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Sveikiname «Músu Lietuvos» Skaitytojus, Bendradarbius, 
Rėmėjus Kalėdų šventėse.

Kaip atsirado ir po pasauli paplito 
gražiausia Kalėdų giesmė

Tai buvo 1818 metais gruod 
žio mėn. 2 dieną Jau buvo 
naktis. Austrijos Tirolio baž 
nytkaimio Hallein ir apylin
kės gyventojai visais kalnų 
keliais ir takeliais skubėjo j 
bažnyčią, į Piemenėlių šv. 
Mišias. Kiek akis užriiaiė, vb 
sjr spindėjo mirgančios šrie 
sos. Atrodė tartum būtų Kalė 
dų medelis, su šimtais užde g 
tų žvakelių.

Jaunas vietos kunigas Juo
zas Mohr nesigėrėjo neprastu 
reginiu. - įsikniaubęs į Šv. 
Raštą jis skaitė ir mąstė Vi
ešpaties užgimimo istorų^: 
Nakties ramybėje piemenims 
pasirodė Viešpaties augeldš 
ir tarė:...«šiandien jums gimė 
Dovido mieste Išganytojas»!.. 
Kunigas Juozas Mohr ruošė 
gavo Kalėdų pamokslą^ ....

Staiga kažkas pradėjo bels 
ti j jo namelio duris. Duryse 
pasirodė senos kaimietės vai
das: ant aukščiausio vpartpi- 
jos kalno gyvenančio a n gi i a 
kasio šeimoje gimė sūnelis. 
Jie prašyte prašo kunigą pa
krikštyti ir palaiminti- jų bau 
jagimį. ‘ . -

Kunigas nutraukė savo skai 
tymą ir nuvyko pas yafgšę 
šeimą. Jis rado vąręingkme 
namelyje besišypsančią mote 
riškę ir ant jos rankų mažą 
kūdikėlį. Kunigas iįąr jaus- 
mingiau prisiminė Viešpaties 
gimimą. Grįžo į bažnyčią pa 
rapijiečiams atlaikė šv Miši 
as ir sujaudintas iki širdies 
gelmių kalbėjo apie Kūdikėlį 
Jėzų. Po pamaldų grižo į 
kleboniją ir, kažkokio nepa 
prasto įkvėpimo stumiamas 
pradėjo rašyti, ką tai savo 
širdyje jautė Aušrai brėkš 
tant jau buvo gatava papras 
tų, bet už širdies tveriančių, 
žodžių ir minčių poema. 
Tą pačią Kalėdų dieną kuni 
gas ją parodė vietos moky
klos mokyklos mokytojui, ku 
ris drauge ėjo ir vargouinko 
pareigas. Šis parašė meliodi 
ją. Taip gimė gražiausia Ka 
ledų giesmė «Tyli naktis (Stil 
le Nacht. Noite Feliz, Silent 
Night)

Jiedu abu tuščioje bažny
čioje giedojo tą giesmę Ka
dangi vargonai neveikė, tai 
vargonininkas Pranciškus Ksa 
veras Gruberis giedojimui pri 
tarė gitara Atsiktinai pro ša 
1 j einantieji išgirdo šią naują 
giesmę ir susižavėję klausėsi. 
Kokui graži toji giesmė! Ir 
tain pradėjo «Tyli naktis» kai 
bėti j žmonių širdis.
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Bet kaip ji nanlitp po platųjį 
pasauli? Buvo taip.

Tirolietis Strasseris turėjo 
keturis vaikus, kurie dėl sa
vo balso gražumo buvo išgar 
sėję plačioji apylinkėje. Kas 
juos giedant girdėjo, susiža

vėję tvirtino: «Tai ne vaikų 
tai lakštingalų balsai!» 
Strasseris gamino pirštines ir 
kasmet jas veždavo į Leipci
gą, kur galėjo parduo 
ti už gerą kainą mugėje MÚ 
gės metu Strasserio vaikai 
dainavo Tirolio dainas ir nau 
jąją Kalėdų giesmę «Tyli 
Naktis»

Vieną kartą jų dainavimo 
klausėsi jau senyvas ponas. 
Dainavimas jam patiko. Pasi
sakė esąs Saksonijos karalys 
tės muzikos institutų genera
linis direktorius Pohlenz ir 
jiems davė bilietus į Leipci
go muzikos koncertą Stras- 
seriakai labai džiaugėsi Bet 
teatre, tarp puikiai pasirėdžiu 
siu diduomenės ponių ir po 
nų jie pasijuto nejaukiai. Dar 
gerai, kad jų vieta buvo nuo 
šaliausiame teatro kampelyje 
Koncertas baigėsi. Ir štai at
sitiko ko vaikai visai nelaukė. 
Maestro Pohlenz paprašė ty
los ir publikai pranešė, kad 
teatre randasi vaikai, kurie 
turi nepaprasto grožio balsus.

Galbūt pavyktų juos pri
kalbinti, kad padainuotų kai 
kurias savo gražias Tirolio 
dainas. Karalius ir karalienė 
tuo metu taip pat buvo tea
tre.

Strasserfukai apmirė iš bai 
mės! Publika pradėjo jiems 
ploti, prašydama padainuoti.

Mažoji Strasserytė Amalia 
šnibždėjo savo broliams: «Už
simerkime, įsivaizduokime, 
kad esame namuose ir pa
dainuokime».

Pirmiausia giedojo «.Tyli 
naktis» paskui visas kitas 
dainas, kurias tik mokėjo Ir 
ant galo dar kartą pakartojo 
giesmę. Teatre viešpatavo ty 
la.Paskui pasigirdo entuziasliš 
kas «bis». Ant scenos pasiro 
dė karininkas ir pranešė, kad 
karalius ir karalienė nori su 
jais kalbėti.

«Jūs dainavote labai gra
žiai, tarė karalius vaikams. 
Mes niekad negirdėjome tos 
Kalėdų giesmės. Kur jus ją 
išmokote?»

«Tai yra Tirolio giesmė. 
Jūsų Karališkoji Didybe», at 
sakė vienas Strasseriukas.

«Norėčiau, kad jus Kalėdų 
naktį atvyktumėte j karališ
kuosius rūmus, tarė karalie 
nė, «giesmę pagiedotumėte 
nrincams Esu tikra, kad la
bai jiems patiks»

Tain ir įvyko .1832 m., Ka 
ledu naktį Štrasseriukai «Ty 
Ii Naktys» giedojo karališko 
je koplyčioje.

Nuo to laiko «Tyli naktis» 
pradėjo savo kelionę po visą 
pasaulį Gimusi kataliko ku 
nigo ir vargoninko širdyje, 
savo nepaprastu grožiu, šir
dingumu ir jausmingumu, ji 
rado ir randa kelią į visų ki 
tų krikščionių širdis.

Pries komunistinis judėji
mas Rusijoj stiprėja

Pirmesnius pranešimus a- 
pie prieškomunistinį judėjimą 
Rusijoje patvirtina vėlesni 
pranešimai. Štai vėl užsienio 
žinių agentūros ir spauda pra 
nešė, kad skersai ir išilgai 
visą Rusija eina streikų ir 
nepasitenkinimo. komunistine 
tvarka, banga,

Sulig turimų žinių streikai

Kas šiandien tos giesmės 
nežin<? Jos autoriai ilsisi 
Dięvuje jau seniai Bet ju su 
kultoji giesmė vis tebekelia 
milijonų širdis Kalėdų naktį 

Dievą!
Z L 

Už A.A. JADVYGĄ PETRONIENĘ, mirusią 1950 m. 
šventos mišios bus atlaikytos per Kalėdas 12 vai. 
šv Genovaitės bažnyčioje, Rio de Janeiro. Ir an
tros, ta pat intencija pirmą Kalėdų dieną, 7 vai. V. 
Zelinoje São Paulo.

