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Nuoširdžiausia padėka tam lietuviškai tiainai ir gies
mei pasišventusiam būreliui, atsimenančiam ir lietuviškos
spaudos reikalus. Ilgiausius metus Jums tvhrtai gyvuoti ir
dainuoti!
M. L. Administracija
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Praėjusių metų pradžia JAV
piliečiams buvo tarsi nuolati
nė šventė. Aplėkę keiioliką
kartų aplink mėnulį, trys as
tronautai šventė savo kelio
nės triumfą, 84 pueblo jūri
ninkai, paleisti iš nelaisvės»
grįžo iš Šiaurės Korėjos, o
Alaskoje dirbą geologai pa
tvirtino, kad ten yra milžiniš
ki naftos šaltiniai. Be to, iš
kilminga Niksono inauguraci
ja sukėlė vilčių naujų kelių
ieškotojams.
Tačiau tos ilgos šventės
metu c u skaudūs faktai pri
minė gyvenimo tikrovę. Ker
šydami už teroro aktą Atėnų
erodrome, žydai sunaiidno 13
Libano lėktuvų, o protestuoda
mas prieš rusų invaziją, Pra
goję susidegino studentas Jan
Palach. Taigi, politinių proble
mų apstu. Libano respubli
kos laimei sudaužyti lėktuvai
dalinai priklausė prancūzų ir
JAV bendrovei ir buvo ap
drausti Anglijos žydų.
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Krisstaüs gimimo švenčių progą naudoju su dideliu ma
lonumu visiemš lietuviams pareikšti 5geriausius linkėjimus.
Šio laiko kaikurių tikinčiųjų dvasiniame sąmyšyje nori
si klausti, ar Kristaus gimimo šventė visiems bus tokia pras
minga, jautriai maloni kaip iki šiol. Kai audrų debesys ke
lioms dienoms paslepia nuo mūsų akių saulę ir žydrias erdvess, atrodo, kad už debesų jų visai nebeliko. Tačiau vos de
besys prakrinka ar kai pakylame virš jų, vėl pamatome sau
lę, giedrią erdvę, tas pačias ir savo vietoje.
Mūsų Bažnyčios gyvenimo neesminiuose pasikeitimuose
dalis tikinčiųjų taip pasimetė, kad ir savo kalbose ir elgesy
je yra aiškiai praradę nekintančių tiesų kelią. Nesenai pasi
baigusioje konferencijoje Amerikos vyskupai, įvairiuose ki
tuose kraštuose patyrusių kunigų ir pasauliečių visus kvie
čia susitelkimo ir maldos keliu grįžti Kristaus tikintiesiems
deramon tvarkon ir ramybėm Lietuviai galime pagrįstai
džiaugtis, kad peiktinų iškrypimų doktrinoje ar elgesyje mū
sų tarpe pasitaiko mažiau negu kitų tarpe. Kristus, jo žo
džiai, jo malonių palikti šaltiniai ir mūsų santykiavimo su
Dievu" pagrindiniai būdai yra visada tie patys. Žmonės, jų
nuomonės, nuotaikos yra trumpalaikiai. Jie tenesudrumščia
ir tenesuklaidina mūsų protų nei širdžių. Virš visokių laiko
nuotaikų, ar net ir klaidų, švęskime Kristaus gimimo ^šventę
amžino Dievo ir amžinų jų tiesų šviesoje. Gyvu tikėjimu, pa
gal jį gyvenimu ir karšta malda būkime su Kristum — tie
sos ir ramybės davėju.
Visiems nuoširdžiai linkiu Dievo palaima, šviesa ir pa
guoda gausių švenčių.
Vysk. V. Brizgys

VASARIS

Kovo viduryje Vakarų Vo
kietija išsirinko naują prezi
dentą, socialistą Gustavą Hei
nemann, rusai ir kinai susi
šaudė prie Ussuri upes, o Gol
da Meier tapo Izraelio prem
jeru. Ši gabi Ukrainoje gimu
si ir JAV užaugusi moteris
turi kietą ranką arabams ir
nori tiesioginiai su jais derėtis
tik tada, kai arabai pripažins
Izraelį de jute. Viename ara
bų ir žydų susirėmime tragiš
kai žuvo Egipto štabo virši
ninkas gen Riad. Per jo lai
dotuves arabų noras atsiker
šyti taip įkaito, kad įsiutusi
minia isteriškai įšaukė.* <Ga.
mal, duok mums ginklų». Be
Nasseris susivaldė, nes žino
jo, kad 4 didžiosios valstybės
jau pradėjo žydų ir arabų po
kalbį. Nasseris yra nuomonės
kad ilgu partizaniniu karu bus
galima išsemti karinį ir eko

CD Qi

Tegul gimsta kartu su Kūdikėliu Jėzumi mūsų visų šir
dyse meilė, taika, ramybė! Ir daug laimės su gera sveikata
visiems ir visoms "Aušros» choro Rėmėjams ir Draugams!
«Aušros» Choras
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Ir vasario mėnuo matė du
liūdnus įvykius: trako vyriau
Sybė pakorė 14 šnipų, tarp
kurių 9 buvo žydai, o nežino
mi teroristai nušovė Mozam
biko partizanų vadą E. Modlanę. Baigiantis vasariui pa
kriko ilgametė Pakistano pre
zidento Ayub Kahn valdžia.
Matydamas, kad prarado tau
tiečių pasitikėjimą, jis nuta
rė atsistatydinti.
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nominį Izraelio pajėgumą.
Kovo mėnesio pabaigoj Bu
dapešte įvyko Varšuvos pak
to dalyvių pasitarimas, kuria
me rusams nepasisekė išpra
šyti iš satelitų, kad pasmerk
tų Kinijos elgesį. Jiems taip
pat nepavyko įjungti Rųmuni
jos kariuomenės į Varšuvos
pakto Komandą, kuri yra So
vietų rankose. Rusai jautėsi
taip silpni ir taiį> apstulbę,
kad jie paliko ramybėje Če
koslovakiją ir pradėjo gerin
tis JAV, duodami suprasti, kad
po kokių 6 mėnesių galėtų
įvykti viršūnių — Niksono ir
Kosygino — pokalbis. Pana
šus pokalbis buvo ruošiamas
ir prezidento Johnsono lai
kais, bet rusams .įžygiavus |
Čekoslovakiją prezidentas at
sisakė kaJbėtts.

nas nuvažiavo į Europą ne
rišti visų problemų, bet pasi
klausyti kitų nuomonės apie
esamas problemast Jis prita
rė gen. De Gaulle planui, kad
4 didžiosios valstybės pradė
tų konstruktyvų pokalbį apie
žydų ir {arabų kivirčus. Nik
sonas atšildė šaltus JAV ir
Prancūzijos santykius, ir lauk
damas derybų su rusais, pri
žadėjo informuoti sąjunginiu
kus apie jų turinį ir eigą. Jo
kelionės įspūdis silpnesnis už
prezidento Kennedy.
Niksonui keliaujant po Eu
ropą, Palestinoje mirė Levi
Eškol, Izraelio premie ras, o
Atėnuose buvęs Arabijos ka
ralius Saud.
Pergyvenęs 7 širdies smū
gius, numirė buvęs JAV pre.
zidentas gen. Eisenhoweris.
Jis padėjo atstatyti karo su
BALANDIS
griautą Europą, sustabdė Ko
Didžiausias politinis įvykis rėjos karą ir neleido įsigalė
balandžio pradžioje buvo Nik
šono kelionė į Europą. Ten ti komunistams Libane.
Liūdniausias balandžio įvy
jis aplankė Prancūziją, Angli
kis
tai Dubčeko pasitrauki
ją, Vokietiją, Belgiją, Italiją
ir Vatikaną. Kad žmonės ne mas iš komunistų partijosgaeapsiviltų, jis prisipažino, kad kretoriąus pareigų. Gustavas
«ši kelionė ne'šriš visų pro Husak pasuko Čekoslovakijos
blemų, kurias mes turime». vairą kita kryptimi.
(Bus daugiau)
Tikrai, taip ir įvyko. Nikso-

Visiems mieliesiems Skaitytojams, pasiaukojusiems rė
mėjams, Garbės Leidėjams ir Platintojams, spaustuvininkui
p. Broniui Šukevičiui ir ilgamečiui laikraščio surinkėjui Al
giui Savickui
linkime gimusioje V. Jėzaus gausios palaimos, stipry
bės ir Kalėdų džiaugsmo!
M. L. Leidėjai Tėvai Jėzuitai

S. Paulo arkivyskupijos ir Sto. Andrė vyskupijos lietu
viams, priklausantiems asmeniškai Šv. Kazimiero parapijai,
Kalėdų Švenčių proga, linkime gilios širdžių ramybės nuo
viso pikto apvalytose sielose, artimos visų mūsų vienybės
lietuviškoje ir krikščioniškoje viens kito meilėje ir ko dar
nesnio bei vaisingesmo bendradarbiavimo Dievo garbei ir
mūsų Tautos labui!
T. Jonas Bružikas, S. J.
Klebonas ir asistentai.

