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Kai KuCių duoną laušim
Mums ašaros byrės,

Ir skausmas neataušęs
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Skros ilgesio marias.
Pabirom,kaip karoliai,
Po svetimas žemes

Ir ieškom ligi šiolei
Tik vieno kelio mes.

Nušvies iš prakartėlės

Jį žvaigždė tolima,
Padvelks į širdį vėliai

Namelių šilima.
Juk Tu. užgimęs kūtėj.

Benamis, kaip ir mes, —
Sužerki mus rieškutėm

Tegul iŠ mus nė vienas
Pasauly nepaklys,

Kol kruvinas blakstienas
Pakels gimta šalis.

Mykolas Vaitkus

VYRO AŠARA
Kai suskambės Kalėdų kuorai,
ir Goria iškils į mėlį,

ir plauks žmonių nušvitę cho
rai

pasveikint Jėzaus Kūdikėlio:
karštai linkiu, garbingas vyre,
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kad tau širdy banga pakiltų

šviesi, kaip jauno ryto tyrai,
švelnaus graudumo, džiaugsmo
šilto —

ir ašara, tas retas svečias,

tam vyriškam veide sušvitų ir jaustum, kaip krūtinė plečias,
ir himnas veržiasi i Kristų.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo-biblioteka
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MUSŲ LIETUVA

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS TEBŪNA
VISPUSIŠKAI MALONIOS

Ne retai pereini prisiminimuose mūsų dienų mūsų tautos
kelius. Šimtai tūkstančių lietuvių ne aukso ieškodami išsiblaš
kė nuo Sibiro arktikos iki Tasmanijos salos. Laisvan pasaulin
patekę,kaikurie prieš tai perėję sužvėrėjusių kankintojų tortūrų pragarą kalėjimuose ar vergų stovyklose, šiandien medžiagi
niai net padoriai įsikūrę, kaikurie iš jų daro daug gero. Lietuvo
je šiuo metu visi gyvena tarpais žiauresnių, tarpais švelnesnių
koncentracijos stovyklos režimų, tačiau nepalūžusia dvasia.
Tai liudija iš Lietuvos gauti užrašai-kronikos, memorandumai
Maskvos tironams ir Jungtinėms Tautoms, koncentracijos sto
vykloje rašytas Simo Kudirkos memorandumas jo kalintojams.
Kai žvelgiame į mūsų jauną už Lietuvos augančią kartą,
mūsų jaunimo dauguma yra pasigėrėtinai pozityvūs. Dalis gal
bus žmonėmis tik sau, tik vienetai tokių, kurie gal liks visuo
menei našta.
Kai pi vyresniųjų taip ir jaunimo skirtumų priežastis yra ta,
ar kurie gyvena pastoviais principais, ar tik dienos nuotaiko
mis. Yra daug tokių nereligininkų, apie kuriuos teisingai sako
ma, kad ir tikinčiųjų daugelis ne kuo geresni už juos. Jie gyve
na ne religijos, o vadinamais humanistiniais principais.-Ji u rio
tie principai, esmėje yra tie patys, ką ir tikinčio krikščionio
principai, nes krikščionybė pirmoje vietoje moko gyventi pa
gal natūralius principus ir duoda kaiką daugiau. Krikščioniško
ji religija duoda viršgamtinę garantiją, kad principai yra teisin
gi, duoda gyvenimo prasmės supratimą, antgamtinės Dievo ir
žmogaus meilės, iš gyvenimo ir gerų darbų patiriamą džiaugs
mą, viršijanti tik natūralųjį gyvenimo džiaugsmą. Religija labai
padeda sunkiose valandose. Apie tai galvojant prisimena ne
tik šventųjų vardo verti mūsų tautos kankiniai-vergijos aukos,
o it mirtininkai ligoninėse sunkiai baigią gyvenimą.
Religija ir tikėjimas nėra toks dalykas, kuri galėtum įsigy
ti kada ir kaip norėtujn. Trokštančiam ir ieškančiam tiesos, be
sistengiančiam gyventi tiesa ir daryti gera, Dievas kartais duo
da tikėjimo dovaną greičiau ir pilniau, negu žmogus galėtų tai
pasiekti savomis pastangomis. Tačiau tai išimtys. Natūralūs
kelias įsigyti tikėjimą yra nuoširdus tiesos troškimas ir religijos
turinio pažinimas. Iš tuščių kalbų neišmokstama nieko gero.
Ar daug galima išmokti apie erdves iš kritikų, kam mokslui mė
tomi pinigai? Taip ir religijos neišmoksi iš tų, kurie patys jos
nepažinę ir nesupratę, prikalba visokių niekų prieš ją. Daug
kas religiją surado jos neturėjęs, kad stengėsi pažinti iš rimtų
šaltinių, kas apie ją pozityvaus pasakyta.
Dauguma žmonių nori gero visiems žmonėms. Gera yra
alkaną pamaitinti, bet daug geriau jj pamokyti ir jam padėti gy
venti iš savo darbo. Didžiausia dovana vienų kitiems yra pagal
ba teisingai suprasti gyvenimo prasmę, gyvenimo kelią. Iki šiol
jokia žmonių filosofija nepatiekė gyvenimo prasmės pilnesnio
supratimo, kelio kaip gyventi, kaip spręsti visos žmonijos rei
kalus, kokius patiekia krikščionybė.
Dar ir 1974 metai krikščionims skiriami dvasiniam atsi
naujinimui. Visiems linkėdamas malonių Kristaus gimimo
švenčių, Dievo palaima gausių Naujų Metų, linkiu, kad beky
ląs dvasinio atgimimo sąjūdis galingai ir giliai paliestų ir lietu
vius, kad savo išsilavinimo pirmoje eilėje statytume savos reli
gijos pilnesnį pažinimą, kad nekriktume nuo savų religinių
bendruomenių-parapijų, kad šviestume kitiems ne tik sava tau
tine kultūra, bet ir savo tarpe susiklausančių, aktyvių krikščio
nių bendruomenėmis.
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KRISTAUS GIMIMO ŠVENČIU PROGA
SVEIKINAME VISUS PARAPIEČIUS,'
LINKĖDAMI GAUSIU IŠGANYTOJO MA
LONIŲ IR LAIMINGU, NAUJUJU 1974
METU.
SALEZIEČIAI

Kalėdų švenčių ir Naujų — 1974 - Metų proga
»

LIETUVIU SAJUNGOS-ALIANÇA VALDYBA

savo narius ir; visus lietuvius, linkėdama visiems
geriausios sėkmės.
latxitztav^tiTsiasit^s/asf^t^t^físKSstsftxstfíaasttsifísi&eíisfs/fsif.fí.

MIELI LIETUVIAI - LIETUVĖS
Kiekvienais metais ateina Kalėdos. Laukiamos ir mielos.
Žmonės džiaugiasi, sveikina užgimusį Išganytoją, linki vienas
kitam gėrio, taikos ramybės ir laimingų Naujų Metų.
Kalėdos ateina visiems, tik ne visi vienodai jų laukia, ne visi
jas vienodai pasitinka, vienodai išgyvena. Mums, po pasaulį pasklidusiems išeivijos lietuviams, kartu su džiaugsmu Kalėdos
atneša rūpestį, neramumą ir gilų skausmą, nes mūsų tauta dar
vis tebėra pavergta, jos vaikai neša sunkią priespaudą krašte ir
kenčia Sibiro nykumose. Kalėdų džiaugsmai jiems ne džiaugs
mai, bet daugiau širdį plėšiantis liūdesys ir ilgėjimasis laisvės
bei šviesesnių dienų ateityje.
Sveikindami su Kalėdų šventėmis ir linkėdami gražiausių
Naujų Metų, mes kviečiame Jus nepamiršti mūsų seserų ir bro
lių tėvynėjehei Sibiro tremtyje ir dar kiečiau bei ištvermingiau
dirbti jų laisvei ir gerovei. Prasmingi mūsų veiklos rezultatai
tautai bus brangiausia švenčių dovana.
Vieningumas ir darna telydi mūsų darbus ir juos telaimina
Naujagimio ranka.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Valdyba

LIETUVIŲ R,J,Šv.JUOZAPO BENDRUOMENĖ
Kalėdų Švenčių ir 1974 Naujųjų Metų proga svei
kina savo narius ir visus lietuvius, linkėdama^
daug laimės ir sėkmės.
VALDYBA
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ŠVENTO JUOZAPO VYRŲ BROLIJA LINKI
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS IR SAVO NARIAM
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ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

ŠV. JUOZAPO VYRU BROLIJOS VALDYBA.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje
Vincentas Brizgys

Gruodžio 22 d. 20 valandą, visi S. Paulo ateitininkai kviečiami dalyvaut,
drauge su savo tėveliais, Kalėdų šventėje, būtent:
Šv. mišios Zelinos bažnyčioje ir po jų agape Jaunimo namuose. Malonė
kit atsinešti savo užkandžius ir jais mielai pasidalyti su kitais.
Ta proga bus padaryta metų apžvalga ir nustatomos veiklos gairės kitiem
metam.
Prei. Pijus Ragažinskas
Kun. H. J. Šulcas

LIETUVIŲ K. BENDRUOMENĖS
CHORĄ IR JO DIRIGENTĄ VIRTO RĄ TATARŪNĄ,ŠVENČIŲ PROGA,
SVEIKINA UŽ MALONŲ BENDRA
DARBIAVIMĄ DĖKINGI -

TĖVAI JĖZUITAI
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Krikščioniškosios Kalėdos yra konkreti; ap
čiuopiama pamoka, kas yra Dtevas. Skaity
dami religijų Istoriją, vartydami Senojo Tes
tamento puslapius, matome, kaip įvairiais
laikotarpiais žmogus Dievą suprato ir vaiz
davosi. Kuo žmogus buvo primityvesnis,
kuo žemesnis buvo jo civilizacijos laipsnis,
tuo grubesnė buvo jo Dievo sąvoka, tuo netobulesnis buvo jo Dievas. Net išrinktoje
tautoje nesunkiai pastebime, kaip Dievo są
voka kinta su žydų tautos pažanga, su aukš
tesne civilizacija ir žmonių kultūringumu.
Antra vertus, net pats Dievas apsireiškia
žmogui pagal jo išsivystymą ir pagal jo
dvasinį bei religinį imlumą. Todėl Senaja
me Testamente gana aiškiai matosi, kokiu
Dievas save apreiškia klajoklių ir piemenų
giminėms, kokiu Jis pasirodo teisėjų laikais,
kai tiek gyvenimas, tiek žmonės darosi sės
lesni, ir galiausiai, kokiu Dievas apsireiš
kia Izraelio tautai, kai hebrajai jau turi sa
vo karalių, levitų ir kunigų luomą bei vy
riausiąjį kunigą, smulkiai išstudijuotos ir
kasdieniam gyvenimui pritaikintos teisės
kodeksą.
Dievas ateina kaip žmogus

Amžių pilnybėje Visagalis, pradėdamas vi
siškai naują gadynę tiek pasaulio, tiek
žmonijos istorijoje, apsireiškia žmogui nau
jausiu ir apčiuopiamiausiu būdu, turėda
mas omenyje naujos eros žmogų. Naujojo
Testamento Dievas ateina į žmogaus pasau
lį žmogumi. Jei pirma Dievas kalbėjo, tiesa,
labai neaiškiu, miglotu būdu, legendomis
bei mitologija, liaudies įgimta išmintimi,
per patrijarkus ir pranašus, tai per Naujojo
Testamento angą Jis žengia į žmogaus pa
saulį kaip žmogus, prabyla į žmogų kaip
žmogus, apsireiškia žmogui kaip žmogus.
Atiduoda viską, ką duoti gali