Pranešu savo prieteliams ir pažįstamiems kvies
damas dalyvauti šiame krikščioniškame patarnavi
me ir iš anksto dėkoju. Nuliūdęs sūnus

Vytautas Petronis

Už A.A. AN TANĄ RADZEVlClU, mirusį Montevideo 
mieste. 30 tos dienos sukakties šv. mišios bus atlaikytos 
sekmadienį, gruodžio men. 23 d., 9 vai, šv. Genovaitės 
bažnyčioje, Rio de Janeiro. Pranešame visiems prie
teliams ir pažįstamiems kviesdamas dalyvauti šiame 
krikščioniškame patarnavime ir iš anksto dėkojame.

Nuliūdęs brolis ir brolienė
Emilija ir Vaclovas Radzevičiai

ir prieš esamą tvarką nu
kreipti darbininkų susirinki 
mai įvyko Dono rajone, Ura
le ir pačioje Maskvoje.

Maskvos, Revelo ir Vilniaus 
universitetu studentai sušauk 
tuose susirinkimuose pareiš
kė savo nepasitenkinimą esa
ma tvarka. Pats Rusijos už
sienio reikalų ministeris Di
mitri Cepilov buvo nušvilp
tas Maskvos universiteto stu
dentų susirinkime, kada mė
gino kalbėti pasmerkdamas 
priešrevoliucinį judėjimą Ki 
ti komunistų vadai buvo nuš 
vilpti Ir aprėkti; Estijoje ir 
Lietuvoje Ekatarina Fntse- 
va. politbiuro narė, išeidama 
iš «Kaganovič«aus:> fabriko 
Maskvoje, turėjo biiti polici 
jos apsupta, Ji daroininkų su 
sirinkime kalbėjo apie atly
ginimą. Darbininkas Maskvo

je per mėnesį uždirba apie 
1200 rublių. Kai vienas iš dar 
bininkų viešai pranešė, kad 
kalbėtoja mėnesiui gauna 20 
tūkstančių rublių, darbinin
kai pradėjo šaukti ir trukšma 
uti, kalbėtoja nebaigusi kai 
bos buvo policijos išlydėta.-

Panašūs protestai jau bu
vo pareiškę kaikuriose Rytų 
Vokietijos vietose, kaip Leip 
cige, Drezdene ir kitur.

Kaip aiškina Maskva

Čia suminėtų ir neminėtų 
faktų Maskva jtu neslepia, 
nes žino, kad laisvas pašau 
1>6 anksčiau ar vėliau įvy 
kius sužino. Šitų viešo nepa 
sitenkinimo ir demonstracijų 
priežastis nurodo, kad tai y 
ra amer konų agentų darbas. 
Tai labai lengva* pasiteisini 
mas Jei tik kas nors Rusi
joj negerai, vis kalti ameri 
konų agentai. Pozuaniaus dar 
bininkų streiką, anot komu 
nistų suorganizavo ameriko 
nai: tą pat jie padarė Vengri 
joje, o dabar sukėlė prieš 
valdžią Sovietų Rusijos uni 
versitetų studentiją ir darbi 
ninku klasę Iš rusų aiškini 
mo išeina, kad amerikonai 
labai gerai moka paruošti a 
gitatorius Geriau negu Mask 
voje. Kremlius galėtų pasiųs 
ti kokį šimtą, kitą pasispecia 
lizuoti špionažo darbe Ame 
riko n.

Bendra Rusijos gyvenimo 
stebėtojų nuomonė yra ta. 
kad nepasitenkinimo bangos, 
liaudyje ir studentijoje, nepa 
vyks užslopinti. Diena iš die 
nos naujas, kaip jį komunis 
tai vadina, priešrevoliucinis 
judėjimas auga. Tai ryškus 
ženklas komunistinės sant 
varkos griuvimo pradžios.

Vengrijoje siaučia teroras

Vengrijoje dienos liūdnos. 
Sovietų Armija patrankomis 
ir tankais atstatė krašte dik 
tatūrą, prieš kurią-Vengrijos 
tauta išėjo kovoti partiz<*ni 
niu karu. Darbininkų didžiu 
lės masės dar tebestreikuoja. 
Iš kitos pusės krašte vykdo 
mi masiniai areštai, veikia ka 
ro lauko teismai. Tauta per 
gyvena lig šiol negirdėtas sa 
vo istorijoje tragiškiausias 
dienas.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito gavo kvietimą iš Ameri 
kos prezidento apsilankyti 
Amerikoje.

— Lenkijon atvyko Jugos
lavijos komunistų partijos de 
legacija.

— Kipro sala gavo iš an
glų. nors ir nepilną autono
miją. Krašto apsaugos ir fi 
nansiniai reikalai dar pasi
liks anglų žinioje.
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MASONAI
Atsidūrę Amerikos kpntinen 

te ir kituose užjūriuose, labai 
dažnai girdime žodį «maso
nas (žodis «mason» lietuviš
kai reiškia mūrininkas, maso 
nary - múrininkysté, freeroa 
sonary - laisvieji mūrininkai 
• kaip dabar toji organizacija 
vadinama) Pastebime keisto
mis uniformomis ir ženklais 
paraduojančius žmonės, mato 
me pastatus užrašu «Masonic 
Hall» ar stebime neįprastos 
architektūros pastatus maso
nų šventyklų. Įdomu, kada 
ir iš kur atsirado?

Pradžia tos organizacijos 
yra įvairiai nusakoma. Tei
giama, kad masonijos princi
pų daigai jau randami moks- 
lininko-matematiko Pytagoro 
moksle, t.y. matomos ir nema 
tomos visatos griežtame tiks
lingume. Esą masonijos min 
tis kilo mūrininkams stačiu
siems karaliaus Saliamono 
šventyklą, nes mūrininkystė 
reikalauja stropaus tikslingu
mo darbe. Tos šventyklos 
mūro sienose rasti Įvairūs 
masonijos ženklai. Kaikurios 
enciklopedijios masoni.ią ąpta 
ria kaip sen ausią ir didžiau
sią slaptą brolišką organizaci 
ją pasaulyj-e. Tariama, kad 
savo pradžią masnnija išveda 
iš seniausių laikų, tačiau jos 
kilmė nėra tikrai nustatyta ir 
žinoma. Masonijos kitimas vy 
ko visais amžiais iki 19 š. vi 
dūrio, kai ji jgavo pastovės 
nes formas Šiuo metu maso 
nija yra kultas su slaptais rf 

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
Siunčiame įvairi .usias medžiagas, avalynę, megstinius 

ir vaistus j Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos Brazilijos Anglijos siunčiami per 
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC, kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!

Siuntiniai pasiekia Lietuva per 6 8 savaites! 
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!

Kreipkitės bet kurio metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo. 698, 
Penha, São Paulo.

Aleksandras Boguslauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14. Vila Zelina 

Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

tualiais. Tik 18 š. vydury, jsi 
kūrimą Anglijos ir Škotijos 
Grand Ložių, masonija ima 
laikyti savo pradžia. Sakoma 
kad masonai, yra tik dirban
tieji mūrininkai. Bet nors na 
mų statymo terminas vartoja 
mas, jie turi savo ritualą ir 
nariais daugiausia yra ne pap 
rasti žmonės, bet biznieriai 
politikai, pasiturintieji ir kai- 
kurie mokslo žmonės.

Savo forma masonija įgavo 
vid amžiais - kryžiaus karų 
laikais. Tuoj karo metu išau 
go taip vadinamas templiečių 
ordinas kovai su netikėliais 
- pagonimis. Tojo ordeno mis 
tras (Master of the Order) 
Jacques de Molay su riteri
ais rengėsi vykti į Rytus ginti 
skriaudžiamų krikščioniu, tač 
iau 1308 m. popiežius Klemen 
sas V ir, Prancūzijos karalius 
Pilypas uždraudė ordenui ten 
vykti, o pats de Molay tapo 
atšauktas į Prancūziją, apkąi 
tintas praktikavęs slaptą ri 
tualą ir su kitais bendrininkais 
tapo nubaustas mirtimi 1314 
m Pats gi ordenas, popiežių- 
bule 1312 m tapo paleistas 
To ordeno daugelis narių p; 
bėgo Portugalijon, dalis An 
glijon ir Skotijon.