Sveikinu su šv. Kalėdų Šventėmis ir Naujais 1970 Me
tais visus S. Paulo mano pažįstamus lietuvius ir mieluosius
bičiulius!
T. Jonas Giedrys, S. J,
Montevideo, Uruguay

Švento Juozapo Vyrų Brolija sveikina savo Globėją
PRELATĄ PIJŲ RAGAŽ1NSKĄ ir jo asistentą KUN. DBA.
ANTANĄ MILIŲ su Šventomis Kalėdomis ir linki laimingų
ateinančių 1970 metų.
Šv. Juozapo Vyrų Brolija
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Mano Tėvo Eglutė
ESTAMEL VEÍCULOS LTDA.

• ALOYZAS BARONAS
Kiekvieną kartą, kada pa
matau eglę, prisimenu savo
tėvą. Tai buvo prieš daug me
tų, tada man atrodė, kad tė
vas buvo senas, bet jis buvo
tik per ketvirtą dešimtį persi
ritęs ir dabartinėmis mano
akimis dar jaunas ir stiprus
vyras. Eidamas didmiesčio
gatve matau daogelį nepa
prastai apkabinėtų k pro spin
dintį metalą tik žaliai dygleliais. prasimušančių eglučių ir
tada tie tėvo ir vaikystės pri
siminimai užpuola, kažkaip
regimai nuliūdinami. Bet ka
da pamatau nuogą, be papuo
šalų eglutę, visada, be tėvo,
prisimenu ir mūsų mažą na
melį, ir brolį, ir seserį ir abu
tėvus ir, rodos, pajuntu kaž
kada nepapuoštos eglutės gai
linantį kvapą.
Tai buvo Lietuvoje jau an
trojo pasaulinio karo pradžio
je. Aš buvau dešimtmetis ir,
kiek atmenu, dabar nepasaky
čiau, kad tada buvo Lietuvo
je labai sunku gyventi, bet
mūsų mažime miestelyje nie
kada nebuvo daug liuksuso,
kaip nebuvo regimo ir skur
do. Europoje prasidėjus ka
rui. ir šiandien aš nebegaliu
suprasti, kaip galima buvo
pragyventi tokiame miestely
je, kuriame surasti darbo bu
vo neįmanomiau negu mieste
lio rinkoje numestą litą. Ta
čiau žmonės sodino savo dar
žuose bulves, turėjo name
lius, laikė kiaules, kai kurie
karves, namie kepė duoną ir
ištisas savaites galėjo laiky
tis be pinigų.
Mano tėvas vertėsi atsitik
tiniais darbais. Kai kam kal
kėmis išbaltindavo namus, pa
mūrydavo iš akmenų pama

tus nedideliems namukams ar
daržinėms. Ir aiškiai šiandien
atmenu kaip ant kertinių ak
menų pradėdavo statyti pas
tatą, o paskui po apačia ap
mūrydavo akmenimis, kad rąs
tai nepūtų ir vėjai neitų. O
kol užmūrydavo, mes vaikai
landžiodavom po apačią, ir
tai buvo gana malonu, žai
džiant slapukus. Žiemomis kar
tais tėvas su kitais plaudavo
ir skaldydavo valsčiui ar mo
kyklai malkas, ir vėl visi už
dirbdavo. Taip vertėsi daugu
ma, gi kurie tarnavo, kurie
gaudavo algas, tie gyveno ge
riau, ir jų vaikai, dažnai
lakstydavę su mumis, būdavo
geriau aprengti, nors gal ir
nebūtinai geriau, bet skaniau
pavalgę.
Tais metais daug kas sirgo
gripu. Miestuose mirė žmo
nės, bet mažo miestelio gy
ventojai nebuvo pratę mirti,
kaip jiems atrodė, tokia ne
reikšminga liga. Buvo sergan
čių, tarp jų sirguliavo ir ma
no mažasis broliukas Vilius.
Dar jaunesnė sesutė jau buvo
pasirgusi ir išbalusi žiūrėjo
per apšalusį šešiarėmio lan
go stiklą į gatvelę, kuria kar
tais pralėkdavo arklio trau
kiamos rogės. Mama sakėsi
kad šven ėms turėjo 12 litų.
Tai buvo tik šiaip sau smulk
menom pinigai ir jų užteko,
nes duonos buvo, mėsos bu
vo, karvė d,a r nebuvo visai
užtrūkusi, naminio alaus susi
dėjus buvo pasidaryta ir ko
žmogui daugiau galėjo reikė
ti. Niekas iš namų nevaro
nuomos kėlimu, o juos šildo
didelė duonkepė krosnis, pri
kūrenta dar vasarą paruoštom
malkom ir žabų kūleliais. Tik

KALĖDOS PASAULIO TAUTOSE
STEFANIJA STASIENÉ,
CLEVELAND, OHIO

KALĖDOS TĖVYNĖJE
Kalėdos buvo mūsų šeimų ir didžioji susiar
tinimo šventė. Salia pagarbos gimusiam KUdikėliui, mes išgyvename šią šventę, kaip savo sąži
nės perkratymo šventę,
Tai šventė, kuri mumyse sukelia gražiau
sius prisiminimus, Tai ir meilės šventė, kada Kū
čių vakarą mums įžengus į gimtąjį namą, prisi
pildydavo širdys džiaugsmu, Tada, susėdus už
stalo, pirmai žvaigždei pasirodžius, visi buvome
broliai ir seserys. Tad, mintimis sugrįžę j anas
Kūčias, dar gyvai prisimenam kokiu rūpestingu
mu mūsų mamytės ruošdavosi Kūčiom ir Kalėdų
šventėm. Šventos plotkelės laužymas ir linkėji
mai visiems sėkmės sudarė Kūčių vakarienės
jautriausią įžangą, Ir taip nesudrumstai iškilmių
gai ir maldinga nuotaika būdavo valgomos Kū
čios. Po vakarienės iš.,po staltiesės būdavo trau
kiami šieno stagarėliai; pagal kurių ilgį kiekvie
nas spręsdavo savo amžiaus ilgumą. Po Kūčių
sekė, Bernelių Mišios, ir Kalėdų švenčių džiaugs
mas spindėjo po šaltu ir žvaigždėtu dangum kiek
vieno lietuvio širdyje iki pat Trijų Karalių.
Šiandien ši šventiška nuotaika tėvynėje vir
to akmenyne tyla, nes ‘mūsų kraštą užgožė tau
ta, kuri ne tik nėsupranta, kas yra Kalėdos, bet
ir iš viso nežino, kas mums šventa.
Kiekviena tauta šią šventę interpretuoja sa
Vitai, labai žemiškai ir džiugiai, ir nežiūrint isto
rinio fakto ir tikrosios Kūdikėlio gimimo vieto
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broliukas sirgo, ir mama ji
girdė ramunėlėm su medumi,
tad jis lyg ir sveiko, bet bu
vo irzlus ir piktas. Tėvas ne
gerai jautėsi taip pat, tačiau
vaikščiojo ir sakėsi, kad vis
kas tuoj praeis ir bus gerai,
kaip jau yra anksčiau buvę.
Prienais mūsų namus, ar
čiau miestelio centro buvo
nauji paštininko namai. Jie
buvo mažai už mūsų dides
niais langais, ne šiaudų stogu
ir lyg aukštesni Staiga vie
ną vakarą mano sesutė, ^kur,
vis piršteliu pratrinusi apša
lusį ledą, žiūrėdavo pro lan
gą, džiaugsmingai sušuko;
— Pas paštininką dega eg
lutė.
Tikrai, jų name pile lango
stovėjo eglutė, ir ant jos de
gė gal kelioliką, suprantama,
vaško žvakelių, kurias vėliau
užpūsdavo, kad kitą d eną
vėl kuriam laikui uždegtų»
nes žvakutes reikėjo taupyti.
Tai buvo gal trejetą dienų
prieš Kalėdas, ir. daugeliui ne
buvo suprantama, kam taip
anksti eglutę uždegė, bet paš
tininko tėvas buvo ameriko
nas ir jis kai ką darydavo
ne taip kaip kiti. Sūnus ir
marti jo labai klausė, nes se
nis, sako, dar turėjo dolerių,
kuriuos jis uždirbo Pennsylvanijoj po žeme, ir nuo tų žo
džių mus vaikus imdavo šiur
pas.