Šitame apsireiškime Dievo sąvoka pasiro
do kur kas pilnesnė, apčiuopiamesnė. Cha
rakteringieji šios sąvokos bruožai parodo
dieviškąsias ypatybes, kurių pirma žmogus
neturėjo progos pastebėti. Mat, Dievas atei
na pas žmogų pačiu žmogiškiausiu, pačiu
intymiausiu būdu. Jo tikslas yra taip priar
tėti prie žmogaus, kad prigimtys susiliestų,
kad protai suartėtų, kad širdys susijungtų.
Ir ateina Dievas pas žmogų, žmogaus ieško
damas. Šitame ieškojime visa nustelbia iš
ganymas ir atpirkimas. Šitame ieškojime
Dievas, priėmęs žmogiškąją prigimtu ir eiaamas į žmogų kančios ir kryžiaus keliu, ati
duoda žmogui visa, ką Dievas žmogui gali
atiduoti, ir pasirenka tokį būdą, kuris ne tik
žmogui suprantamas, bet kuris žmogaus
akyse turi didžiausią vertę, būtent, laisvą
kraujo ir mirties auką.
Todėl Kaledose mums pirštu prikišamai pri
menama, koks yra Naujojo Testamento
Dievas. Jei pirma legendos ir palyginimai
apsupo Dievą žmogiškų silpnybių ir ribotu
mų skraiste, kur Dievas yra taip sužmogin
tas, kad Jis pyksta ir keršija, tai šiandien
Jis pasirodo toks, koks Jis iš tikrųjų yra:
atperkančios meilės ir dosnaus gailestingu
mo Dievas, kuris ateina žmogaus ieškoti ir
gelbėti, kuris žmogui nupelno žodžiais ne
išreiškiamą privilegiją būti Dievo vaiku ir
dieviškojo gyvenimo dalininku.
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KALĖDINĖS MINTYS

TIEM ŽMOGUS, KIEK
KITAM GERO DUODA

nėse gėris ir grožis nyksta. Net ir daug tur
to sukrovę, net ir medžiaginių gėrybių ku
pini, jie yra dvasios skurdžiai, nepatrauklūs
savanaudžiai, kuriuose nebėra jautrumo ki
to žmogaus reikalui, nelaimei, kuriuose ne
bėra noro kitam žmogui padėti, kurie nebe
mato pagrindo rūpintis kuo nors kitu, kaip
tik savo gerove ir patogumu.
Kuo dieviškesnis, tuo žmoniškesnis

BRUNO M^RKAITIS, S. J.
Stebėdami Dievą - geriau
suprantame žmogų

Ir taip mes Kalėdose pradedame geriau su
prasti ne tik Dievą, bet ir žmogų. Aiškiau
matome, koks Dievas yra, ir giliau supran
tame, koks žmogus turi būti. Dievas yra my
lintis ir spinduliuojantis Gėris, kuris žmogui
duoda save ir savo dovanas gėryje, tieso
je ir grožyje. Žmogus turi būti panašus į sa
vo Kūrėją ir panašus Kūrėjui charakteringo
mis ypatybėmis, kurių svarbiausia, atrodo,
yra meilės ir gėrio spinduliavimas. Mat,
žmogus tik tiek yra žmogus, kiek jis yra pa
našus į savo dieviškąjį Kūrėją. Kuo jis pa
našesnis, tuo jis yra ir žmoniškesnis, ir die
viškesnis.
Duodamas nepritrūksta $
neduodamas - suskursta

Šis panašumas glūdi ypatingai sugebėjime
duoti ir dalintis. Iš kitos pusės, kasdien ma
tome daug pavyzdžių, kur žmogus atsisako
duoti ir dalintis. Toks žmogus ne tik nepa
našus į savo Dievą, bet jis ir į tikrą žmogų
nepanašus. Čia mes susitinkame su dviem
paradoksais. Pirmas paradoksas yra tas,
kad žmogus, kuris noriai duoda ir dalinasi,
niekada gėrio nepritrūksta. Jis yra tarsi nie
kada neišsenkąs šaltinis, lyg neišsemiamas
aruodas, kaip turtinga žemės turtų kasykla.
Ir kartais atrodo, kad kuo daugiau žmogus
duoda, tuo jis daugiau turi. Čia mes kalba
me ne tik apie dalinimąsi įvairiomis me
džiaginėmis gėrybėmis, bet taip pat apie
savęs atidavimą aukos, pasišventimo, pa
reigos ir kūrybos atvejuose. Antras para
doksas yra tas, kad žmoguje, kuris nelin
kęs duoti ir dalintis, gėris sunyksta, kaip
gėlė nuvysta, kaip duona supelėja, kaip
vynas actu pavirsta. Čia mes nekalbame
apie šykštuolius, kurių vienintelis malonu
mas yra turtą krauti, visokias gėrybes ir
daiktus rinkti, džiaugtis vien pačiu turto ir
daikto turėjimu. Mums čia greičiau prisi
mena tie žmonės, kurie vien apie save gal
voja, kurie, savo problemose paskendę, kitų
vargo, rūpesčių nebemato, kurie kiekvieną
dieną pradeda mintimi apie save, malda už
save, naudos ieškojimu sau. Tokiuose žmo

Kada mes žvelgiame į antrąjį paradoksą
Kalėdų šviesoje, greitai suvokiame, kad
žmogus tik tada yra tikras, pilnai išsivystęs
Dievo kūrinys, kada jis labiau panašus į sa
vo Kūrėją. Kuo jis dieviškesnis, tuo jis žmc
riiškesnis. Kuo jis dieviškesnis, tuo jis geres-,
nis, jautresnis, gailestingesnis, atlaidesnis,
tuo jame daugiau meilės, daugiau pasiau
kojimo, pareigingumo, pasišventimo.
Ne gailėdamasis, o džiaugdamasis

Kalėdos, net ir nereligingų, net ir nekrikš
čionių tarpe, yra tapusios dovanų davimo
proga. Daugelyje atvejų dovana reiškia ne
ką kitą kaip ženklą, kad žmogus kitam žmo
gui atiduoda paties savęs dalį. Atiduoda ne
gailėdamasis, bet džiaugdamasis. Duoda
dovaną mylėdamas. Ir kuo didesnė meile,
tuo džiaugsmas didesnis. Džiaugsmas da
vime.
Tikrojo žmoniškumo verte

Bet Kalėdose, žiūrėdami į žmogumi tapusi.
Dievą, pradedame suprasti tikrojo žmoniš
kumo kilmę ir vertę. Žmogus tampa tikru n
pilnu žmogumi, teisingai Dievą supratęs, iš
tikimai Dievą pasekęs. Žmogus tampa at
baigtu žmogumi Dievuje. Dievuje, kuris sa
ve žmogui atiduoda ir tame atidavime žmo
gų įsąmonina, kad davimas yra ne tik ge
rumo ir meilės ženklas, ne tik palaima ir pa
guoda, bet giliausia gyvenimo prasmė, su
brendimo liudininkas, kelias į žmogaus iš
sivystymo pilnybę.
Vargšas, kas neduoda savęs

Ką Kalėdose matome ir suprantame, turė
tume pasilaikyti ateinančioms dienoms ir
mėnesiams. Menkas tas žmogus, kuris duo
da ir dalinasi tik Kalėdose. To asmens skur:
di dvasia ir savanaudė širdis, kuris pasi
tenkina reta dovana. Bet visų skurdžiausias
yra tas, kurs, dovaną duodamas, savęs ne
duoda, kuris nei gėriu, nei grožiu, nei tiesa
nepasidalina, kuris Įeitam gaili džiaugsmo,
kuris bijo už Įritą pasiaukoti, kuris bijo ki
tam pasišvęsti, kurio meilė yra tokia ribota,
tokia šykšti, tokia lėkšta, kad ji greitai virs
ta savimeile.

Artindamiesi prie Kalėdų, artinkimės prie
žmogumi tapusio Dievo, kuriame žmogus
randa gyvenimo prasmę ir gyvenimo pil
nybę.

Kalėdos Vakarų pasaulyje yra ypatingai
dovanos šventė. Ir gal niekur tai nėra taip
ryšku, kaip Amerikoje, čia ne tik duodamos
dovanos, bet jų duodama daug. Ir daugiau
sia jų gauna vaikai. Atrodytų, kad be do
vanos nebūtų Kalėdų. Mat, dovana parodo
žmogaus gerą valią. Ji yra gestas, už kurio
slepiasi kilni širdis ir stiprus noras duoti ir
.dalintis.
Tęsinys 4 psl.
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Kalėdoms automobilis,
Velykoms skirybos

MŪSŲ LIETUVA

mu, tai karteliu. Kitam ant pečių nuolat
kraunama našta ir beveik niekada neklau
siama, ar ta našta ne per sunki, ar tas as
muo dar turi jėgų žengti sekantį žingsnį.
Kaip dažnai jis piktu žodžiu, nedraugišku
žvilgsniu varomas į priekį. Kaip dažnai jam
tenka sarkazmo ir ironijos botagas. Kiek
daug progų, kada jam prikišamos silpny
bės, praeities klaidos ir nepasisekimai. Bet
jis turi nešti, turi vilkti bendrą jungą, kai
gyvenimo draugas ar draugė vos pirštą
prikiša.

K 3 psl.

Bet dovana, nesvarbu, kaip ji didelė ir bran
gi, vis tiek yra tik gestas, tik ženklas ir pa
silieka gestu bei ženklu, jei žmogus pats sa
vęs neduoda, jei jis nesidalina savo asme
niu, savo talentu, geromis ypatybėmis. Šiais
laikais perdaug dažnai matome, kaip dova
nos, nors ir labai brangios, nerodo davėjo
noro dalintis savimi, savo asmeniu. Turtuo
liai savo giminėms ir draugams dovanoja
automobilius, brangius kailius ir tūkstanti
nius deimantus. Bet ne viename atvejyje
tai yra tik išorinis gestas, kuris jokiu būdu
nereiškia, kad žmogus nori save duoti, savo
asmeniu dalintis. Neretai pasitaiko, kad tur
tingas vyras Kalėdų proga savo žmonai do
vanoja automobilį, o Velykoms — skyry
bas.

Vengiame dalintis

Vengiama dalintis. Jei dalinamasi, • tai kan
čia, tai rūpesčiu, tai nesibaigiančiais prie
kaistais. Mat, iš savęs reikalaujama labai
maža, o iš kito labai daug. Kitas turi būt; h
darbo arklys, ir gailestingasis samarie.
ir nežemiškos tobulybės angelas. Kitos tun
būti kantrus, taktiškas, išmintingas, be klai
dos ir be priekaišto, kuriam visa lengva,
visa galima, kuriam visa skanu ir visa
miela.

