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Ateina pabaiga metų, per kuriuos pergyvenom daug džiaugsmo ir 
liūdesio, malonumų, o taip pat ir nesusipratimų. Tad šia proga norė
čiau palinkėti ML skaitytojams linksmų, ramių KALĖDŲ, ir kad Gi- 
musis Kristus atnaujintų jėgas, duotų sveikatos, ištvermės, laimės ir 
meilės 1978 metams.

Kai, Tėvo Dauginčio ir Tėvo Zarembos prašomas, prisiėmiau atsa
kingojo ML redaktoriaus pareigas, mano vienintelis tikslas buvo — 
padėti, patarnauti lietuviškajai visuomenei.

Neturiu didelio kalbėtojo talento, neieškau žmonių pagyrimo ar 
paplojimo, nei noriu sėdėti prie garbės stalo minėjimuose ar šventė
se, o tik turiu didelį norą padėti tuo, kuo sugebėsiu. Taip pat steng
siuos vis labiau išsilavinti lietuvių kalboj ir raginti savo vaikus daly
vauti lietuviškose pamokose bei lietuviškoj veikloj; ir prašau, kad 
visi tą darytų, nes vien tik taip galėsim išlaikyti ir ugdyti mūsų tė
vų kalbą ir papročius.

Vytautas Bacevičius

Švenčių proga ir ML-vai įeinant į jubiliejinius savo gyvavimo 
metus, ML ATSAKINGAJAM REDAKTORIUI, p. VYTAUTUI 
BACEVIČIUI, gili padėka ir geriausi sveikinimai ne tik efekty
vaus ML redaktoriaus, bei administratoriaus, o ir visos plačios 
ML skaitytojų šeimos vardu —

kun. Pr. Gavėnas
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Kasdien vis labiau atšąlant 
orurf kartais netikėtai pamatant 
ir vieną kitą, lyg paklydusią, 
sniegulę, žinom, kad jau štai 
atėjo ir žiema, o su ja artėja ir 
Kalėdų šventės.

Ne tokia šventiška nuotaika 
čia, prie kokios mes buvom pri
pratę Lietuvoj. Kalėdinės gies
mės atrodo nebe tos, nes jos 
perduodamos garsiakalbiais iš 
kiekvienos krautuvės ir kiekvie
name kampe, garsiai, sudarky
tai. Krautuvių langai pilni gra
žių ir ne tokių jau gražių ar 
vertingų prekių, nors ir kalėdi
niais ornamentais apsagstytų. 
Komercija ir nupigina šitą gražią 
ir pilną tradicijų šventę.

Todėl ne vienas iš mūsų grįž
tame bent mintimis į praeitį, 
į savo kraštą, į tuos laikus, kada 
Kalėdos buvo švenčiamos visai 
kitaip ...

Advento pradžioj jau kiekvie
nas ruošdavosi Kalėdų šventėm. 
Ne tik puošdavo ir švarindavo 
namus ir kiemus, bet stengda
vosi ir pasiruošti tinkamai pa
garbinti Viešpatį jo gimimo 
šventėj.

Su skambalais prie arklių pa
kinktų slinkdavo rogės sekma
dieniais bažnyčios link, anksti, 
anksti rytą, dar su tamsa, rarotų 
mišiom. Buvo matyti ir šiltai ap
sirengę pėsčiųjų būriai. Ir jie 
skubėjo į rarotus, atlikti išpažin
tį, kad tinkamai sutiktų gimusį 
Kristų.

Prieš pat Kalėdas miestuose, o 
ypač kaimuose, prasidėdavo di
džiausia darbymetė. Namų vidus 
būdavo išblizginamas, išgraži
namas, išdabinamas eglia- 
šakėmis, papuoštomis šiaudinė- 
liais, net ir tvartuose gyvuliam 
būdavo sutvarkoma jų žiemoji
mo vieta, iššluojama. Ūkininko 
kiemas būdavo gražiai nugrėbia
mas, takai smėliu išbarstomi, 
kartais ir* egliašakėmi's pagra
žinami.

Gi pats didžiausias šeiminin
kių rūpestis būdavo Kūčių va
karas. Juk reikėjo ir pačiom 
Kalėdų šventėm pasiruošti, ir 
samdiniam paruošti “paviržį”, 
išeinantiem vadinamo “tarpka
lėdžio”, o svarbiausia — pasi
ruošti Kūčių vakarienei. Kiek tai 
būdavo darbo anais laikais! Žiū
rėk, ūkininkas su bernu, prakir- 
tę eketę upės ar ežero lede, 
gaudydavo žuvį, nes Kūčių va
karienė būdavo be jokio mėsiš
ko patiekalo. Šeimininkė su 

mergomis tą žuvį tuoj čirškin
davo, silkes dorodavo, svogūnus 
lupdavo, žirnius, pupas virdavo, 
užraugdavo avižinius miltus ki
sieliui ir dar daug visokių kito
kių ruošos darbų turėdavo atlik
ti.

O kur visokių pyragų ir šliži- 
kų kepimas! Visokių medau- 
ninkų ir kitokių saldumynų vai
kam paruošimas!

Piemenukas ar pusmergė gau
davo sunkoką darbą — čerpėj 
sutrinti aguonas aguonų pienui, 
kuris būdavo valgomas su 
sližikais. Ir taip kasmet. Tačiau 
nė vienas nesiskundė, nes po vi
sos tokios ruošos net ir pačios 
Kalėdos būdavo lyg ir linksmes
nės.