Viliukas išsirangė iš love
lės ir taip pat su nuostaba
žiūrėjo pro langą.
— Ramai užsidegė eglutę,
— pasakė paprastai mama.
— Jiems, tur būt, už du li
tus iš miško parnešė Kunda,
— tarė tėvas. Kunda buvo
vienaakis žmogelis, pindavęs
ir pardavinėdavęs bulvėms ar
šienui nešti kęselius.
— Aš noriu eglutės, — pra
dėjo ašaroti brolis.
— Nurimk, nurimk, gai mo
kykla suruoš per Tris Kara
lius, tada nueisim ir pamaty
si, — sakė motina, bet Viliu
kas sirgo, jis buvo išbalęs,
jo mėlynos akytės buvo pavandenėjusios jis buvo irz
lus ir nuolat kartojo.
— Aš noriu eglutės.
- Ar ir tu nori, Pylipuk,
— paklausė manęs tėvas.
— Man nesvarbu, — aš at
sakiau, nors eglutės ir reikė
jo, bet aš jau žinojau kas
yra neturtas.
Tėvas žiūrėjo į sergantį Vi
liuką. Man buvo pikta dėl to
kvailo brolio užsimetimo, bet
mačiau, kad tėvui vaiko bu
vo gaila. Tėvas neturėjo pini
gų, bet eglutę jis galėjo par
nešti.
— Aš tau, Viliuk, parnešiu
eglutę — pasakė tėvas ir pa
kėlė juodai dažytus kailinius,

vės, kiekviena tauta jį pasisavino, Jį garbina, Jo
gimimą švenčia. Štai šiaurėje jis gimsta snai
gėms krentant, pietuose po palmėmis ir t.t.
Tad bent trumpai žvilgterėkim, kaip šią di
džią šventę sutinka įvairios pasaulio tautos.
gyvulių bei paukščių globojimas

NORVEGIJOJE

Ypač gražiomis legendomis ir švelniais pa
pročiais šios šventės perpintos skandinavų kraš
tuose. Norvegijoje Kalėdų šventės prasideda
gruodžio 24 d. 5 vai vakaro, kada sugaudžia vi
sų bažnyčių varpai. Tai savotiška ir nepaprastai
iškilminga nuotaika nuaidi Norvegijos fiorduose
ir visa gamta, lyg orkestras, nuskamba, nuosta
bia simfonija. Kalėdų rytą norvegai labai gra
žiai prisimena gyvulius ir ypač paukščius. Paukš
čiai lesinami, pastačius lauke javų pėdus, ku
riuos jau rudenį tam tikslui paruošia.
Švedų šventoji Liucija

Švedai jau gruodžio 13 skelbia artėjančias
galėdas, pagaT- jų legnda pasirodo šv. Liucija
baltais rūbais su eglių vainiku ant galvos pa
puoštu septyniom žvakėm. Visas šis laikotarpis perpintas gražiausiom legendom, kurių dauguma
yra panaudotos rašytojos Šeimos Lagerloef sa
vuosiuos raštuos, Visa švedų ornamentika pada
ryta daugiausia iš šiaudų. Šia ornamentika pasi
žymi visi Skandinavijos kraštai.
Charakteringi skandinavų kalėdiniai valgiai:
švedų labai mėgiamas kalėdinis kumpis, kuris
kepamas keletą dienų prieš kalėdas. Jis atšaldo
mas ir papuošiamas slyvomis bei obuoliais. Da
nai mėgsta Kalėdoms keptą antį su kc pūstais.

įkišo stora, vilnone kojine ap
mautą koją ’į mediniais pa
dais didelius batus.
— Kur tu, tėvai, pats ser
gi? — nustebo motina.
Aš beveik noi ėjau, kad tė
vas eitų. Mes turėjome treje
tą apdegintų žvakučių, galė
jo nupirkti dar keletą, darži
nėj buvo šiene pakasta keli*
lika raudonspalvių. puslauki
nių obuoliukų, kurie ilgai iš
silaikydavo šiene, jų keletą
buvo galima parišti po eglu
te, turėjom spalvoto popierio
ir juo galėjom apipainioti ša
kutes.
— Rytoj nueisi, dabar gi
jau vakaras, — vėl draudė
mama.
Už trejetos kilometrų nuo
miestelio buvo miškas, Girele
vadinamas. Vasarą ir mes ten
nubėgdavom. Ten buvo egly
nėlis, ir niekas nieko nesaky
davo, jei kokią eglutę praretinimui kas nors nukirsdavo.
— Žinai, kai dieną eglutę
neši, tai per visus laukus ma
tyti, — o kam to reikia, — pa
sakė tėvas, — p dabar, kol
gerai sutems, i«* parnešiu. Jis užsidėjo šiltą kepurę ir
kailinius susijuosė diržu, vė
liau diržą numetė ir apsijuo
sę pančiu. Dir nereikėjo ži
burio ir gerai mačiau kaip
tėvas už pančio fužsikišo kir
velį.
— Na, vaikučiai, ir parne
šiu jums eglutę — pasakė jis
linksmai.
— Pabū um namie, rytoj nu
eitum, pats nesveikuoju —'vėl
suabejojo motina, bet tėvas
išėjo ir girdėjom kaip pakar
totinai trinktelėjo priemenės
durys.
— Eik, gulti, varė brolį į
lovą motina, bet jis nėjo ir
šaukė:
(pabaiga 5 pusi.)

VOKIEČIAI - KALĖDINĖS EGLUTĖS PIONIERIAI
Savo kalėdiniai papročiais gana artimi skan
dinavams yra vokiečiai, kurie žinomi, kaip kalė
dinės eglutės pionieriai. Be to, jie žinomi ir kaip
daugelio kalėdinių giesmių kūrėjai.
Kalėdiniai kepiniai vokiečių tautoj sudaro
irgi gražią dalį šios šventės. Jų gamybon įjun
giama taip pat visa šeima.

KALĖDOS PALMIŲ ŠALYSE
Iš šiaurės nusikeliam į saulėtus šios žemės
kraštus, palmių pavėsyje matome Kūdikėlį tam
siaplaukį ir linksmutį. Kalėdinės nuotaikos ten
irgi džiūgaujančios, triukšmingos. Tai ypač ryšku
Pietų Amerikoj ir gat labiausiai Meksikoj, Kalė
dinis metas ten daugiau primena karnavalą, kur
spalvingos raketos raižo mėlyną nakties dangų,
o žemėje raudonų poinsetų aplinkoj vyksta tižiu
gavimas ir lėbavimas. Sekant legendą, ši popu
liarioji gėlė, kuri žinoma ir šiame krašte, yra at
siradusi stebuklingu būdu. Vargšas berniukas Pa
blo, norėdamas aplankyti gimusio Kristaus prakartėlę yięnoj kaimo bažnytėlėje, bet neturėda
mas krūmo atnešė jas ir padėjo prie Kūdikėlio
kojų. Šios dulkinos šakelės bematant pražydo
gražiausiais raudonais žiedais, kuriuos ir pavadis
no poinsėia.
.5 .
Švenčių proga meksikiečiai irgi prigamina
daug ornamentikos, statulų bei žaislų. Ši liau
dies meno šaka taip gi plačiai Meksikoje išvys
tyta ir savo gražiais dirbiniais labai patraukia
turistų akį.
Charakteringi Kalėdų valgiai čia yra dau
giausia įvairių vaisių mišrainės, ypač garsios Kū
čių salotos.
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Džiaugsminga Naujiena
«Štai jums skelbiu didelį Džiaugsmą kurs bus visai tau
tai, kad šiandie jums gimė Dovido mieste Išgelbėtojas, kurs
yra Kristus Viešpats^. (Luk. 2, 10). Taip kalbėjo angelas Bet
liejaus piemenims, pranešdamas Kristaus gimimą.

