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.maldomis aš esu, ten pas jus kartu suit 
T-n-iSm-.g visai,o šiandien jungiamės s tų,
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.Mamyte. Ir manyje ši an-
■

Praminga‘petelis-

'4
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S V E I K I SZ U LA. Ii. K ' J
kA L E D U

Rarotų giesme

Rasokit,.-dangūs, ir išlykit Atpirkėja 
Raudoki, žeme, sielvarto rauda.-,,. ivš 
Šąukei;-Jl lūpom pranašų - J:IS ■ neatėjo, 

' '.Šaukei 'burnųjimaiš- ir skundais,. Ir• malda.
Rasok i t,’-•dangūs? - puolam '-'trokštam - mirštam

’ - Sukepo' mūsų širdys, kaip sausu žolė, |
Tik Tu per 'potvynius-’gali išvesti mus. Kristau, 
Tik Tų sausroj pagydyt mus gali., ę..'..;

■Tik Tu., U .mūsų klaikių naktį' žengus,■ 
Išvesi mus is-'ūkanų,- karų, ' • "I 
Pakelsi skliautai mirštančios padangės, .

’ žvaigždes-.nauju'papuoši; sidabru.i '
'Rasokįt, dangūs, nuodėmų nuplaukit,-1 jL
■Rasokitį .’.dangūs,' .-teatgis širdis,
To. amži.u upės pasikėlęs šriautas : ’ -

•Mus neš 'T.’avan. krantanį kaip; Nemunas-.Žydi s.
ų - , ; (B.Brazdžionis)

KALĖDINIS LAI SKA3 ' MAMAI U TENAI.-. >..:'A ,
‘ "i" < - \ . ■ * . * • -

MAMA,užlango.L skęsta’ sodas;baltų baltutėlių sidabro
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JT/ : t r ' -* . ... ?- ' . ’ . • . - -
MAMA,užlangoL skęsta' sodas:-baltu; baltutėlių sidabro snai

gių juroj e . Kūčios’.Parimus ..prie mirgančios mažos eglutes.
■ mano mintys šindien sugryšta pas Tave- ~ T” -

' .dien prisiminimuose praskrieja balt a,gaivalipg;a, kaip pavasar 
: ’-...žiedai -kudikystd Tavo Mamyte, prieglobstyje;“ „ . . ?

kšm ir purienom piemenuko' dienos,stabteli akyse momentui pir-
- moj-idiėna mokykloje,pirmoji § v. Komunija. . ^Šiandien su. sopan
čia širdim man prisimena žodžiai:„Motinos ranka tik tada te—

. pjuntama,kai -likimas išskiria jųiS gyvųjų tarpo** Šiandien tik
• pjutau,kąd gal mes kartais ir per mažai tevertindavote. Tavo 
pūslėtąją rankų ir žodi.Ir šVirpa nejaukiai š.irąis pagayojus 
kad Tavo .'nusidirbusias 'rankas dabar gal retežiai spaudžia. . . 
o.gal jau Tavo žilų galvų dengia .-Sibiro .sniegynai... ir uz tal
kam pagimdei ir užauginai. Lietuvai sūnų. ..Bet ne,nėj. Stai.iių 

-'dabar’ dar matau Tavo meilias akis įsmeigtas ų mane,ir motinisę 
ka Tavo ž.odų girdžiu- man kalbant ų širdies gelmes.

Prisimenu,kai Kūčių yaką.rų^sšs.davom visi kartu prie, stalo ir 
kai po maldų,palaimimus šeimos galvai_plotkelė,duodavai visiems 
laužti iš ^ilds. Žinau.,šidnalen apie Kuolų st'lų gal neviena bus 

, .tuščia lekst.d. Aš .jaučiu.kad-Tu šų vakarą, sėdėdama už užšalusio 
Mosėdi ir meldies uz . visus .neesančius namuose.Bet mamyte,ši 

šventų’vakarų mintimis ir " ■’; • 1
/visais.Mamyte, mes greit grųšims 

Tavim širdimi ir malda. . . .
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GARBS DIEVUI AUKŠTYBĖSE'IR 'RAMYBĖ GERO'Š : 7;-• -'• 
VALIOS ŽMON&I4SĮ’ " • /. -i-ž

Št-.i Jau devyniblįką.šimtą metą,. kąiį>:'ia s' ;meta-i. prabyla 
varpai nešdami pasauliui džiaugsi&ą,. ir taiką. \ A .