Kūčių vakarą stalas būdavo 
pirma paklojamas kvepiančiu 
šienu ir tik tada uždengiamas 
baltutėle lino staltiese. Ant to 
stalo būdavo sudedami Kūčių 
valgiai, ne mažiau kaip dvylika, 
ir balta plotkelė. Susėdus vaka
rienei, visi pasipuošę, dar nuo 
pirties išraudusiais veidais, 
lauždavo plotkelę, paprastai šei
mininko paduodamą, linkėdami 
vienas kitam visokio gero. Para
gavę visų gausių Kūčių valgių, 
senesnieji dažnai eidavo numig
ti, kad kartais neužmigtų Berne
lių mišiose, gi jaunimas užsiim
davo tradiciniais Kūčių vakaro 
burtais — traukdavo šieną iš po 
staltiesės, nes ilgas pluoštas 
reikšdavo ilgą amžių; netekė
jusios mergaitės eidavo klau
sytis, iš kurios pusės šunys loja 
— mat, sakoma, iš ten piršliai 
atvažiuos. Dar į vandens dubenį 
pildavo karštą šviną ar vašką, o 
iš susidariusių formų spręsdavo 
apie ateitį. Drąsesnės mergaitės 
apie vidunaktį žiūrėdavo į veid
rodį vien žvakių šviesoj, ar ne
pamatys ten busimojo veido. Ir 
daug, daug kitokių burtų išsi
galvodavo.

Artėjant vidurnakčiui, snie
guotais keliais pasipildavo rogių 
virtinės, pakelėmis skubėdavo 

pėstieji, kad tik nepavėluotų į 
Bernelių mišias. Šios mišios bū
davo labai iškilmingos, bažny
čios išpuoštos eglaitėmis, pa
statyta prakartėlė. Visi pasi
puošę, linksmais veidais laukda
vo kunigo užgiedant “Sveikas, 

Jėzau gimusis”. Tada įsisiū
buodavo visa bažnyčia. Visi, kas 
tik kokį balsą turėjo, giedodavo 
su dideliu įsijautimu.

Po Bernelių mišių vėl visi 
skubėdavo per snieguotus lau-

ILGESYS IS ŠIAURĖS

Rašo iš JAV-bių T. Jonas Kidykas, SJ, MŪSŲ LIETUVAI:

Prie kalėdinių sveikinimų pridedu keletą eilučių. Džiaugiuosi 
skaitydamas M. Lietuvą nors ją gaunu tik po dviejų trijų mėnesių. 
Smalsumas svilina patirti, kas įvyko S. Paulo kolonijoje.

Malonu pastebėti, kaip kunigai Saleziečiai išsijudino veikti: tai 
šventės, tai ypatingos pamaldos, tai paminėjimai, tai posėdžiai, tai 
“Aušros” choro koks pasirodymas ir, tt, ir tt. vis šv. Kazimiero pa
talpose. Sveikinu ir linkiu gausios Dievę palaimos tolimesniems už
mojams. Man gaila, kad „Nemunas” ištekėjo iš Jūsų patalpų ir „nu
tekėjo“ net prieš statoką kalną į...

Patinka man ir Jūsų redaguojama, dailiai laužoma M. Lietuva. 
Tik lipkit ant kulnų jos spaudėjui, kad butų švarus darbas; neretai 
lapai išeina murzini, kad neišvalo mašinos volų.

Musų gyvenimas plaukia gana lygią vaga. Nuo rugsėjo gavau nau
jas pareigas, kurių visą gyvenimą nebuvau turėjęs ir joms nepasiren
gęs. Davė dėstyti religijos pamokas lituanistinės šeštadieninės mo
kyklos 1,2,3,4,5,6 skyriuose ir parengti (6) vaikus pirmąiai komu
nijai lietuvių kalba. 0 pamokų jiems gaunu tik kas antrą savaitę 
tai nedaug ką tegalima pamokyti. Žiūrėsiu, kad nors „poterius“ 
lietuviškai išmoktų bei Dievo ir Bažnyčios įsakymus žinotų...

Lietuviškas gyvenimas musų kolonijoje gana gyvas. Gausūs skau- 
tai-ės turi sueigas kas pirmadienio vakarą, ateitininkai irgi nemiega, 
sendraugiai renkasi kas mėnesį pirmo penktadienio vakarą, po mi
šių pokalbiams, paskaitai, diskusijoms. Bendruomenė rengia mėne
sinius pobūvius. Yra pensininkų klubas su mėnesiniais susirinki
mais ir kavute ar ir gerais pietumis. Nestoka nė koncertų, minėjimų. 
Po ateitininkų kongreso turėjom du vakarus: vienas iš Kanados, Ha
miltono atvykę vaidintojai suvaidino kokią tai , ...alieją', komedi
ją. Iš Čikagos didelis „Nemuno“ choras pastatė operetę “KtiĮgffo- 
dą', su solistais, baleto numeriais ir 16-os asmenų orkestru. Būvą 
literatūros veikalų pristatymų ir aptarimų. Žodžiu, vis ko nors nau
jo gauname.

Jei turėsit progos, malonėkit pasveikinti visus buvusius mano pa
žįstamus ir Tamstos bendradarbius.

Jonas Kidykas, SJ
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kus, kad tik greičiau namo su
grįžtų, šiek tiek nusnaustų, nes' 
Kalėdų dieną jaunimas ir net 
senieji eidavo “kieminėti”, 
vieni kaimynų aplankyti, kiti, 
ypač jaunieji, pasižmonėti pasi
dairyti, kartais ir pasišokti. Sam
diniai su sunkoku “paviržio” ry
šuliu skubėdavo į savo namus, 
pas savo šeimas praleisti šven
čių. Ūky likdavo tik šeimininkai. 
Nes kokie gi darbai vidury žie
mos? Kiek gyvulius apsišerti...

Tai tokias Kalėdų šventes 

kiekvienas bandom prisiminti, 
pabandyti sugrįžti į tuos laikus, 
kada savo krašte jos būdavo to
kios laukiamos, tokios mielos.