Naujaisiais laikais masonija 
savo principus aptaria šiaip; 
pirmasis žmonijos tėvas Ado
mas, sutvertas pagal Dievo 
paveikslą — to Didžiojo Ar
chitekto, turėjo laisvas pažiū 
ras Į žmogaus santykj su gam 
ta. Dievas (esybė) yra tik

Kotryna Grigaitytė

KÜCIU DUONA
Kai Kūčių duona laušim 
Mums ašaros byrės.
Ir skausmas neataušęs 
Skros ilgesio marias. 
Pabirom, kaip karoliai 
Po svetimas žemes 
Ir jieškom ligi šiolei 
Tik vieno kelio mes. 
Nušvies iš pakartėlės 
Ji žvaigžde tolima, 
Padvelks į širdį vėliai 
Namelių šilima.
Juk Tu užgimęs kūtėj, 
Benamis, kaip ir mes. 
Sužerki mus rieškutėm 
Į Tėvo kišenes.
Tegul iš mus ne vienas 
Pasauly nepaklys. 
Kol kruvinas blakstienas 
Pakels gimta šalis.

didžiausias architektas, kuris 
yra pradininkas to visatos 
mechanizmo tikslingumo. Tas 
tikslingumas yra ir turi būti 
ne tik materialiniame, bet ir 
dvasiniame gyvenime (žiūr, 
ištrauką iš masonijos konsti
tucijos išleistos 1723 m Lon 
do..e, 7 psl). Jų pačių teigi
mu, masonijos yra «filosofinė 
ir filantropinė draugija, tiks
lu įgyvendinti pagalbą žmoni 
jai ir laimę savo «broliams» 
- mūrininkas - masonerijos 
nariams. Už tai į masonus ne 
kiekvienas gali įstoti ir ne 
kiekvienas priimamas Pats 
priėmimas daromas su ritua 
linėmis iškilmėmis Viskas at 
liekama slaptai «Brolių» tar
pe vienybė ir slaptumas, bei 
paklusnumas yra pirmoj eilėj 
Todėl masonas pirmoj eilėj 
turi padėti masonui, o ne ki 
tam Masonas turi būti pirmai, 
jančioj vietoj ir užimti vado 
vaujančius postus, kad naudo 
damasis savo padėtim galėtų 
padėti savo «broliams» ir įgy 
vendinti masonijos principus. 

Masonas pasiduoda tik mora
linei dogmai ir neina prieš 
valdžią. Žinoma, tos morali 
nės dogmos supratimas yra 
toks, kokį masonija nustato 
(Masonų konstitucijos ištrauka 
1723 m. by James Anderson).

Masonai krikščionybę pripa 
žįsta tik kaip istorinį faktą, 
atmeta bet kokią krikščiony 
bės dieviškąją kilmę. Krikš 
čionybė kalba apie žmogaus 
laisvę, apie sielų lygybę prieš 
Dievą ir mistinę brolybę, gi 
masonija — apie politinę lais 
ve ir draugystę tarp visų ra 
šių Katalikybė išpažįsta as 
meninį Dievą, masonai garbi 
na ir išpažįsta - mistinį lo
gišką Principą. Didysis archi 
tektas (masonų dievas) yra pa 
prasta idėja — žmogus min 
ties įrankis, reikalingas moks 
lo darbui ir žmonijos pažan
gai. Masonų veikla reiškiasi: 
disciplina, slaptumu, sav<.»tiš 
ku ritualu, viešais paradais, 
uniforma ir savo padalinių o- 
rientaliniais pavadinimais

Masonai neturi vienos cen

trinės įstaigos ir vadovybės, 
bet yra pasidalinę daugiau 
kaip 100 autonominių vienetų 
ložėmis vadinamų. Ložės sa 
vo apimtimi žymiai didesnės 
negu krikščioniškų tikybų pa 
rapijos. mžiams einant pa 
ti masonija kito. Bet jos žy
dėjimo metas prasidėjo nuo 
Prancūzų Revoliucijos 1789- 
1790, jokobinai, hugenotai bu 
vo buvo tas stiprinantis ir kil 
ti padedantis masonams ele
mentas. Švedų masonijos kryp 
tis sako, kad pati masonija 
atsirado kaip reakcija prieš 
augančią krikščionybę.

Didžioji masonų Ložė Lon
done (Anglijoj) buvo įsteigta 
1717 m. Didžiojo Mistro laips 
nis buvo įsteigtas Cromwelio 
Po to, masonija sparčiai pa
plito visame pasaulyje ypač 
protestantiškuose kraštuose. 
Pirmoji ložė Amerikos grand 
master buvo «brolis» Benja
min Franklin. Masonija Ame 
rikoj kūrėsi laisviau ir liku
sio pasaulio dalies masonijos 
buvo traktuojama nepalankiai 
dėl amerikiečių masonų pa
viršutiniškumo ir neįsigilini 
mo į masonijos esmę, Škoti
jos ir Anglijos masonija nau 
dojasi kilmingumu, ypač Sco- 
tish Rite», dėl jų tikslaus ma 
sonijos principų supratinimo. 
Stipriausia ložė yra Oriento 
Ložė Prancūzijoj

Moterys tikraisiais masonų
organizacijos nariais būti ne
gali. Jos yra susispietusios į 
sąjunginę organizaciją «Eas
tern Star» «Rytine Žvaigžde» 
vadinamą.

Kadangi masonija yra prie
šinga katalikybės principams 
ir aiškiai kovoja su augančia 
katalikybės įtaka pasaulyje, 
tai dar 1739 m. popiežius Kle 
mensas XII bule <ln Eminen 
ti» ekskomunikavo visus ma
sonus ir uždraudė katalikams 
priklausyti masonų organiza
cijai. Pasaulinėje politikoje 
masonų įtaka yra didelė, nors 
ji neapčiuopiama dėl savo 
slaptumo, bet aiškiai jaučia
ma. Reikia tik prisiminti, kad 
daugiau negu , du trečdaliai 
visų buvusių Amerikos prezi
dentų buvo masonai. Pagal 
1940 m. statistiką Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse buvo 
virš oustrečio milijono maso
nų. Turint galvoj, kad tai vai 
dantysis ir turtingasis ele
mentas, tai jų įtaka pasaulio 
įvykių raidai yra didelė.

Tėv. Žiburiai

Halina Didžiulytė - Mošinskienė.

Pirmas kūčių vakaras tremtyje.
Tai buvo 1944 metais Ka

lėdų išvakarėse, Pilkas, drėg 
nai šaltas rytas neatbaidė są 
jungininkų oro laivyno ir es 
kadrilė po eskadrilės pers
krido grėsmingai ūždamos 
virš Vienos. Šį kartą mieštas 
liko nepaliestas.

Atšaukus oro pavojų, kiek 
vienas išlindęs iš rūsio sku
bėjo atgal pas save Išblaš
kytose šeimose, būtuose be 
langų, menkai apšildytuose, 
oro pavojui praėjus, kas kaip 
įmanydamas ruošėsi sutikti 
tą vienintelį metuose pavaka 
rį, kuris priminė, per tiek 
daugelį kietų, gimimą nepa
prasto Kūdikėlio nešančio sa 
vo’dieviškose rankutėse tai
ką geros valios žmonėms.

Viename gražiausių Vienos 
priemiesčių, didžiuliame par
ke baltavo Dr. Semmelweis 
vardo, moterų ir vaikų klini 
kos pastatai. Jie buvo pri
glaudę įvairių tautybių ser
gančius kūdikius ir jų moti
nas. Čia buvo ir pabėgėlės 

praradusios tėvynę ir pasto
gę, atkeliavusios iš Lietuvos. 
Latvijos, Ukrainos ir kitų oku 
puotų kraštų, kuriuose karas 
siautėjo bestjališku žiauru
mu.