Kiekvienas žmogus ieško džiaugsmo, kaip kad ieško
laimės ir meilės. Be šių dalykų žmogaus gyvenimas nėra pil
nąs, o dažniausiai ir visai neįmanomas.
Nekartą ir ne vienas yra kaltinęs krikščionybę, kaip
džiaugsmo paneigėją, arba bent džiaugsmo mažintoją. Visada
yra lengviau kaltinti, negu teisinti. Lengviau yra griauti ne
gi! statyti, Ne čia yra vieta priekaištų atrėmimams. Tačiau
ir priekaištai būna naudingi: jie duoda temų ir padeda užei
ti ant kelių.

_________ MŪSŲ
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Kaip Garbinsim Gimusi Dieva
STASYS YLA

Visi esam šeimos vaikai,
nors ne visi šeimos tėvai. Kas
yra meilės kalba, rodos, visi
jaučiam, bet kas yra pati
meilė — lieka paslaptis. Ka
lėdos kalba apie tą paslaptį,
kuri priklauso Dievui. Ar ne
Jis, Meilė sukūrė žmogų pągal savo paveikslą? Ar ne
Meilė leido gimti mūsų tar
pe pačiam Dievui?

Gimimo paslaptis, kaip ir
meilės, taip pat priklauso Die
v ui. Teologija mums sako,
kad amžinasis Žodis gimė iš
Tėvo; gimė praamžinu pažini
mu ir meile. Iš Tėvo ir Sū
naus tuo pačiu pažinimo ir
meilės keliu kilo ir Šventoji
Dvasia. Gimdantis pradas sly
pi tat pačioje Dievo prigimty
je ir jis išsiskleidžia . ne vien
meile, bet ir pažinimu.
Meilę mes priimam be svy
ravimų ir tai laikom natūra
liu dalyku gal dėl to, kad ji
įdiegta mūsų, Dievo paveiks
lų, prigimtim Sunkiau mums
suvokti pažinimą, kaip gim
dantį pradą, nebent ir jį su
prastum© natūraliai. Ir Ado
mas, prieš sulaukdamas sū
naus, .pažino moterį" — le
vą. Tačdau Ieva, pagimdžiusi
pirmgimj, kalbėjo; «Gavau
žmogų per Dievą» (Prdž. 4,1).

Džiaugsmas yra labai įvairus. Žmonės džiaugiasi, kad
turi ko valgyti ir apsirengti. Taip pat džiaugiamasi, kad pa
siseka atlikti užsimotą darbą ir pasiekti norėtą tikslą. Yra
Dievas ligi Kristaus atėji,
pojūčių džiaugsmas ir yra daug gilesnis darbo ir kūrybos mo buvo žinomas tik Kūrėjas,
džiaugsmas. Šiam paskutiniajam džiaugsmui pasiekti dažnai, ne Gimdytojas. Kad jis yra
o gal ir visada reikia paaukoti daug pojūtinio džiaugsmo Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji
Ar galima apkaltinti tapytoją; poetą, muziką ar architektą Dvasia nebuvo žinoma nei
džiaugsmo neigimu, jei jie dėl savo kūrinių nepakamąi mie pirmiesiems, nei tolimesniems
ga, skubiai valgo ir kenčia įvairių nepriteklių?
tėvams. Net ir po Kristaus
Krikščionybė neskelbia pojūtinio džiaugsmo. Neskelbia daugeliui žmonių Dievas lie
net nei kūrybinio džiaugsmo. Tačiau abu šie džiaugsmai yra ka Pasaulio Architektas, bet
žmogiški. Krikščionybė jų neišjungia. Priešingai, krikščiony ne Atnaujintojas. Ar Kristaus
bė juos gerbia ir juos įjungia. Bet ne čia yra krikščionybės įsikūnijimu neįvyko esminė
atmaina? Ar Dievo paveikslas
esmė.
žmogaus būtyje nepasikeitė
Prof. Karl Adams teigm, kad krikščionybės negalima
Dievo tikrove?
gerai pažinti, esant šalia krikščionybės Tuo labiau krikščio
Šiai tikrovei suvokti Kris
nybės negalima pajusti, jei negyvenama krikščioniškai.
tus būtų centrinis asmuo. «AtėKrikščionybės džiaugsmas yra skirtingas nuo kitų džiau
jęs jis skelbė ramybę, jums,
gsmų. Giliausioje savo esmėje krikščionybė yra džiaugsmo
toli buvusiems, ir ramybę
religija. Tai ne pigaus pojūčių džiaugsmo religija, net ne kil
tiems, kurie buvo arti; nes
naus kūrybinio džiaugsmo religija. Kartoju, šie džiaugsmai
per jį mes turtine priėjimą
ne lik neišjungiami, bet jie net pašventinami.
prie Tėvo, vieni ir kiti vieno
^Krikščionybės džiaugsmas yra religinės dvasios džiaugs je Dvasioje» (Efez.-2,17). «Die
mas. Krikščionybės džiaugsmas remiasi tikėjimu. Kitaip ir vas norėjo jame (Kristuje)
būti negalėtų, nes krikščionybės nėra vien tik tam tikra filo vėl visa suderinti žemėje ir
solinė sistema.
danguje». (Kolos 1. 20).
Krikščioniškasis džiaugsmas remiasi tiesos pažinimu ir
Šio derinio žmonija seniai
jos realizavimu. Krikščionys tiki, kad Didžioji Tiesa prakal. laukė, nes apie tai kalbėjo
bėjo žmonėms, kad Tiesa prisiartino prie žmonių, pasidary eilė pranašų. Laukta Kūdikio
dama visai tokia pat, kaip žmogus. Krikščionys tiki, kad ir jis sutiktas su meile. Kas
Tiesa, tapusi žmogumi, padarė visą, kad žmonės pasiektų kūdikio nelaukia, kas jam
Tiesą.
nesišypso? J© gimimo faktą
Šis džiaugsmas yra atskiros rūšies, bet ir jis yra žmo greičiau priėmė ir pagoniška
giškas. Kiekvieno žmogaus siela yra natūraliai krikščioniš sis pasaulis, kaip dabar jį ga
na noriai priima ir biznio pa.
ka (Tertulijonas).
saulis. Daug sunkiau buvo
Krikščionybėje šie dalykai neišreiškiami abstrakčiomis
sąvokomis, komplikuotais filosofiniais terminais ir tik mažai Tarso Pauliui pralaužti gra*
grupei teprieinamomis priemonėmis. Krikščionybės tiesa, kų galvas velykiniam faktui,
nors nepaprastai didinga, yra kartu ir nuostabiai paprasta.
kaip ir dabar sunku Kristaus
Krikščionybės skelbiamas objektas yra vadinamas Evan tiesai prasiveržti į daugelio
geli ja, t. y. linksmoji naujiena, geroji žinia.
W.W.W.W.V.V.VAW.V
Krikščionybės džiaugsmo pradžia yra ta, kad jau gimė
Išvaduotojas. Galingasis tapo žmogumi ir yra su žmonėmis,
Jis yra su mumis, nes Jis Emmanuelis (Dievas su mumis).

Dar reikės Didžiojo Penktadienio, kad būtų pasiektas
Velykų triumfas. Dar reikės Sekminių Ramybės, kad paga
liau būtų realizuota visa pilnybė. Bet išgelbėtojas jau yra
su mumis, pergalė jau užtikrinta, jau yra žinomas amžinas
naudojimasis Tiesa.
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tautų aeropagus. Nors tas
pats Kristus — kūdikis ar su
brendęs vyras, nors ta pafei jo
misija — atgimdyti, atpirkti
pasaulį, tačiau ne ta pati bu
vo ir tebėra žmogaus ir pa
saulio reakcija.
Kodėl šiedu momentai —
gimimas ir atgimdymas — bu
vo išskirti Dievo plane? Ko
dėl gimimu nebuvo atliktas
ir atpirkimas*? Jei atpirkimui
reikėjo pažinimo arba tos pa
ruošos, kad būtų suprastas
Dievo Sūnaus atėjimo tikslas,
kam dar reikėjo gimti kūdi
kiu? Ar Dievas negalėjo siųs
ti Atpirkėjo angelo pavidalu,
kaip siuntė Gabrielį ir Rapo
lą subrendusiais vyrais, k u
rie kalbėjo ir darė stebu
klus?
Kadangi
turime
reikalo su paslaptimi, tat nė
ra į tai atsakymo. Bet galvo
kime paprasčiau. Jei Dievas
norėjo, kad jo Sūnus pirma
gimtų kūdikiu ir vėliau atgim
dytų žmoniją, tai abu momen
tai yra svarbūs, abu turi ry
šį, kaip meilė ir pažinimas.

tuityvinė, broliškoji meilė lyg
ir pasistūmėjo į antrąjį pla
ną ir iškilo aistringa banga
kristalizuoti tiesą, mintį. įsi
smaginta taip stipriai viską
racionalizuoti ir žaisti speku
liacijomis, kad vėl rodos bu
vo užmiršta, jog Dievo tiesa
yra ne tik žodis, mintis, bet
ir meilė, gyvybė.