Džiaugsmas ir laimė

Jei jau taip pabrėžiame, kad kiekviena do
vana turėtų reikšti davėjo norą dalintis gė
riu, savo asmeniu ir visu tuo, kas sudaro to
asmens gerąsias ypatybes, tai kokia iš tik
rųjų to dalinimosi prasmė, kaip ir kuo žmo
gus praktiškai turėtų dalintis?
Kalėdose tiek dovanos, tiek linkėjimai pa
prastai išreiškia ir pabrėžia du dalyku:
džiaugsmą ir laimę. Vadinasi, tiek dovana,
tiek linkėjimu norima žmogaus džiaugsmą
ir laimę padidinti. Savaime aišku, kad lin
kėjimas, o ypatingai dovana suteiks žmo
gui bent šiek tiek džiaugsmo, bent trupinėlį
laimės. Gal tas džiaugsmas bus trumpas,
kaip degtuko blykstelėjimas. Gal ta laimė
bus ribota, kaip vienadienis peteliškės am
žius. Bet kaip ten bebūtų, žmogus pradžiugs,
pralinksmės bent momentui. Iš kitos pusės,
jei mes į savo linkėjimus ir dovanas žiūrime
tikrai rimtai, tai būtų gana logiška manyti,
kad mes iš širdies geidžiame, kad mūsų
dovana ir linkėjimu teikiamas džiaugsmas
bei laimė būtų pastovūs dalykai, o ne tik
trumpi, reti, vienkartiniai momentai.
Kalėdų tragedija - skaudus liūdesys

Čia ir yra krikščioniškųjų Kalėdų tragedija,
kad mūsų dovanos yra teikiamos paviršu
tiniškai, be gilesnės prasmės, be rimto są
moningumo. Mes duodame dovanas, ka
dangi visi duoda. Linkime, kadangi šventė
se yra priimta linkėti. Bet tuo mūsų dalini
masis gėriu ir pasibaigia. Kaip dažnai pa
sitaiko, kad net šventėse žmonės nespėja
pasikeisti dovanomis ir jau pradeda pyktis,
nesivaldo, savo naudos ieško, savo nuomo
nę ir valią kitiems primesti bando. Tuose
atvejuose labai aiškiai matome, kad žmo
gus medžiagine gėrybe dalinosi, bet ne sa
vo asmeniu.
Dovanos per 365 dienas

Kažkas yra pasakęs, kad kaip būtų gražu,
jog Kalėdų dovanos, gera valia ir nuošir
dumu persunkti linkėjimai būtų padalinti į
365 dienas. Tokiu būdu, kiekvienai metų
dienai tektų bent maža gerumo ir dosnumo
dalis. Štai čia ir yra raktas į tą kilnų nusi
statymą, kuris ragina žmogų duoti kitam
savo asmens, savo talento, savo gerų ypa
tybių dalį.

Dovanos yra gražūs dalykai. Geri, linkėk
waS
kuodis^

Vengiama dalintis gerais dalykais. Geri da
lykai sau rezervuojami. Jei lieka trupinių,
jie kitam kliūva kaip apčiuopiamas dosnu
mo ir geros širdies ženklas. Bet nesunku
matyti, kad tai yra tik trupiniai. Vengiama
dalintis dalykais, kurie reikalauja asmeniš
ko pasiaukojimo, kurie verčia žmogų atsisa
kyti savo naudos, savo patogumo.
Bet tiek dovanos, tiek linkėjimai mažai gy
venimą kitam žmogui palengvina, jei jų ne
lydi pastovi gera valia ir praktiškas, ap
čiuopiamas noras kito gyvenimą padaryti
lengvesnį, žmoniškesnį. Daug yra puikių ir
brangių dovanų, bet kur rasi šaunesnę, ver
tingesnę dovaną už gerą valią, kuri nuolat
pasirengusi ištiesti pagalbos ranką, kuri
nuolat budi, ieškodama progų kitą sura
minti, paguosti, liūdesį sumažinti, duoti ki
tam progą išsikalbėti, atsiverti. Kur rasi
brangesnę ir svarbesnę dovaną už draugo
ištikimybę, už jo nuolatinį paslaugumą, už
jo nesvyruojantį prisirišimą, drąsą ir tikėji
mą. Kai jis, save pamiršęs, savo reikalus į
šalį padėjęs, aukojasi, save atiduoda. Kur
rasi nuostabesnę dovaną už žmonos tikrą
meilę vyrui, o vyro tikrą meilę žmonai, kai
jie, vienas kitam gyvendami, kiekvieną
dieną vienas kitą remia, vienas kitam pa
deda, vienas kitą stiprina, vienas kitam pa
siaukoja, vienas kitam atsiveria savo stip
rybėje ir savo silpnybėje, vienas kitą už
jaučia, vienas kitu tikėdami, vienas kitame
drąsą, paguodą ir viltį rasdami.
Žinoma, mes kasdien matome, palyginti,
daug atvejų, kur draugams trūksta ištikimy
bės, paslaugumo ir nesvyruojančio prisiri
šimo. Kaip dažnai liudijame pavyzdžius,
kur vedusieji vienas kitam yra kryžius, naš
ta ir nuolatinės mizerijos šaltinis. Neretai
matome brolį, kuris kitam savo broliui yra
svetimas, šaltas ir neprieinamas. Ne kartą
matome seserį, kuri kitai seseriai yra nuo
latinis vargas, rūpestis ir niekad nesibai
giantis netikrumas. Bet gerai žinome, kodėl
taip yra. Matome ne tik padarinius, bet taip
pat ir priežastis. Dedamos didelės ir nuola
tinės pastangos rūpintis savo interesais ir
labai maža kreipiama dėmesio į kitų nau’
niro HĮOiltiliHoJIssm finttm (Miinntfe. Jei
dtag ir
Wingmm
i
tafi [ofcįruiiįu
©šmanriis,
tinsi CDspGEaitente

Visi turim tiek daug progų,
ir tiek daugio galim duoti.

O gyvenimas iš tikrųjų palengvėtų, jei žmo
nės dalintųsi gerais dalykais, visu tuo, ką
jie vertina. Ne pinigu, pirmoje eilėje. Ne
nuosavybe. Ne, bet gerumu, pasiaukojimu,
kantrybe, užuojauta, supratimu. Štai kur
turtas, kuris palengvina mūsų gyvenimą.
Todėl tegul mūsų dovana būna gera širdis,
gera valia, geras žodis ir geras darbas.
Kiekvieną dieną mes visi turime tiek daug
progų, kurios mums leidžia prabilti geru žo
džiu, padaryti gerą darbą, parodyti gerą
valią, artintis į kitą žmogų gera širdimi.
Brangi dovana yra ne tik pasakyti gerą žo
dį, bet taip pat nutylėti piktą žodį. Svarbi
dovana yra ne tik padaryti gerą darbą, bet
išvengti blogo. Nuostabi dovana yra ne tik
išklausyti kito žmogaus skundo ir nelaimės,
bet taip pat neapsunkinti jo savo vargais ir
rūpesčiais. Doyana yra ne tik kito nuomo
nės išklausyti, bet taip pat savos išsižadėti.

Kalėdose mes geriau suprantame, koks Die
vas yra ir koks žmogus turi būti. Dievas yra
mylintis ir spinduliuojantis gėris, kuris žmo
gui duoda save ir savo dovanas gėryje, tie
soje ir grožyje. Žmogus yra tiek žmogus,
kiek jis yra panašus į savo Kūrėją. Todėl,
žengdami į Naujus Metus ir linkėdami vie
nas kitam laimės, prisimename labai svar
bią gyvenimo tiesą: žmogus tiek yra žmo
gus, kiek jis kitam gero duoda.
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ŽIL VITIS
Continuação da semana passada

. ALGUMAS RECOMENDAÇÕES AOS

PARTICIPANTES!

Quanto às atividades práticas futu
ras: continuação dos trabalhos de
preparação, para o retiro autêntico,
Quanto à frequência: foi levantada
a questão: quantas vezes por mês
poderiamos nos reunir, em que ho
rário?
- Constituição de um calendário: fi
cou decidido unanemente, que nos
reuniremos duas vezes por mês, aos
domingos, assim:
Dia 02.12 - 6:30 - Bragança Paulista
Dia 16.12 - 18:00 - Ramovė
Dia 30.12 - em estudo -.S. Roque

Quanto àd discussões de temas:
ficou de liberdade o seguinte: cada
pessoa, digo cada 2 pessoas prepara
rão um tema (livre escolha) e o dirão
no dia programado, sem que o mes
mo tenha surtido conhecimento an
terior (ê surpresa). Posteriormente,
far-se-á o julgamento.
Para concluir a reunião de hoje, al
guns fatos descritos também foram
abordados:

IRUTĖ

IR

a- conhecimento mais profundo sobre a
Sagrada Escritura.
tudo o que se pode dizer, porque
propaganda ė feita preguiçosamente.

b- Existência de Adão e Eva:- historica
mente.
Não houve essa imagem que se tem
à respeito dêsse assunto. Não passa
de uma criação de gênero literário
para melhor explicação dêsse acon
tecimento curioso. A Sagrada Escri
tura não dá a resposta simplesmente
dita a „criação do homem”. Para

movam os acontecimentos tais como,
o trovão (fazia estrondos), e cobra
(ao picar uma pessoa, trazia conse
quências graves) como divindades,
porque a emoção causava imagens
de algo supremo, extraordinário, sobre-natural

A religião cristã, não é baseada nem
na emoção e nem na ciência, e sim
na revelação.

Secretário do grupo:
Marita A.

DESFEDIOA
CAROS LEITORES,

Noticiamos que o Tėvas Antanas
Saulaitis nos deixou por um determina
do tempo. Ele neste momento está em
retiro, num „mosteiro” do Rio de Ja
neiro.
Tivemos então em sua homenagem
uma pequena despedida, proporciona
da pelo grupo de cançcas „Nemunas” ,
que junto com a juventude do „Žilvitis”
alegraram esta reunião que foi iniciada
com uma n*issa> celebrada pelo próprio
Antanas Saulaitis.
Todos nós sentiremos muito a falta
do nosso querido P. Saulaitis, mesmo
que seja por um curto periodo.

melnor expressar dêsse tipo de colocçãação, tomou-se por base o apareci
mento misteriosbde Adão e Eva,
que tem equivalência -à compreensão
de que „Deus criou o Universo".

Como tomar clara a explicação da cria
ção do homem, ao primitivo? A ba
se, era a melhor possível, por bem,
tomaram-: a em Adão e Eva, sua existência, seu pecado, o destino,
etc..

C) No que se baseia a Religião Cristã?
Essa pergunta foi lançada, porque
havia dúvidas à respeito da explicaç ção de como os primitivos forma
vam as idéias à respeito de Deus; to-

KĘSTUTIS

Queremos também avisar que as pa
ginas JAUNYSTĖS AIDAS e MUSU
LIETUVA MAŽIESIEMS ficará sob a
responsabilidade de Janete Nikitin e
Antonio Clemente Silickas, que esperam
sua colaboração.
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MŪSŲ

ŽYMUS LIETUVIS IŠKELIAVO AMŽINYBĖN
Š. m. gruodžio 2 d., sulaukęs 80 metų amžiaus, New Yorke
mirė VACLOVAS SIDZIKAUSKAS, nepriklausomos Lietuvos
diplomatinės tarnybos pirmūnas, buv. Lietuvos Nepaprastas
Pasiuntinys ir Įgaliotas Ministras Vokietijai, D. Britanijai, Aus
trijai, Šveicarijai ir Olandijai, buv. Lietuvos atstovas Tautų Są
jungai, buv. Lietuvos bylų gynėjas Hagos Tarptautiniame Tri
bunole, buv. Auschwitzo kalinys, buv. Vliko delegatūros pir
mininkas, buv. Vliko vykdomosios tarybos ir Vliko valdybos
pirmininkas, buv. Pavergtųjų Europos Tautų Seimo pirminin
kas ir dabartinis vicepirmininkas, buv. JAV LB Garbės Teismo
pirmininkas ir tarybos narys, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Europos Tautų Seime pirminin
kas, didis Lietuvos laisvės kovotojas, diplomatas ir valstybinin
kas.
Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo Komiteto Seimas, tuo metu
posėdžiavęs Toronte, minutės susikaupimu pagerbė velioni !r
poniai Birutei Sidzikauskienei pareiškė gilią užuojautą.