Klinikoje buvo jaučiamas 
bendras nuotaikos pakilimas. 
Visi, ruošėsi Kalėdų šventei 
užmiršus neapykantas ir mir
ties baisumus

Aldona, aukšto ūgio, slaviš 
kų bruožų ir didelių-itamsių 
akių moteris^ gavusi savo 
pietų davinį atsisėdo prie ben 
dro, švariai padengto stalo, 
ir palinkėjusi visoms gero a 
petito, pietavo atitrukusi min 
t i mis nuo aplinkos. Numalši
nusios pirmą alki.' moterys 
tarsi kregždės ankstvvą pa
vasarį ėmė čiauškėti Beveik 
kiekviena jų. prisiminė savus 
narnos, gražiausias Kalėdų 
šventes, kurios buvo likusios 
praeity. Ne viena pasakojo 
su pasiilgimu apie savo vy
rą, kuris dabar buvo kažkur 
fronte ir laukė nors trumpos 

žinutės . Kitos vėl svajojo iš 
trukti dar šį vakarą iš klini 
kos. kad nubėgus pasveikin
ti tėvus, seseris, gimines ar 
artimus pažįstamus Aldona 
tylėdama klausėsi tų pasikal 
bėjimų. Nežiūrint, kad ji su 
savo sergančia dukryte Jo 
ne buvo jau ilgą laiką klini
koje, ir dabar tos visos mo
terys j ii rodėsi svetimos sa
vo būdais ir kalba. Ji nebu
vo joms atšiauri, bet užmegs 
ti kalbą niekada nesistengė, 
nes buvo aišku: tos atsitikti
nės pažintys tarp klinikos šie 
nu, pasibaigdavo už jų. o at
verti savo jausmus tik tam, 
kad iššaukti smalsumą, Aldo 
na nebuvo linkusi.
\ Baigusi pietauti. Aldona iš 
siemė mezginį iš palaidinės 
kišenės ir vikriai mainydama 
virbalus retkarčiais pakelda 
vo žvilgsnį į langą už kurio 
matėsi vėjo supamos nuogos 
medžių šakos. Ji galvojo apie 
savo vyrą ir vaikus, kurie 
skurdžiame ankštame būte 
ruošėsi galbūt irgi Kalėdų 
šventei.

— Ponia Aldona, o kaip 
jūs manote praleisti šį vaka
rą? - staiga į ją kreipėsi jos 

kaimynė prie stalo Irena Ot- 
towic Aldona pažvelgė į ją 
susimąsčiusi.

— Po bendrų Kūčių, ma
nau aplankyti savo vyrą, vai 
kus ir tetą. Jie gyvena mies
to centre.

— Kaip gera jums, kad tu 
rite ką aplankyti... Irena gi
liai atsiduso, Aš Vienoje nie 
ko neturiu, net pažįstamų ir 
iš vyro negavau dar asvei 
kinimo... - staiga jos balsas už 
lūžo.

Tik dabar Aldona pastebė
jo, kad Irena nedalyvavo ben 
drame pasikalbėjime, n lai
kė rankose siuvinėlį kažkaip 
bejėgiai padėjusį jį ant kelių.

— Taip, nepaprastai liūd
na būti svetimam krašte vie 
nai, ypatingai tokiai jaunai 
kaip jūs ir tokį vakarą, kaip 
šis...

Irenos didelės mėlynos akys 
paraudo, ant blakstienų paki 
bo ašaros.

— Ponia Irena, nesijaudin 
kite Ne jus viena svetima vi 
siems. Tokių radosi tūkstan 
čiai Pagaliau tai laikina. Ka 
ras praeis. Visi grįž į savo 
namus, susitiks kam bus lem 
ta ir gyvenimas vėl plauks 

įprasta vaga, o praeitis te- 
atrodys tarsi sunkus susap
nuotas slogutis, Aldona kalbė 
jo ramiai, žvilgsniu glostyda 
ma šviesius ir tankius Irenos 
plaukus, gražų, ypatingai bal 
tą veidą ir ryškiai mėlynas 
vaikiškas akis plačiai žiūriu 
čias į ją. Taip, bet šiandieną 
artinasi tokia didelė šventė 
ir aš turiu ją sutikti čia vie
na su savo mažyle Hannele, 
kuri dar nieko nesupranta... 
Ponia Aldona, man taip liūd 
na! jos gerklę veržė sunkus 
kamuolys

- Žinote ką, pratarė štai 
ga pralinksmėjusi Aldona, ei 
kime šį vakarą pas mano ma 
žiukus į Alzer gatvę. Pama 
tysite, kaip sutinka lietuviai 
Kalėdų šventes svetur. Išsi
blaškysite, nesijausite viena... 
Sutarta?

Irena žiūrėjo nustebusi į 
Aldoną Ji tik dabar pastebė 
jo, koks atviras buvo Aldo 
nos veidas, koks ramus ir 
pilnas pasitikėjimo balsas, 
kokia nuoširdi šypsena. Ge 
rai, mielai atsakė paspausda 
ma Aldonos ranką.

Artinosi pavakarys. Slau
gės paragino moteris pasi
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K otri n a Gri gailytė 

Palaimintoj Nakty 
Vaikelis nuostabus 
Šią naktį čia ateis. 
O žeme, užsiklok 
Baltais žiemos pūkais, 
Kad nesuteptum Jam 
Kojelių nekaltų — 
Taip baisiai kruvina 
Esi, žemele, tu... 
Balta, balta naktis 
Pridengs rausvas dėmes, 
Skausme ir nevilty 
Regėsim žvaigždę mes. 
Tegul ir neregiai 
Regėjimą atgaus, 
Tegul suklups žvėris 
Pavidale žmogaus. 
Mūs širdys Tau namai, 
Vaikeli nuostabus, 
Palaimintoj Nakty 
Pramink naujus takus!

Lietuvių Sąjunga Brazilija 
je dėkoja visiems bent kokiu 
būdu prioidėjusiems prie LSB 
koncerto baliaus pasisekimo 
kuris įvyko š/m. gruodžio m. 
1 d.

Dėkoja svečiams už tokį 
gausų atsilankymą, ponioms 
L. Matelionienei, A Butkie
nei, M. Bumblienei, E. Kubi- 
liúnienei, Žarkauskienei ir 
Saukaitei paaukavusioms bu
fetui maisto produktus, ypa
tingai p. L. Matelionienei, už 
bufeto tvarkymą ir jame ne
nuilstamą darbą, poniai M 
Čiuvinskienei už puikų stalo 
paruošimą, vakarienę savo 
lėšomis artistams ir jų globo 
jimą, panelėms Mateliony- 
tėms ir D Riizgaitei už pa
galbą - gelių ir programų par 
davinėjimą, panelei Audrai 
Antanaitytei už scenoje pra- 
nešinėjimą kaip lietuvių, taip 
ir portugalų kalbomis, p. Al. 
Žibu! už menišką scenos sut

1956 m. gruodžio 22 d.__________________ MC S Ų LIETU V a

1) Vienuolio pranciškonai puošia misjų bažnyčią Kalėdų Piemenėlių mišioms.
2) Šventos Barboros Misijų bažnyčia Š. Amerikoje California, pastatyta prieš 200 metų. Ji buvo pir

moji Californijos vyskupijos Katedra.
3) Viršuj: Kristaus gimimo Betlejuje prisiminimas. Kunigas padeda šventąjį vaikelį į prakartelę.

(USIS)

varkymą, p. Mkt St. Kubeliu 
nui už loterijos pravedimą ir 
joje nenuilstamai darbavusi- 
am. p. Jonui Sirvydui už pa
dovanotus liustros, p. Al Bum 
bliui už tvarkymą kasos ir 
uolų darbą, visiems tiems, ku 
rie aukojo fantus S-gos lote

rijai, p V. Šalteniui už paruo 
Šimą meninės programos ir 
joje dalyvavimą, p V. Lauri 
naičiui už taip malonų daina 
vimą programoje, panelei Ado 
mavičiūtei už puikiai atliktus 
kūrinius pianu, pp. Kučinskui 
Mačiulaičiui ir Taleikiui už 

tvarką ir pakvietimų tikrini- 
nimą ir bufete bašidarbavusi 
ems Kučinskui ir Rimkui.

Tad dar kartą LSB taria vi 
siems nuoširdų lietuvišką 
AČIŪ!

Valdyba

SKAITYK IR PLATINK
“MŪSŲ LIETUVA”

----- - -r;-.—

ruošti iškilmėms, kuries ture 
jo įvykti didžioje klinikos sa 
Įėję Visos nuskubėjo į savo 
kambarius, kad pačioms kiek 
pasidabinti ir papuošti savo 
kūdikėlius.