Ar reikėjo taip komplikuo
ti Kristaus tiesą, kai pats
Kristus kalbėjo žmonėms to
kiu paprastu būdu? Ar žmo
nių dauguma nėra tie papras
tieji, kuriem vaizdas ir paly
ginimas sukelia nemažiau min
čių, negu sausos sąvokos? Ap
sižiūrėjus, pradėta grįžti į pa
prastumą ir kartu ieškoti pu
siausvyros tarp minties ir
meilės.

Imkim liturgiją, kuri išreiš
kia ne tik meilės paslaptį, bet
ir žodžio — tiesos turinį Ry
tietiškose liturgijose su žo
džiu nebuvo problemos, nes
ten visada vartota savosios
kalbos. Tuo tarpu lotyniško
sios liturgijos kalba, pradžioj
Pranašai rengė dirvą priim visiems suprantama, vėliau
ti Mesijo asmeniui, bet ne darėsi dvarų ir universitetų
mokslui, ne jo tiesai Leng
kalba. Tada liaudžiai liko' tik
viau priimti asmenį, juo do
mėtis ir žavėtis. Asmeniniu kuždėti savąja kalba žinomas
sąlyčiu naudojosi ir Kristus privačias maldas; liko tik in
— Keliaudamas, susitikdamas tuityvinis kelias pajausti Die4
su magėmis, lankydamas ats vo paslaptis aukoje ir sakra
kiras šeimas, dalyvaudamas mentuose. Tas kelias buvo
net pokyliuose, bendrauda
mistiškas, savotiškai žavus,
mas su visais, neišskiriant
asmeniškai net gi patrauklus,
muitininkų, paleistuvių. Daug
bet žuvo paralyžuotas gyvojo
ką patraukė savo atlaidumu
žodžio mąstymas ir pažini
ir gerais, stebuklingais dar
mas. Dabar po liturgijos re
bais. Bet kai tas Asmuo sa
formų, grąžinus gimtąją kal
ko «aš tam gimiau ir atėjau
bą, kai kam gal gaila anos
pasaulin, kad būdyčiau tiesą»
mistikos ir to privataus mal
(Jo. 18,37), tada prasideda po
dingumo, bet už tai labiau tu
lemika su rašto žinovais, fa
rėtų atsiverti pažinimas.
riziejais, sadukiejais. Tada iš
Gimimas neatskiriamas nuo
kyla klausimas, kaip Pilotui,
o kas yra tiesa ir kas esi tu prisikėlimo — atgimimo, nuo
pats? Pilotas nesulaukė atsa atsinaujinimo, kuris graikų
kymo, nes vargiai buvo pasi kalboje reiškia susiderinimą
rengęs jį priimti, bet jis ban. Ir krikščionybė, kartą gimusi
dė gelbėti Kristų iš žydų. iš Kristaus, turi vienu ar ki
Tiek meilės Kristaus asme tu būdu save atnaujinti, at
niui ir jis, romėnas, vis dėlto gimti, susiderinti per naują
su Kristumi bei Kristuje. Ši
parodė.
to reikia ir žmogui krikščio
Meiles kelias yra greites
niui, ir krikščioniškajai visuo
nis, o pažinimo žymiai suomenei, ir krikščioniškosiom
kesnis. Meilė greičiau suveda
tautom. Tas atgimimas, atro
į porą ir žmones, bet pati vie
do, neįmanomas su viena mei
na, būdama tik natūrali, jų
<ie arba su vienu pažinimu.
neišlaiko. Meilė, kurios tiek
Reikia abiejų ir reikia jų su
daug buvo pirminėje krikščio
siderinimo. Vargas mums, jei
nybėje, veikė tautas ir gen
nei vieno neturim, nei mei
tis, o ypač paprastuosius taip
lės, nei pažinimo. Vargas, jei
stipriai, kad krikščionybė la
ir turim, bet tik natūralinėse
bai greit užraugė plačiąsias
ribose. Kaip gi tad «ateis va
mases. Bet kai krikščionių
landa, kai tikri garbintojai
galvos pradėjo atsiverti giles
garbins Tėvą dvasia ir tiesa»
niam pažinimui, kai mintyto(Jo. 4. 23)?
jai ėmė žvalgytis tiesos la
birintuote, tada prasidėjo
krikščionijos skeldėjimas. In

Kalėdų džiaugsmas yra skirtingas nuo Velykų ar Sek
minių džiaugsme. Jis nėra blizgučiuose, dovanėlėse, valgiuo
se, bet yra Kristaus, Dievo Sūnaus, įsijungime į žmonių is
toriją. Bet tegu dovanų džiaugsmas, blizgučiai ir švieselės
padeda mums geriau suprasti ir įsijausti į amžinąją Dovaną
ir į amžinąją Šviesą.

Kuū. Leonas, Zaremba, Š. J.
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Pasaulj stebino akla ir kurčia amerikietė ra
šytoja ELENA KELLER. Klausos ir akių šviesos
ji neteko būdama 19 mėnesių amžiaus. Tame
tamsiame kalėjime ji tūnojo ištisus penkerius
metus. Savo nepaprasto veržlumo dėka ji paleng
va išsiveižė iš tamsos ir tapo netgi rašytoja. Pa
sak Marko Twain, pasaulyje buvo dvi tikros did
vyrės — tai Joana Arkietė ir Elena Keller. Pas
taroji savo raštuose yra pažėrusi daug drąsinan
čių, gaivių minčių Kalėdų šventės proga patei
kiame vieną jos apmąstymą, kupiną krikščioniš»
ko nusiteikimo, Red.

Pasiklausyk Kalėdų varpų! Kaip jie atliepia
vienas kitam nuo vieno šalies pakraščio ligi ki
to — dūžis dūžiui, aidas.aidui! Nuo kiekvieno
bokšto jie skelbia didį džiaugsmą, didį pasikeiti
mą, siųsdami šauksmą, kuriam negali priešintis
nė viena žmogaus širdis, būtent; «Brolybė! Bro
lybė! Brolybė!»
Girdžiu kažkas klausia mane: «Kokį džiau
gsmą Kalėdos gali teikti vaikams, kurie negali
matyti nei savo dovanų, nei žibančios eglutės,
nei Kalėdų senio šypsenos?" Atsakymą į šį klau
simą galėtumėte rasti pamatę aklųjų vaikų Kalė-

Nusileidi šventa Kalėdų
naktis ir sparnais uždengė vi
są žemę. Tiesa, tie sparnai
juodi, bet nusagstyti žvaigž
dėm. Po jais miela žmogui
jausti dangišką apsaugą savo
baimėj® ir nerime. Po Kalėdų
nakties sparnais pridusta žmo
gaus pavojingiausios aistros
— pyktis, kerštas, neapykankanta. Karų frontuose ^sustab
domos kautynės. Duodama va
landėlė laiko gyti žaizdom.

Kaip miela, kad ją gailestingai uždengia Ka
ledų naktis žvaigždėtais sparnais! Kristaus gimi
mu prasideda Kristaus visuotinės taikos metai.
Jib apima ir pradinį žmogaus konfliktą su Dievu
ir pirmųjų brolių dvikovą, ir biblines žiaurybes.
Dievo taika yra visuotinė, apimanti praeities ir
ateities amžius. Kalėdų nakties sparnai neši dan
gaus atleidimą ir viltį. Šventasis Tėvas šaukė
«Niekad daugiau karo!» Bet žmonės tebelieja
kraują net keliuose kontinentuose. Kokia tai gė
da civi izuotam žmogui! Šiuo met", kai jo suge
bėjimai daryti blogį tobulėja, mūsų brangiausia
paguoda lieka Kalėdų naktis.