Skambėdavo šių rytą visais tėviškės kloniais Kaiądii var
pai aidedami iki tolimiausią kaimo bakūžių, Skamba ir šian
dien „tik supami tūkstančių kankintą rankų,skamba.garsiai 
kaip’kad niekuomet,šaukdami visam pasauliui - meiles i± tai
kos! <•

Skamba-mūsą ausyse.šiandien musių miesteliu ir sodžių, var
pai,kuriuose dar pries keletą:metą gyvenome,ir dar kaip 
šiandien matome, kaip per girgždanti., sidabriną, menulio ap
šviestą sniegą, skuba kay gyvas šįx didi ją Rytą rarotų.

Kas "gi "tad yra ši didįiįoj? šventė,.kad'vaikai dienas skai- 
šiuojakafla bus Kūdikėlio .gimimo■ .šveątė, jaunimas Jo ieško, 
o senesnieji laiko sau didžiausia „garbe nusilenkti prie A Jį? 
Jo garbei žibės visame pasauly’tūkštanciai gr gi ausiu, eglučių, 
o Kulędu senis atneš dovaną^ -Žmoni ja '"ims skaičiuoti metus 
nu2 Jo'ir "po Jo, Jo vardu pąpaūlis prisipildys gražiausią 
bažnyčių, o danguj® ant Betliejaus pasirodys naujas žvaigžde, 
kufrl atvės karaliųs-ir.-išmin.ęius Jo pagarbinti.

Kas gi yra šis mažytis;gimąs Betliejaus prakartėleje? 
Tai' Kris tušą Dievas -į pasauliui taikos ir ramybės atnešė jas! 
Bet taikos įr ramybės laidas, yrą mūsą gerp valia, paremta 

."•/'darbais ir .veįksmaisl .O, k.aįp šiandien mums ir visam pasau
liui trūksta taigos ir- ramybės.Kaip, mes visi reikalingi Ramy
bės ir taūko-s geroje valioje po tiek klajojimą, vargo-'-ir Žiau
rumą. '■ ■'■■■

Tačiau Kūdikėlio gimimas ners tik • džiaugsmo ir pasil'inks- 
minimą.šventė... Tai mysterija ir gyvenimas. Tai šviesa, kuri 
nušviečia iki'šielo.s- gelmių mūsą valią. Ji .kelis tautas, šei- 
ias. pavienius' asmenis naujam gyvenimui - .gyvenimui Kristuje, 
atsėit taikoj įr ramybėj .Be geros valios mes matome kur eina 
pasaulis, mes matome.pri® ko veda žmogą atmetusi Kristą, ku- 

". ris yra meilė ir.'taika, .. i • ..
Kristaus.gimimas mus įpareigoja pabustąatyerti savo šir

dis meilei ir taikai ir kaip" Šv; Pbvilas sakonumesti tam- 
sybią šarvus .(nuodėmė) įr apsivilkti švies.ps rūbais?

Tegu kiekviename iš mūsą asmeniškai gimsta sielose ši ry
tą Kristus. Jei kas slėgįą širdį,tegu išpžintis išsklaido 
ŠI nerimą,kad gulėtume visi katu, su begaliniu džiaugsmu ir 

‘tyra sąžine pasveikinti Tą,kuris atėjo muš pradžiuginti, su- 
i teikti sielai šviesos ir ramybės., ;; .

Bet matydami tiek pikto ar galime dar kalbėti, apie ger% 
valią.? .

