranašas pasako, kad Jis bus parduotas^už
seka Jį. ‘
Dailidė, iš mažo Nazareto miestelio, pripildo visą

•' Jis audrą ąnt jūrų nutildė^ “Jėzus jiems tarė: Kodėl esate bailūs jūs, žmonės menko tikėjimo? Po to atsikėlęs Jis'
davė paliepimą vėjams it jūrai, ir pasidarė didelė tyla.”
>
zMat. 8, 26).
' .. •■*
• K
' Jis išgydė ligonius: “pažinę JĮ, tos vietos žmonės siuntė
Į visą šalį ir atgabeno pas JĮ yisus sergančius. Jie meldė Jį
leisti jiems prisiliesti nors Jo drabužio siūles. Ir kurie tik
irisilietė, pasveiko.” (Mat. 14, 35-37).
“Pas Jį atvedė kurčią nebylį ir prašė Jį padėti ant jo
ranką. Paėmęs jį šalin ųuo minios, Jis Įdėjo Savo pirštus Į jo
ausis, prisilietė Savo seilėmis jo liežuvio, pažvelgęs Į dangų,
atsiduso ir jam tarė: Effeta, tai yra atsiverk. Jo ausys tuo
jau atsivėrė, jo liežuvio ryšys atsirišo, ir jis kalbėjo kaip rei
dą.” (Mor. 7,'32-36).
“
v
• Jam esant viename miestų, atsitiko,, kad štai vienas
žmogus, pilnas raupsų, pamatęs Jėzų, parpuolė ant veido ir
“Eikite ir papasakokite Jonui, ką esate girdėję ir ma- prašė Jį sakydamas; Viešpatie), jei nori, gali mane pagydyti.
tę,” tarė Kristus. “Aklieji regi, raišieji vaikščioja, raupsuo Ištiesęs ranką Jis jo prisilietė ir tarė: Noriu, būk pagydytas.
tieji pagydomi, kurtiniai girdi, mirusieji keliasi, beturčiams Ir raupsai tuojau ajstojo nuo jo.”’ (Lu. 5, 12-14).
«>.
.
skelbiama Evangelija
“ Buvo tenai vienas karaliaus valdininkas, kurio sūnus
, i
/
sirgo Kaparnaume. Tas išgirdęs, kąd Jęzus ateina’iš Judė
širdyje? Kas pigiau sakyti: Tavo nuodėmėj tau atleistos,'ar jos į Galilėją, nuėjo pas J) ir prašė JĮ ateiti ir pagydyti jo^
sakyti: Kelkis ir vaikščiok? Betr kad žinotumėte žmogaus sTinų, kurs buvo marinamas. 'Tuomet Jėzus jiems tarė: Jei
Sūnų turint ant žemės valdžios atleisti nuodėmes., tuomet jūs nematote ženklų ir stebuklų, jūs netikite. Valdininkas
Jis tarė stabo ištiktajam: kelkis, imk savo patalą ir eik Į sa Jam atsakė: “Viešpatie, ateik pirlna. nekaip mano, sūnus nu
vo ramus. Tasai atsikėlė ir nuėjo į savo namus. " 'Mat? 9, mirs. Jėzus jam tarė: Eik, tavo.sūnus"gyvas, žmogus Įtikė
2-7). ,’'
'''
- ’
‘
•
■ '
jo žodžiams, kuriuos jam pasakė Jėzus ir išėjo. Jį jau parei
Jis pasakė, kad jei kas už Jį padės savo- gyvybę; tas ap nanti pasitiko tarnai ir pranešė jam, sakydami, kad jo sūnus
turės amžiną gyvenimą: “Kas dėl manęs prapuldvs savo gy gyvas. Jis-tad pasiklausė juos .apie valandą, kurioje jam
pasidarė geriau. Jie atsakė: vaįar septintoje valandoje lio
vybę, ras ją.” (Mat. 10, 39).
“Jei kas nori eiti paskui Mane, tegul pats savęs išsiža vėsi krėtęs jį drugys. Tuomet tėvas-suprato, kad tai buvo ta
sūnus gyvas, ir itikėda, tegul .ima gavo kryžių ir teseka Mane.. Nes kas nori iš valanda/kurioje Jėzus jam
gelbėti savo -gyvybę^ praras ją; kas gi prapuldytų savo gy
vybę dėl Manęs, atras ją.” (Mat. 16, 25).
Taip kalbėti reikia b(ūii daugiau nė kaip žmogumi. Fš tik
rųjų: .
-