VISIEMS AUŠROS CHORISTAMS
BUVUSIEMS IR
GAUSIOS MUMS GIMUSIO IŠGA
NYTOJO PALAIMOS,Š VENCIU
PROGA. LINKI
KUN. JONAS KIDYKAS

GIMTADIENIO PROGA SVEIKINAME
i

I

ELENĄ ffi. ANTANĄ KUČINSKUS
M. Lietuvos skaitytojus, platintojus bei rėmėjus.
Naujų Metų pradžioje jie bus laikraščio garbės lei
dėjai. Abu su žmona savo gimtadienius turi gruo
džio 29 dieną. Susirinks visos trys dukterys, žentai,

ir būrys vaikaiciu-anūkų. Dar daug laimingų gy
venimo metų linki
M.Lietuvos Administratorius.

j
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Juoktis sveika Į|.IUžtat visi esate

kviečiami i pirmąją

Ji bus 1974 metų sausio 6 dieną 16 v.

Zelinoie, Jaunimo namuose.
PROGRAMOJE. aį-ejįjes pranašystės, sveikatos, šeimos, meilės, ir po-

itikos reikalai juokingoj perspektyvoj... Be to, naujausi KUPLETAI apie S.
Paulo lietuvių veikimą.

Programą išpšSdys: komedi
jos „Visuomenės Veikėjai" artistai ir pir
mųjų žilvitiečių grupė, režisuojant M.

Vinkšnaitienei.
įeidami, paaukosite 5 kr^zeiriukus.

Ta programa nebus vėliau pakartota

Sveikiname visus tėvų kaibos myieiujuą su

Šv: KALĖDŲ

IR

Šventėmis,

ir

NAUJU

METŲ

laukiame Jūsų visų sausio 6 d. mūsų rengiamoje
linksmoje KULTŪRINĖJE POPIETĖJE.

Komedijos „Visuomenės Veikėjai” artistai.

STIPENDIJOS LIETUVIAMS

STUDENTAMS BRAZILIJOJE

Antrojo P.L. Jaunimo kongreso
metu suorganizuotos S. Amerikoje
ir Kolumbijoje stipendijos mūsą jau
nimui, kurs yra sąlygą verčiamas die
nomis sunkiai dirbti,onaktimis mo
kytis.
Stipendijos buvo renkamos Brasilijos Liet.Bendr. vardu. Amerikoje
surinkta ir vėliau gauta 5 stipendijos
po 400 dolerių kiekviena, nors apie
20pavienių asmenų ir organizaciją
pažadėjo suteikti po vieną stipendi
ją. Bogotos lietuviai sudėjo pusant
ros stipendijos.
1972 m.lapkričio 22 d.buvo BLB
posėdis, aptaręs kokiomis sąlygomis
stipendijos duotinos. Kituose kraš tuose patirta, jog duodant stipendiją
paskoloj t.y. kad baigė mokslus ją
grąžintų, neretai prarandama ir pa
ti stipendija ir ja pasinaudojęs dings
ta lietuviams. Todėl nutarta čia duot
stipendija su tokia sąlyga: Stipendi
ją gavęs turi tuojau pat įsijungti lietuviškon veiklon,skirdamas tai veik
lai maždaug tiek laiko, kiek tektų
darbuotis gaunamai sumai užsidirbt.
Aišku, kiekvienas gali skirti ir dau
giau laiko tam kilniam darbui, kiek
kas jaučiasi galįs.
Fondui tvarkyti ir stipendijoms teik
ti sudaryta komisjja iš šių asmenų:
Jono Valavičiaus, Vinco Tūbelio, Al
gio Sliesoraičio, Onos Matelionytės ,
ir Liucijos Jodelytės.
Pinigai padėti į „Valbtas” (Coretora dę vąlpres.s.a. R. 15 de Novembro
228,-6 and. ir yra administruojami B.

i€O NERADOTE ŠITAME NUMERYJE?
Jokių žinių apie Karus, teroristus, plėšimus1, ir visą tą supu
vusios pasaulio politikos šlamštą, kuris yra kasdienė mūsų
spaudos „duona". Manėme, jog nors kartą metuose, per Kalė'
das,bus gera visa tai isšluot ir pasidžiaugti kilniais dalykais. &

VEIKLOS KALENDORIUS

VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS, RĖMĖJAMS, VI
SIEMS PADÈJUSIEMS MUMS BRAZILUOS LIE
TUVIŲ VARDU LANKYTI §.AMERIKOS, AR
GENTINOS BEI URUGVAJAUS LIETUVIUS,
LINKI DAUG LAIMĖS IR DŽIAUGSMO ŠV.KA
LĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PRÕGA
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS NEMUNAS

L. B iždininko Jono Dimsoš.
Šie studentai gavo stipendijas.
Arnoldas Zizas, Laima Vosyliūtė,
ir Marytė Aleknavičiūtė.
A. Zizas du kartus per savaitę dės.
tė mažiesiems lietuvių kalbą,t u o
būdu ir pats labiau jos pramokdamas.
Kiek jis ir jo mokiniai išmoko bus ga
lima spręsti iš jo apyskaitos kituose
M. L. numeriuose.
Marija Aleknavičiūtė suorganiza
vo „Rūtelės” būrelį. Jos brolis Anta
nas ir sesuo Teresė talkininkavo ir tą
būreli toliau palaiko.
Laima Vosyliūtė ruošia lietuviš
kas pamokas, rašo straipsnelius laik
raščiui, ojos sesutė Audra mokino
„Eglutės” vaikučius.
Sunku pa sakyti, ar stipendijos tik
rai padidino norą dirbti lietuviškos
kultūros darbą. Tai parodys ateitis.
Kol^kas patys stipendininkai taip
pasisako:
„„Nenoriu gauti ką nors veltui, o
noriu nusipelnyti. Tai aš ir stengiau
si daryti, kiek man jėgos leido,lietuviškam reikalui”.
L.V.
„Lietuviai dosniai aukojo pinigus
šitoms stipendijoms, tai ir aš noriu
ko daugiau duoti ir atiduoti lietuvy
bei palaikyti.” A. Z.
Stipendija paragino mane žymiai
daugiau prisidėti prie lietuviškos ku!
taros palaikymo” M.A.
Ar tęsti ir toliau šitokio stipendi jų fondo organizavimą mūsų jauni mui? Stipendijų komisija artimu lai
ku susirinks ir nutars, kas darytina at
eityje.Vienas iš būtinų uždavinių,at
rodo,galėtų būt organizavimas stipen
diją fondo pačioje Brazilijoje.
Kun. H. Šulcas.
g

Sausu <0, 7.00 val.ryto, jauni
Gruodžio 30 Kalėdinis koncer mas renka, dalyvauti treciojoj
tas šv. Kazimiero salėje, Moókoje. studijų dienoje, Hiri bus Caucaioje.
Pradžia 16 valanda.
Vasario 17 LIETUVOS
1974 METAIS
PRIKLAUSOMYBĖS pamaldo.
Sausio 6, 16 vai. linksma po«
ir minėj imas. Lai kas ir vieta bus
pietė 16 vai. Jaunimo namuose.
paskelbti vėliau..
Sausio 13,)<sekmd. 17 vai. III
Pas.Liet.Jaun. kongreso būstinėj,
Kovo 3 šv. Kazimiero parapi
R. das Giestas,927,V.Bela,studiji jos metiniai atlaidai.
nių komisijų ir kviestinių asmenų
Kovo 13 a.a. T. Jono Bružipasitarimas organizaciniais reika ko,S.J. pirmosios mirties meti lais.
nes.
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MŪSŲ ŽINIOS
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
yra 2, 6, 8, 9 ir 10 psl.

KALĖDŲ MIŠIOS BUS VIDUR
NAKTI.
Išpažinčių bus klausoma nuo 23
valandos.

Kalėdų dieną mišios 8.00 vai.

ŠILTOS JAUKIOS IŠLEISTUVĖS

merio abu jaunimo puslapius —
Jaunystės Aidas ir M.L. Mažie siems — redaguoja Žanetė Nikitin
ir Antanas Silickas. Abu mokėsi
meno ir domisi žurnalistika.Šiem
puslapiams skirtą medžiaga gali
ma įteikti jiems namie, ar M. L. Re-?
dakcijoje.
MUSŲ LIETUVOS REDAKCIJA

ir bendradarbiai sveikina visus lie
tuvių šeimų narius, baigusius mo
Lietus pylė kaip iš kibiro. Bet
kyklas šiemet, nuo pradžios mo
atsirado drąsuolių ir atpliuškėjo j
jaunimo surengtas išleistuves Tė - kyklos iki fakultetų. Malonėkite
vui Antanui Saulaičiui. O pats jau tuojau pranešti redakcijai kas kó
nimėlis - susirinko visas Nemunas kius mokslus baigėte. O jei atsiųsir Žilvitis.
tumėt gražią savo nuotrauką ir 25
įspūdinga buvo regėt tokį dide kruzeirus klišei pagaminti, tai įdėtume jus į laikraštį.
lį būrį jaunimo, tautiškai rūbais
pasipuošusi, nešanti savo ostijėies
ant altoriaus aukoti ir vėliau prii
DVIGUBA SUKAKTIS
mantį Švenčiausią. įspūdingi bu
1973-1974 metais sueina dešim
vo ir tautiniai šokiai, tiek Žilvičio,
tis metų, kai Tėvai Jėzuitai be
tiek Nemuno. Gal įspūdingiausia
pertraukos darbuojasi Brazilijos
akimirka buvo, kai jaunimas, sce
lietuvių sielovadoje. Iš pradžių
noje ilgomis karštomis katutėmis
buvo prisiglaudę -pas Brazilijos
palydėjo jaunatviškai karštus p.
jėzuitus, Praçsa João Mendes.
Jočytės kun. Antanui pasakytus
Vėliau — dr. V. Kudirkos na 
žodžius, iš kurių dvelkė to jauni
muose, o nuo 1968 metų- da mo pagarba, dėkingumas ir prisi
bartinėje vietoje.
rišimas prie to jauno kunigo ir jo
25-eri metai suėjo nuo pir įdedamo darbo jaunimo labui.
mojo lietuvio jėzuito pasirody
Prie gausių vaišių jaukioje nuo mo Brazilijoje ir Urugvajuje.Jis
taikoje pasivaišinta, pasižmonėta. pravedė misijas Zel irioje, Časa
Toje šventiškoje nuotaikoje aš
Verde, Bom Retiro, Parque das
labai pasigedau vieno dalyko —
Nações ir Montevideo. Tų misi
pamaldų metu jaunimo lietuviškų jų atminimui pastatytas Zelinos
giesmių, o per vaišes jo lietuviškų šventoriuje lietuviškas kryžius,—
dainų. Teko man laimė pabuvot
Brolių Matelionių dovana S.Pau
su Kanados ir Š. Amerikos lietuviš lo lietuvių kolonijai.Tai buvo T.
kuoju jaunimu. Ten jis dainuojajr Jonas KidykasfS.J.
dainuojajr dainuoja. Juk yra ir mū
sų jaunime mokančio lietuviškų
dainų. Kodėl jis nedainuoja?
BRANGIU ŠVENČIU PROGA
J.K.
SU ŠIUO NUMERIU GAUNATE

šešių lapų lietuvišką kalendorių.
Jo parengimas ir išleidimas kaina
vo. Jei malonieji M.Lietuvos skai
tytojai prie savo metinės pienume^.
ratos (36 kr) pndėtumėt tik vieną
kruzeiriuką, tai padengtumėt vi sas jo spaudinimo ir išsiuntinėji m o išlaidas.
Iš anksto dėkoja M.Lietuvos Administracija.