Broliai ir Sesės! Prisiminkim 
ir mes, kaip nuo senovės Lie
tuvoj būdavo švenčiamos Ka
lėdos. Pro miesto triukšmą ir 

dirbtinį blizgesį pasistenkim 
bent savo Širdy išgirsti, kaip 
tada, galinga giesmę “Tyliąją 
naktį y..”

Linksmų švenčių visiem!
DARBININKAS BK



sveikiname Kristaus Gimimo švenčių proga visus Bendruo-
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L. K. Šv. Juozapo Bendruomenės 
Valdyba

Nuoširdžiai
menės narius ir visus geros valios lietuvius ir linkime daug Kūdikio Kristaus 
palaimos

Jaunatviškai džiugių KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linkim vi
sam LIETUVIŠKAM JAUNIMUI.

VISA ATNAUJINTI KRISTUJE -
Jūsų

Moksleiviai Ateitininkai

H.U

LAUKIAME

SESELIŲ ž.

PRANCIŠKIEČIŲ
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Gilaus vidinio džiaugsmo KALĖDOSE ir Viešpaties palaimintų N A U- 
g JŲJŲ METŲ nuoširdžiai linkime visiems parapiečiams, pasižadėdami 
S juos ypatingai priminti Viešpačiui BERNELIŲ MIŠIOSE.
ŠaW Šv.Kazimiero parapijos kunigai:

kun. Pranas Gavėnas, SDB
į kun. Petras Rukšys, SDB

kun. Petras Urbaitis, SDB 
kun. Stasys Šileika, SDB

L.K. Šv. Juozapo Bendruo
menė ir K.B. Choras rengia 
visiems lietuviams

i.

21 vai. ŠALTŲ UŽKAN
DŽIŲ STALAS ir
KARŠTA VAKARIENĖ

Nepraleiskite progos sutikti NAUJUOSIUS METUS savųjų tarpe ir šeimyniškoje nuo
taikoje.

Atvykite nepavėluodami, kad prieš DVYLIKTĄ butų galima baigti vakarienę.

ŠOKIAMS GROS LINKS
MAS ORKESTRAS.

SALĖJE



BRANGUS SESĖS IR BROLIAI 
LIETUVIAI

Ačiū tiems, kurių pasiaukojimo dėka tu
rime savo spaudą, ir tokia proga kaip ši — 
Kristaus gimimo. Naujų metų šventėse gali
me pasidalinti mintimis ir linkėjimais vieni 
kitiems.

Ne retas asmuo šiandieninėje visuomenė
je, išreikšdamas savo nuotaikas, viešai pasa
ko savo abejojimą, ar yra šiandien asmenų, 
šeimų, šalis, visuomenė, kad žmonės jaus
tųsi pakankamai saugus, ramūs, laimingi. 
Atsakysime, kad tokių asmenų, šeimų yra. 
Tad kur? Kad tai suprastume patys, užuot 
patikėję tik kito pasakymu, pilniau prisi
minkime nors musų pačių pažintą žmoniją, 
giliau jsimąstykime j jos nuotaikas, gyveni
mą. Koks teisingas apaštalo Jono pasaky
mas, kad Dievas yra meilė (skaitykite 1-jo 
laiško visą 4 skyrių)!

Visoje žmonijos istorijoje, o ypatingai 
per Kristų Dievas parodė, kuo reiškiasi mei
lė. Ne savęs j ieškant, kito nepaisant, ar gal 
net skriaudžiant artimą, o darant gera ki
tiems. Kur nėra Dievo meilės, ten nelieka 
pagrindo žmogaus meilei. Ten lieka galin
gesnių sauvalė, sunaikinama laisvė, teisingu
mas. Visuose kraštuose ir visokiose sistemo
se kiek visuomenės apgaulės, apiplėšimo! Ir 
tai daro tie, kurių oficijali pareiga yra rū
pintis piliečių gerove, kurie yra turtingesni 
už skriaudžiamus piliečius. Arba kaip koktu 
skaityti, girdėti žinias apie mažamečių ir 
jaunuolių tvirkinimą, legalizuotą ir nelegali
zuotą žmonių žudymą, plėšikavimus, vagys
tes, apgaules! Iš žmonių pasisakymų atrodo, 
kad dar ne visi supranta, kad dorybės įgy
vendinamos ir nedorybės išnaikinamos ne 
vien civiliniais įstatymais, policijos armija. 
Asmuo ir visuomenė j gera keičiasi tiek, 
kiek individo, šeimos, visuomenės mentali
tete ir gyvenime paisome dieviškos tiesos, 
kuri visiems yra šviesos, ramybės, laimės pa
grindas.

Mūsų dienomis dažnai girdimas dvasinio 
atsinaujinimo žodis. Jau visiems aišku,'kad 
mūsų laiko visuomenei reikia naujos dva- 
sios, naujos krypties. Dvasinis atsinaujini
mas yra įmanomas tik pasisavinus protu ir 
širdim Kristaus žodžius ir dvasią.

Linkiu kiekvienam lietuviui kuogražiąų- 
sios sėkmės siekiant dvasinės ramybės, švie
sos, savo asmens pavyzdžiu įtakos atnauji 
nant krikščionišką dvasią mūsų gyvenamoje 
visuomenėje, visoje žmonijoje.

Visiems malonių Kristaus gimimo šven
čių, laimingų 1978 metų.