tris dešimtis sidabrinių: “Ir jip įkainavo mano Kūną tris
-dešimtis sidabrinių.” (Žak. 11, 12).
14? valdo žmonių širdis.
Jo ranki) ir kojų perdūrimą apsako pranašas Ižai jas:
1? Kas Jis yra?
' . “Jie perdūrė mano"rankas ir meno kojas, ir suskaitė visus
ANASAI SKELBS, KAD JIS YRA DIEVAS
mano kaulus.” (Iza. 21, 17.).
Jo iš numirusių atsikėlimą apsako pranašas Dovydas •
ečius prieš Jo užgimimą, Jis gyveno žmonių šir“Tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neduosi Sa
vo šventajam matyti supuvimo.” (Ps.-15, 10).
atėjimas a) Buvo prirengtas žydų tautoje.
c) Laikas Jo atėjimo.
■kiar persekiojami ilgus laikus,-apsupti pagonių iš
Pranašai^ žinojo net Jo atėjimo laiką. Jokūbas sako:
shj, žydai išlaikė tikėjimą į vieną Dievą.
“Nebus atimta iš Judo Taz'da ir vadas iš jo ainijos, kolei ne
ąn’as stebisi, kaip žydai galėjo išlaikyti savo tikėji-ateis Siųstasis, ir Jo tai lauks tautos.” (Prad. .49,10).
Į'^arsus raeijonalistas Gunkcl’is pripažįsta, kadištikrų.
Agėjas ir Malakijas pranašai sako, kad Jis ateis, kuomet
' įprantama, kaip žydai nepametė tikėjimo i vieną Die
antra šventykla bus atstatyta: “Mes sugrįšime ir atstatysi
tas suprantama. Dievas apsaugojo Savo žmones, kad
me kas buvo sugriauta. Jūsų akys matys ir jūs sakysite:
tąntos kilo Jėzus Kristus ir~Savo mokslą Įspaudė į jų
Pagarbintas tegul bus Viešpats Izraelio žemėje: Štai aš siun
Taigi teisinga, kad Arėsi jo atėjimas
čiu savo angelą, kuris taisys man kelią pirm manęs. Ir štai,
^LBuvo pranašų apskelbtas:
Viešpats, kurio jūs ieškote ir liudymo angelas, kurio jūs lau
perstojimo jie kreipė žmonių mintis į Mesijo atėjimą
kiate ateis į savo šventyklą. Štai aš ateinu.” (Mal. 1, 4, 3,1).
ii nurodė, kad Jo darbas bus:
“Ir aš pajudinsiu tautas; ir visų tautų laukiamasis at
o: “Jis buvo sužeistas dėl mūsų neteisybių, sueis ir aš pripildysiu savo nąmą( garbe, tarė Viešpats. Didelė
as dėl -mūsų kaltybių; plakimas dėl mūsų ramybės
2. Jis Save Dievu vadina: /
bus garbė šito paskutiniojo namo, didesnė už pirmojo, ” (Ag.
'ant Jo, ir Jo žaizdomis esaųie išgydyti.” (Iza. 53,. 5.).
2. 8-10). , •
<
.
' ' '
Jis aiškiai pasakė, kad Jis yra Dievas: “Jęzus jiems-ta
j*4 Visi žemės kraštai atsimins ir sugrįš prie
Pranašas Danielius net jo atėjimo metų skaičių apsakė. rė : Ištikrųjų, ištikrųjų, sakau jums, Sūnus negali nieko pa
es ir visos pagonių šeimynos pagarbins Jo akyvaiz“Aš, Danielius, iš knygų suprantu metų skaičių apie kuriuos daryti iŠ Savęs, kaip tikėtai,, ką mato darant Tėvą: nes ką
jffes karaliavimas priguli Viešpačiui ir Jis viešpatauja
Viešpaties žodis pasiekė pranašą Jeremiją, kad septynios de Tas darę, tai taip pat daro ir Sūnus,” (Jo. 5. 19)
(Ps. 21, 28.
“Ašir Tėvas esame vienas.” (Jo. 10, 30).
šimtys metų išsipildys nuo Jeruzalės sunaikinimo. Žinok ir ĮU, kad čia kalbamą Apie sielų Karalių, kurs kentės
Aš Dievo Sūnus. Jei Aš nedarau'Savo Tėvo darbų,
sitėmvk, kad nuo žodžio išėjimo vėl atstatyti Jeruzalę, iki
•ys atlyginimą. Bet žydai žiūrėjo ir laukė žemiškojo
*’
r
Kristaus Karaliaus^bus septynios savaitės ir šešiosdėšimtys netikėkite Manim. Bet jei Aš darau ir jei nenorite tikėti
dvi saaviti; ir gatves bus ištaisytos ir sienos'savo laiku atsta Manim, tai tikėkite darbams? kad pažintumėte ir įsitikintu
pgi Čia kalbama apie karalystę, Į kurią bus priimti
tytos. Ir po šešiasdešimts.dviejų savaičių Kristus bus nuži> mėte. kad'Tėvas yra Manyje ir Aš Tėvuje.” (Jo. 10. 36.).
(ir pagonys. Bet žydai pagonių neapkentė ir kitaip nedytas. ”..(Dan. 9, 2. 9, 25.).
A’?
“Jėzus jkm tarė:.“Aš kelias, tiesa'ir gyvenimas. Nū
o kaip tik, kad tikėjimas jiems vieniems priklauso,
Taigi, turime iš liudytojų, žydų, labai aiškų ir pilną Jė vienas neateina pas Tėvą, kaip tik per Mane. Jei būtumėte
tas_gi pranašams davė tą regėjimą, kuris priešinosi jų j
zaus Kristaus gyvenimą, aprašytą keturi ar penki šimtai me pažinę Mane, jūs juk pažintumėte taip pat Mano Tėvą; jau
ui? Vienas Dievas? tų ar daugiau, pirm Jo atėjimo ant žemės.'
dabar jūs JĮ pažįstate ir Jį matėte. Pilypas Jam tarė: Vieš
neviskas. Pranašai apskelbė
ls to viso tegali būti viena išvada: Dievas kalbėjo per patie, parodyk mums Tėvą, ir bus mums garfa. Jėzus jam
. ta
pranašus apie Sayb vienatinį Sūnų, Jėzų Kristų. .
:atsakė: Tiek daug laiko esu su jumis, ir jūs nepažįstate Ma
Ūdikj’Stę: ; i(
Žmonės Jo laukė, Jo atėjimas, darbas ir gyvenimas bnvo’ nęs. Pilypai, kas Mane mato, mato ir Tėvą/ Kaipgi tu saka i:
t Ižaijas sako,.?kftd.
J?jns ” Jųjo giminės:
pranašų'apskelbtas. jė«fs-Kristus tRorii-yza.Dievo Atsiųs- •Parodyk mums Tėvai Ar jūs netikite, kad Aš Tėvuje ir
‘s, tas -kurs.kelsis viešpatauti pagonims:,
t-asls ir^ Jis buvo daugiau nekaip žmogus Pranašai skelbė, Tėvas yra Manyje? žodžius, kūrinęs*AŠ -kalbū?ne'is Savęs
s vilties..” (Iza. 11,10). ’;
'
kad Jis Dievas? fų - ■*
'
kalbu; bet (Tėvas pasiliekąs Manyje, Jis daro darbus. Ar jūs
SeŠpats^pranašas apskelbė Jo gimimą iš Panelės: “Štai,
netikite, kad Aš Tėvuje ir Tėvas yra Manyje? Jei ne tai ik
-pradės ir pagimdys sūnų ir jis bus vadinamas vardu
kėkitedėl pačių darbų.” (Jo. 14, 9-12).
’
lis (Dievas su mumis).” (Iza. 7, 14).
Prieš Savo kančią, kuomet Jis buvo nuvestas pas vyriauas taip pat mato Jį prakartėje paguldytą: “Jautis
sįjį kunigą Kajifą: ““Bet Jėzus tylėjo. Vyriausis kunigas
savo savininką ir asilas savo valdovo prakartę, IzraJam tarė: P.risiekinu Tąve gyvuoju Dievu, kad mujns pasa
-įp manęs nepažįsta ir mano tauta neturi išmanvmo.
kytumei, ar Tu Kristus, Dievo Sūnus? Jėzus jam tarė: Tu
- : ' ?7 ~
’ ’ ■ •
■ '
’
tai pasakei. Tačiau, Aš jums sakau, n'uo-šio laiko jūs ma
Pranašas Mikėjas nurodo Betliejų Jo gimimo vietą: “
tysite žmogaus Sūnų sėdintį Dievo galybės dešinėje ir ateiletliejani, Judo žemė, anaiptol neesi mažiausia-tarp vy• nanti Dangaus debesyse. Tuomet vyriausis kunigas perplėšė
.Judo vietų; nes iš tavęs kils vadas., kurs valdvs masavo rūbus, sakydamas: Jis piktžodžiavo Dievui; kam dar
Ižraelį.” (Mik. 5,2.)/ • •
mums reikia liudytojų? Štai dabar patys girdėjote piktžo
^Dovydas mato Išminčius (-Tris Karalius) ateinant Jį padžiavimą. Kas jums regisi? Jie gi atsakydami tarė: Vertas
: “Ateis pasiimt ibiai iš Aigypto, Aitiopija skubinsią
mirties.” (Mat. 26, 63-67).
Šti’ sayO-rankas i Dievą. ’ ’ • (Ės. 67, 32).
Jis buvo apkaltintas piktžodžiavimu tik dėl to, kad Save
ląšas-Ozėjas mato Jo bėgimą ir sugrįžimą iš
pasivadino Dievu. Ar mes privalome tikėti Jo žodžiams?
Į>to aš pašauksiu Savo sūnų.” (Oz. II, 1).
Taip, nes
<
pijąs prąnašas mato nekaltų kūdikių išžudymą:
,3.'Jo šventumas patvirtino Jo žodžius.
pripylė šitą vietą nekaltųjų kraujų.” (Jer. 19. 4)
Jis buvo teisingu pripažintas. Pats Judas Iskarijotas pa
b]L Jo.viešą gyvenimą, mirtį ir atsikėlimą.
sakė: “Aš nusidėjau išduodamas nekaltą kraują.” (Mat.
'^Pranašas Izaijas apsako Jo darbuotę: ‘ ‘ Aš pastačiau
27
~
« sandorą tautai, šviesą pagonims, kad atrertumei aklųjų
z
Piloio
žmona siunčia savo vyrui žinią “Sėdint/gi jam
Kristus prikelia iš numirusiu Jairos dukterį. Tas įtikiS ir išvestumei iš apkalimo, surištąjį iš kalėjime namų
teismo kėdėje, jo pati atsiuntė pas jį ir sakydino: Nieko nena šv. Joną Baptistą^ kad Jis yra Tas, Kuris turi ateiti.
ptačius tamsybėse.' (Iza. 42. 6-8).
daryk šitam teisiajam , nes aš šiandieną sapne dūliai Jo ken
i Tas pats pranašas apsako Jo kančias: “Aš daviau savo
tėjau.” (Mat. 27, 19)
mušantiems ir mano skruostus raunantiems; aš nemi J
II. JIS GYVENO KAIP DIEVAS
.
Jėzus Kristus apsiskelbė Save esąs be nuodėmės. Kalbė
ni savo veido nuodui kurie koliojo ir spraudė i mane.”
damas apie kitus Jis tarė; “Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul
Atskleiskime Evangelijos lapus ir pažiūrėkime pirmas meta Į ją akmenį.”’ (Jo. 8, 7.). Bet kalbėdamas į žy
?Kad Jis kentės dėl mūsų nedorybių, Izaijas pranašas sa1. Jis kalba kaip Dievas.
dus apie Save Jis sako: “Kas iš jūsų gali parodyti Manyje
?Nėra Jam išvaizdos ir gražumo"; mes žiūrėjome į Jį ir
“Kas myli tėvą ar motiną labiau ne kaip Mane, tas ne nuodėmę.” (Jo. 8, 46).
pažvelgimo, kad mes trokštumėm Jo, paniekinto ir vertas Manęs; ir kas myli sūnų ar dukterį labiau nė kaip
' Jis neapkentė veidmainystės. Skaudžiai Jis pasmerkė
'o iš žmonių, skausmų vyro ir kurs/buvo ^pažinęs ne- Mane, tas Manęs nevertais. Kas laimėja savo gyvybę, praras
Barisieją'veidmainystę: “Deja jums, Rašto žinovai ir Pasi
i Šo veidas buvo lig paslėptas,ir paniekintas, todėl mes ją, ir kas dėl Manęs prapuldytų savo gyvybę, ras ją. Kas
stojai, veidmainiai, nes jūs panašūs į pabaltintus kapus, ku
Išžiūrėjome Jo. Tikrai Jis ėmė ant savęs mūsų skaus- jus priima, Mane priima, ir kas'Mane priima, priima Tą.
rie iš oro pusės .rodosi žmonėms labai gražūs, viduje gi pilni
Jis nešč mūsų sopulius, o mes laikėme Jį taTsi raup kurs Mane yra siuntęs.’’ (Mat. JO, 37—40) — .
mirusiųjų kaulų ir visokių puvenų.” ( Mat. 23, 27)
Jūs girdėjote, kad seniesiems pasakyta: (čia Jėzus lfel.
Jis išvarė iš bažnyčios perkančius ir parduodančius:
ba Mozei Djevb duotus Įstatymus) Neužmuši; kas gi užmuš- “Jėzus įėjo į Dievo bažnyčią ir pargriovė pinigų mainininkų
įsmėrktas teismo. Aš gi _jums sakau: “Kiekvienas, stalus ir karvelių pardavėjų krases. Jis jiemB tarė: Parašy
tų, bus pasui
kurs pyksta ant savo brolio, bus smerktinas teisme . . .✓♦ Jūs ti : Manei namai vadinsis maldos namai, jūs gi padarėte iš jų
girdėjote, kad seniesiems pasakyta: Nesvetimoteriausi. Aš galvažudžių olą.’* (Mat. 21,1244). Jis buvo ištikimas, teisingi jums sakau: Kiekvienas, kurs žiūri j moteriškę, kad jos; gas, pati tiesa. “Aš esu Tiesa.”
geisti), jau su ja svetimoteriavo savo širdyje . . . Jūs gir
Kas gi gali abejoti Jo žodžiais? Jis vadina Savo Dievu<
dėjote. kad buvo sakyta : “Mylėsi savo artimą ių nekęsi savo žinodamas, kad už tai Jis turės numirti.' Jis pats Save pa
neprietelio; Aš gi jums sakau: Mylėkite savo neprietelius, smerkia ant mirties.
gerą darykite tiems, kurie jūsų nekenčia, X.melskitės už per
Ne, toks žmogus, nemeluoja. Kad Jėzus Kristus yra tik
sekiojančias ir šmeižiančius jus, kad būtumėte vaikai jūsų ras Dievas, patvirtina
V
Tėvo, esančio danguje, kurs leidžia saulei užtekėti ant gerų
, 4. Jo stebuklai:
jų ir piktųjų . . . Nes. jei-jūs mylėsite tuos, kurie jus myli,
JtTgyvenimo istorijos lapai pilni Jo padarytų stebuklų.
kokį turėsite užmokesnį.”
“Tuomet prie Jo prisįartino akji ir raiši bažnyčioje ir Jis
Jis Savo vardii nuodėmes atleidžia: f'Todėiiai sakau juos pagydė.” (Mat. 21,14).
lau : atleidžiama jai daug nuodėmių, nes ji daug mylėjo. Tau
Gainiojos" Kanoje Jis permainė vandenį Į vyną: “Jėzus
atleidžiama nuodėmės.’’ (Lu. 7, 4L49). *
jients pasakė: Pripilkite indus vandens. Jie pripylė juos skli•»