IŠTIKIMIESIEMS IR NUOŠIRDŽIAUSIEMS M. LIETUVOS ADMINISTRA
CIJOS BENDRADARBIAMS Jonui Dimšai, Ksaverai Musnickienei, Salomei ir Steponui Narušiams,
Marcelei Stankevičienei, Andriui Pupieniui, Marijai Terdienei ir Angelikai
Triubienei tariame dėkingiausią ačiū,ir
linkime gausios V. Jėzaus paguodos,
stiprybės ir atlyginimo už Jūsų pasiau
kojimą.

SUSS Kilti KSM AS

ATNAUJINO M.L. PRENUME
RATĄ 1974 metams:

Sausio 6, tuojau po sumos, Jau
nimo namuose šaukiamas Šv Juo
zapo Vyrų Brolijos metinis susirin
kimas.
Dienotvarkėje yra: 1973 metų
apyskaita ir naujos valdybos rinki
mai.
Visi nariai privalo dalyvauti.
L.K.Šv.Juozapo Brolijos Vaidyba.

Po 35 kr.: R. Gorauskas, S.Balvočius, J. Butauskas.
Po 30 kr: Vyt. Vosylius, Kazys
Rimkevičius, Jonas Andriuškevi •
čius.
Kazimieras Dovydauskas -30
Pranas Alionis — 30 kr.

MOINHO VELHO prenumeratos:
A. Kučinskas - 40 kr. Juozas
Vengrys — 36 kr.,
LAIKAS UŽSIRAŠYTI
Po 30 M. Lisauskas, P. Urbonas
Norintieji dalyvauti vaikų(8 - P. Buitvydas, Kaz. Maciulevičius,
13 m.) ir jaunimo (13-18 m)
Južefa Taleikienė. Ji užmokėjo ir
stovyklose sausio mėnesi, turi
už Oną Jakutienę, Joana Stankieskubiai užsiregistruoti Zelinos ar nė.
šv. Kazimiero klebonijose. Pavė
Juozas Skurkevičius — 50 kr.
lavusieji gali nebegauti vietos.Pla
A. Šlepetys (1973-74)- 100 kr.
tesniu informacijų teikia kun. H.
Jonas Dimša 140 kr., gerb.leid.
Šulcas, Zelinoje.
Elena ir Antanas Kučinskai 150
garbės leidėjai.

P O. K A L E D U

SEKMADIENĮ

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

įvyks

GRAŽUS

KALĖDINIS

L.R.K. BENDRUOMENĖS CHORA

Programų atliks- IR

DEKLAMATORIAI. Pradžia 16

M.L. leidėjai Tėvai Jėzuitai.

NAUJI REDAKTORIAI
Nuo paskutinio M. Lietuvos nu-

NOSSA LITUANT-Â
Caias bestei. 4421

SMAGUS IR LINKSMAS

ftlAUW MEHJ SUHIKIMAS
SĄJUNGOS-ALIANÇA ROMUOS—R.LITUANIA67
Pradžia 22 valandą, gruodžio 31 dieną, pirmadienį/
GROS VISŲ MĖGIAMA

MUZIKA

Vietas užsisakykite iš anksto. TeL: 93-5470; 273-5851; 278-6500

/X\UISl_J Jįį
LJETLJNŽA

01000 Sê© ftwte

Oireier Sssjmfc-.
FfftSSKA SARÃAV©1
Beás&w te.® KMykes
Admmistraūor F. Dauginus

M.

METINĖ P8ENWRÍTA: 30 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 150 tau Pssteo
numerio kaina: 60 centavo Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 ta.. pagal dáfesss&
Dėl kitų akdbàsu tartis su admir^strscija.

rastai gręžiami tik autoriui prašant. Pavarde parirasyti stmpssšsš gs&lteš teėIna redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų ksibę w tBišSi toėsMga osatifr
ko. Laikraštis spaudiftamas antradieni. Todėl vietinės'išmes ir pmefeai 9 -10
puslapiams redakcijai iteiktmi nevėliau, kaip iki pirmadienio pieta.
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MŪSŲ LIETUVA

PRAĖJUSI U METU MŪSŲ D
80 psl. Kongreso leidinį (tiražas
1.000 egz.) lietuvių ir portugalų kal
bomis, gausiai iliustruotą. BLB Aka
deminis sambūris, liepos mėnesį2000
egz. tiražu išleido „Brazilijos lietu
vių žinyną” (104 psl.) su naudingo
mis informacijomis abiem kalbom,
ypatingai apie lietuvius prekybinin
kus, pramonininkus, visuomeninin
kus ir profesionalus.

Prieš 46 meto Brazilijoje pradė
jo eiti pirmasis lietuviškas laikraštis.
Prieš tiek pat metų pradėti pirmieji
lietuvių kalbos kursai S. Paule,dart
prieš steigiant lietuviškąsias mokyk
las. Pirmoji čia išleista lietuvių kalba
knyga pasirodė prieš 45 metus;Šv.
Antano bažnyčioje São Paulo 1928.
¥.20 pravestos pirmosios lietuvių
pamaldos. Pirmasis Brazilijos lietu
vių ruoštas Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas įvyko jos dešimtmetį,
1928 liepos 14. Po dviejų metų Bra
zilijos lietuviai iškilmingai minės di
džiosios emigracijos auksinę sukaktį,
ir rinksis São Paulin įvairių kraštų
lietuviai IH-iajam Pasaulio lietuvių
jaunimo kongresui.
„Mūsų Lietuvos” puslapiai jau
dvidešimt penkeris metus aprašo lie
tuviu veiklą Brazilijoje. Koks tad bu
vo mūsų 1973 metų derlius?

Spaudos puslapiuose skelbta,kad
ruošiami ir kiti leidiniai: lietuviųportugalų kalbos žodynas, a.a. Z.
Bačelio monografija, Žmogaus teisių
pažeidimas Lietuvoje 1972 metais,
apžvalga. Portugalų kalba lietuviškos
žinios ir nuomonės perduotos per
„Boletim Báltico”, išėjusį 7 kartus.

buvo Maldos diena už Lietuvą su
Mišiomis Mookoje, o 22 gruodžio
Rio de Janeire ir 24 gruodžio Zelinoje.
Gavėnios sekmadieniais T. Jonas
Kidykas šv. Kazimiero a koplyčioje
pravedė rekolekcijas suaugusiems.
Kun.H. Šulcas, talkinamas kun. A.
Saulaičio, subūrė jaunimą rekolek
cijoms Cotia vietovėje Didžiąją Savaitę ir lapkričio pradžioje.
V PALKo metu lietuviai kunigai
įsteigė Pietų Amerikos Lietuvių ku
nigų vienybę, kurios pirmininku ta
po kun. Pr. Gavėnas, vėliau perrink
tas į Brazilijos liet.kun. vienybės
valdybą. V. Zelinos parapijos taryba
atsigaivinus L.Kat.Bendruomenei,pa
skelbė savo darbą nutraukianti. L.

„MŪSŲ LIETUVA”
Metų pradžioje padidintas laikraš
čio formatas, beveik pusmetį išbu
vęs kiek mažesniu už dabartinį. Pir
momis šių metų dienomis pateikta
1972 metų apyskaita, patvirtino cr$.
19.333,60 apyvartą su 1.502,10 li
kučiu 1973 metams.
Laikraščio puslapiuose daugiausia
žinių duota iš Lietuvos, ypatingai iš
pirmųjų šešių „Lietuvos Bažnyčios
kronikos” numerių, slaptai pasieku
sių Vakarus, (viso 33 ). Seiminin
kėms skirtas puslapis „Moters pasau
lis” pasirodė 9
kartus, religinės
minties skyrius „Tiesa ir Gyveni
mas” - 17 kartų. „Prie šeimos židi
nio” patarimai ir mintys atspausdin
ti keturiuose
numeriuose, o svei
katos klausimais straipsnių būta de
vyni
. Du mėnesiu ėjo specialus
V. P ALKO puslapis.
Literatūros du puslapiai išėjo ko
ne kiekviename numeryje; atkarpo
je spausdinta ištisai Stefanijos Rimkie
nės „Vergijos kryžkeliuose” - atsimi
nimai iš Sibiro tremties. Jaunimo
du puslapiai, taip pat pasirodė kas
savaitę, įvedę ir naują skyrelį „Ke
lionė po Lietuvą”, prirašytą vaikų
ir jaunimo.
„Mūsų Lietuva” skyrė keletą pus
lapių savo sidabriniai sukakčiai mi
nėti, bet neužmiršo ir kitų sukakčių:
Lietuvos sostinės Vilniaus 650 me
tų aprašė penkis kartus, Klaipėdos
sukilimo SO čiai metų paskyrė pusla
pį, pirmojo lietuviško laikrašČio„Ąu£
ros” 90-čiai metų įdėti du straips
niai, Argentinos „Laiko” 25 metų
sukaktis minėta~vienas puslapis. M.
Lietuvos 25-erių metų sukaktis mi
nėta liepos 29.
Paminėtas ir Dariaus bei Girėno
skrydis prieš 40 metų.
Šiais metais„Mūsų Lietuva” nete
ko keturių bendradarbių: adminis
tratoriaus T. Jono Bružiko, laikraš
čio nešiotojų Bolio Latvėno ir Anta
no Dambinsko, korespondento ir rė
mėjo inž. Zenono Bačelio.

Vasario pabaigoje platintas L.Kat.
Bendruomenės informacinis lapelis
„Žodis.” Liet. Sąjunga Brazilijoje Aliança išleido savo biuletenį

RELIGINIAME GYVENIME

LEIDINIAI

Vasario pabaigoje V P. Amerikos
lietuvių kongreso komitetas išleido

•

Mirusieji lietuviai kunigai prisi
minti Mišiose metų pradžioje - a.a.
kun. VI. Mikalauskas Áraçá kapinė
se I 21; kun. B. Sugintas, V.Zelinos
bažnyčios statytojas IV 29; Šv. Kazi
miero parapijos klebonas Tėvas Jo
nas Bružikas, S.J., žuvo traukinio
nelaimėje kovo 13 ir palaidotas Araçá kapinėse kovo 15. Prel.J.Miliausko penktosios metinės praėjo nebe
paminėtos.
Lietuviai ir jų kunigai dalyvavo
dvejose São Paulo tautybių pamal
dose: miesto įkūrimo šventėje, Pátio
do Colégio I 25, ir arkivyskupijos emigrantų dienoje XII 2. Seselių
pranciškiečių 35-ių metų darbuotė
Brazilijoje atšvęsta kultūrine progra
ma VIII 25, o sės. Julijos 50 metų
vienuoliškojo gyvenimo.arbatėle X.
21.
Kasmet ruošiami atlaidai buvo:
bal.4 šv.Kazimiero parapijoje, kovo
18 šv. Juozapo parapijoje, geg. 20
Vyrų Brolijos šventkelionė Apareci
dos šventovėm Ypatingos pamaldos
dar suruoštos V PALKo atidarymo
(II 22) ir užbaigimo (II 25) progo
mis, dalyvaujant dideliam skaičiui
kunigų ir tikinčiųjų, giedant naujai
išmoktas „Taikos Karalienės” Mišias
(Liet.Kat.Bendruomenės ir „Aušros”
chorai). Motinos diena, jaunimo šven
tė, Tautos šventė ir kitos progos su
būrė lietuvius ypatingoms pamal
doms. Gegužės 13 ir gruodžio 21

Kat.Bendruomenė metiniame susi
rinkime Sausio 25 ir per kitus posė
džius svarstė parapijos nuosavybės
ir religinio aptarnavimo klausimus,
kurie tebėra neišspręsti. „Mūsų Lietu
va” skaitytojus informavo redakci
jai prieinamomis žiniomis ir pasikal
bėjimais su L.K.B. pirmininku bei
Tėvais Saleziečiais.
Šv.Juozapo bažnyčia baigta pa
gražinti prieš V PALKą; II 11 pa
šventinti nauji langai. Vasario 25
parapieČiai sudėjo 620 kr. Religinės
šalpos reikalams.’
Rugpjūčio mėn. T.Petras Dau
gintis, SJ, paskirtas šv.Kazimiero pa
rapijos klebonu. Metų pabaigoje Tė
vai Jėzuitai stengėsi aplankyti ir to
limesnių São Paulo apylinkės vieto
vių parapiečius.