Legenda pasakoja; kai Jėzus gimė, saulė
šokinėjo danguje, o sudžiūvę medžiai išsitiesė,
pasipuošė žaliais lapais ir apsidengė kvapiais
žiedais. Tai ne kas kita, kaip simboliai to, kas
įvyksta mūsų širdyse, kai kasmet gimsta Kūdi
kis Kristus. Paliesta Kalėdų saulės, mūsų prigim
tis, galbūt ilgai buvusi be lapų, išsiskleidžia
nauja meile, nauju švelnumu, nauju gailestingu
mu, nauja užuojauta. Kristaus gimimas buvo
krikščioniškojo .gyvenimo pradžia, o Kalėdų šven
tės nesavanaudis džiaugsmas pažadina dvasią,
kuri turi vyrauti per ištisus naujus metus.

Pasiklausyk! Šiandieną aš ir varpai šaukia
jus į žmonijos Kalėdas. Jos jau prasidėjo, ir
mes nenurimsįm, kol kiekvienas vyras, moteris
ir vaikas galės gyventi laimingai, išskleisti savo
mintis ir daryti gera, kiek pajėgia, viena karta
po kitos girdėjo pasakojimą apie Kristaus gimi
mą iš savo .motinos lūpų. Tie žodžiai palengva
tapo žiedais ir vaisiais — atėjo didysis pasikei
timas... naujas tikėjimas.

Andrįekus, o.f.m.

Po to sekė brolių, Kaino ir Abelio, dvikova.
Kraujo srovė ėmė tekėti prie uždaryto rojaus an
gos. Ji skubiai platėjo ir gilėjo, kol pagaliau iš
augo į siaubią upę. Praeities knygos pripildytos
skaičiais bei vardais, kurie liudija karus. Už pra
lietą kraują valdovai įsigijo aukso vainikus. Ką
jie pasiekė tolimesnėje laiko žvalgoj atrodo nie
kas. Kraujo upė, prasidėjusi prie rojaus angos»
yra žmonijos gėda.

Motto; Uždeki pasaulio Kalėdų eglutę
žvaigždėmis. Sudėki atnašas ant tvirtų ša
kų. Sumeski malksnas i pasaulio židinį. Ap
denki pasaulio namą eglių bei kadugių ša
komis ir skelbki žmonijai Kalėdas.

Kalėdų varpai ištisus šimtmečius skelbė tai
ką žemei ir gerą valią visiem žmonėm. Ilgus
amžius jie žadino apsnūdusi pasauli naujam gy
venimui, naujam idealui, naujam džiaugsmui.
J
Kaip Jėzaus gimimas buvo krikščioniškojo
gyvenimo pradžia, taip nesavanaudis Kalėdų
cžiaugsmas yra pradžia naujos dvasios, kuri turi
vyrauti naujaisiais metais.

sparnais

Bet kaip jos suspės užgyti
per valandėlę, jeigu buvo at
vertos per tūkstančius metų? Pirmas konfliktas
įvyko tarp žmogaus ir Dievo tolimoj praeity. Ten
nebuvo kraujo, bet taikos principas buvo pažeis
tas, Žmogus neklusnumu pasišiaušė prieš Kūrė
ją, ir liko perblokštas menkybėm.

Vienintelis tikrai aklas

Kalėdos yra meilės derliaus metas. Siela
traukia sielą. Visa, ką skaitėm, imąstėm, svajo
jom, išsiskleidžia šiuo laimės metu, Mūsų uuotai
kos pagyvėja. Mes pajuntame stiprų norą tar
nauti. Nuostabi, subtili jėga, nauja meilė pabun
da suaugusių ir vaikų širdyse. Išsiskleidžia mu
myse nauja dvasia. Nebesitenkiname noru nura
minti skausmą, sušvelninti liūdesį, dalintis labda
ros pluta, Norime lygiai dalintis draugyste, pa
slaugomis, duona ir meile.

nakties

NAKTIES PRASMĖ

Stasys Yla

Be Manes neuzgimk
Žiburėliai dangaus,
neužmerkit akių, —
Trys Karaliai keliaus
iš tol ausiu kraštų.

Kaip karaliai ’r mes,
pasiilgę šviesos,
dar nežinom, kas ves
lig:,8etliejaus angos.

Vėjas pu«to kelius,
žygy toss'a namai,
piemenėliai, kur jūs —
KūJ.kėi o žvalgai?
O sniegulių tiek daug —
krinta skrieja aplink,
Kūdikėli dangaus,
be manęs neužgimkI

das. Vienintelis tikrai aklas žmogus Kalėdų me
tu yra tas, kuris neturi Kalėdų savo širdyje.

Pasiklausyk Kalėdų varpų, sveikinančių sau
lę, šaltį, plaukiantį debesėlį, skriejantį vėją! Ar
gi tai ne jūsų atsiminimu varpai? Arg tai ne jū
sų gražiausių vilčių varpai?'
Kalėdos yra gimtadienis iTo, kuris įkvėpė
mums tikėjimą kaip atsakomybę ir paskatino
mus svajoti apie laisvesne, kilnesnę žmoniją, ku
ri slypi mumyse kaip vasara žiemos širdyje. Ne
lengva sutelkti mintis šūkiui «ramybė žemėje ge
ros valios žmonėms», tačiau negalime negirdėti
to gražaus kvietimo. Juk jis paskleidžia mūsų
ateitį, o nepasotinamas mūsų noras gyventi nu
kelia jon bent trumpai valandėlei,

Yra buvę žmonių, kurie klausė, kodėl Kris
tus g'mė naktį. Gal diena būtų tinkamesnė gimi
mui. To, kuris yra pt šaulio šviesa. Gal ir taip1
Bet naktis turi savo gilių prasmių, -ir ji labiau
patiko Dievui, nužengiant į pasaulį.
Nakties žvilgsnis yra paslaptingesnis, kaip
dienos. Diena, nors jį būtų šviesiausia, mes nie
ko kito nematome, kaip saulę ir tuščią erdvęNaktis yra turtinga atviromis saulėmis, Miliardai
dangaus kūnų, nepalyginamai didesnių uz saulę
prpildo visą dangaus tuštumą, ir ji tampa p Inu
ma, Naktis mastančiam žmogui yra lyg dieviška
anga, atverianti visatos paslaptis. Astronomai po
nakties dangum pasijunta priblokšti neįspėjamų
slėpinių, poetai sujaudinti neišreiškiamų emoci
jų, šventieji pakelti dangiškon ekstazėn. Tai ar
šis turtingas paslaptingumas netiko Kristaus ke
lionei į žemę?
Naktis yra baugesnė už dieną. Diena su dau
gel darbų ramina, naktis kelia nerimą. Pritemęs
dangus garsiau šaukia žmogų maldon, kaip sau
lėtas vidudienis. Vienuoliai bei atsiskyrėliai vi
suomet trumpino savo miegą ir ilgino budėji
mus. Matant Dievo kūrybos darbą žvaigždynuo
se, kyla baiminga pagarba Kūrėjui. Tai ir turim
ties pagarba ir ilgesio nuotaika nėra prasminga
Kristaus atėjimo palydovė?

Naktis labiau išreiškia viltį bei ramybę,
Nors naktis būtų ir bežvaigždė, tikimasi sulaukt
aušros. Jis eina poilsio, kad atgaivintų jėgas nau
jam darbui. Prieš poilsį svarsto ateinančios die
nos triųsą-. Miegu žmogus tartum grįžta į Dievą
Pasaulis jo nėbegundo, aistros nebeengia — jis
yra pilnai Dievo rankose. Daug teisių žmonių pa
šaulyje užmerkia miegui akis su ta pačia ramy
be, kaip ir mirčiai. Bet jie žino, jog tas užsnūdis reiškia atbudimą naujoj aušroj. Tai ar viltis
bei ramybė nėra tinkamos šviesos Kristaus ke
llui nušviesti pas mus?

5

MOŠŲ

1969 m. gruodžio 24 d

1969

1970

ALUMÍNIO CAVALEIRO
BRANCO

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI.LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO,

alumínio cavaleiro branco ltd a.

Aproveitando o ensejo dos Festejos Natalinos Cumpri
mentamos os Lituanos aqui radicados, desejando-lhes um
BOM NATAL e FELIZ ANO NOVOS

1969

1970
15 anos fundimos o progresso da Nação

■ '"iWiy

JW,----- .1 .. .