Vysk. Vincentas Brizgys
9
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DAUG NUOŠIRDAUS DŽIAUGSMO KALĖDOSE ir GAUSIOS VIEŠ
PATIES PALAIMOS 1978 METAMS JUMS VISIEMS LINKI

kun. Juozas Šeškevičius
kun. Feliksas Jokubauskas



KOCiq PLOTKELÉS
f

Visi lietuviai, .kur jie bebūtų — tėvynėje ar plačiam pasaulyje — Šventą Kūčių Vakarą jungia
si prie bendro stalo pagal seną tėvų paprotį: dalinasi pašvęsta piotkele arba kaf kurijose Lietu
vos vietose vadinama „Dievo Duona''. Net ir tie, "kurie ištremti Sibire, ar kalėjimuose, jei tik 
kas nors jiems laišku atsiunčia plotkelę, laiko šį paprotį. Tie, kuriems neteko laimės nė trupinį 
plotkelės gauti, jungiasi kartu su visais j šventąją apeigą bent mintimis ir širdimi, kaip liudija 
gyvi išlikę kaliniai ir tremtiniai. z

Visi mes mintimis grįžtame prie Kūčių, kurias dar vaikystėje valgėme tėviškėje. Ūž lango 
speigai, nuo šalčio pyška tvoros, o viduj šiltoj gryčioj prie šienu ir kraitine linų staltiese pa
dengto stalo visa šeima sėdasi Kūčių vakarienei.

Lietuviai stipriai išgyvena Šventosios Nakties mistiką. Visos lietuviškos Kalėdų legendos kar
toja Izaijo pranašystę, tikindamos, kad šią naktį vilkai neužpuldinėja žmonių, nė mažiausio 
žvėrelio^ Geras šeimininkas šį vakarą neužsklendžia durų sklendės ir neuždengia lango, kad kar
tais pūgoj paklydęs keleivis jj pamatytų ir priartėjęs prie durų žinotų, kad yra laukiamas sve
čias, kad ir jam yra vieta prie šventos vakarienės stalo. Net ir gyvuliai šią naktj buvo geriau pa
šeriami, kad ir jie jaustų švenčių džiaugsmą . . ■

Šj gražų plotkelių paprotį lietuviai išsivežė j platų pasaulį; jį laiko dauguma lietuviškos kil
mės šeimų per kartų kartas, net ir tie, kurie jau nemoka savo tėvų kalbos. -

Kadangi nebuvo įmanoma šiemet visus lietuvius aplankyti, siunčiame Jums Kūčių plotkelj 
kartu su geriausiais Kalėdų linkėjimais. Telaimina visus Kristus Dievas ir Žmogus.

Kas švenčia Kūčias krikščioniškai, prieš šventą vakarienę visi kartu prie stalo meldžiasi. Kas 
nors iš šeimos narių paskaito Šv. Rašto ištrauką — Iš Šv. Luko Evangelijos antram perskyrime 
nuo 1 iki 20 eilutės., kur yra atpasakotas Kristaus gimimas — didžioji Kalėdų prasmė. Vakarie
nės metu giedamos kalėdinės giesmės. Baigiant vėl kalbama malda.

KŪČIŲ EVANGELIJA
skaitoma prie stalo sustojus

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti vi
sus valstybės gyventojus. Toksai pirmasis surašymas buvo padarytas, 
Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo 
miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judė
ją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo 
namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Ma
rija, kuri buvo nėščia. Jiems ten esant, prisiartino jai metas gimdyti, 
ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė 
ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis bu
dėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir 
juos nutvieskė Viešpaties šlovės Šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas 
jiems tarė: "Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris 
bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis 
yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą 
vystyklais ir paguldytą ėdžiose”. Staiga prie angelo atsirado gausi 
dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: “Garbė Dievui aukš
tybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!”

Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau’



PARAPIJOS ŽINIOS

PLOTKELES

Kai laušite šventų Kūčių plotkelę atsi
minkite, kad kartu su jumis laužia Sibiro 
tremtiniai, • broliai-sesės pavergtoje Tėvynė
je ir po visą pasauli išblaškyti lietuviai kata
likai, Bent mintimis prie švento Kūčių stalo 
jungiasi taip pat įkalintieji mūsų tautiečiai.

BERNELIU MIŠIOS

Jei Jūs švenčiate KALĖDAS kaip KRIS
TAUS GIMIMO ŠVENTĘ, tai nepalikite 
vien tik prie vaišių stalo, o dalyvaukite Šv. 
MIŠIOSE.

IŠKILMINGOS KRISTAUS GIMIMO Ml- ’
ŠIOS
DALYVAUJANT L.K. BENDRUOME-

. NÉS CHORUI
VILA ZELINOS BAŽNYČIOJE BUS 
GRUODŽIO 24 DIENĄ 22 VALAN
DĄ
KALĖDŲ DIENĄ SUMA: 11 valandą

Negalėdami visų aplankyti prieš Kalėdų 
šventes, kartu su šiuo laišku siunčiame Jums 
šventų,Kūčių paplotėlį — plotkelę. Laužda
mi jį, jauskimės viena šeima, susieta meilės 
ryšiais.

Jei norėsite daugiau plotkelių, malonėki
te ateiti į kleboniją.

Kurie norės švenčių proga duoti savo au
ką parapijai, gali pasinaudoti čia įdėtu voke
liu. Vokelį galima įteikti klebonijoje arba 
įmesti per rinkliavą bažnyčioje.

MIŠIOS

Lietuviškos Mišios V. Zelinos bažnyčioje 
kas sekmadienį 11 vai., o paskutinį mėnesio 
sekmadienį — 15 valandą.

Lietuviškai šv. Mišios laikomos taip pat 
kiekvieną PIRMĄJį MĖNESIO PENKTA-' 
DIENI 7 vai.

Paskutinį mėnesio pirmadienį 7 vai., lai
komos šv. Mišios už MIRUSIUS bendruo
menine intencija, ar kai būna užprašytos.

KRYČIAUS KELIAI lietuviškai Gavėnios 
penktadieniais 18 vai.

GRAUDŪS VERKSMAI Gavėnios sekma
dieniais 15 vai.

ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ keliama į sekan
tį sekmadienį.