SOCIALINIAI REIKALAI
Spaudoje paskelbta Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės šalpos apyskai
ta, 1972 metais pasiekusi 2.755 kr.
apyvartą, o 1973 I - VI laikotarpiu
1.630 kr. Pradėjo veikti BLB stipen
dijų fondas jaunimui, tuo metu tu
rėjęs apie 14.000 kr. kapitalo, su
rinkto ypatingai kun.H.Šuteo Šiau
rės Amerikoje. Šalpa nuolat užsiima
ir Sąjunga-Aliança. Parapijos prieš
Kalėdas paskelbė lėšų, drabužių ir
maisto rinkliavas neturtingesniems
lietuviams šelpti.
Sąjunga beveik kas mėnesį ruošia
jaukius pietus, kartais su menine
programa - X 21 pasirodė „Žilvitis”,
pradėtas burti ir stygų orkestras.
Pietų dalyvių skaičius metų pabai
goje padidėjo. Prieš V PALKą suruo

šė „Šokančią arbatėlę” ir Kongreso
lietuvaitės pristatymą. V PALKo ko
mitetas vasario 17 sukvietė kokteilį,
o kovo 10 gamtoje vaišino kongreso
ruošos bendra bins.
Kolonijos uos pagerbtos arba
tėle V. Zelvoje; Rugp. 19 įvyko me
tinis Vyrų Brolijos ruošiamas Spau
dos balius „Mūsų Lietuvos” naudai,
Rugs.9 Liet.Kat.Bendruomenė suruo
šė savo pietus, gruodžio 2 Liet.Kat.
Bendruomenės choras "atšventė pie
tumis šv.Cecilijos dieną, metų pra
džioje. Pabaitiečių komitetas suren
gė trijų tautų tradicinę vakarienę, o
gruodžio 7 restorane bendravo lietu
viai akademikai, pagerbdami šiais
metais nskslus baigusiuosius.

VISUOMENĖS VEIKĖJAI

'

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 55 m. sukaktis minėta Rio
de Janeiro lietuvių Niteroi mieste
Vasario 18, o São Paule Vasario 24
V PALKo uždarymo metu. Lietuviai,
latviai ir estai (apie 400) birželio 10
pradėjo Pabaltijo tautų savaitę meni
ne ir kultūrine programa, kurioje
kalbėjo prof.Nadolskis. Rugsėjo 9
Mookoje švęsta Tautos šventė ir
Brazilijos nepriklausomybės sukak
tis; programoje literatūros pusvalan
dis su specialiai parašytu K.Jūros
eilėraščiu. Kariuomenės šventė iapkr.
25 ruošia V. Anastazijoje, su kalbo
mis, filmu ir skaidrėmis.
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
šalia visų eilinių darbų, buvo penkių
atstovų atstovaujama IV Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės seime Wash
ingtone VIII -30 - IX 5. Seimas ši
kartą daugiau dėmesio atkreipė j
Pietų Ameriką. Naujoji Br.Nainio
vadovaujama valdyba ryžtasi dar ar
timiau bendrauti su tolimesnių kraš
tų lietuviais. BLB nustojo vieno savo
kūrėjų ir darbuotojų rugp. 23 - a.a.
inž. Zenono Bačelio, paskutiniu me
tu buvusio BLB Tarybos pirmininku
V PALKo metu baigta rinkti pa
rašai Jaunimo peticijai Jungtinėms
Tautoms, užtariančiai Žmogaus tei
sės ir laisvės klausimą Lietuvoje. Ro
mo Kalantos savaitė geg. 14-21
Brazilijoje liko nepaminėta, išskyrus
spaudoje ir per pamaldas. Vilniaus
650 m. sukaktis minėta tik spaudo
je, truputį V PALKo ir Kariuomenės
šventės metu.
Spaudoje daug kartų pasirodė įvairių valdybų ir draugijų posėdžių
bei pasitarimų skelbimai. Tėvų klu
bas „Vytis”, susirenkąs V. Zelinos
Ramovpeje, keletą kartų svarstė ak
tualius klausimus. Sausio 14 Z. Bačelis norėjo sukviesti ypatingą susi
rinkimą svarbiems reikalams aptarti,
bet dalyvių buvo nedaug.
Dažnai posėdžiavo po V PALKo
susibūrusi iniciatorių grupė, vasar
vietei - stovyklai, surasti, įgyti, įrengti. Paskelbtas vajus rėmėjams
telkti, pradėti mokėti įnašai.
V PAL KONGRESAS

Pagrindinis šių metų įvykis Bra
zilijoje buvo Penktasis Pietų AmeriTęsinys 8 psl
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Iš 7 psi.

kos lietuvių kongresas, subūręs virš
800 lietuvių, įskaitant 72 svečius iš
užsienio. Iš savo 26.109 kr. apyvar
tos paliko 5.386 kr. pelno. Komite
to pirm, buvo prel. P.Ragažinskas,
finansams vadovavo Jonas Valavičius.
Programoje dalyvavo Audronė Si
monaitytė, solistė iš Čikagos, „Gran
dies” tautinių šokių grupė iš JAV,
PLB valdybos vicepirm. A. Nasvytis
Argentinos, Urugvajaus Kolumbijos
Venecuelos, Italijos lietuvių atstovai.
Išrinktos Kongreso lietuvaitės —Klau
dija Pratalytė, Laima Vosyliūtė ir
SŪvania Aradzenkaitė, o jaunimas
sukėlė apie 40 proc. visų lėšų kon
gresui.
Kongrese buvo jaunimo, kunigų,
Bendruomenės, politiniai, akademi
kų, kultūros ir švietimo pasitarimai,
Jaunimo studijų savaitė, iškilminga
šventė vasario 24, apeigos prie Ipirangos paminklo II 25 ir pamaldos.
KULTŪROS KUORAI
Dauguma grynai socialinių po
būvių dažnai papuošti įvairiomis kul
tūrinėmis apraiškomis - dainomis,
eilėraščiais, skaidrėmis filmais. Di
desnės kultūrinės jėgos suburtos ypa
tingomis progomis, pvz., V; PALKui.
(Jaunimo pasirodymai aprašomi at
skirai).
Po V PALKo, atrodo, visi, ilsėjo
si. nes daugiau žinių „Mūsų Lietuvo
je” pasitaiko tik po gegužės mėnesio.
Sąjunga ir „Žilvitis” ruošė kultūri
nius Motinos dienos minėjimus (V.
20 ir V 6). Solistė Julija Ąžuolaitė
koncertavo ML-os 25-ių metų minė
jime liepos 29. Tada buvo pastatytas
ir vienveiksmis vaidinimas pagal V.
Krėvės „Raganių”, šv. Kazimiero
salėje.
Liet. Kat. B e n d r u o m e n £ s choras suruošė metinį kon
certą X 14, o religiniais koncertais
atžymėjo Kalėdų šventes (Zelinoje
XII 23, Mookoje XII 30). „Aušros”
choras nuo PALKongreso iki metų
galo „atostogavo”. T.J. Kidykas tel
kia kanklininkes.
BLB Akademinis samb ū r i s, susirinkdamas beveik kas
mėnesį, numatė visą eilę leidinių
(žr.atskirai), išleido „Brazilijos lie
tuvių žinyną”, pagerbė naujus aka
demikus. BLB Literatūros ratelis
susirinko dešimt kartų, pristatė tiek
pat lietuvių autorių ir kultūrininkų,
ypatingai paminėjo M. K-Gurlionį
(brazilės prof.F.Cavalli paskaita), J.
Baltrušaitį, prūsų lietuvius, pristatė
operą „Jūratė ir Kastytis”, poetus
Maironį ir Mykolą Vaitkų, dailinin
kę Eleną Ąžuolaitę ir kt. Visuome

nei rodytas garsinis spalvotas lietu..yiškas filmas „Penktoji Tautinė sto
vykla”, atvežtas iš JAV; spalio 28
Mookoje, Iapkr.9 Rio de Janeire,
lapkr.23 ir 25 Zelinoje bei Anasta
zijoje.
Metinė pabaltiečių paroda São
Paulo Praça Roosevelt įvyko liepos
6-15, vien tik dalyvių parašų su
rinkta 3.500, išdalinta 3000 infor
macinių lapelių, parduota 1000 rak
tų žiedų su trijų tautų herbais, užda
rymo programoje dalyvavo 3000 as
menų. Rodytos skaidrės iš Lietuvos
ir lietuvių veiklos, šoko „Nemunas”
ir „Rūtelė”, iškabinti Brazilijos lie
tuvių menininkų darbai, sudėta fo
tografijų ir žinių apie Vilniaus sukak
tį. Parodos dalis rgp. 22 - 26 per
kelta j São Carlos miestą, kur 26 d.
šoko „Žilvitis” ir „Nemunas”.
Žilvičio tėvų komitetas ir režisie
rė M. Vinkšnaitienė lapkr. 18 paro
dė trijų veiksmų V. Alanto „Visuo
menės Veikėjai” komediją.
JAUNIMO STOVYKLOS

Šiais metais buvo keturios jauni
mo stovyklos. Per jas perėjo 121
jaunuoiis-e. Pirmieji buvo mažieji,
iki 13 metų, kurie „Neringos” sto
vykloje, Santa Isabel, stovyklavo I
5-13. Tada vyresnieji „Romo Ka
lantos” vardo stovykloje Ubatuboje, I 25 - II 5. Studentų amžiaus 40
jaunimo iš trijų kraštų Itanhaem
prieškongresinėje stovykloje vasario
15 - 22 su gausia kultūrine progra
ma, pokalbiais, vakarinėmis progra
momis ir pradiniais pasitarimais apie III Pasaulio Liet.jaunimo kon
greso ruoša. Jaunesniųjų 33 vėl susi
rinko „Vilniaus” stovykloje Santa
Isabel liepos 18 - 25.
Jaunimui stovyklavietės klausimas
svarstytas iniciatorių grupės ir šiaip
asmenų beveik ištisus metus.
IR IŠVYKOS...

Jaunimas 1973 metais pasirodė
judriausias. Šalia stovyklų, vas. 10
buvo Ramovės konkurso laimėtojų
išvyka į Rio de Janeiro; bal. 28 geg. 1 jaunimo išvyka į Paiol Grande
Rugp. 1 „Rūtelės” pasirodymas Co
tia, Birželio 6 Lapoję Brazilams skau
tams, Rugp. 26 „Žilvitis” ir „Nemu
nas” S.Carlos mieste, o lapkr. Ii
„Rūtelė” šoko invalidų mokykloje
Cotijoje, ir 30 d. Santanos mokyklo
je. Po lapkričio mėn. susibūrusi jau
nimo grupė dukart suruošė išvykas
į gamtą rimtų klausimų svarstyti.Bū
ta visa eilė kitų.išvyku, iškylu, kelio
nių, kurių daugumą, kaip ir stovyk
las, ruošė kun. H. Šulcas.
PASIRODYMAI
Šalia kitur minėtų pasirodymų,
'Mg

VISIEMS MIELIESIEMS S. PAULO LR BRA
ŽILUOS LIETUVIAMS KALĖDŲ IR NAU
JUJUMETU PROGA NUOŠIRDŽIAUSI SVEI
KINIMAI IR DIEVO GAUSIOS MALONES
LINKĖJIMAI.
T.JONAS GIEDRYS,S.J.