'.j k~Ul—,■>—1

.n wiwb—ruiuu.u. i
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tačiau šalta, jis keitė nuo pe
ties ant peties eglutę, kuri
mano tėvo eglutė
vis sunkėjo.
— Ne, ne, aš lauksiu, kol
Mums namuose laukiant at
rodė, kad tėvas ilgai negrįž
eglutę parneš.
Pagaliau jis užmigo, gi aš ta. Brolis ir sesuo miegojo ir
už poros minučių, kai moti
laukiau. Lauke dieną buvo na pasakė «kur tas mūsų tė
kiek paleidę, bet vakare vėl tis», lauke pasigirdo medinpastipriau šalo, ir tėvas ėjo ro
džių daužymas. Mama pravė
gių išvažinėtu keliuku, keliu rė duris į priemenę ir į vidų
kas buvo blogas tačiau tėvas tėvas, šakoms kliūnant, pro
be didelio vargo galėjo eiti. siauras duris įsuko eglutę,
Tą trejetą?kilometrų jis ėjo kuri taip kvepėjo, kad rodos
gal valandą. Buvo mėnesiena ji būtų buvusi apipurkšta sa
ir pakankamai šviesu. Kaž kais ir šienu.
kur toli vienkiemiuose lojo
— Tai pavargau, — pasakė
šunys ir kur nors tarškėjo ki
birai, baigiant šerti gyvulius. tėvas, greitai numetė prakai
Tėvas apsidairė eglynėlyje. tu ir drėgme kvepiančius dra
Pakėlęs ranką truputį virš bužius ir atsigulė.
galvos, pamatavo aukštį. Vie
Kitą rytą aš nubėgau į dar
na eglutė atrodė dailiai, ir žinę ir suradau eglutę, ir
keliose jos šakose užsilikęs mes visi vaikai, užkabinę pa
ir sušalęs sniegas spindėjo prastų popierėlių, džiaugsmin
mėnesienoj lyg papuošalas. gai šaukėm, o ir tėvo, kuris
Vienu užsimojimu tėvas nu
gulėjo tame pačiame kamba
kirto medį, užsidėjo ant pe
čių ir brido iš sniego. Tėvas ry, neskustame veide taip
keliuku iš lėto ėjo namo, nes pat buvo matyti rami šypsenaPo pietų pamatėm, kad tė
jį dabar ėmė krėsti drebulys.
Jis jautė kaip jam karšta ir vas pradėjo kalbėti kažko

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

<■.,!

-J-,

i..... .

p. Anątol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180
Veikia kasdien prieš piet..

awraKaEdEmsraMamDanM

kius be ryšio žodžius, ir visi
ypač mama, labai išsigandom.
Mama nuėjo ir pakvietė gydy
toją. Daktaras išrašė recep
tą. Mama jam įteikė dešimtį
litų. Kai tik jis išėjo, aš nu
bėgau vaistų, bet teturėjau
tik porą litų, ir vokietis vais
tininkas padavė bonkutę, pas
kui ją atgal atsiėmė, po to
vėl ištiesė.— Ja, ja, pusantro lito atiduo i kai tėvis pasveikti. Tė
vas sirgo plaučių uždegimu
ir Kūčių dieną jis degančio
mis akimis žiūrėjo į tris žva
kutes, uždegtas ant eglutės.
— Och tai graži eglutė, —
sakė tėvas, — tai dega tūks
tantis žvakučių, net akys bi
jo, užsimerki ir vis tiek tūks
tantis žvakučių matyti, tai net
baisu — bet vėl jo veidas
šviesėjo, jis matė milžinišką
eglutę, papuoštą begaliniu
skaičiumi degančių žvakelių,
Ir tiesa, kad mažuose mieste
liuose žmonės nemiršta ’nee
fektingu gripu, tėvą» mirė
plaučių uždegimu.
Ėjo laikas, okupacijos, bė

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA.- Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, pirmi
niekas p. Juozas Tijūnėlis
Rua latai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.
TĖVAI JĖZUITAI: RuaJuatindiba, 20 Parque da Mooes
— Tel. 273-0338 arba 92-226 3

girnas iš Lietuvos, bet mano
motina našlė su trimis vai
kais mokėjo vargti, ir mes
visi trys vaikai baigėme moks
LIETUVIŲ KALBOS
lūs. Šiandien, kada brolis Vi
PAMOKOS S. PAULY:
lius elektronikos inžinierius
MOOCA. Rua Juatindiba, 2 >
atvyko iš Californijos, prisi
šeštadieniais 14 vai.
minėme daugelį praeityje bu
vusių Kalėdų.
— Žinai, eglę mes mūsų
LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
elektronikos bendrovės kieme
taip išpuošėme, kad šimtas
V. Zelina parapijoje kasdn
spalvų ;mirkčio a kas antra ną ir kiekvieną sekmadieni
kaip iki šiol
sekundė.
Šv. Kazimiero parapijoje :
— Taip, technika, — paša Parque da Mooca. Rua Juatin
kiau galvodamas, kad tikrai diba, 20.
Sekmadieniais ir šventadk
ji taip mirksi milijonais švie
niais
8,10 ir 17,00 vai.. Darbi
sų kaip matė mirdamas tė
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
vas, Išėjau į verandą ir žvel
atskirai susitarus dėl laikei
giau nuo priemiesčio į laukų kai turimos metinės ar H
pusę Danguje degė milijonai mišios,-'
žvakučių, ir jos degė ramiai,
Išpažintys čia klausomo»
visą laiką, kaip aaą vakarą, kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadieni
kai sirgdamas tėvas nešė
Parque das Nações 10 vaJ
mums eglę namo.
V. Carolina 15 valų
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10,15 vai.
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 valų
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,

Įkorporavimai — kondominijos — sklypų išdalinimas —
Administracija — nejudomo turto pirkimai bei
pardavimai — kreipkitės į

Administradora e Imobiliária Bernardos

atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernarles
Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401.
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Advokatas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitiSį doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii

Rezidencija:
Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinės
. 15 dė Novembro, 2
4.o - Sala 19- Tel. 37no 14J00 iki 18,

RUA COSTA BARROS. 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių^daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30vai.<
Vila Bonilha 10 30 vai.
V. Prudente 18 vai.

Ltda-

DEPOSITO PARATODOS

Aleksas Kalinauskas

pusi 5

...... .......... ............................. .....

Sveikinam su Šventom Kalėdom visus lietuvius, gyve
nančius S. Paulo, Brazilijoje ir visose Pietų Amerikose.
Linkim visiems laimingai sulaukti Naujų Metų ir j los
juos ramiai pergyventi.
‘
Leonas Keiteris
Pirmininkas

Fundição e Recuperação
de alumínio
Fabrica e escritório
Rua Greco, 75, Vila Diva
São Paulo
*7*< 'J*"‘^WIRWr1"—— —* u.iaay MWI'sc i ui Mir^;1

LIETUVA

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
> teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MOŠŲ LIETUVOS» RE
D AKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

SKAITYKITE
U
PLATINKITE Vii .
N1NTELI PIETŲ AMERIKOS
SAVAITRAŠTI < M Ú S Ų
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra oenai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiMm?? į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967

S À O

PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

6

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA
ATSKIRO

RENGIA EGLUTĘ

KAINA 0,30

4

3UA JUATINDIBÂ, 2Ô — P. DA MOÓCA

—

SÃO

'PAULO. 13

lių kviečiami, išvyko Ameri"
kon pasisvečiuoti Mykolas ir
Anelė Krutuliai.
Hwaann
'įūūO

BENRUOMENÉS TARYBOS
POSĖDIS
Saukiamas gruodžio 30 d.
20 vai. Jaunimo Namuose Zelinoje.
iraŲjgMU
iíttaBããii

Gruodžio mėn. 18 d. Vila
Lucijoje mirė Petronėlė Lasienė, 64 metų amžiaus. Nu
liūdime paliko vyrą Steponą,
sūnus; Albertą ir Joną. Sep
tintos dienos mišios bus 26
d. gruodžio, 8 vai., Vila Žoli
noje fe