Visos šv. Mišios Kalėdose, Velykose, Šv. 
Juozapo šventėje, Tėvo ir Motinos dieną ir 
Vėlinėse laikomos BENDRUOMENINE IN
TENCIJA (Sudėtinės). •

DEŠIMTINĖ

Jei norite, kad Jūsų parapija būtų stipri, 
mokėkite DEŠIMTINĘ, būtent vieną mėnesi
nį nuošimtį nuo savo' pajamų.

- . • * I. '

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖ

Lietuvių R. Katalikų šv. Juozapio Ben
druomenės valdyba kviečia visus lietuvius 
katalikus stoti j Bendruomenę nariais.

DIDŽIOJI SAVAITĖ

Didžioji Savaitė, kaip ir kitais metais, 
mūsų bažnyčioje V. Zelina bus švenčiama 
abiejomis kalbomis, atskiromis valandomis.

Lietuviškas tvarkaraštis:
Verbų sekmadienį — Verbų šventinimas . 

ir Procesija Kristaus Valdovo garbei prieš 11 
vai. Mišias.

Didįjį Ketvirtadienį: -Šv. Mišios 19 vai.
Didįjį Penktadienį — Kryžiaus garbini

mas, Kančios paminėjimas ir kitos apeigos 
15 vai.

Didįjį Šeštadienį — Lietuviškos apeigos 
19 vai.

Velykų Rytą — 6 vai. Procesija ir Prisi
kėlimo Mišios. 11 vai. Velykų dieną lietu
viškų mišių nebus.
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$ Iš pavergtos Lietuvos atsiustas nežinomo autoriaus kūrinys R

M U S U LIETUVA

Va, pažvelkit į tą pusę, 
Kur padangė skaisčiai žėri, 
Nuostabias šviesas išvydę 
Nuskubėjo gyvulėliai.

Bėkit greitai į tvartelį, 
Paskubėdami, kaip galit; 
Rasit gimusį Karalių, 
O tačiau, kaip jūs, bedalį.

*•
Užtatai jums geras Draugas, 
Kurs tikrai atjausti gali, 
Nors mažytis prakartėlėj, 
Bet Jis Dievas, Visagalis.

Pro tvartelio kiaurą stogą 
Švietė žvaigždė nuostabioji, 
O aplink giesmes gražiausias 
Angelų pulkai giedojo.

Prakartėlėj palei sieną 
Guli Kūdikis mažytis, 
O švelnus nakties vėjelis 
Glosto vėsuma rankytes. .

Marija, gera Motulė, 
Prie lopšelio pasilenkus, 
Kūdikėlio skaistų veidą 
Glosto Josios švelnios rankos.

Ant lazdos parimęs meldžias, 
Šypsena papuošęs veidą, 
Šventas Juozapas, Globėjas, 
Kūdikėli savo saugo.<. <s>

Gyvulėliai viens po kito
J t vaitelį sugužėjo, 
Pučia, Šildo Jo kūnelį, 
Dengia, saugoja nuo vėjo.

Ne visi sutilpti gali, 
(Tvarte vietos kiek mažoka), 
Gyvuliai už tvarto sienos 
Kūdikėlį garbint moka:

Vieni lenkia savo galvas, 
Didelę pažinę šventę, 
O kiti, aplink sustoję, 
Atrajėlę tyliai kremta.

Ir mes bėkim į Betlėjų, 
Kur graži giesmė skardena, 
Kad Dangaus Karalių garbint 
Susirinktų visa žemė.

I

S

. Iš pavergtos Lietuvos atsiųstas nežinomo autoriaus kūrinys

Atkeliauja jau Kalėdos 
Per laukus, per baltą sniegą, 
Į tvartelį, prie lopšelio, 
Kur Vaikelis tebemiega.

'Nors maža, menka kūtelė, 
Bet vistiek priglausti gali, 
Ne turtuoliams namas šitas, 
O paskirtas vargšo daliai.

Šieno sauja pataisyta,
Vystyklėliai šiurkštūs, lino, 
Ne puošnioj pily karaliaus, 
Bei tuščiam tvartely gimė.

Lapė turi savo urvą,
Vilkas guolį pasidaręs,
O minkštam sniege pusnyno 
Turi prieglaudą kiškelis.

Tik Žmogaus Sūnus atėjęs 
Niekur prisiglaust negali, 
Nors Karaliaus vardą turi,
Bet Jo sostas tik tvartely.

O aplink draugai gerieji,
Kaip vienintelė paguoda,
Gyvulėliai susirinkę 
Kūdikėliui garbę duoda.

Ir avelė skuba, bėga
J tvartelį savo seną, 
Pamatyti greičiau nori 
Kas tenai apsigyveno...

Jautis, poilsį nutraukęs,
Savo sunkią galvą kelia, 
Išdidžiai, pakilęs žengia 
Paskui skubančią avelę.

Asilas, kietai miegojęs,
. Nuostabių balsų prikeltas, 

Dar miegūstas pastebėjo, 
Jog šviesose skendo tvartas.

Piemenėliai išgąstingai
I padangės žvelgia tolį...
Giesmės skamba po žydrynę 
Negirdėtos iki šiolei.. >

— Nebijokit, mano broliai, — 
Balsas iš aukštybių tarė,
— Šiandien gimė Jėzus Kristus, 
Kurio laukė visa žemė.

R S

GLORIA IN EXCELSIS

APVALI pilnatis nuriedės 
Į Kūdikio žemiškų lopšį, 
Ir akys nušvis 
Nuo Stebuklų žvaigždės, 
Ir tu dievybės ištrokši,

O žeme — lyg sidabrinė ašara 
šiurkščiam šerkšno mile 
Ir sieloj amžina vasara 
Su amžių paslaptim gilia -

— Gloria in Excels!s — - 
Skamba dausų keliuos — 
Vidunaktį žemė melsis, 
Žmogaus širdis 
Spinduliuos —

Meilė

užpildo pasaulio tuštumas, 

užmuša kartumus, 

gydo žaizdas, 

lengvina naštas, 

gaivina išmintį 

ir išjudina gyvenimą. 