„Nemuno” šokėjų pilnas autobusas
liepos 13-30 koncertavo Argenti
noje ir Urugvajuje, vadovo Jono Lukoševičiaus suruoštoje kelionėje.„Ne
munas” Vas 12 Nepriklausomybės
šventės proga šoko TV Cultura Ca
nal 2 programoje, rugs. 22 - 23 ja
ponų ruoštame II tarptautiniame
festivalyje lapkr. U portugalų meti
nėje šventėje su 25.000 žiūrovų,
Ibirapueroje. Jų nufilmuoti video
tape šokiai dažnai rodomi per antrą
jį TV kanalą São Paule.
Šv.Mykolo Arkangelo mokyklos
tautinių šokių grupė geg. 13 laimėjo
VHI-tose miesto mokyklų olimpia
dose pirmąją vietą, taip pat gerai pa
sirodė gimnastikos ir įvairiose spor
to srityse. „Žilvitis” ir „Nemunas”
šoko V. Prudentes 81 metų sukak
ties minėjime, Imigrantų dienoje ir
kitomis progomis.
IR RIMČIAU

Rekolekcijos jaunimui pravestos
bal. 18 - 20 (28 dalyviai) ir lapkr.
3—4 (40 dalyvių) Cotijoje, neskai
tant susikaupimo dienų ir vakarti
įvairiomis progomis. Sausio 5 iki
vasario 14, Zelinoje studentams ir
nemokantiems lietuviškai buvo tris
kart per savaitę atostogų liet.kalbos
pamokos, bet kultūros kursas po
dviejų vakarų nutrauktas. Zelinos li
tuanistinė mokykla veikė ištisus me
tus, Mookos turėjo tik atskirų mo
kiniu.
„Žilvitis”, ilgai vadovaujamas M.
Vir.kšnaitienės, šventė savo dešimt
metį IV 7 dienos šventėje su gausia
menine programa, V 13 metinė išvy
ka - ekskursija, VII 5 jaunimo šven
tėje su pamaldomis, jaunimo mal
domis ir apie 80 vaikų'scenoje, XI*
18 vaidinimo proga su poezijos py
ne.
Trečiojo Pasaulio Lie t Jauni m o
kongreso, įvyksiančio São Paule (ir
Buenos Aires) 1975 — 1976Kalėdų
atostogų metu, ruoša pradėta jau
V PALKongrese IV 13, vėliau posė
dyje ir studijų dienose XI 15 ir XII
9. Sudarytos studijinės komisijos,
ruošiami pirmieji planai, ypatingai
lėšoms sukelti ir jaunimui išjudinti
registruoti.
Jaunimo metai - Ramovė prieš V PALKą aptaisyti, papuošti
Lietuvos vaizdais ir Kauno vaizdais,
St.Kumpio paaukotais; „Rūtelė” įsi
rengė savo kambarį jaukiau su tvarky
ta tėvų klubo kambarys. Žilvičio
sporto šaka pradėjo sparčiau veikti,
viduryje metų atsigaivino skautų ir
skaučių būrelis kun.H.Šulco globoje.
Kun. A. Saulaitis atstovavo Bra
ziliją Lietuvių Skautų ir skaučių ju
biliejinėje stovykloje JAV-se rugpjū
čio mėnesį. Dalyvavo apie 1000 lie
tuvių ajunimo.
Ištisus metus BLB šalpos fondas
šelpė lietuvius studentus, kurie dalį
laiko skiria lietuviškajam darbui.
IR LIKO DAR SEKANTIEMS..

M
Š
irK.

Iš didesnių nebaigtų darbų irl974
metais tęstinu yra HI PLJK moša,
Liet.Kat.Bendruomenės nebaigti rei
kalai, jaunimo stovyklavietės įsigiji
mas, įvairūs pradėti ruošti leidiniai. .
Užsiminta ir apie muziejaus bendro
archyvo, knygyno, skaityklos įreu-

NAUJI NEGIRDĖTI LIETUVIŲ
PAPROČIAI
Juos dienraštyje DRAUGAS ap
rašė Čikagos lietuviškųjų mokyklų
mokiniai ir mokinės.

Kalėdos Lietuvoje labai gera šven
tė, nes tada visi gauna dovanas, val
go kas papuola ir sako pamokslus.

Leonas
Kai lietuviai valgo kūčias, po sta
lu būna daug šiaudų. Po to jie tam
po šiaudus. Gi mergaitės eina j kie
mą žiūrėti j mėnulį. Jeigu bus pusė
mėnulio, ateis jų jaunikaitis? jei tik
ketvirtis, tai gal ateis, o gal ir ne.

Vilius
Kūčios yra tokie pietūs be mėsos.
Labai skanūs. Po to vaikai apsirėdo
kaip trys Karaliai ir eina miesto gat
vėm rėkaudami. Tik pėsti neina, o
užsėdę ant arklio ar kito kokio lau
kinio gyvulio. Kiti, kurie pėsti, turi
tuos gyvulius varyti. Ir taip procesi
ja traukia visą naktj.
Bronius
Tada vėlai vakare žmonės traukia
šiaudus. Kas ištraukia trumpiausią,
apsiženys paskiausia. Ka* mergaitės
nori sužinoti iš kur ateis jps vyras,
išeina j kiemą pasiklausytais kurios
pusės vilkas kaukia.
Daiva

Keturias savaites prieš Kalėdas
būna tokios ratuotos mišios Lietu
voj. Paskui būna labai linksma vaka
rienė, kada valgoma silkes, baravy
kus, pus’keless Po to visi žaidžia. Po
to labanakt.
Marytė

Per adventą žmogus truputį valgo.
Paskui eina j bažnyčią, su juo sykiu
ir arklys. Paskui važiuoja j Kalėdas.

R.
Labai gera šventė yra Trys Kara
liai, kada vaikai apsirengę visais dra
bužiais eina per kaimus ir žmones
gąsdina. Žrronės jiems turi duoti py
ragų, silkių ar šaldytos košės. Jei ne,

tai jie ima dąinuoti, ir tas žmogus
turi daug bėdos.
R.

girną, Siūlyta ir pradėti 50-ties Lie
tuvių imigracijos metų sukakties pro-
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MŪSŲ'LIETUVA

ŽYMUS LIETUVIS IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

ŽINIOS
VISIEMS AUŠROS CHORISTAMS
BUVUSIEMS IR TE
GAUSIOS MUMS GIMUSIO IŠ GA
NYTOJO PALAIMOS,Š VENČIU
PROGA. LINKI
KUN. JONAS KIDYKAS
isas

E

GIMTADIENIO PROGA SVEIKINAME
ELENĄ IR ANTANĄ KUČINSKUS •

i

M. Lietuvos skaitytojus, platintojus bei rėmėjus.
Naujų Metų pradžioje jie bus laikraščio garbės lei
dėjai. Abu su žmona savo gimtadienius turi gruo
džio 29 dieną. Susirinks visos trys dukterys, žentai,

II

M.Lietuvos Administratorius.

į
R

STUDENTAMS BRAZILIJOJE
r<

Juoktis sveika I f.Į Užtat visi esate
kviečiami į pirmąją

LBNKSMĄ

POPIETĘ .

Ji bus 1974 metų sausio 6 dieną 16 v.

Zelinoje, Jaunimo namuose.
PROGRAMOJE: ateities pranašystės, sveikatos, šeimos, meilės, ir poitikos reikalai juokingoj perspektyvoj... Be to, naujausi KUPLETAI apie S
Paulo lietuvių veikimą.
Programą išpildys: komedi
jos „Visuomenės Veikėjai" artistai ir pir
mųjų žilvitiečių grupė, režisuojant M.
Vinkšnaitienei.
įeidami, paaukosite 5 krizei r iukus.
Ta programa nebus vėliau pakartota

Sveikiname visus tėvų kalbos mylėtoju;» su
Š V'. K A L Ė D Ų

IR

NAUJŲ

METŲ

S V E N T Ė M I S, ir
laukiame Jūsų visų sausio 6 d. musų rengiamoje

linksmoje KULTŪRINĖJE POPIETĖJE.
Komedijos „Visuomenės Veikėjai'' artistai.

ELTA
STIPENDIJOS LIETUVIAMS

ir būrys vaikaičiu-anūkų. Dar daug laimingų gy
venimo metų linki
c

S. m. gruodžio 2 d., sulaukęs 80 metų amžiaus, New Yorke
mirė VACLOVAS SIDZIKAUSKAS, nepriklausomos Lietuvos
diplomatinės tarnybos pirmūnas, buv. Lietuvos Nepaprastas
Pasiuntinys ir įgaliotas Ministras Vokietijai, D. Britanijai, Aus
trijai, Šveicarijai ir Olandijai, buv. Lietuvos atstovas Tautų Są
jungai, buv. Lietuvos bylų gynėjas Hagos Tarptautiniame Tri
bunole, buv. Auschwitzo kalinys, buv. Vliko delegatūros pir
mininkas, buv. Vliko vykdomosios tarybos ir Vliko valdybos
pirmininkas, buv. Pavergtųjų Europos Tautų Seimo pirminin
kas ir dabartinis vicepirmininkas, buv. JAV LB Garbės Teismo
pirmininkas ir tarybos narys, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Europos Tautų Seime pirminin
kas, didis Lietuvos laisvės kovotojas, diplomatas ir valstybinin
kas.
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas, tuo metu
posėdžiavęs Toronte, minutės susikaupimu pagerbė velioni *r
poniai Birutei Sidzikauskienei pareiškė gilią užuojautą.

Antrojo P.L. Jaunimo kongreso
metu suorganizuotos S. Amerikoje
ir Kolumbijoje stipendijos mūsų jau
nimui, kurs yra sąlygą verčiamas dier
nomis sunkiai dirbti,©naktimis mo~ kytis.
Stipendijos buvo renkamos Bra
zilijos Liet.Bendr. vardu. Amerikoje
surinkta ir vėliau gauta 5 stipendijos
po 400 dolerių kiekviena, nors apie
20pavienių asmenų ir organizacijų
pažadėjo suteikti po vieną stipendi
ją. Bogotos lietuviai sudėjo pusant
ros stipendijos.
1972 m.lapkričio 22 d.buvo BLB
posėdis, aptaręs kokiomis sąlygomis
stipendijos duotinos. Kituose kraš tuose patirta, jog duodant stipendiją
paskolos,, t.y. kad baigė mokslus ją
grąžintų, neretai prarandama ir pa
ti stipendija ir ja pasinaudojęs dings
ta lietuviams. Todėl nutarta Čia duot
stipendija su tokia sąlyga: Stipendi
ją gavęs turi tuojau pat įsijungti lietuviškon veiklon,skirdamas tai veik
lai maždaug tiek laiko, kiek tektų
darbuotis gaunamai sumai užsidirbt.
Aišku, kiekvienas gali skirti ir dau
giau laiko tam kilniam darbui, kiek
kas jaučiasi galįs.
Fondui tvarkyti ir stipendijoms teik
ti sudaryta komisjja iš šių asmenų:
Jono Valavičiaus, Vinco Tūbelio, Al
gio Sliesoraičio, Onos Matelionytės,
ir Liucijos Jodelytės.
Pinigai padėti į „Valbtas” (COreto„ ra dę yąlores,s.a. R. 15 de Novembro
228,-6 and. ir yra administruojami B.