Paveiksle vaizduoja Paskutinį Teismą. “Todėl budėkite
ir jūs prisirengę, nes tą valandą, kurios jūs nežinote, žmo
gaus Sūnus ateis ” '
. -

jo jis i visike namai." (Jo. 4, 46-54).

f r dar daugiau. Jis prikėlė numirėlius. Buvo mirus
Jajiro, vieno iš sinagogos'vyresniųjų, duktė. Jėzus jiems ta
rė: “Mergaitė nemirė, tik miega. Tuompt jie išjuokė JĮ. B<-t .
Jis, išvaręs visus, paėmė su Savimi mergaitės tėvą ir motiną ir tuos, kurie su Juo buvo ir įėjo, kame mergaite gulėjo. Pa
ėmęs mergaitę už rankos, Jls jai tarė: Mergaite, sakau tau.
kelkis. Mergaitė tuojau atsikėlė ir vaikščiojo.” (Mor. 5,
39-42).
Naimas našlės sūnus jau buvo nešamas į kapus palaido
ti, Jėzui: priėjęs tarė: “Jaunikaiti, sakau tau kelkis. Numfrėlis atsisėdo ir,ėmė kalbėti.” (Lu. 7, 14-16).-.
Lozorius jau keturias dienas buvo kape paguldytas.
Morta Jam i are: “Viešpatie, jau dvokia, r.es jau keturias
dienas guli . . . Jis sušuko" garsiu balsu: Lozoriau, išeik lau
kan. Numirėlis tuojau išėjo . . . Daugelis žydų, kurie buvo
atėję pas Mariją ir Morta, buvo matę, ka Jėzus padarė, Įtikė- .
jo į Jį.” (Jo. 11,.39). \
’.

Tie visi stebuklai įrodo Dievo gaiybę. Jėzus Kristus da
rė mos stebuklus, kad patvirtintų Savo žodžius. Dievas Tė
vas, kurs negali duoti Savo galybės melagiui, apsimetėliui,
piktžodžiautojui, duoda ir Jėzaus Kristaus žodžius užtvirti
na. Kas gi begali abejoti apie Jėzaus Kristaus Dievystę? “Iš
tikrųjų šitas buvo Dievo Sūnus.”
Bet štai didžiausis stcbūklas.

( <

“Štai atnešta pas Ji stabo ištiktas žmogus, paguldytast
patale. Jėzus, matydamas jų tikėjimą, tarė stabo ištiktajam:
Matas pris darbo. Jo IvaageUjoje randame Pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės tau atleistos. Bet štai, kai
tetsskymą iv. Jonui, kuris Mdaasaa kalėjime išgirdo kurie Rašto Žinovai kalbėjo sau' vieni: Tasai piktžodžiauja.

darbus ir siuntė du savo mokytiniu pas Jį.

-*

dmus. Tuomet Jėzus jiems tarė: Dabar semklte ir neškite
vestuvių užvaizdai. Jie nunešė. Kaip tik vestuvių užvaiz
das paragavo iš vandens padaryto vyno, nežinodaama, iš kur
jis, nors tenai, kurio sėmė vandenį, žinojo, pasišaukė jaunikį