Taip. Pirmiausiai turi triumt’ūbti pasaulyje Dievo valia, 
o. tada pasireikš ir visuose Žmonėse kaip ramybės sąlygą. 
Kaip prieš.du tūkstančiu-mętą-žmonija skendėjo irgi varge 
ašarose., skriaudose'ir ją balsai ėmė. ęauktis dangaus: „Raso
ki te, dangūs, lykite debesys! teprasiyerįa Žemė > isdaigina 
mums.: išganyto jaj? Ir dangus "i sgirčtc* Betliejuj e gimė Išganytojas.
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Angelai giedojo Jam hymnus: »>Garbė Dievui auštybėse ir ra

mybė geros valios žmonėms žemėje!«
Taip pat ir mes kartojame kas metai ta. pačia, giesmę prisi

mindami šia, didelę Jėzaus Kristaus Žmogumi tapimo šventę, 
šia Išganytojo atsiuntimo,džiaugsmo ir . ramybės šventę.

'irr kai mūsų ir visos žmonijos žvilgsniai nukryps i dangų, 
kai muštų geros valios šaltinis bus dieviškoji valia, tada tik 
pasaulis išvys taiką ir ramybę. Tada ir mes grįšime atgal 
prie sidabrinės putojančios Batijos jūros.prie sesučių ap-. 
dainuotu Šventosios krantu, i senąja Gedimino pilį; tada vėl 
grįšime į savo sodybas, kur vėl gržujį šarmota žiemos.rytą 
bažnyčių varpai šauks rarotu-Kristaus 'gimimo- 'džiugesio ir 
taikos šventei. ' .:-

KA, MUMS PRIMENA , KŪČIOS ?

Pag-al mūsų seną paprotį,mes KūčiĄį vakarą.- dengite stla ba~'../s 
ta staltiesei!) dedame šieno- ant ir po stalu. Ką tai reiAki?/, 
Kūčių, stalas primena mums - Kristaus gimimą, prakartėlėje, /i;?y 
kur/buvo taip pat ir gyvulėliu, ii) kur Marija' paguldė suvystyta 
Kūdikėli. . '"J ‘
'Kūčios primena taip pat - Eucharistiją,kadangi pradedame 

Kūčias plotkeliu, laužymu. Plotkėlėš nėra Sakramentas, nes 
nėra pakonsekrudtas, bet ji tik primena konsekruota. Ostiją, 
Kristų, paslėpta,’ Eucharistijoje. Jei šienas primena tvarteli 
ir prakartėlę, staltiese vystyklus, tai plotkelė simbolizuoja 
Euęharistinį Kristų.

Kūčios primena taip pat paskutinę Viešpaties vakariene, 
kur Išganytojas, kartu būdamas su savo apaštalais padarė ta, 
didįjį stebuklą - įsteigė Sv. Sakramenta,.

Didelė meile, žmonėms padažė gimdamas žmogumi, da.r didesnę 
nerdamas' už mus ant k ryži ausį) et didžiausia, meilę Jisjaro 
dd pasilikdamas su mumis Šv, Sakramente.

Jau iš senu laiku krikščiony s šią;,Kristus meilę suprato ir 
švęsdavo. ž“‘°^iškumo' ir broliškos.meilės šventu vad. Agapė. 
Čia susieidavo ir turtingi ii? vargšai- ir ši šventė išlygin
davo bent dalinai- visus socialinius skirtumus-.

Kūčios primena: ir mums- kad tik darbais ir veiksmais re
alizuota meile galima išspręsti visas gyvenimo sunkenybes. 
Kūčios primena, kad gyvenimas tėra tiek gražus ir vertingas, 
kiek , jame yra Dievo ir artimo meilės.