Sutemo. Pasigirdo skambu 
lis raginantis paskubėti. Pla 
čiai prasivėrė didžiosios sa 
lės durys ir motinos visos ap 
«įrengusios baltomis palaidi 
nėmis, kiekviena nešina sa 
vo kūdikius, rinkosi užimda 
mos pagal eilę vietas. Kada 
jau visos buvo salėje, pasiro 
dė klinikos personalas: pagy
venę profesoriai, gydytojai, 
asistentai, visi baltomis eilu 
temis, gailėstingosios sese
rys, šviesiai mėlynomis suk 
nelėmis, baltumu žvilgančiais 
žiurstais ir gaubtuvėliais. Vy 
resnysis personalas susėdo 
pirmose eilėse, seserys sus 
tojo pagal sienas.

Visi aprimo. Pasigirdo švel 
nūs dangiškieji garsai Kalė 
dinių varpu ir tyli giesmė: 
«Stille Nacht, heilige Nacht..» 
Tuo pat momentu persisklei 
dė uždanga ir prieš visų a 
kis, suspindėjo milžiniška, 
tūkstančiais varsų mirganti 
eglaitė. Salėje pasklido toli
mo žalio miško kvapas. Susi 
žavėjime sustingo visų žvilgs 
niai, o giesmė skambėjo vis 
garsiau, vis galingiau, ji pa
gavo visus ir iš visų krūti
nių veržėsi žodžiai garbinda
mi gimusį Kūdikėli. Paskuti
niam posmui nutilus, j sceną 
išėjo vyriausias klinikos di
rektorius profesorius Sieg
mund. Jis sveikino susirinku

sius. Jo žodžiai skambėjo ofi
cialiai ir pagarbiai. Profeso
riaus žvilgsnis slinko nuo vie 
no veido prie kito, nuo vie
nos kūdikio galvutės prie ki
to? taip per visas eiles.

Čia sėdėjo motinos su kū
dikiais kuriuos jis išplėšė iš 
mirties pinklių. Jis matė jas 
visas, tas baitai apsirengu 
sias madonas laikančias ant 
rankų savo bejėgius mažy
čius, kurių vieni snaudė, ki
ti kraipė galvutes, nesąmo
ningai gaudydami žvakučių 
švieseles. Čia buvo motinos 
įvairių tautybių iš įvairių 
kraštų, jaunesnės ir vyres
nės ir visų jų veiduose bu 
vo ta pati nepaprasto švelnu 
ido ir atsidavimo išraiška, iš
raiška viską atleidžiančios 
Madonos Baigdamas kalbą 
profesorius palinkėjo visiems 
be išimties, neprarasti ištver 
mės ir išauginti savo kūdi
kius taikos ir artimo meilės 
dvasioje.

Dabar Aldona suprato aiš
kiai taurią profesoriaus as
menybę, kuri rodėsi tokia 
išimtimi valdančioje nuotai
koje šioje šalyje.

Sekė tolimesnės kalbos, gi
esmės, dovanėlių paskirsty
mas. Tuo momentu buvo už
mirštas karas, mirtis, tauti
nis skirtumas. Motinos jautė 
prie savo krūtinės mažą plaz 
dančią kūdikio gyvybę ir ne 
išsakomos meilės ir atlaidu
mo šilima užvaldė kiekvie
nos širdį Tą pati jautė Aldo 
ná įsižiūrėjusi Į savo mažą 
dukrytę, kurios plačiose aky

tėse atsispindėjo visos eglai 
tės žvakutės, tą patį išgyve
no Irena nušluostydama nu
kritusią ašarą ant tamsaus 
Hannelės viršugalvio.

Iškilmės pasibaigė. Visi iŠ 
siskirstė ta pačia tvarka, pa 
raudusiais iš susijaudinimo 
veidais

Po pagerintos vakarienės. 
Aldona ir Irena aptvarkiusios 
savo mažytes, užsimetusios 
apsiaustus išskubėjo pro kli 
nikos vartus Tą vakarą jos 
turėjo teisę dvi valandas pra 
leisti mieste. Tramwajumi 
jos pasiekė Alzer gatvę Įė 
jo į seno negražaus namo 
prieangi ir pasikėlė į šeštą 
aukštą, kur buvo prisiglaudu 
si tarp kitų gyventojų ir Ai 
donos šeima. Jas pasitiko Al 
donos vyras ir teta. Jų išvar 
gę veidai šypsojosi. Jie šir 
dingai pasisveikino priimda 
mi Ireną, kaip seną pažįsta 
mą. Aldona nuskubėjo prie 
vaikų. Jurgiukas ir Aldytė 
miegojo Aldona juos švel
niai pabučiavo, o noras buvo 
toks didelis paimti juos ant 
rankų, priglausti prie širdies, 
apipilti dovanėlėmis... Bet do 
vanėlių nebuvo ir vaikų ža 
dinti negalima... Irena stove 
dama greta žiūrėjo į saldžiai 
Įmigusius vaikus, ju rožinius 
veidelius ir sušnabždėjo: «Po 
nia Aldona, galite didžiuotis 
tokiais gražiais vaikučiais»! 
Tikrai tai buvo visas Aldonos 
pasididžiavimas Tai kas, kad 
aplinkui kvepėjo skurdas ir 
šaltis skverbėsi pro visus 

plyšius, kad ant stalo kūči 
oms padengto testovėjo silkė 
su svogūnais ir bulvės. Visa 
tai buvo niekis. Čia buvo jos 
šeima ir šį vakarą ji jautėsi 
turtingiausia pasauly!

Kukliai pasivaišinusios, pa 
sigerėjusios miniatiūrine eglai 
te, pasikalbėjas su namiški 
ais, Aldona ir Irena rengėsi 
grįžti į kliniką. Aldona atsi 
sveikino su miegančiais vai 
kais, rūpestingai juos apklos 
tydama, mintyse prašydama 
Apvaizdos saugoti juos nuo 
mirties pavojų Irena slapčia 
pakišo po pagalvėlėmis" po 
šokoladinį saldainiuką, gau 
tus kažkada siuntinėlyje iš 
vyro. Aldonos vyras ir teta 
dėkojo jai už apsilankymą ir 
ją ypatingai sujaudino žo 
džiai: «Neliūdėkite, ir kada 
jausite kokį trūkumą, mes 
kuo galėsime jums padėsi 
me...» «Jie man padės», gal 
vojo Irena, «juk jie patys be 
namiai. sukelią užuojautą pra 
eivių širdyse. Jie juk sveti 
mos tautos žmonės ir juos 
skriaudžia josios šalies va 
dai .. Iš kur tiek atviro nuo 
širdumo ir šilimos tų žmonių 
apsėjime? «Irena buvo dar 
jauna, nepatyrusi, tik dabar 
ėmė ryškėti jos sąmonėje, 
kad ne tautybė, ne rasė riša 
žmones, kad yra gyvenime 
kažkas aukščiau tų dvieju 
sąvokų, yra siela, yra tai ką 
nešė prieš tūkstančius metų 
gimęs Kūdikėlis savo ranku 
tėse

Joms išėjus į užtemdytas 

gatves viskas skendo drėg 
nai šaltos nakties juodume, 
tik virš namų tolumoje, pro 
juodas ūkanas prasiveržda 
ma mirgėjo vienintelė maža 
žvaigždutė. Jos abi ją paste 
bėjo.

— Aldona, tarė Irena, įsi 
kabindama Aldonos parankės, 
leisk vadinti tave vardu. Ta 
žvaigždutė, tai kaip tavo at 
siųstas kalėdinis spindulėlis 
į mano vienatvę

-- Ne, Irena, tai tavo Han 
neles šypsena. Ir kol mes ga 
lime gėrėtis žvaigždėmis, ku 
rios laimina mūsų skurdžią 
buitį, mes turime tikėti į Tai 
ką ir Meilę. Ir dabar tu nebe 
liūdėsi. Irute? - paklausė mo 
tiniškai.

— O ne! Ačiū tau. Aldona, 
ir neiškentusi, Irena pabučia 
vo kiek įdubusį švelnų Aldo 
nos skruostą.