Sulig Apaštalo Luko, Kristus pranašavęs karą Ir tautę

išnaikinimą. tb paveikslu primena Jericho griuvimą. Bvaa.
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Buvo tamsu. Sniegas krito ant sustingusios žemSa l/fc■ “Atidaryki!,” pritari balsas už durųr
(t Atvežiau daugiau neragauti svaiginančių gėrimų — ir savo
. .. _Jtt8 Jis sakė; “Nuo to meto Jėzuspradėlaikiau.”.
j
bai šaltas, švilpiąs vėjas, rodos, sakyte sakė žmonėms, kad jums anglių!”
'
“okytoiams, kad Jam. reikia eiti į Jeruzalę,
—i “Ar rie sunku buvo, taip staiga pametus gėrim
Atidarius duris, pamatė nepažįstamą Žmogų.
Ši nuo vyresniųjų^Kašto žinovų ir vyriausiųjų ku- neitų laukan, bet būtų savo šiltuose kambariuose. -Nors ir
lauke buvo-šalta, bet Daniūnų namelyje buvo dar šalčiau, į.s
užklausė meiliai į jį Žiūrėdama žmona.
— “Atvežiau jums pusę tono anglių. Kur supilti?
supilti ?
Mti užmuštam, ir trečioje dienoje atsjkeltl” (Mat. 16,
Gyventa jų sename lauže. Trobos jau -būta užleistos, stogas *
—
— “Čia, tur būt, klaida”
”—
—• prabilo Daniūnienė.—“Mes
“Sunku, kąip'ne sunku,” toliau tęsė kalbą tėvai£
'..‘r - . :
prakiuręs ir šulopinti langai vos ne vos laikėsi Vidury, kam iicsame užsakę anglių ir neturime kuomi už juos užmokėti.
“
Iš
'pradžių-maniau,
kad iš mano prižadų nieko nebus i"
. Žydams, kurie prašė ženklo Ja valdžios, Jis atsakė :• “ Nes bariuose labai neturtinga:' nušiupėjęs stalas, dvi kedi, suo ?
— “jNė nereik mokėti, nes jau užmokėta. Žjnogus ku
dės, kad Dievui duotažodžio neišlaikysiu. Pametęs
kaip Joną buvo tris dienas ir tris naktis bangžuvio pilve, taip leliu lova ir krosnis, kuri jau senai nekūrenta.
c'•
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į, žmogaus Sūnus bus tris dienas ir tri*.naktis žemės sirdvje. ”
— “Motinėle,”— sušuko aštuonerių metų Jonukas! —
v
t ^Mat. 12, 40).. 1
—■ ■ ‘ Ryt bus Kalėdos, o mes nieko neturime valgyti. Ir labai
J'; -: Ir tas buvo taip visiems\išku, net Jo neprieteliams.
Salta”
drebančiu balsu užbaigė vaikas.
i-;
Atėję jie pas Pilotą liudija prieš Jėzų Kristų sakydami:
Motina tylėjo. Jos širdį spaudė didelis skausmas: Vai
. “ Valdove, mes atsiminčm, kad tas suvedžiotojas dar gyvas
kai jau trečią dieną buvo be valgio, be šilumos.
J- ■
-•*
tebebūdaams sakė: Po trijų dienų aš prisikelsiu. Liepk tat
- , — “Dievo Motina!” — tarė ji..
“Neapleisk manęs
-sergėti kapą iki trečiai dienai.” (Mat. 27, 63).
ir mano vaikelių! Kūdikėli Jėzau, gelbėk mus!” _
'• Net ir Apaštalai nenorėjo tkėti, kad Jis prisikels iš nu-,
— “Aš eisiu, mamyte, į gatvę laikraščių pardavinėti,”
mirusių: “Ką tai reiškia: kuomet bus atsikėlęs iš numirusių,
— prabilo Jonukas. — “Kairaitis sakė duosiąs dolerį, jei už
. jie klausė tarp savęs. ” (Mor. 9, 9.).
baigsiu parduoti.” Ir, pabučiavęs motiną, vaikelis išsprūdo
Po Jo mirties du mokiniai ėjo iš Jeruzalės į Emmaus
pro duris laukan.
.
miestelį labai nuliūdę, netikėdami, kad Jis prisikėlė; Lu. 24,
Baltos sniegenos dengė visą žemę, net tamsiausius už
• 13).
r
kampius užklupo balta, tyra skraistė."
Nekurtos moterys, nusipirkūsios brangių tepalų atėjo
— “Šioje naktyje gimė Kūdikėlis Jėzus”.
, — pamanė
patepti Jo kūną, kad nesupūtų; “Subatai praėjus, Marija vaikelis ir malonus prisiminimas kiek nušvietė jo išblyškusį
'Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nusipirko kve išdžiūvusį vęidą. Brido jis per sniegą, plonai apsirėdęs, su
palų, kad atėjusios patepti} Jėzų.” (Mor. 16, 1.).
nuplyšusiais, vos ant kojir besilankančiais bateliais. Bet jis
Apaštalai “iš baimės dėl žydų,” užsidarę buvo Vaka- 'eina, kad tik motinėlė su.vaikais turėtų ko valgyti Kalėdų
• . '
' rienbuty ir, kuomet buvo jiems pranešta, kad Kristus prisikė dienoje.
—
“
Laikraščiai!
Laikraščiai!” —• visu balsu rėkia Jo
lė, jie nenorėjo tikėti. “Tos žinios pasirodė jiems lyg tuščios
nukas į besigrūdančias ties-krautuvių durimis'" minias. Bet
pasakos ir jie joms netikėjo.” (Lu. 24,11).
Tačiau jie visi paskiau paliudijo, kad

2. Jėzaus Kristaus pranašystė išsipildė Jame.
Jis tikrai buvo numiręs. Tai geriausiai ir tikriausiai pa
liudijo Jo budeliai. Tačiau dėl didesnio atsargumo vienas jįj
perdūrė Jo šoną. Šv. Jonas, kuris stovėjo prie kryžiaus iki
galui tą paliudija: “Todėl-kareiviai atėjo ir sulaužė blauz
das vienam ir kitam, kurie buvo prikalti ant kryžiaus draug
su Juo. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad Jis jau miręs, jie
nelaužė Jo blauzdų, tik vienas kareivis atvėrė Jam ietimi šo

ną ir tuojau išėjo kraujo ir vandens. Kursai matė, liudija apie tai, ir jo liudymas tikras. Jis žino, kad jis sako tiesą,
kad ir jūs tikėtumėte. Nes tai atsitiko, kad įvyktų Raštas:
Kaulo nesulaužysite .Jame. Vėl kitur Raštas sako: Žiūrės i
t
--?Tą, kurį jie pervėrė.” (Jo*. 19, 32-37).
Jis tikrai buvo miręs ir tikrai .prisikėlė, nes
A) Daugelis Jį matė gyvą.
Taip, daugelis Jį matė, ir ne vieną kartą, bet daug kartų

.

per keturiasdešimts dienų.
Jį matė:
. 7
/ ' ;
*
/
'
a) Šventos moterys, kurios ėjo patepti Jo kūną: “Štai
jas sutiko Jėzus ir tarė; Sveikos. Jdš gi prišiartiho, aiAabi-

ĮO-'ApaŠ
V^ariengutyjė; “Jfe parirodė vfenuolikai/'kuomet jie' sėdėjo už stalo p Jis barė jų ne
tikėjimą ir širdies kietumą, kad jie netikėjo tiems, IcUrie

buvo matę^Jį atsikėlusį.” i'Mor. 16,14).
' c) Mokytiniai eidami iš Jeruzalės į Em niaus miesteli:
“Jis ėmė duonos, laimino, laužė ir jiems davė. Dabar jų
akys atsivėrė, ir jie pažino Jį, bet Jis pražuvo iš jų akių.
Viešpats ištikrųjų atsikėlė.” (Lu. 24, 30). “Paskui Jėzus
vėl pasirodė mokytiniams pas Tiberiados jūrą.” (Jo. 21, 1).

B) Tai buvo ne šmėkla. Jie matė Jėzų Kristų.
Jėzus į juos kalba: “Tai Aš; nebijokite.” (Lu. 24, 36.).
Jėzus valgė su Savo mokytiniais; “Jis tarė: Ar neturite
čia ko nors valgyti? Jie padavė Jam keptos žuvies dalį ir
medaus korį. Paėmęs Jis vaigė jų akivaizdoje. ” (Lu. 24, 41).
✓

.V'

Jis leido jiems palytėti Jo žaizdas: “Matykite Mano
rankas ir kojas, jog tai Aš pats: čiupinėkite ir žiūrėkite; jog
dvasia neturi kūno ir kaulų, kaip kad matote Mane turint.”
(Lu. 24,39).
' Kuomet vienas iš jų dar vis netikėjo, Jėzus jam tarė:
“Įdėk čia savo pirštą, matyk Mano rankas, ištiesk savo ran
ką ir įdėk Į Mano šoną, ir nebūk netikėlis, bet tikintis.” (Jo.
20, 27).
C) Trečioje dienoje kapas buvo atrastas tuščias; “Ir ra
do akmenį atrištą nuo kapo. Įėjusios jos nerado Viešpaties
Jėzaus kūno.” (Lu. 24, 2.).
Ar kas nors galėjo pavogti Jo kūną? Kas gi tai pada
rytų?
...
— Ar žydai? Ne. Jie apstatė sargybą apie kapą. Ir jie
būtų Apaštalams visą davę, jei tik anie būtų nustoję skelbti
prisikėlusį Kristų.
•
'
— Ar Apaštalai? No. jie iš baimės dėl žydų buvo užsi
darę kambaryje, jie bijo išeiti. Ir jei Kristus nebūtų tikrai
prisikėlęs, tai ar visi Apaštalai.būtų taip drąsiai ėję mirti už
Jį. Žmonės miršta už Tiesą, bet ne už melą.
/
Taigi, aišku, kad Jėzus Kristus prisikėlė, kaip buvo pa
sakęs.
Į
E) Evangelistų- ir kitų Apaštalų liudymai yra tikri ir
neužginčijami. Sakyti, kad Evangelija neturi istorinės ver
tės, kad tai nėra istoriškas raštas, tai yra tas pats, kaip sa
kyti, kad jas paraše neteisingi žmonės, melagiai. Bet kuo
met Evangelijos buvo parašytos (apie 52 A D.) tuomet dar
: gyvena žmonių, kurie Jėzų matė, ir girdėjo Jo kalbą. Ir jei
Evangelijose būtų prirašyta neteisybių, tai aišku, kad tie
žmonės būtų smarkiai užprotestavę.