KO NERADOTE ŠITAME NUMERYJE?
Jokių žinių apie Karus, teroristus, plėšimus; ir visą tą supu
vusios pasaulio politikos šlamštą, kuris yra kasdienė mūsų
spaudos „duona". Manėme, jog nors kartą metuose, per Kalė>
das,bus gera visa tai fsšluot ir pasidžiaugti kilniais dalykais, ft

VEIKLOS KALENDORIUS

VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS, RĖMĖJAMS, VISIEIVS PADĖJUSIEMS MUMS BRAZILIJOS LIE
TUVIŲ VARDU LANKYTI Š.AMERIKOS, AR
GENTINOS BEI URUGVAJAUS LIETUVIUS,
LINKI DAUG LAIMĖS IR DŽIAUGSMO ŠV.KA
LĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PRÕGA
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS NEMUNAS

L. B iždininko Jono Dimšoš.
Šie studentai gavo stipendijas.
Arnoldas Zizas, Laima Vosyliūtė,
ir Marytė Aleknavičiūtė.
A. Zizas du kartus per savaitę dės
tė mažiesiems lietuvių kalbą,t u o
būdu ir pats labiau jos pramokdamas.
Kiek jis ir jo mokiniai išmoko bus ga
lima spręsti iš jo apyskaitos kituose
M. L. numeriuose.
Marija Aleknavičiūtė suorganiza
vo „Rūtelės” būrelį. Jos brolis Anta
nas ir sesuo Teresė talkininkavo ir tą
būreli toliau palaiko.
Laima Vosyliūtė ruošia lietuviš
kas pamokas, rašo straipsnelius laik
raščiui, ojos sesutė Audra mokino
„Eglutės” vaikučius.
Sunku pa sakyti, ar stipendijos tik
rai padidino norą dirbti lietuviškos
kultūros darbą. Tai parodys ateitis.
Koljkas patys stipendininkai taip
pasisako:
„„Nenoriu gauti ką nors veltui. O
noriu nusipelnyti. Tai aš ir stengiau
si daryti, kiek man jėgos leido,lietu
viškam reikalui”.
L.V.
„Lietuviai dosniai aukojo pinigus
šitoms stipendijoms, tai ir aš noriu
ko daugiau duoti ir atiduoti lietuvy
bei palaikyti.” A.Z.
Stipendija paragino mane žymiai
daugiau prisidėti prie lietuviškos kul
tūtos palaikymo” M.A.
Ar tęsti ir toliau šitokio stipend! jų fondo organizavimą mūsų jauni mui? Stipendijų komisija artimu lai
ku susirinks ir nutars, kas darytina ateityje.Vienas iš būtinų už davinių,at
rodo,galėtų būt organizavimas stipen
dijų fondo pačioje Brazilijoje.
Kun. H. Šulcas.

SausK 20, 7.00 vai.ryto, jauni
Gruodžio 30 Kalėdinis koncer mas renkam dalyvauti treciojoj
tas šv. Kazimiero salėje, Moókoje. studijų dienoja. l'uri bus Cauca
ioje.
Pradžia 16 valanda.
Vasario 17 LIETUVOS
1974 METAIS
PRIKLAUSOMYBĖS pamaldom
Sausio 6, 16 vai. linksma pofi
ir minėjimas. Lai kas ir vieta bus
pietė 16 vai. Jaunimo namuose.
paskelbti vėliau.
Sausio 13,)fiekmd. 17 vai. III
Pas.Liet.Jaun. kongreso būstinėj,
Kovo 3 šv. Kazimiero parapi
R. das Giestas,927,V.Belą,studiji jos metiniai atlaidai.
nių komisijų ir kviestinių asmenų
Kovo 13 a.a. T. Jono Bružipasitarimas organizaciniais reika ko,S.J. pirmosios mirties meti lais.
nes.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MŪSŲ ŽINIOS
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
yra 2, 6, 8, 9 ir 10 psl.

KALĖDŲ MIŠIOS BUS VIDUR
NAKTI.

Išpažinčių bus klausoma nuo 23
valandos.

Kalėdų dienę mišios 8.00 vai.

Šiltos jaukios

išleistuvės

merio abu jaunimo puslapius Jaunystės Aidas ir M.L. Mažie stems — redaguoja Žanetė Nikitin
ir Antanas Silickas. Abu mokėsi
meno ir domisi žurnalistika.Šiem
puslapiams skirta medžiaga gali
ma jteikti jiems namie, ar M. L.Rej
dakcijoje.

šešių lapųjietuvišką kalendorių.
Jo parengiinas ir išleidimas kaina
vo. Jei malonieji M.Lietuvos skai
tytojai prie savo metinės prenume^
ratos (36 kr) pndėtumėt tik vieną
kruzeiriuką, tai padengtumėt vi sas jo spaudinimo ir išsiun tinėji mo išlaidas.
Iš anksto dėkoja M.Lietuvos Administracija.

IŠTIKIMIESIEMS IR NUOŠIRDŽIAUSIEMS M.LIETUVOS ADMINISTRA
CIJOS BENDRADARBIAMSJonui Dimšai, Ksaverai Musnickienei, Salomei ir Steponui Narušiams,
Marcelei Stankevičienei, Andriui Pupieniui, Marijai Terelienei ir Angelikai
Triubienei tariame dėkingiausią ačiū,ir
linkime gausios V. Jėzaus paguodos,
stiprybės ir atlyginimo už Jūsų pasiau
kojimą.
M.L. leidėjai Tėvai Jėzuitai.

NAUJI REDAKTORIAI
Nuo paskutinio M. Lietuvos nu-

I

Garbės

leidėjas yra

JONAS VALAVIČIUS IR
ŠEIMA .
Už labai gausią paramą laikrãs’
čiui dėkinga
Administracija

*

MŪSŲ LIETUVOS REDAKCIJA

ir bendradarbiai sveikina visus lietuvių šeimų narius, baigusius mo
Lietus pylė kaip iš kibiro. Bet
kyklas šiemet, nuo pradžios mo
atsirado drąsuolių ir atpliuškėjo j
jaunimo surengtas išleistuves Tė - kyklos iki fakultetų. Malonėkite
vui Antanui Saulaičiui. O pats jau tuojau pranešti redakcijai kas ko
nimėlis — susirinko visas Nemunas kiuš mokslus baigėte. O jei atsiųsir Žilvitis.
tumėt gražią savo nuotrauką ir 25
įspūdinga buvo regėt tokį dide kruzeirus klišei pagaminti, tai įdėli būrį jaunimo, tautiškai rūbais
tume jus j laikraštį.
pasipuošusį, nešanti savo ostijėles
ant altoriaus aukoti ir vėliau prii
DVIGUBA SUKAKTIS
mantį Švenčiausią. įspūdingi bu
.1973-1974 metais sueina dešim
vo ir tautiniai šokiai, tiek Žilvičio,
tis metų, kai Tėvai Jėzuitai be
tiek Nemuno. Gal įspūdingiausia
pertraukos darbuojasi Brazilijos
akimirka buvo, kai jaunimas, sce
lietuvių sielovadoje. Iš pradžių
noje ilgomis karštomis katutėmis
buvo prisiglaudę -pas Brazilijos
palydėjo jaunatviškai karštus p.
jėzuitus, Praçsa João Mendes.
Jočytės kun. Antanui pasakytus
Vėliau — dr. V. Kudirkos na žodžius, iš kurių dvelkė to jauni-,
muose, o nuo 1968 metų- da mo pagarba, dėkingumas ir prisi
bartinėje vietoje.
rišimas prie to jauno kunigo ir jo
25-eri metai suėjo nuo pir įdedamo darbo jaunimo labui.
mojo lietuvio jėzuito pasirody
Prie gausių vaišių jaukioje nuo mo Brazilijoje ir Urugvajuje.Jis
taikoje pasivaišinta, pasižmonėta. pravedė misijas Želi n oje, Casa
Toje šventiškoje nuotaikoje aš
Verde, Bom Retiro, Parque das
labai pasigedau vieno dalyko —
Nações ir Montevideo. Tų misi
pamaldų metu jaunimo lietuviškų jų atminimui pastatytas Zelinos
giesmių, o per vaišes jo lietuviškų šventoriuje lietuviškas kryžius,—
dainų. Teko man laimė pabuvot
Brolių Matelionių dovana S.Pau
su Kanados irŠ. Amerikos lietuviš lo lietuvių kolonijai.Tai buvo T.
kuoju jaunimu. Ten jis dainuoja,ir Jonas Kidykas,S.J.
dainuoja,ir dainuoja. Juk yra ir mu
sų jaunime mokančio lietuviškų
dainų. Kodėl jis nedainuoja?
BRANGIU ŠVENČIU PROGA
J.K.
SU ŠIUO NUMERIU GAUNATE

S10 MUSU LIETUVOS NUMERIO

SUSI RINKSIĄS

ATNAUJINO M.L PRENUME
RATĄ 1974 metams:

Sausio 6, tuojau po sumos, Jau
nimo namuose šaukiamas Šv,Juo
zapo Vyrų Brolijos metinis susirin
kimas.
Dienotvarkėje yra: 1973 metų
apyskaita ir naujos valdybos rinki
mai.
Visi nariai privalo dalyvauti.
L.K.Šv.Juozapo Brolijos Valdyba.

Po 35 kr.: R. Gorauskas, S.Balvočius, J. Butauskas.
Po 30 kr: Vyt. Vosylius, Kazys
Rimkevičius, Jonas Andriuškevi •
čius.
Kazimieras Dovydauskas -3G
Pranas Alionis — 30 kr.

MOINHO VELHO prenumeratos:
A. Kučinskas - 40 kr. Juozas
Vengrys -36 kr.,
LAIKAS UŽSIRAŠYTI
Po 30 M. Lisauskas, P. Urbonas
Norintieji dalyvauti vaikų(8 - P. Buitvydas, Kaz. Maciulevičius,
13 m.) ir jaunimo (13-18 m)
Juzefą Taleikienė. Ji užmokėjo ir
stovyklose sausio mėnesį, turi
už Oną Jakutienę, Joana Stankieskubiai užsiregistruoti Zelinos ar nė.
šv. Kazimiero klebonijose. Pavė
Juozas Skurkevičius - 50 kr.
lavusieji gali nebegauti vie tos. Pla
A. Šlepetys (1973-74)- 100 kr.
tesniu informacijų teikia kun. H.
Jonas Dimša 140 kr., garb.leid.
Šulcas, Zelinoje.
Elena ir Antanas Kučinskai 150
irbės leidėjai.

SEKMADIENI

PO

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

įvyks

GRAŽUS KALĖDINIS

Programaatliks~
K'3ENŪRU0MENĖSPradžia
CH0RA
»
«I4UUIÍX3 L
(R R-DEKLAMATORIAI.
16
t

'<b

SĄJUNGOS-ALBANÇA ROMUOS-R LITUANIA 67
Pradžia 22 valandą, gruodžio 31 dieną, pirmadienį.
GROS VISŲ MĖGIAMA VARGOHŲ MUZIKA
Vietas užsisakykite iš anksto. Tel: 93-5470; 273-5851; 278-6500

v

NOSSA LITUÂNIA
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SMAGUS IR LINKSMAS

IMUIU METU SUTIKIMAS

KALĖDŲ

FgmiSA CAMtAMi
tesm Kfalyk«t
Admnustraoor F, Daugintis •
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METINĖ PKEMWRATA: 30 ta. GARBĖS PRENUMERATA:i50 faų Pestóo
numerio kaina: 60 centavo Užuojaatos ir sveikinimai nuo 10 ta., pagsá dktasstkitą skelbtiną tartis sa administracija.

rastai grąžinami tik autoriui pmaat Pavarde pasirašyti stmpsažai
fesskia redakcijos ir leidėją nuomoj Už skelbimą taábs tr turisė eaáâkdp neapa
ko. Laikraštis skaudinamas anteadient Todėl vietinės žarnos Ėr prsssfeai 9 -10
puslapiams redakcijai peiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pieta.
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