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BRO
IÍ
LIJA sveikina savo sekretorių IIliMEMKSW
igsEarêãiii
KAZIMIERĄ RIMKEVIČIŲ
LAIŠKAI: R. Skarbaliui V.
gimtadienio proga (27 gruo .Balčiūnui, ). Masiuliui, Aid.
džio). Linkim geros sveikatos Nadolskytei O. Kamantauskie
ir dar daug metų pasidarbuo nei, M. Vinkšnaitienei, kun.
ti Brolijai, Bažnyčiai ir mūsų Šeškevičiui, Ad Lunskienei.
Tautai.
Robertui Lunskiui, J. Krauj^iiECTeggaii
lytei,
Satkunams, I. Labuckui
tHMHBMR
Eug. Bacevičienei, A, CataVila Zelinos parapijos lietu fay, V. Tatarunui, Pr. Zagorsvių organizacijų atstovų ir kienei, J. Ivanauskui, M. Jur«Žilvičio» šeštadieninės lietu- koniui, I. ^olewacz, J. Vaikšv ų mokyklos mokinių tėvų norai, M. Alaburdai.
susirinkimas šaukiamas antrą
dieną Kalėdų, 29 d. gruodžio,
20 vai. Jaunimo Namuose. Bus
ŠV. JUOZAPO VYRŲ
tariamasi eglutės ruošimo ir
BROLIJA
kitais organizacijas ir lietu
vių kalbos pamokas liečian rengia pirmąjį savo veiklos
čiais reikalais.
metinį pikniką. Jis bus sausio
18 dieną, 1970 metais, Praia
įmnSnii
Grande. Išvažiavimo valan
Pirmi 1970 metų parapijos dos įrašytos bilietuose, ku
pietus bus 11 d. sausio 2 riuos iš anksto galima įsigy
vai., tuoj po sumos, Jaunimo ti Casa Verde pas Juozą Ti
jūnėlį, Rua latai, 150; pas Jur
Namuose.
gį Matelionį ir Andrių Stan
«WH
kūną. Vila Prudentėje pas
iiÍHDMZnii
Motiejų Tamaliūną, Rua Agos
Ruošiamu Lietuvių Katali
kų Bendruomenės choro Nan. tinho Latari, 346 ir pas visus
jų Metų sutikimu, susidomė Vyrų Brolijos narius Zelinojejimas yra didelis. Didesnė da Bus geros muzikos ir šokiai.
Kviečiame pasinaudoti ge
lis staliukų jau išparduoti.
Naujų Metų sutikimą Mokoje ra proga smagiai pasižmonė
ruošia Liet. Sąjunga.
ti ir gamtoje atsigaivinti.
Sv. Juozapo Vyrų
iiBESSauii
Brolija.
Sausio mėn. pradžioje Ame
rikon išvyks- nuolatiniai apsi
gyventi Elena Reifonaitė Sa
PARDUODAMAS NAMAS
dauskienė Su savo dukrele
Rua Mare<‘hal Malet, 475,
Anele.
Gruodžio mėn. 23 d., dukre Vila Zelina. Namas su visais

D R. ANTONIO S I.A U LYS
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
11
Horário; Das 12 as,,14 e das 19 as 21 horas
Jonaultorio e Residencja RUA DOS TRILHOS. 1576
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada
DR JONAS NICIPÓRC1UKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorlo: Rua Capt Pacheco Chaves, 1206?
Vila Prudente, Tel. 63-5352
/

visiems São Paulo lietuvių vaikams I Ji bus sekmadienį,
1970 metų sausio 11 dieną, 16 valandą Zelinoje Seserų
Pranciškiečių gimnazijos salėje.
Kviečiame dalyvauti visų «bairų» lietuvius vaikus
su savo tėveliais. Kalėdų Senelis turi šimtus dovanų,
kurių pakaks visiems vaikams apdovanoti.
Tėveliai, atsiveskit savo vaikus į Bendruomenės
Kalėdų Eglutę, kur ir patys linksmai praleisite laiką!
Praneškit tai ir savo kaimynams bei pažįstamiems!
Bendruomenės Valdyba

Linksmų Šventų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų
ŠVENTO JUOZAPO VYRŲ BROLIJA
linki savo Broliams nariams ir geros valios
lietuviams Katalikams.
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba
Švento Juozapo Vyrų Brolija sveikina su Šventomis Kalėdo
mis ir Laimingais Naujais 1970 metais
SVENNTO KA'JMIERQ ASMENINĖS PARAPIJOS KLEBONĄ
T. JONĄ BRUŽiKĄ ir jos asistentus T. JONĄ KIDYKĄ ir
T. PETRĄ DAUGINTI.
Sv. Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba

„

ros» choras 100 nkr.
Po 20 nkr.; M. Kleizienė,
A. Vasiliauskas, J. Bandžius,
Izidorius Saulytis, Julius Gu$
ga, Mykolas Krutulis.
Veronika Simonavičienė 16
nkr. Po 15 nkr..- Kęstutis Si
pavičius, AntanasjjDutkus, Juo
zas Skurkevičius, J. Labuckas, Pr. Čepas, Stepas Urbi©tis, J. Galvenas
Kap. A Majus su žmona
kasmet stambia auka pare
mia «Mūsų Lietuvą». Ir šie
met jau įteikė 190 nkr.
Visiems nuoširdus ačiū!
»iia—fu
ÜESE&QOÜ

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS p.
Juozui Masiūliui. Atsiimti pas
Tėvus Jėzuitus, Rua Juatindiba, 20, Parque da Mooca.
•

UMamu
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patogumais ir parduodamas
geromis sąlygomis. Teirautis
ten pat.
naeaowBSii

ussmaaaii

Sekmadienį, gruodžio 21,
Tėvų Jėzuitų koplyčia buvo
pilna jaunų ir subrendusių lie
tuvių. Vieni atėjo į šv. Mi
šias, aukojamas už a. a. Povi
lo Pavilonio vėlę, kiti į Li
tuanistinės mokyklėlės moks1 > metų užbaigimą.
♦
Hwnaman

iinžžmiii

Lituanistinę mokyklą lankė
20 mokinių. 6 gimnazistai ir
14 pradžios mokyklos vaikų.
Visi gavo mokyklos lankymo
gražius pažymėjimus,

KELIAS

PAS

NUMERIO

/

«Aušros» choro repeticijos
Mokiniai kukliai bet gra
žiai pasirodė su programėle. prasidės pirmą šeštadienį po
Puikiai sudainavo keletą dai Naujų Metų, t. y. 3 dieną sau
nų, padeklamavo eilėraščių, šio. Reikia pasirengti Vasa
o vyresnieji paskaitė ištrau rio 16 minėjimui.
kų iš Vysk. Valančiaus «Gu
Malonėkite visi choristai
vus Vincė»
dalyvauti ir naujų atsivesti!
Visi mokiniai âpdovanoti, o
Valdyba.
didelę dalį kalėdinių dovanų
padovanojo Mečys Paleckis na—na—n
ii
ii
su Ponia.
SVEIKINU BRAZILIJOS
Lituanistinėje mokykloje
mokytojavo plė Liucija M.
LIETUVIUS
Jodelytė ir inž. muzikas pAlfonsas Petraitis. Jie sutiko su Sv. Kalėdoms ir Naujais
ir sekančiais mokslo metais 1970 Metais «Mūsų Lietuvos»
mokytojauti.
Redaktorių, Jos leidėjus ir vi
Pamokos prasidės po atos sus Brazilijos lietuvius. Aš su
togųBJS įdomumu skaitau «Mūsų Lie
tuvos» ir seku Brazilijos lie
iiaan—ii
ÜMBHMBÍI
tuvių gyvenimą.
UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Prisimindamas mano atsilan
kymo progą Brazilijoj su lie
Jonas Dimša 30 nkr. ir 100 tuviškoms filmoms sveikinu
nkr. laikraščiui išleisti. «Auš visus prietelius kurie man pa
dėjote tą kultūrinjfparengimą
įvykdyti ir per tris pilnus Ba
lionus publikos Tėvynę Lietu
TĖVUS JĖZUITUS
vą parodyti. Labai maloniai
prisimenu kaip lietuviai su
giliu ilgėsiu žiūrėjo į savo
seniai paliktus Lietuvoj lau
kus, upes, ežerus, garsias baž
nyčias, Kauno, Vilniaus ir ki
tus miestus ir kaimus. Pama
tėt Lietuvos dainų, šokių ir
tautines šventes ir avi valan
das gyvenote kaip tikroj Lie
tuvoj.
i——

Brazilijoj kurie tų filmų ne
matė bet gal norėtų pamaty
ti būtų galima susitarti ir aš
vėl pasistengsiu atvažiuoti,
Argentinoj ir Urugvajuj. fil
mos iš Lietuvos buvo rodo
mos ir publika pakartotinai
ėjo pasižiūrėti.

Su geriausiais linkėjimais
visiems.
praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymųs, <
J. G-ilvydis •
skyrybas, nejudomo turto administravimą,
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.
ADVOKATĖ IRENA GRITĖNaS - SPINĄ