N’'*. %
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Toliau, jei Evangelijų ir nebūtų, yra daug kitų istorinių

raštų, kurie apie Jėzų Kristų liudija.

*

— šv. Povylo laiškai, kurių Istorines vertės niekas ne
ginčija.. Jėzaus Kristaus Prisikėlimą šv. Povylas padaro parast& viso tikėjimo: “O jėi Kristus neatsikėlė, tai mūsų ap-

>sakymas yra tuščias, tuščias ir jūsų tikėjimas-” (I Kor. 15,
14.).
\

į jo balsą maža kas tekreipia dėmesio.
Jau labai vėlu. Minios išvaikšiojo namo Kūčių vakarie
nės valgyti O Jonelis tik šešis laikraščius tepardavė, Kai
raitis tedavė dvidešimts centų ir įsakė kuo greičiausiai eiti
namon. Ęjo jis nusiminęs, mąstydamas, ką motinėlė sakys.'.
— “Nieko neturėsim Kalėdoms, — atsiduso vaikelis,
šluostydamas nuo veido byrančias dideles ašaras. Priėjęs
bažnyčią, užėjo į vidų ir atsiklaupė prie parengto “Betle
jaus.” Žiūrėdamas į mažą gulinčio Kūdikėlio Jėzaus figūrą,
prabilo verkiančiu balsu;
— “Gerasai Jėzulėli! Argi mus apleisi? Mamytė, Ele
nutė, Vincukas ir aš nieko neturime valgytų. Gelbėk mus,
Jėzulėli!”
’
;
Daugiau jis nemokėjo pasakyti. Jis tik įsmeigė į Kū
dikėlio Jėzaus stovylėlę akutes, savo širdimi Jam kartojo ir
kartojo savo prašymą ir laukė atsakymo . . .'/ ’ ? ’
Netoli klūpantis apysenis žmogus girdėjo Jonelio maldą,
ir su užuojauta pažiūrėjo į vaikučio pilnas ašarų akis.
Jonukas, sukalbėjęs savo vakarinius poterėlius, išėjo iš
bažnyčios. Paskui jį išėjo ir sekė netoli klūpojęs žmogus.

jos sniegą, bet artyn nėjo, lik, nepaleisdamas iš rankų kepu
rės, pakėlė galvą ir nedrąsiai pažiūrėjo į Daniūnienę. Nors
ir menkas kambario apšvietimas buvo, bet vargšė moteris
daugiau širdimi, negu akimis pažino savo palaidūną vyrą.
— “Juozeli!” — sušuko ji, pakeldama rankas pasvei
kint.
/
.
. H
Nei nepajuto ateivis, kai jam kepurū iš rankų iškrito.
Jis susijaudino ii* iš jo akių ašaros pabiro.
—“Atleiski man, Onytei” — pratarė jis graudžiu balsu, ir puolė Daniūnienei po kojų,'apkabino jos kelius ir ver
kė kukčiodamas, lyg kūdikis.
. Vaikai tylėjo iš baimės, nesuprasdami viso reginio. Ma
žesnieji puolė prie motinos klykdami. Daniūnienė giliai su
jaudinta, pakėlė savo, dar vis prie jos kelių klūpojantį ir aša
rojantį vyrą, apkabino ir, bučiuodama, pratarė:
y
— “Dovanoju tau, Juozeli, tik tegul tau Dievas atlei
džia. Būk pamaldus, kad ir vėlei neatkristumei į blogus pa
pročius’. Vaikučiai, Kūdikėlis Jėzus sugrąžino mums tėvelį.

—..“Ir ar paklausti
žmona.

kunigo? — rūpestingai nžkl

— “Ką veiksi nepaklausęs! Būčiau nei išrišimo negi?
O dabar jau ir pats matau, kad tas uolus misionierius yra
mano didžiausias geradaris. Jei ne tos misijos ir savaitinė.
pažintis, aš nebūčiau galėjęs vėl. tapti žmogumi ir pas
sugrįžti. Ir dabar taip pamilau dažną Komuniją, kad ne
sekmadieniais, bet, progai pasitaikius, ir paprastą dieną pi
imu.
Dažna Komunija buvo suraminimas mano
atsiskyrėlio gyvenime.”
— “O kaip mus, tėte, suradai?” — įsikišo* Jonukas?^
“ Jau mes trečioje vietoje gyvename.”
/
— “Surasti buvo sunku. Būčiau anksčiau sugrįžęs,
senoje vietoje jūsų neberadau. Namil savininkas taip^ji
nežinojo, kur jūs buvote išsikraustę. Radęs nemokėtą
mą, užmokėjau ir palikau savo antrašą. Maniau — gal Idt