Meilėje 

suprantamos Dievo paslaptys daiktuose 

Mylėti

i r b u,t i mylimam 

yra gražiausias dalykas pasaulyje,

Bronius Zumeris
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MOTYVAI

ĖDŽIŲ PATALE

ėdžios kietos

rasinių 
ir piešinių

Visoje Šioj žemėj tiek daug vietos 
Ir Betliejuj — tiek šiltų namų . . . 
O Dangaus Karaliui 
Verkia Motinos širdis skausmu

Kaip su tais, kurie Tave išjuokia 
Su mumis, kur žodžiais mylim ti 
Jėzau, Tu visiem malonės duoki, 
Pražūties pavojui nepalik.

BUS SKELBIAMAS ir VASARIO 16-TOSIOS

GALI BŪTI ATVAIZDUOTA
- Kūčios
- Prakartėlis
- Trys Išminčiai
- Šventoji Seimą
- Kristaus krikštas
- Eglutė. . . ir panašiai.
Pageidaujama LIETUVIŠKI
PIEŠINIO DYDIS: paišybos lapo (maždaug)
TERMINAS: įteikti ML-vai sausio (jarieiro) 15 d
PARODA-KONKURSAS :~Šv. Kazimiero p-jos 

patalpose, sausio 29 d., Dem Bosco šventėj.
GALI DALYVAUTI KONKURSE:

a) nuo 4 iki 12 metų (kat. A)
b) nuo 13 iki 18 metų (kat. B)

PS; BŪTINAI REIKALINGAS
KONKURSO MECENATAS

Angelai Tau džiaugsmo giesmes gieda 
Piemenėliai sveikinti ateis . . .
Pirmos ašaros Tau skruostais rieda — 
O kurie atstūmė — kaip su tais?

■{V
■’1
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. i. Latgalis

PRANAS MILAŠIUS

Kalėdos - dabar ir anuomet
Miesto gatvėse šviesos net perdaug. Trykšta 

ji į gatvę pro krautuvių langus, o gatvėje jau ir taip 
perteklius: šviečia nuolatiniai žibintai, o skersai 
gatvę spinduliuoja iškabinti kalėdiniai papuošimai. 
Mėtosi šviesa į užkampius gatvėje nesutilpdama, 
veržiasi aukštyn, kad ir tolimesnių apylinkių žmo
nės matytų, žingsniuoji gatve ir matai, kad Kalė
dos artėja: visur primena, kiek dienų beliko iki 
Kalėdų — skubėk pirkti. Kiekviena krautuvė siūlo 
tau ką nors geresnio.ir pigesnio. O aikštėje tikri ka
lėdiški stebuklai: zovaduoja elniai, traukia roges, 
rogėse sėdi Kalėdų Senis; šalia jo maišai su kalė
diškomis dovanomis. Toliau Snieguolė, septyni 
nykštukai ir kitos vaikiško pasaulio būtybės. Pa
žingsniuok dar toliau, pasisuk į kairę, ir atsidursi 
vėl sename pasaulyje: sena bažnyčia, užgožta nau
jų, dangų remiančių pastatų, stengiasi patraukti 
dėmesį. Nedrąsiai, lyg atsiprašydama už sutrukdy
mą, šviesuoja ji savo spalvotais langais ir kviečia 
užeiti. Bus Kalėdos vėl, sako apšviesti langai, — 
pasirenkite šventėms. Sena bažnyčia, ji tyliai pri
mena, kad vėl ateina kasmetinės sukaktuvės, 
beveik du tūkstančiai metų nuo Kristaus gimimo.

Autobusų stotyje spūstis. Minios suvažiavusių 
iš apylinkių su vaikais pasižiūrėti kalėdiško apšvie
timo, dabar grįžta namo. Vaikai susijaudinę kalba 
apie Kalėdų Senį aikštėje ir apie Snieguolę ir sep
tynis nykštukus. Kalėdos jiems jau prasideda — 
su Kalėdų Seniu elnių traukiamose rogėse, kuris 
vieną naktį atveš jiems prižadėtas dovanas ir su
dės prie lovos kojūgalio. Tokios yra šių dienų Ka
lėdos. .

■ Arėjas Vitkauskas

‘ Sėskis, motina, prie stalo, — 
Jau viską ant jo sudėjai, 
Pasninkui darykim galą— 
Ryt Kalėdos bus atėję! ... ”

* * *
Kalėdos ateidavo į kaimą tykiai, be šviesų 

gatvėse, be krautuvininkų riksmo. Ateidavo jos iŠ 
tolimos šiaurės, per mišką, per apsnigtus laukus 
pažardieniais į sodybą. Jos būdavo šventos, tos 
Kalėdos. „Sveiki, sulaukę šventų Kalėdų“, sakyda
vome įėję į kaimynų trobą. Ir laukdavome jų. Lauk
davome ne Kalėdų Senio dovanas atnešančio, bet 
pačių Kalėdų. Su Kalėdomis ateidavo kaž kas iš
kilminga, nežemiška, vaiko protui nesuprantama, 
o ir senam neišaiškinama.

„Važiuos kaimynai į Brumišį rytoj rytą, ko
dėl mes negalime važiuoti?“

Ten, Betliejuj, senas laikas, 
Gimė kūdikis tą naktį— 

Ir dabar, ar sens, ar vaikas, 
Turi jiems visiems pakakti — 
Ką jo suteikė rieškučios ... 
Tokios tai lietuvių Kūčios!

LIETUVIŠKOS 
KŪČIOS

Sėdi bernas, piemenukas, 
Sėdi merga pasamdyta, 
Ir visiems gardus kąsniukas 
Šeimininkės padaryta.