Dabar linksmai šnekučiuo 
dam- s jos grįžo į kliniką ir 
kada atsisveikino linkėdamos 
viena kitai labos nakties, abi. 
jautė, kad šis”vakaras įrišo 
jas neužmirštamų atminimų 
gradin.

Prieš eidama miego, Aldo 
na užgesinusi šviesą, pakėlė 
lango užuolaidą, pažvelgė pro 
n< ogas medžių viršūnės į dan 
gų, ir pamatė tūkstančius 
žvaigždžių, panašių į kūdikių 
akutes, kuriose linksmai atsis 
pindėjo kalėdinės eglaitės 
švieselės. «Viešpats gimė, nak 
tis išsiblaivė»... prisiminė jai 
vaikystėje girdėti giesmės 
žodžiai.
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VISIEMS JAUNIESIEMS MŪSŲ SKAITYTOJAMS LINKIME 
LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR DAUG KŪDIKĖLIO 

KRISTAUS PALAIMOS

> ♦» ♦» ♦» o» ♦» ♦» ■»» ♦» ♦♦ ♦» ♦» <♦»

Vytautas Tamulaitis

Vytuko Malda
Tai atsitiko Kalėdų naktį 

dangaus rūmuose Tenai, mė 
lynuose žvaigždynų skliautuo 
se, kur buvo Viešpaties ka 
ralystė, visi ligi vieno, kaip 
ir čia žemėje, ruošėsi di
džiajai taikos ir ramybės 
šventei.

Angelų chorai neišsiskirs
tė po paskutinių repeticijų 
dangiškuose soduose, nė vie 
nas nenuėjo atsikvėpti prie 
trykštančių džiaugsmo šalti 
nių, o lūkuriavo čia at. prie 
didžiosios Viešpaties sosto sa 
lės. Visame danguje blizgėjo 
trimitininkų sidabro ragai, 
cimbolai ir būgnai Orkestrai) 
tai šluostinėjo paskutines dul 
kėlės nuo savo auksinių triu 
bų ir perlinių fleitų. Visi bu 
vo pasiruošę pasirodyti Vieš
pačio akyse Jų palaiminto 
grožio melodijos tuojau turė 
jo suskambėti dangaus auKš 
tybėse Dievo Sūnaus garbei, 
kuris šią šventąją naktį buvo 
gimęs žemėje, Betlėjaus tvar 
telyje ..

Po skardaus archangelo tri 
mito, prasivėrė žvaigždėtos 
durys Šventųjų pulkai, su a- 
lyvų šakelėmis rankose. įėjo 
į didžiąją salę. Kankiniai su 
raudonomis rožėmis apsupo 
Viešpat'es sostą Ant jo ąžuo 
linių pakopų susėdo baltais 
rūbais nekaltosios mergelės. 
Sustojo pranašai ir šventieji 
tėvai. Bažnyčios daktarai su 
ilgom, baltom barzdom laikė 
rankose storas išminties kny 
gas. Bet arčiausiai prie Vieš 
paties sosto šokinėjo kūdi
kiai ir vaikai. Jie savo ran
kutėmis tąsė ir Čiupinėjo sos 
to papuošalus ir aukso kutus. 
Niekas jiems to nedraudė, 
nes Viešpats juos labiausiai 
mylėjo. Už tai jų balti rūbai 
ir nekaltos akys žibėjo kaip 
rytmečio rasa lino žieduose 
Tai buvo spindintis jaunys 
tės grožis, kuriuo žavėjosi 
net angelai..

Staiga sušvito visas dan
gus stebuklinga šviesa. Su 
skambėjo trimitai, būgnai ir 
sidabro ragai. Dangiškoji mu 
zika sudrebino žvaigždynų 
skliautus' Iš tūkstančių šven 
tųjų krūtinių nuaidėjo galiu 
gos giesmės žodžiai:

— Garbė Dievui aukštybė 
se.

Visi nulenkė galvas prieš 
Tą, kuris žengė į savo sos
tą, vienoje rankoje laikyda 
mas saulę, o antroje žemę. 

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMA , VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIAIS 10:10 \ ■! (vėliau bus nuo 10 vai.) 
per Radio Difusora São Pau.o PRF3 960 KG. ZYB7-49 m 
ZYB9 19 m.

Ir antras pusvalandis — per Radio Nove de Julho — 
540 m. Banga. Sekmadieniais 8:30

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas
Adresas: Caixa Postal 403 - Telef 37-2265.

Iš dešinės Jo ėjo dangaus ir 
žemės karalienė Marija. Ant 
jos galvos spindėjo, dvylikos 
žvaigždžių karūna

Kai Viešpats atsisėdo į so5! 
tą, prieš jį išėjo šventasis Jo 
nas Auksaburnis Žemai misi 
lenkęs, jis atsikosėjo ir Urė.

Viešpatie, šiandien mes 
švenčiame Tavo gimimo die
ną žemėje Viešpatie... — pa 
kartojo jis, ieškodamas tinka 
mu žodžių gražiau išsireikšti 
norėdamas visų vardu padė
koti už meilę, kad nužengė 
iš dangaus aukštybių atpirkti 
žemės.

Butų labai gražiai kalbėjęs 
šventasis Jonas Auksaburnis 
bet Viešpats staiga išbesė 
ranką duodamas ženklą sus 
toti. Jis klausiamu žv Igsniu 
apžvelgė visus, lyg būtų ko 
ieškojęs šventųjų minioje. 
Paskui pasuku galvą į dan
gaus vartininką Petrą ir tarė

- Neužrakink, Petrai, dan 
gaus vartų. Dar negrįžo iš 
žemės Kalėdų angelas, kuris 
uždeginėja ten prie mano pra

Kalėdų senelis pernykštėje 
vaikų šventėje išdalinęs daug 
dovanu. Jis pažadėjo ir ne
pamiršti nė vieno atsilankiu
sio.

MŪSŲ i jetųva

Sveikab Jėzau Gimusis

Trumpas vaidinimo "Kale 
du nakties pasaka" 

turinys

Pirmas veiksmas vyksta pa 
sakų šalyje, Kalėdų senelio 
rūmuose. Senelis ir padėjė
jai nykštukai miega savo sos 
tuose, už scenos girdėti vai
kų daina: «Kelkis seneli, kel
kit nykštukai, mūsų širdelės 
tukū, vai tukti»

Paskui senelio žadinti žie
ma ir būrys sniegulių Ta 
Čiau sanelis ir nykštukai ga 
lutinai išbunda tik piktajam 

kartėliu dangiško džiaugsmo 
ugneles Jis vėluojasi ..

Labai nustebo šventieji tai 
išgirdę Kai kurių net veidai 
apsiniaukė. Niekada dar taip 
nebuvo atsitikę, kad kas nors 
pavėluotų Į dangaus iškilmes 
Pats Viešpats Dievas dabar 
turėjo jo lankti. Ne, už tai 
Viešpats nepyko Tegu jis bu 
vo gerumo ir meilės kara 
liūs Tai žinojo visi. Tik nie 
kaip negalėjo suprasti, šven 
tieji, kokia turėjo būti dide 
lė ir svarbi priežastis, kad 
laiku nespėjo grįžti iš žemės 
Kalėdų angelas. Ir jo dabar 
net pats Viešpats laukė Ne 
ramiai visi dairėsi j didžią 
sius duris. Štai jos jau prasi 
vėrė Pavėlavęs angelas suk 
ninbo prieš Viešpaties sostą 
Nė mažiausio šnabždesio ne 
buvo girdėti aplink Su tokiu 
dideliu atsidėjimu visi klau 
sėsi, ką jis dabar pasakys.

‘ ‘ (B D )

Praeitų metų vaikų šventės artistai suvaidinę «Šventoji Naktis» Šiemet bus suvadin
ta: «Kalėdų nakties pasaka».

Gruodžio 30 diena visi dalyvaukite Lietuviu vaiku šventėje

Zig. Gavelis

Dangaus Palaiminta Naktis
Dargaus palaimintos nakties
Kas šventą tylą suardyti drįstų?
Kai motina ant stalo šieną drobu’e užties, 
Šeima maldoj sutiks užgimstant Kristų.