užeisite.”
— “Kaip gi mes galėjom užeit, kad neturėjome-ki
Ąr nepažįstate? Bėkit, pasveikinti.;’
-•1 skolos užsimokėti. Juk atsimeni, kad mane nemie
;>į
— “Vaikeliai mano,” — jausmingai pratarė Daniūnas. tuoj po gimdymo palikai. Dirbt negalėjau: ^TodėUir 1
• (t Dovanokite ir jūs savo negeram tėvui Bet jis daugiau tėmės iš vietos į rietą.
Degumą 'rakandų i
Vaikelis, nieko nemanydamas, šnekėjo pats su savimi apie jų •-v;-.
•jūsų neapleis. Be jūsų ir jūsų geros mamytės man buvo maistui. Visur prisiskolinome. /Pagaliau jau ir į skolą
liūdną likimą. Ties durimis sustojo, nusišluostė delnais aku
skaudus gyvenimas. Labai aš jūsų išsiilgau. Dabar, aš visas tuvninkai nebeduoda: Ir kad nebūtum sugrįžęs,- pate’»
tes ir tyliai įėjo vi^un. Jį sekęs žmogus išsiėmė popierio -ga
Jjtęvas valandas praleido* ix,pagelbėsiu namų darbuose. koikos mums Kalėdosliūtų Irt vašios.
,
balėlį ir paišeliu pasižymėjo gatvės vardą ir.namo numerį ir
P.-Įugiau
aš-nėbesitrankysiu
po
kitų
namus,
ries
jau
daugiau;
nuėjo toliau.
į
:.
5
.
— “Mano kaltė, Onyte. > Žinau;, kad mano kaip metai jūsų tėvelis visai neragauja tų pragariškų gėriKai Jonukas sugrįžo namon labai nusiminęs, jo motina
niekšystės užmiršti negalėsite. Vertas aš esu jūsų dar
Tūlį, kurie mane ųuo jūsų atskyrė.”
tuojaus suprato jo nepasisekimą.
dėsnių išmetinėjimų. Bėt meldžiu jūsų, dovanokite.: Motinos, vedini, vaikučiai prisiartino. Tėvas vieną po
— “Jonuk,” — ramino motina. — “Nenusimink! Die
aš pats visko iškentėjau ir jaučiau, kad ir jūs. didelį tai
kito didžiausia meile ir'pasiilgimu, iš džiaugsmo ašarodamas,
vas yra geras ir mūsij neužmirš.
kentėte dėl manęs. Todėlei kasdien meldžiau Dievo, kad,
Pasišaukus Elenutę ir Vincuką, visi suklaupė prieš Nu glaudė prie savęs,(gi 'mažąjį Vincuką pasisodino ant kelių. vęs man malonės susivaldyti, parodytų dar savo gerumą, Ię
kryžiuoto paveikslą ir ilgai karštai meldė Viešpaties Jėzaus Visi susėdo prie stalo ir stiprinosi atneštu maistu, o tėvas damas jus, mano mylimoji Onyte ir vaikeliai, surasti
gelbėti juos nuo bado. Jie maldavo ir to. kad tėvas, kuris ligi vėlybos nakties pasakojo jiems, kaip jis pradėjęs gert štai šiandien Dievas išpildė mano antrąjį didelį prašymą,svaiginančius gėrimus, toliau ėmė vis dažniau ir daugiau
juos prieš trejis metus buvo pametęs, vėlei pargrįžtų.
aš vėl. su jumis. Ir tiktai mirtis, mane galės nuo jūsų
Užbaigę maldas, vaikučiai sulindo į patalą, kad atsigin gerti, ėmė: pasigerti, ir kaip girtuokliavimas su draugais skirti. Pats Betlejąus Kūdikėlis man šiandien pasakė,
r-jam tapo būtinu pasielgimu, dėl kurio jis atšalęs nuo -namų,
tų nuo šalčio. Motina atsisėdo prie stalo, rankomis parėmė
jūs gyv enatę.”
.
;
savo sunkiomis mintimis prislėgtą galvą ir užsimąstė apie savo brangiausių žmonių ir pagaliaus juosius apleidęs...
— “Kas supras Dievo gerumą ir Jo mielaširdingą
— “Bet aš turėjau gerą pamokinimą,”
sakė jis. —
savo vargingą gyvenimą. Jai ašaros ėmė riedėti iš akių ir gi
veizdą!” — atsiduso motina.
. ’
“
Jus
pametęs,
aš
dar
daugiau
ištvirkau,
ir
gėriau
be susival
liai nusiminė, mąstydama apie liūdną liknną. Prieš ją ant
— “ Kaip jau buvau pripratęs, prieš šventę užėjau bąfc
dymo. Kiek aš iškentėjau žmonių paniekinimų ir sąžinės iš
sienos kabojo josios ir vyro šliūbiniai paveikslai.
nyčion atlikti šv. išpažįnties ir nesiskubinau namon.
— “Kaip viskas kitaip pas mus buvo,” — atsiduso Da metinėjimų, tai tik Dievas žino -/ . . Šeimyną pametusiam
gyvenu kartu su labai dora gražia šeimyna, bet man bt
niūnienė pro ašaras. Akyse jai praėjo jos devynerių metij girtuokliui dorų žmonių durys yra uždarytos. Nenorėjau buvę per graudu su jais kūčias valgytų, ir žiūrėti į jų mei k. V
K?
moterystes gyvenimo vaizdai. Per penkeris metus jos vyras nei su dorais žmonėmis sueiti. Kiek sykių aš pažiūrėdavau
jų gražų sugyvenimą, atsimenant, kad aš savo šeimyną skusrj
blaivas,
gražiai
gyvenančias
šeimynas,
tiek
sykių
man
širdį
išlaikė savo prižadėjimą — negerti svaiginančiij gėrimų. Bet
dc palikau. Todėl pasilikau ilgiau bažnyičoje pasimels
štai baisi nelaiminga diena, kurioje jos Juozelis, sulaužęs skausmai, kaip peiliai, varstė . . . Neramumui nuslopinti, aš
Jau buvo parengtas Kalėdoms “Betlejus” ir aš, ne pei
blaivybės priesaiką, parėjęs namo ima triukšmauti, skau ris daugiau gėriau. Kad ne Dievo tnielaširdystč, nežinau
atsiklaupęs, meldžiau Kūdikėlio Jėzaus, kad Jis manęs pi
džiais įtarinėjimais drėbti į akis, būk jam nesanti ištikima, kas su manimi būttj įvykę.”
sigailėti]
ir leistų jus surasti. Besimelsdamas išgirdau,
— “Na, o kas tave, Juozeli, privertė pamesti svaigalus?
būk vaikus mokinanti jo nekęsti, dėl to ją pamosiąs ir jo
prie pat “Betlejaus” lopšelio atsiklaupęs suvargęs v
"— užklausė Daniftnienė.
'
'•
daugiau ji nebematysianti.
pro ašaras pusbalsiai graudžiai meldėsi:
— “Patirtas baisus vargas Ir Dievo malonė” — atsakė
Paskendusi praeities atsiminimuose, staiga buvo paža
“Gcrasai Jėzulėli! Ar gi mus apleisi? Mamyte,
tėvasį — “Sykį susitikau savo jaunystės draudinta beldimu į duris.
’ laimės .pilnas
.
ę*
Vincukas ir aš nieko neturime valgytų. Gelbėk mus J&
lėti!”
Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Tokie šventieji kaip,'Irėnėjas,' nes yra visuomet gyvas, kad mus užtartų.” (Žyd. 7, 25). Ir
— “Iš drabužių ir veido aš nepažinau to vaikelio.
Kelsus, Klemensas, Polykarpas. Ignącas ir kiti paliko raštus šventieji Jį garbina: “Palaiminimas, garbė ir šlove ir valdžia
— “Tai aš, tėtuk, taip meldžiausi,” — pasigyrė
liudijant tą tiesą.
per amžių amžius.” (Apr. 5,13).
kas. “Ir gerasis Dievulis manęs išklausė.”
Jėzus Kristus yra tikras Dievo Sūnus.
— Galutiuai. kraujas tūkstančių kankinių ar ne tvirtas
— “Taip vaikeli. Tiktai iš tavo balso, ir tau
Jėzus Kristus yra gyvas Dievas.
liudymas apie Kristaus Dievystę ir Jo garbingą iš numirusių
mylimų vaikučių vardus, aš supratau, kad miel
, . “Palaiminimas, garbė ir šlovė ir valdžia per amžių amprisikėlimą?
Dievas išklausė mano antrojo didžiojo prašymo, —
Taigi, nėra abejonės apie Jėzaus Kristaus prisikėlimą iš
mylimieji, surasti. Tau, Jonuk, išėjus iš bažnyčios, aš m
numirusių.
kiau paskui ir sužinojau, kur jūs gyvenate. Ir štai aš vėfc
Taigi. Jėzus Kristus yra Dievas.
su jumis, tik jau kitas, blaivus ir pamaldus žmogus.”
Ilgai užsikalbėjus; mažasis Vincukas ėmė ir užmigo ti
IV. JIS VISUOMET YRA GYVAS DIEVAS IR
NIEKUOMET NEMIRS.
kui aut kelių.
Elenūtė, sėdėjusi prie motinėlės, taip
užsnūdo, prisiglaudus prie motinos krūtinės. Susi
Jis gyvena;
varpai.
1) Savo Bažnyčioje, kuriai Jis pažadėjo Savo pagalbą:
— “Jau pusiaunaktis,” priminė motina. — “Sula
“Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabai
Kalėdų ir. ačiū Dievui, tikrai linksmų Kalėdų! Jau
gai” (Mat. 28, 20).
na Bernelių MiŠiomM. Paguldysim vaikučius ir eisiva
-X
2) Popiežiuje ir Vyskupuose; per.kuriuos Jis platina ir
j bažnyčią;” '
skleidžia Savo mokslą iki visos žemės kraštų.
— “Mamyte!” -- prašėsi Jonukas — “ir aš syl
3) Kunige, per kurį Jis atleidžia nusidėjėliui nuodėmes..
siu. Aš dar nenoriu miego. Aš noriu gerai padėkoti *
4) Tikinčiuose, kuriuos Jis be perstojimo šaukia ir kvie
keliui Jėzui, kad Jis mano maldos išklausė.,
čia būti dalininkais Dieviškosios gyvybės.
— “Gerai, Jonuk! Galėsi ir tu sykiu eiti. Virpi t»<
5) Savo šventuosiuose, per kuriuos Jis apreiškia Savo
užgrūdė ir tu esi beveik vyras.”
AA
Daniūnama tą dieną bažnyčioje skambėjo gftfi
galybę. .
m ės žodžiai: “Garbė Dievui aukštybėse ir ramyb* |
6) Visame sutvėrime, kurio Jis,yra (“palaikytojas,”
“kampinis akmuo.” “Visa sutverta per Jį ir Jam. Jis yra
lios žmonėms Žemėje” — labai gražiai. Ir
dieną Kūdikėliui Jfetui meilės ir dėkingumo jatMao^
pirm visų, ir riša Juo laikosi.” (Kol. 1,16).