Kūčios — diena iškilminga 
Pas lietuvišką artoją, — 
Jo širdis, gera, teisinga, 
Pasirodo viešumoje.

Ir, po iškilmių minutės, 
Visi imasi ragauti 
Kas padėta, ir plotkutės 
Po kąsnelį tenka gauti.

„Kaimynai yra luteronai. Mes važiuosime į 
Bernelių mišias, sako motina. ■ ■

Brumišis skamba kažkaip smarkiau, vyriškiau, 
negu Bernelių mišios, bet gerai bus ir jos, grįžęs 
galėsi pasigirti kaimynų vaikams ką matei, ką gir
dėjai bažnyčioje.

Marija ir Juozapas stovi tvarte, žiūri į kūdikį 
ėdžiose suvystytą. Jautis ir asilas antroje pusėje 
ėdžių sustoję savo kvėpavimu naujagimį šildo. Trys 
karaliai, dovanų atnešę, suklaupę garbina kūdikį 
— karalių karalių. Pro atdaras tvarto duris žiūri 
nustebę piemenys. Virš jų ore angelas, jiems nau
jieną pranešęs. Virš tvarto žva’igždė, atvedusi tris 
karalius į'Betliejaus tvartelį. Gal norėta parodyti 
Kristaus neturtą, bet vaiko protas ir akys mato tik 
šventišką žibėjimą: tas tvartelis žiba daugiau, negu 
dvaro rūmai. Tikrai verta buvo keltis anksti, ke
liauti rogėse per apsnigtus laukus, kentėti šaltį vien 
dėl to nuostabaus regėjimo.

O kiek pasakojimo kaimynų vaikams, sugrį
žus iš bažnyčios! Jie to nematė savo bažnyčioje, 
pasiklausė jie tik kunigo, pagiedojo ir viskas. Bet 
jie patvirtina, kad viskas teisybė, tikrai taip seno
vėje buvo: Kristus tvarte gimė, angelai piemenims 
apsakė, žvaigždė tris karalius prie tvarto atvedė. 
Jų šventoje knygoje visa tai surašyta, o ten kiekvie
nas žodis šventa teisybė.

Stora Biblija guli ant stalo, juodi jos viršai 
metalu apkaustyti. Kaimynas pamaldžiai atverčia 
viršų, pirmame lape šeimos gimimo datos sunkia 
ūkininko ranka surašytos, o toliau iš pageltusių 
lapų šventa išmintis sklinda. Suranda jis šiai dienai 
skirtą puslapį, skaito palengva, iškilmingu balsu; 
o ir žodžiai nekasdieniški, aidi jie po ūkišką trobą 
dievobaimingu aidu, abejonių apie Betliejaus įvy
kius nepalikdami. Ir tos gotiškos raidės Biblijoj 

1 kaip gyvos, slenka per puslapio padangę kartu su 
žvaigžde, trims karaliams kelią į Betliejų rodančią, 

' plasnoja kartu su angelo, linksmą naujieną pieme
nims skelbiančio, sparnais, dreba kai Herodo ka
reiviai nekaltus kūdikius ima žudyti.

Trumpa Kalėdų diena, greitai ima temti. Bū
reliais traukia žmonės, suaugę ir vaikai, į mokyklą. 
Klasės kampe padarytas paaukštinimas. Mokytoja 
vis sakydavo „čia bus scena“, vaikai sakydavo 
„sena“ arba „cena“. Keletas tėvų suėję sustatė 
ožius, ant jų sukalė lentas, dabar vaikai ant scenos 
sakys eiles, vaidins, kaip tikri artistai, tikrame 
teatre.

„Sveiki atsilankę, mūs brangūs sveteliai“, at
mintyje dar užsilipusi pirmoji eilutė eilėraščio, ku
riuo prasidėdavo visi mokyklos pasirodymai, o ir 
šiaip kokiam garbingam svečiui į mokyklą atvykus, 
reikėdavo tą eilėraštį pasakyti. Išblėso iš atminties 
eilėraščio vidurys, tik palengva iš praeities drumz
lių iškyla paskutinė eilutė: „tai prašom žiūrėti, ką 
mokam, ką galim.“ Po to ant scenos sueina „tikri 
artistai.“
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Kalėdinė dovana
TAIP PATARIA KITUR

M, STONYS

Lietuvoje buvo įsigalėjęs pa
protys prieš Kalėdas ir Naujus 
Metus sveikinti atvirukais savo 
gimines ir pažįstamus. Ameri
ka mus išmokė ne tik sveikinti, 
bet ir savo gimines bei arti
muosius prieš Kalėdas apdova
noti., Pagal' amerikiečių darbi
ninkijos supratimą, kalėdine 
dovana gali būti kiekvienas 
daiktas, reikalingas ar naudin
gas asmeniui, šeimai,ar namų 

. apyvokai. Todėl prieš Kalėdas 
viskas dovanoms perkama: 
marškiniai, kaklaraiščiai, koji
nės, pirštinės, pigūs radijo apa
ratai, kvepalai, muilas, rankš
luosčiai, staltiesės, saldainiai, 
vynas ir t.t. Dauguma lietuvių 
daro tą patį. Tik retas iš mūsų 
atsimena, kad dovana turėtų bū
ti truputį vertesnis daiktas už 
kojines ar marškinius. Vertes
nis tai nėra brangesnis daiktas. 
Jis gali būti nebrangus ar net 
pigus, bet jis turi prakalbėti į 
žmogaus širdį, į jausmus, į as

KALĖDOS...
s s x s s s s s a ss s s s e s: s s s a s a s s

Išminčius asilas, ožys,
Beždžionė pliuškė ir lokys 
Sumanė sudaryt kvartetą. 
Jie gavo iš kažkur gaidų, 
Bosą, altą, smuiku du...