Kai baltą duoną lauže grubūs tėvo pirštai 
Jr kiekvienam palinki dieviškos palaimos. 
Kai šuliny vanduo vidurnaktį į vyną virsta 
Ir tvartuose galvijai, lyg žmonės, žodžiais kalbas,

Kai po kūčių ant stalo lieka dubenys ir šaukštai 
Kad čia ateit galėtų vėlės mirusių namiškių, 
Kai gieda chorai angelų žvaigždynų aukšty 
Ir spinduliai naujos žvaigždės fontanais tyška..

Dangaus palaiminta žiemos naktis!
Kas tavo šventą tylą suardyti drįstų?
Kai Jis per didį sielvartą švieson kelius nuties - 
Šiąnakt širdy užgimęs Kristus?

vaikų šventės progra
ma

9 vai. Šv Mišios, pamoks
las ir bendra vaikų Komuni 
ja.

3 vai po pietų (punktua 
lirii) dovanų Įteikimas pasi 
žymėjusiems mokiniams, me 

dėdei šalčiui į nosį žnybtelė- 
jus. Pasisveikinę su svečiais 
ir juos išlydėję senelis ir 
nykštukai rengiasi kapiniai 
kelionei • lankyti gerų vaiku 
čių

Antras veiksmas - neturtin
ga lietuviška trobelė. Bolše 
vikų išardytos šeimos liku
čiai • seneliai ir jų anūkė
liai Danutė ir Pauliukas mel
džiasi prie Kūčių stalo, pas
kui pasakoja vaikams, kad 
šią naktį gyvulėliai žmonių 
kalba kalba, kad visi miško 
gyventojai renkasi į aikštelę 
švęsti šv Kalėdų. Jiems nu
ėjus ilsėtis į namus atsilanko 
Kalėdų senelis ir nykštukai 
su dovanomis Išdykėliai nykš 
tukai net žaisti pradeda. Jiems 
pasirodo Angelas ir skelbia 
gimimo džiaugsmą.

Trečias veiksmas - Sniegu 
padengta aikštelė vidurį miš 
ko Nykštukai puošia savo 
eglutę, angeliukai saugo aikŠ 
telę nuo šalčio. Aikštelėn atei 
na piemenukai išsigandę nykš 
tukai pasislepia, bet paskui 
nutaria vaikams pasirodyti. 
Kartu su vaikais dalyvauja 
sniegulės ir angeliukai. Taip 
jie kalba juokiasi ir žaidžia 
iki miško glūdumoje suskam 
ba varpas įspėdamas, kad 
jau laikas nykštukams grįž
ti į Kalėdų senelio rūmus 
Dainuodami:

Tad sudiev draugai mažieji 
Mes išeiname sudiev.
Atsiminsim jus brangieji, 
Ir sapnuosime kazdien.
Jie atsisveikina su vaikais 

ir pranyksta.

1958 m. gruodžio 22 d

niué dalis, Kalėdų senolio at 
silankymas ir pasitinkamu i 
mas.

Visi vaikai į šventę kvie 
čiami atvykti iš ryto. Netu 
rinčius V. Zelinoje giminiu 
ar pažįstamų pietums paims 
mokyklos mokiniai.

VAIKŲ VAIDINIMAS PER 
RADIO

Praėjusį sekmadienį per 
kultūrinį radio pusvalandį bu 
vo suvaidinta ištrauka iš «Ka 
lėdų Nakties pasaka» ŠĮ sek
madienį bus duodama antra 
ištrauka.

TALKA JAUNIESIEMS
Šventės programą rengti 

talkina mokytojos p Mošins 
kienė režisuoja Kūčių vaka
rą, p. Valeikienė mokina 
sniegules, p. Jurašienė an
geliukas, p. Kindurienė pie
menėlius ir giesmes, seselė 
Joaaa nykštukus, seselė Kris
tina žvaigždučių šokį, beto 
dar talkina muzikas J. Kasė 
liūnas. Visas atskiras grupes 
derina Dėdė Juozas.

P. E Vasiliauskas pažadė
jo trečiajam veiksmui nu
piešti lietuviško mišKo deko
raciją.

SVEČIAI
Vaikų šventė tikisi sulauk

ti daug svečių. Šventėje pa
žadėjo dalyvauti visų S. Pau 
lyje veikiančių lietuviškų mo 
kyklų mokiniai ir mokytojai. 
Išplatintų pakvietimų skai
čius liudija, kad ir visa ko
lonija atsilankys gausiai. V»i 
kams įėjimas į programą ne
mokamas.

TĖVŲ KOMITETAS
P. Juodelis, p. Rimkus ir po 

nios Mačiulienė, Bilevičienė 
ir Lapienienė nuoširdžiai tai 
kiną šventės rengėjams pla
tina pakvietimus, tariasi su 
Kalėdų seneliu dėl dovaną 
ir padeda visuose kituose dar 
buose ir rūpesčiuose.
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Kensuitorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 7S2 LAPIENIS & JAKUTIS LTDA
Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A

Industria e Comercio de Calcados

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 

Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St,. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 626 - São Panlo
įsai

s

e
i

£ £ ž 
i

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

i

i

r
VILA ALPINA

ICMAOÍ C A R RII ĮEIKI LTDA.
fi

m Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 

NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

Įvairių daiktų dovanoms.’ Įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSÍMOKEJIMUI.

PRAÇA SÂO JOSE, 1 - V. ZELINA — S. PAULO 
Telefone 63 5915

RUA' BARÃO DE ITAPET1NINGA, 273 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO I
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Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 
| IRMÃOS BAUŽYS
■= R«gi»trado no C. R. C. »ob o n.© 551

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
é Telefone 63-6005

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cor.trat na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.8

MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitų reikmenų prieinamomis

kainomis, tai kreipkis j sandėlį.

PRANAS & ČIA. LTDA 
Madekas em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A B I U N A » 

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

pusi.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Kiekvieną sekmadienj prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

Nori, kad «Músu Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

RUA COSTA BARROS, 34-C

Caixa Postai 3967

Rua Dino Bueno. 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

MB • 1l’IDL
F0H1■ÉOÓi JESUÍTAS

SÃO PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSGRO. 

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra,

- Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo -- AL Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636

0/’švcs. iuj
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

Š1U METU JAUNIMO 
STOVYKLA

Bus nuo vasario 2 iki T9. 
Bus stovyklaujama Suarão 
pajūryje. Mokestis parai bus 
maždaug 80 cr. Norintieji sto 
vykioje dalyvauti iki sausio 
dvidešimtos užsirašo pas kun. 
J. Šeškevičių.

ŠV. KALĖDŲ DIENOJE 
PAMALDOS 

rimus. Pasitarsi - sutaupysi 
pinigą

Juozo Baužio adresas: Rua 
Manaias 21. V. Zelir a, prie 
pat bažnyčios aikštės.

'■ SMIįSįj),.
PAMALDOS VILA ANASTA- 

ZIJAS DĖTUMAMS

bus šį sekmadienį t.y. 23 gruo 
džio. Paskutinį mėt esio sek 
madienį šį mėtesį pi maldų 
nebus.

Piemenėlių mišios 12 vai. 
nakties.

Kitos mišios bus ta pačia 
tvarka, kaip sekmadieniais. 
Krikštai 10 vai. ir tuoj po su
mos. Norintieji krikštyti po 
piet susitaria su kunigais.
Į • ■ . ■

■' — Helena, Irene ir Julytė 
Šimonytės, gruodžio mėn 21 
d. laivu Julio Augusto Cesa
re išplaukė Argentinon pas 
savo gimines, į Cordoba mies 
tą praleisti švenčių. Gero 
poilsio ir laimingo sugrįžimo.

SIUNTINIUS LIETUVOJE 
GAUNA

Norintieji pasiųsti Lietu
von, rūbų, batų, vaistų, užei 
kite pas Juozą Baužį Vila 
Zelinoje. Jis suteiks visas in
formacijas ir parodys sąra
šus įvairių daiktų tinkamų 
siųsti Lietuvon, taip pat ir 
kainas. Rúbai ir kiti daiktai, 
angliškos medžiagos, siunčia 
mos iš Anglijos, iš anksto su 
apmokėtu muitu Siuntinys 
Lietuvoje gaunamas nėr 6 sa 
vaites. Jei kelionėje dingtų, 
kompanija sugražina pinigus. 
J. Baužys pasiuntė po siunti 
nį savo broliui ir sesutei Jie 
rašo, kad gavo viską tvarko
je.