4 -- Apaštalų Darbai, šv. Luko surašyti, liūdija apie Kris• z'
7) Švenčiausiame Altoriaus Sakramente po duonos pa
vidalu.
f
tina Prisikėlimą: “Mums, kurie valgėme ir gėrėme su Juo po
'
8j
Danguje
mūsų
Užtarėjas
ir Išganytojas: “Todėl Jis
Jo atsikėlimui iš numirusių.” (Apd, 10. 41).
( — Antrame šimtmetyje daug randame liudytojų apie• ir, gali išgelbėti amžinai tuos; kurie artinasi per Jį J Diev$
s ’
©Iv
;•<<<•, •:
. ftZ'/.
>
u,»

ris jas nupirko, sykiu ligi čia atvažiavo, tik jis sakė dar-už
iš syk nei valgyti nenorėjau, nei darbas nesisekė,
eisiąs į valgomų daiktų krautuvę.
•
ramu. Rodės pats gyvenimas buvo nemielas. Mano laia
Daniūnienė nurodė anglims vietą, vis dar negalėdama pataikiau atlikti šv. išpažintį pas gyvenimą pažįstantį
suprasti iš kur taip nelaukta pagelba.
,
gą. - Man iŠpažinus girtuokliaviino paprotį, jisai tiesiog i
Jau greitai krosnis smagiai degė ir nuo josios šilumos
pasakė, kad jeigu aš norįs tikrai pasitaisyti, tai turiu
pradėjo tirpti sniegas nuo apšarmojusių langų. Kukliuose, išpažinties kas savaitę. Tas man pasirodė per sunku ir
švariuose Daniūnų kambariuose pasidarė šilčiau. Vaikučiai džiau su kunigu ginčytis. Jis gi man užkirto: — “Arti
išlindo iš po patalų, susėdo sykiu su motina apie krosnį ir ri tik taip sau atlikti išpažintį, ar nori tikrai susitaikyti R
gyvai šnekučiavo, spėliodami apie- geradėjo asmenį. Jie su Devu ir pamesti gėręs?”
"
prato, kad tą žmogų tik Kūdikėlis Jėzus galėjo' atsiųsti. Mo
— “Noriu iš tikrųjų pasitaisyti — atsakiau kunigui;'
tina atvirino vandens, už parneštus Jonuko dvidešimts centų
gi
man
taip tiesiog ir pasakė •.
"'7
nupirko cukraus ir duonos, visiems padalino po truputėlį.
— “Tavo prižadai pasitaisyti yra tik tusti žodžiai.^!
Jiems džiaugsmingai begeriant užsaldytą karstą vandenėli,,
staiga pasigirdo lėti žingsniai ir kas tai nedrąsiai pabarškino Juos Irt1’ silpnas išpildyti. Taip smarkiai girtuoklystės ap
tą ligoni kunigavimo metais sutinku ne pirmą ir nuo tos.:
į duris.
•z
•
*
— “Prašau” — atsiliepė motina ir sykiu pakilo sutikti gos žinau tikrus vaistus. Todėl pakartoju: tū per sil]
pasitaisyti ir būtinai esi reikalingas šauktis paties
atėjūną.
Įėjo žmogus, nešinąs-vienoje rankoje pintinę valgomų pagelbos. Vienatinė tau viltis — tai savaitinė išpažintis-:
daiktų, gi kitoje suvyniotą drabužių pundą. Apie kaklą jis dažna Komunija. Kitaip nuo girtuoklystfe laisvas net
turėjo apsisukęs šaliką. Sniegas dengė jo kepurę ir pečius. ir tavęs laukia tos baisios ligos pasekmės; blogas gyv
Ateivis nieko nesakė. Saugiai jis uždėjo atsineštus pundus visuomenės panieka, beprotnamis ar kalėjimas, paskubinai
.
ant arti durų stovinčio suolelio, nusiėmė kepurę, nukratė nuo mirtis įr amžinos pragaro kančios.”

-

; čia parodo Knatų darant atoMklą. Jte savo piritu pri
dėjo pria neregio vaiko akių ir jie praregėjo. r •>
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Juonį Dambranatai, M.
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- — Nebijoki, išliks, — atsakė tėvas. Bet eik čia vaike,
tu ilsėjais visą dieną, dabar padaboki kaimenę, kol aš pa
miegosiu.
T via" Vaikąs, skrandon i si traukės, budriai žvalgėsi
iii iš kur pavojus negresia. Salia jo. neramiai sukrutėjo
baltasis ėriukas. — Biędnas mažutėlis, šalta jam. gailes
tingai pamanė vaikas. Paimsiu jį po savo skranda, gal
kiek apšils.
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Septynios lempos degęjžydų šėtroje.
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Septynis metus Salomonas budayojo bažnyčią,.
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Toli, labai toli, už Austrą- -su vienu vaiku gauna 1 svalijos, Didžiajame vandenyne rą (50 litų) savaitei ir po pu
sę svaro (25 litus) pž kiekyra anglų dominija — Nau.
.
joji Zelandija. Tai, tuf būti.
daugiau. Visos
vienintelė pasauly šalis, kur moterys beturtės, susilauku
socialinis apdraudimas yra sios 60 meti] ir vyrai 65 me
tų gauna po 1 svarą savaitei
pastatytas taip aukštai. Jei
i r nemokamą gydymą ligonišeima turi tik 4 svarus (200
litų) pajamų ^er mėnesį, tai nėse. Kiekvienam bedarbiui
valstybė arba duoda darbo,
už kiekvieną trečią vaiką
ar pašalpą, kuri sudaro apie'
gauna iš iždo po 5 šilingus
pusę jo uždarbio. Užtat čia
(12 lt. 50ct.) savaitei. Našlė
skurdo ir vargo beveik visiš- r
kai nėra. Žinoma, toks visų
aprūpinimas reikalauja gan
aukštų mokesčių valstybei.
Tik Amerikoj imama .aukš-'
DARBUS
lesni mokesčiai. Tačiau gy

J

Septinis kartūs Naamanas mazgojosi Jordano upėje.

Septynios didžiosios nuodėmės.
Septyni Sakramentai. •
Jėzus nuo Kryžiaus mirdamas Septynis žodžius tarė,
prsiikėlimo apsireiškė septynis sykius.

Apreiškimų Knygose randame minint septynias baž

nyčias, septynis liktorius, septynias žvaigždes, septynis

trumpėtus, septynias ligas, septynis perkūnus, septynias

panas, septynis angelus ir septynis galvuotus monsterius.

J.

“VYTAUTO” SPAUSTU VE|
ATLIEKA VISUS SPAUDOS

I

Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikėlius, kryžius, stovylas ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingi] knygų ir-gražių atviručių—
su lietuviškais parašais.

'

“DARBININKO” AGENTŪRA

r

i

menkai teapgyventas. Vie
name-kvadratiniam kilomet
re Naujojoj Zelandijoj gy
vena vos 14 žmoinių.

“Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, pręnumeratas ir parduoda, atskirus “Darbijiinko” numerius.

/

Atidarą Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio Vakaris -iki 9 vai.
. z'

t

&

ventojai per daug nesiskun-.
džia mokesčiais ir visi Gyve
na gan gerai.
Gaila tik. kad pakliūti Į ši- >
tą laimingą šalį labai sunku.
ZelandįeČiąi nieko nenori įsileisti, nors tas kraštas dar

' Vienintelė Katalikų Spaustuvė ir Krautuvė Apylinkėje

<

*• ♦._

.\
'V ■

Antradienio vakarais dežiuruojn J. Tumasoms. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio

vakarais—J. P. Mačiulis, Šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real
Estate” reikalus bei notarinius užliūdymus./

NEPAMIRŠKITE, kad minėtais reikalais — JŪSŲ* LAUKIA

Šv. Kazimiero Seserys at
sišaukė į Amerikos lietuvių
visuomenę, prašydamos au
kų, įsteigimui Rytuose Šv.
Kazimiero Akademijos. Pla
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VYTAUTO SPAUSTUVE
554 GRAND STREET
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'jęelefonuokite: STAgg 2133.
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BROOKLYN, N. Y,

čioji katalikų visuomenė tu-\
i retų paremti.
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Septintoje dienoje žy^tnis įstatymai buvo skaitomi.

nutvilk

I

I

z

tarė: —Aš jį už viską labiausiai myliu ir jį Vaikeliui ati
duosiu. v
— Tiesą kalba vaikas. — tarė senelis. — Tas mažutėlis |
yra gražiausias ir balčiausias i šviso būrio, ir jis tikrai yra I
meilės dovana.
‘įNusiskubino visi į Betlejaus miestelį ir ten, kaip an
gelo buvo apsakyta, rado sayo Karalių—Kūdikėlį prakau
lyje paguldytą. Nebuvo tai karališki rūmai, nežerėjo auk
su. tik gili palaima spindėjo Marijos akyse, tik Juozapo
|
malonus veidas sveikino juos, o šviesa, dangiška šviesa
‘į
siautė Kūdikėlį, prakartyje paguldytą.
5J
Uždengtais veidais puolė visi ant kelių ir garbino Kū H
dikėlį, dėkodami Dievui už Meilės Dovaną, vargstančiam o
pasauliui suteiktą. Vaikas, baltąjį ėriuką prie smarkiai B
plakančios širdies prispaudęs, nedrąsiai prisiartino prie j |
Kūdikėlio ir padėjo savo meiliausią, savo brangiausią mei- y
lės dovaną.
t
ij
O šviesa nuo Kūdikėlio vis plėtėsi ir visus palaimos ;;; ,
bangomis supo.
u
X