■ ■■ Taigi nesudarkyk-i.me šios gražios prasmės su svaigiaisiais 
gėrimais ir kitais •pasilinksminimai-s šįvakarą'Ir per visas 
Kalėdą šventes. Tebūna šios Šventes seimoje'gilaus krikščio
niško džiaugsme šventė!!! ' -.r ' ■
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KALkDUs VARPAI

sesuo gera, tku.r jūs, draugai likimo 
Į vakarus ar šaltą Cšiaure nunešti? • 
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo. 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

. Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės 
Pražydo Jėzaus šventei, kloniuos ir kalnuos, 

. Kažkur, prie židinio susėdus šeimai, bėglio :- 
: Apie kūcias maiua dukrelei taip niūniuos:

’ — »Mū su'par api j os bažnyčios prakarteles, •
■ Kur gimė' I?ristus,iįu8mažyte,nežinai...

Ten nuo altoriaus krito rožės Teresėlės?..
0 Šia aplinkui - sniegas,uolos ir kailiai... » - 

Ir atminty atgis Berneliu^ šventoė Mišios, 
15 kaip žarijos? yišps ^.žvaigždės atsigaus,
I r, š i rdy j.e, t ar y tum <tė vi šk ėn su g r y žu s,

■ Varpai ■'ir'- giesmes1 ir ■ vargautų:'maldo'ė gaus. 
Tik nearei s:.: sesuonėi-;-jie, draugai, likimo 
Bangos’ į nežinią; bedugne nunešti,'.'■
Tik nenutils varpaiA.Dangaus 'Taikos gimimo, 
Tik bėgs pavasariu žiemos takai balti...

(B.Brazdžionis)

i.&is.erprasidėdavo ii? didžioji^lėmimo valanda.

nors

;i . . ...KALĖDŲ PAPROČIAI
.> :• ą • 4. ”■ • - ■ ». . . ... •. ■.

.’-gąąg.. GAIDYS '.PASAKYS KURT PIRMOJI IŠTEKESSSa.

.-Artėjant .pusiaunakčiui bekueiaujani' 'ir,betekant pasakas, 
kada gyvuliai ima kalbėti ii? pranašauti žmonėms laime/ar ne- 
IfeiSerprasidėdavo ii? didžioji lėmimo valanda. •.

Šeimos nariai žiūrėdavo- i šešėlius sienose, ir,neradę. kieno 
šešėlio nuliūsdavo-ta's šeimos- narys kitais•matais kueias 

5' ją.Ur vėle ... tevalgys .Kiti traukdavo- iš po* stltieses - sieną. ir kas 
t',, .ilgiausi ištraukdavęs, sakydavo, ilgiausiai gyvensiąs. / ;

0 mergaitės bėgdavo pasiklausyti 'kurioj pusoj. suneš lojaris 
tpą; piršliu sul auksinei os .Jaunimas gri-e-bdavo. nesti malkas;.ir 

• skaičiuoti ?j ei pora- naujas' gyvenimas ;lieka-įr, kįi?us. metus 
,ant ruginiu/šiaudą«atseit netekėjusi ,neveaes kūqiią.,suLauks.

■. Galiausiai s jaunimas..! štraukęs . gaidą, imdavo matuoti nuo -stalo 
‘■’d'uruj-li-nk ir žiūrėdavo . kuo duris iš’i'eks : galya-mergąi.pė. ištekės
o vyras ves ar Iškeliaus. Tas .pats gaidys turėdavo-lesti'ir 
-TkūčiajJir pasakyti,kurie'grądaį:.bus brangūs ir kurie Javai 

•kitąjs •metais-.derės. .2-:.. -.-i';ii
■■'■'•Bė'rnėfitųiiišicsė valkai su- švilpynėmrir ./begalės, dar ' - • 
kilių^ gržiią papročiu ! i.1: ■ ' ■...• ■ ?•.• j...

Ei vaikaij girdit:TARMAZOOO^ 
VAIKAI TARMAZOOOy*»atšūkaloja Jau 

Kalėdų s.enįslii • -- ■ w.

J.L.Jūsų Bičiulis 
7" 1950 Kalėdos,Malinęs,Belgija
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