J. Baužys su ^.persiuntimu 
neužsiima, bet tik duoda pata

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos ;

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena "sėkjnadienį nuo 
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klčT

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, Kol 
‘ jį rems susipratę lietuviai. 0

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun P' Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Sveikiname šv. Kalėdų šventėse kun. kleboną 
P. Ragažinską ir visus choro rėmėjus bei 
prietelius, kurie savo auka ir darbu paremia 

choro veikimą.

L. K. Bendruomenės Choro Valdyba ir 
Choristai

Escritório Contábil “Nascimento’’
Irmãos Nascimento

RÊG. C. R. O. SP, Nfo 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 
tios rūšies darbus atlieka.

Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-2767 - S. Paulo
I ? ‘ _____________________ •

Nereik sukti galvos, kur Naujus Metus sutikti 
L. B. Bendruomenės Choras visus kviečia į tradie nį

Nauju Metu Sutikima
Gruodžio mėn. 31 d 22 vai. 

Gimnazijos salėje, Vila Zelinoje 
Pakvietimus galima-įsigyti pas choro valdybą, choristus 
ir klebonijoje. Nelaukite paskutinių dientp nes šeimi

ninkėms .svarbu žinoti, kiek bus svečių.

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė 
jimui, per penkis kartus.

Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

Escritório IDEAL de Contabilidade
Joâo Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojara dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruoštam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas.

Rua Taquari, 19 — s/4 ~ (Esq- R. da Mooėa)

ATEITININKĄ?. S

Šį sekmadienį po 9 vai na 
maldų visi ateitininkai renka 
si į šv Juozapo mokyklą ka
lėdinių giesmių repeticijai.

AUKOS KLEBONUOS 
ĮRENGIMUI

V. Steponaitis 200, B. 1 000. 
J. K sami virius 200. J G Ule
vičius 500. V Kirvaitis 500. 
E Borikev'čins 500. V. Vosy
lius 200, E Norbiitąitė 600. J. 
Vaitonis 1.000, St. Žutautas 
1.000. U Ragažinškienė ir V. 
Vileika 400. Stopka 500. Matu 
zonienė. 300 ('rečių kartą) A. 
Radvilavičins 200. A Skrebys 
500. P Stok na 200 S. Kara 
šauskienė 50. M Rutkauskie
nė 50. T. J i .000, Maldos A 
paštąlavįmas 500. Antanas Pa 
vflonis 5 540 (antra kartą) K. 
Janulevičins 500. P. Kriaučių 
nas 200. Ant Eidukas 200. L. 
Kriaučiūnas 2.00. M. Jėjunas 
500. u Šišla 1000, E. Vasili
auskas 5Q0, .Kaitkir šeima 500. 
Š. 500,00. Visiems aukotojams 
nuoširdus a eiti. Statybos fon 
dąs stovi dificįte, bet tikisi 
geru žmonių padedamas atsi 
griebti. . /

— Šiorąis .dienomis į S Pau 
lo atvyksta iš Amerikos sese

Antroji seselių pranciškiečių gimnazijos abiturientų laida. Viduryje sėdi J. E vysk 
Dom Paulo Rolim Loureiro, kun. klebonas P. Ragažinskas gimnazijos direktorė seselė M 
Marcelina.

— Gruodžio mėn. 15 d. J. E. vysk. Dom Paulo Rolim Loureiro atlaikė mišias ir paša 
kė pamokslą.

Gruodžio mėn. 16 d. 19 vai. gimnazijos salėje buvo diplomų įteikimas, kuriuos įteikė 
S. Paulo gubernatorius Janio Quadros. Gubernatorius pasakė reikšmingą kalbą baigusiems 
gimnaziją. Posėdžiui vadovavo Prof. José Ferreira Carrato

|ė M. Leonida ir seselė M. 
Urbana, kurios apsistos Vila 
Zelinoje.

fe-. NORI SUSIRAŠINĖTI

Lietuvis nevedęs, gyvenau 
tis Kanadoj, jau gerai įsikū
ręs, nori susirašinėti su lie
tuvaite vedybų tikslu. Adre
są? ir informacijų galima gau 
ti «M. L.» redakcijoje.

—- «Neutralių valstybių juos 
tą»? Vokiečių spaudoje ko
mentuojamas Vašingtono va
karinio dienraščio «Evening 
Star» pasisakymas, kad esą 
ir Dulles sutikęs su planu, 
jog tarp Baltijos jurų ir Juo 
duju marių Sov. Sąjungos pa 
sieniu butu sudarytą neutra
lių valstybių juosta. Tos vals 
tybės turėtų tokį valstybinį 
statusą, kaip Suomija. Kadan 

gi «Evening Star» laikomas 
artimu repub’ikonams laik 
raščiu, tai neabejojama, jog 
toks planas turįs būti žino
mas ir pačiam Eísenhoweri- 
ui. Tačiau jugoslavų ambasa
da Vašingtone dementavo mi 
nirnojo laikraščio žinią, kad 
tokia Amerikos pažiūra Krem 
liui buvusi perduota jugosla 
vų užsienio reikalų ministé
rio Popovičiaus. IŠ vokiečių 
«Frankfurter Allgemeine», 
«Spiegei», taip pat kai kurių 
am-čių laikraščių pasisaky
mų pabėgėlių baiminasi, kad 
ir kai kurios Vakarų valsty
bės nebūtų slaptai su Sovie
tais susitarusios «pasidalyti 
įtakos sferomis», juo labiau, 
kad nei Lietuva, nei Latvija 
ir Estija toj «neutralių yals 
lybių juostoj» nenumatytos 
jos liktų į rytus nuo jos. Lai 
svinimo veiksniai atsidėję šį 
reikalą tiria ir seka.

— Laiškai: Pr. Stankevičiui 
H. Labuckaitei, J. Seliokui, J 
MasiuliuL P- A. Makuškai, A 
A/ąrayičiūtei, Sipavičienei, J 
Skųrkevičiui. Ant. Lazauskui, 
ar jLazdauskui, Alg. Kazlaus
kui, P. Zagorskienei, J. Bli. 
jüi; V. Balčiūnui, H. Navikov. 
StZMąžiliui, Pr. Mačiuliu!, J, 
Frèimànui, R. Mockui, V. Na 
nąrtoniui, G. Lukoševičiūtei, 
RvyLevic kaitei.

— Amerika paprašė Brazi
lijos'vyriausybės perleisti pen 
kefiems metams Fernando No 
ronha .salyną, viso 6 šaiosn 
kur bus .{steigta karo b.izės 
ir stebėjimo punktai. Fernan
do Noronha sala turi 27 kva 
drabnaus kilometrus ploto ir 
650- gyventojų, kurie beveik 
išimtinai yra kariškiai.

-- Irnrąos Baužys - Escri
tório .Contábil «Vila Zelina» 
Praça São José dos Campos, 
8 ^<la 1 e?2 JAU TURI -TE
LEFONĄ Bet kokiais reika
lais' jijo! (nacijoms gauti klien 
tai prąšo i skambinti:
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GERA: PROGA

Nusipirkti kampini sklypą sp 
krautuve ir gyvenamu naruti 
Smulkesniu informacijų kreip 
tis šiuo adresu: -
Rua Quá rėmą, 15 - Vila Zeli
na — Sã<KPaulo;
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S I U V ĖJAS 
y ?;U

POVILAS AMBROZEVIÕ1US
Rtia Inhagapi, 9 -- V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

•- PAIEŠKOJIMAS:

zUršulė Diryanauskaitė Kaš- 
čionlenė; gyy. Rua Marechal 
M ai ete, 77, .Vila Zelina São 
Paulo, paieško Adelę ir An
taną DįryĄnąuską, ankščiau 
gyv. Rio Grande do S hi
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