\

jaus namelį, rodantį gimusį Kūdikėlį Jėzų. Visi miesto \
gyventojai, juodukai, kurie šiokių dalyki] niekados nebu
vo matę, dideli ir maži, seni ir jauni, -dauguma nekataliSeptintoje dienoje Dievas, baigęs tvėrimo darbą,, il kai, atėjo pažiūrėti to gražaus vaizdelio. Visi, ypatingai
sėjosi.
vaikučiai, klausinėjo manęs* ką tas vaizdelis reiškia? Ka- ,
Septintame mėnesyje po visuotino tvano Nojaus arka da aš jiems papasakojau, kad Čia — giniusis Dievo Sūnus,
iy pasakiau jiems apie pirmą Kalėdų naktį, visi stengėsi
pasiekė žemę.
;-y
.
< ,
kuo arčiaus prieiti pasižiūrėti Dievo ir reikšti Jam savo
Septintoje dienoje po alkos apsistojimo Nojus išlei
pagarbą ir nenorėjo atsitraukti nuo tokios 'malonės vie
do balandį.
”y
telės, taip gražiai išpuoštos.”
°
. Abraomas maldavo Dievo septynis kartus, kad Sodo
- Vos jis užbaigė, pasakoti, suskambėjo bažnyčios varry
mos nedegintu.
e
- pai. pranešdami linksmą naujieną, kad Kalėdų Diena jau
yra atėjusi. Visi trys kunigai, pašokę nud-kėdžių, viens
Jokūbas keliavo septynias dienas į Labaną.
kitą bučiuodami, palinkėjo linksmų ir šventų Kalėdų.
< Septyni metai derliaus ir septyni metai bado apreikšPo to jie atsiskyrė, kad prisiruoštų laikyti šv. Mišias, ir
t i Faraonui sapne,
''A ’
tuo gražiausiu būdu pasveikinti užgimusį Kūdikėlį Jėzų,
J
Septynios riebios kąivės ir septynios liesos.
ir džiaugtis Jame...
, Mykolas T. Jodlia^ Marijonų Kolegija.
Septynios kukumizų pilnos varpos ir septynios tuščios.
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MISTIŠKI SEPTYNI
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Tarp tų visų jų šnekų, vienas iš dviejų mišijonierių
papasakojo, kaip jis buvo praleidęs vienas savo Kalėdas.
— “Tada,” — jis sakė, — “aš buvau Afrikoj, Kongos
krašte, viename mažame miestelyje — Daker, tarp juo
dukų. Kalėdoms atėjus aš atsiminiau, kad tarp savo at
vežtų dalykų turėjau paveikslą, rodantį Kūdikėlį Jėzų,
gulintį lopšelyje. Tuo pažadintas, savo mažame namelyje
— koplyčios mes netm^jom — pataisėm šiokį tokį Betlę-

X

-Žiūrėkite, tas aukso debesis virš mūsų, toks šviesus—negaliu į jį žiūrėti, ” — tarė vienas. Kiti iš baimės užsiden
gė veidus, negalėdami pakelti nežemiškos šviesos.
Daugiaspalvės šviesos skrituliuose pasirodė skaidrus
angelas, kuris tarė: — nesibijokite, nes pranešu jums didį
džiaugsmą, kuris bus visai žmonijai. Šiandien jums gimė
Dovydo mieste. Išganytojas, Kuris yra Atpirkėjas Kris
tus. Ir tai bus jums ženklas — rasite Kūdikėlį vystykluovystykluo
se pratartyje paguldytą. — Viskas nutilo, o mėlynuose
skliautuose pasirodę ųiinios angelu, giedanČiii ir garbinan
čių Dievą Visagalį: ‘‘Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė
žmonėms geros valios!, -Nuaidėjo .giesmių garsas, nyko skaidrioji sviesa, o
žmonės vis džtr klūpojo įsižiūrėję į tolimąjį žvaigždyną.
— “Iš tiknjjų, tai buvo Visagalio pranešimas,” —
tarė senelis, lenkdamas savo baltą galvą. — Mūsų senelių
lauktas ir pranašautas Karalius jau atėjo, skubinkime Jį
pasveikinti.
— Bet angelas sake, kad Kūdikėlis suvyniotas vystyk
lėliuose ir prakartėly paguldytas. - Ar gi nekeista: Kara
lius atėjo į taip menką vietą? — klasinėjo vaikas.
— Gal būt ii’ keista, atsakė senelis, — bet mes'žinome,
kad J is tikrai yra meilės dovana nuo Dievo. — Jo vieninte
lis Sūnus mums pažadėtas prieš daugelį metų.
— Tėtuši, — sušnabždėjo vaikas. — o kokią meilės dova
ną mes nunešime Karaliui ?
— Dovana privalo būti brangiausias daiktas, kokį tik
turime, tai* ką labiausia mylime, — atsakė senelis.
—- Bet mes neturime aukso, nei brangiųjų akmenų,
tinkamų Karaliui, — tarė vienas. Tai ką gi mes nunešime
Kūdikiui?
.
— Aš žinau, — prabilo vaikas, nušvitusiu'veideliu, ir.
žiūrėdamas į baltąjį ėriuką, kurį dar tebelaikė rankose,

r

In excelsis Deo?
Taiką atnešė.

/

Sukilo saigai, išsigando; klausia viens kito, kas gi iš
riko, kodėl taip neramiai grūmėsi avys, iš kur ta nematyta
neregėta šviesa, ar žvaigždė nusileido, ar kas kita įvyko?
O šviesa vis artinosi.

w*
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bažnyčių var]>ai paskelbs atėjusią Kalėdų Dieną.

T.

Nesuprantama gili tyla skleidė savo* sparnus. Nejau
ku pasidarė vaikui, kaži kodėl viskas taip keistai atrodė.
Staiga jis pamatė skaidrią šviesą, padangėmis besklindančią. Ar gi jis miega ir sapnuoja ? Patrynė akis, ne: arčiau
ir arčiau prie žemės artinosi laumės varsos šviesa.
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— Bet žiūrėki, tėtuši, į šitą mažutėlį, tai mažiausias iš
visos kaimenės,' koks jis baltas ir4 gražutis I —- nenorėčiau,
kad jis sušaltų.
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— “>Senai bematėme tokį speigą, bet išliks jie, didžio
sios avj-s sušildys juos, — atsakė tėvas.
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— ‘‘Mūsų ėriukai nukentės nuo šalčio,” — prašneko'
nuo Šalčio drebąs jaunas vaikinas—-sargas.
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Viename miestelyje, mažoj klebonijoj, buvo susirin
kę trys kunigai Kalėdų šventę praleisti. Vienas buvo tos ..
parapijėlės klebonas, gi kitj du
atvykę misijonieriu.
Gloria in excelsis!
- Pavalgę Kūčios vakarienę ir atsisėdę kėdėse aplink.de
Gieda Angelai;
gančią ir liepsnojančią ugnį, linksmoje nuotaikoje šneku
In excelsis Deo!
čiavosi.
'
.; :
:
•A
Skamba taip šventai,
Kambarys,, kuriame jie sėdėjo, buvo nedidelis, gra
.v ■
* < .
žiai, nors nebrangiai, išpuoštas. Ugnele skleidė savo, šilu
\ Gloria in escelsish
mą per visą kambarį.
»
■
Mes giedokime,.
Visi trys jau buvo pergyvenę daug ir sunkių kovų
In excelsis Deo!
Kristaus vynyne. Visi jau buvo pamatę daugiau negu f
Garbe duokime.
keturias dešimtis vasarų ir žiemų ir vieno — klebono — '
plaukai jau beveik visi balti*būvo.
‘
Gloria in eycelsis!
f
'Dabar jie šnekučiavos, laukdami vidurnakties, kada
Kristus užgimė.

Ypač tą atjautė kaimeaiė ir jos sargai plikuose Judėjos
kalnuose.. Per ištisą dieną staugęs ir blaškęs vėjas lig ap
rimo, paniūrės dangaus skliautas išsiblaivė ir miliardai
žvaigždžių sužibo melsvoje padangėje, tik speigas neatlyž^ta,.rik dar skaudžiau spaudžia visa, kas gyva.
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GLORIA
IN
EXCELSIS .

Netikėtai užėjo šalta žiema, ledo pančiais surakino že
mę ir vargino visus žmones.
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