Pradeda jie muzikuoti, bet ta jų muzika tik 
šunims kaukinti. Vienaip ir kitaip jie persėda, bet 
muzikos kaip nėra, taip nėra.

Ir taip jiems besiginčijant kam prie ko sėst,
štai lakėštutė atplasnoja.

Vajergau-jergau! Mokytoja tur būt norėjo iš 
mergaitės padaryti lakštutę, bet čia dabar atskrido 
angelas, toks pat kaip Betliejaus piemenims links
mą naujieną skelbiantis. Ir dabar iš užmiršties jo
kiu būdu neprisikelia paveikslas, kaip atrodė bež
džionė, ožys r lokys ir kas juos vaidno, rodos,. lyg 
visame vaidinime buvo tik du — asilas ir lakštutė.* * *

Kelelis iš sodybos prie epušės įsisukdavo į vie
šą kelią, kurio sniegu Čiuoždavo rogės iš visų kai
mo sodybų, vienos į Bernelių mišias, kitos į Bru- 
džionė, ožys ir lokys ir kas juos vaidino, rodos, lyg 
mišį. Varpelių skambėjimas skrisdavo beribiais 
snieguotais laukais. Netikėjai, kad toks trumpas 
kelelis taip toli nusitęs. Nusitęsė jis tūkstančius 
mylių, per gaisrus ir mirties pavojus tas trumpas 
kelelis nuvedė net į Škotiją. O Kalėdų vaidinimo 
lakštutės kelelis nusitęsė net į Sibirą. Ne savais 
sparneliais ji ten nuplasnojo, bet narve uždaryta, 
žiaurių rusiškų kareivių saugoma ji keliavo.

Per uolėtus Škotijos kalnus žvilgsnis veržiasi 
į .tėvynę, ir per fabriko mašinų triukšmą ausys 
girdi Kalėdų varpelių skambėjimą. Ateis Kalėdų 
rytas, iš sodybos pro epušę neįsuks į kelią rogės, 
hedribnos Juodis keliu į Bernelių mišias, nes sody
ba nugriauta ir kelelis užartas. Gal tik sena epušė 
suvaitos vėjo gūsiu apšarmojusiose belapėse šakose.

E. Lietuvis

mens meninį, kultūrinį ar dvasi
ni polinkį. Tik tada tas daiktas 
bus priimamas su džiaugsmu, 
bus gerbiamas ir laikomas ilgą 
laiką, vis nepamirštant jį dova-

, ...«■«ibiui, i „ mWillHWIMMfflSBWiJuiiBiWIWIWPR n|i 
nojusió ašmens. Tad pirkime 
dovanai ne betką, o daiktą, ku
ris gavėją pradžiugintų, kuris 
gavusiam būtų brangus, mielas
ir vertingas. Atsimintina, kad 
pinigas — blogiausia dovana.

Tad ką dovanoti?
Vaikams, jau mokantiems 

skaityti, užsakyti vaikų žurna
lą — “Eglutę”. Jo kaina — tik 
$7 metams. Nupirkite lietuviš
kų iliustruotų knygelių, vaikiš
kų lietuviškų plokštelių. Būki
te tikri, kad vaikai labiau ir il
giau džiaugsis tomis dovanomis, 
negu saldumynais ar žaisliukais,, 
kurių amžius visada labai trum
pas.

Religingam giminaičiui dova
nokime iš medžio išdrožinėtą 
kryželį ąr koplytėlę, religinį pa
veikslėlį ar kun. Alf? Grauslio 
knygą “Šviesa tamsoje”. Jei jis^ 
ar ji neskaito lietuviškų laik
raščių ar žurnalų, ypač krikš
čioniško turinio, verta juos už
sakyti.

Mėgstančiam literatūrą, pado
vanokime neseniai išėjusią Pr. 
Naujokaičio “Lietuvių literatū
ros istorijos” vieną ar kelias 
knygas (jų yra keturios)/ Gali
ma užsakyti metams žurnalą 
“Aidai”. Jei mėgsta poeziją, pa
dovanokime eilėraščių knygelę. 
Knygą rinkti ne pagal savo sko
nį, o pagal to asmens, kuriam ta 
knyga bus dovanojama.

Jei giminaitis ar draugas 
}mėgsta dailę, dovanokite jam 

S GERIAUSIA KALĖDŲ bei N. METLĮ DOVANA | 

ò giminei ar tautiečiui —
S UŽSAKYTI Mūsų LIETUVA 1978 metams. h

Ji kas savaitę per visus metus primins Jūsų gerumą». k

Ir dabar Lietuvoje Kalėdų naktį 
suspindi Kristaus gimimą skelbianti 
ir viltį teikianti Kalėdų žvaigždė.

PRIE KŪČIŲ STALO
Eilėraštis gautas iš Sibiro

Tu neverk, motule, kad prie kūčių stalo 
Viena kėdė šiemet jau stovės tuščia.
Kad nelauš iš rankos tau baltos plotkelės 
Tas, kurs pernai laužė su tavim slapčia.

Mano vieton šiemet padėk eglės šaką 
Lietuvos eglyno, kuris globė mus, 
O prie jos uždeki Kūčių stalo žvakę, 
Ir sūnaus artumas atgaivins namus.

Kai prie Kūčių stalo maldos žodžiai liesis 
Ir vaikus minėsi sielvarte, tyliai, 
Mane atsiminus, ašara riedės tau, 
Skausmo kalavijai smigs širdin giliai.

Bet neverk, motule, mano sengalvėle, 
Laisvė ir tėvynė įkvėpė taip mus.
Daug sūnų ir dukrų Kūčių paplotėlio 
Jau nelaužys niekad motinų namuos.

Neliūdėk, motule, mes tėvų šalelei 
Laisvės ryto aušrą skelbiam ir iŠ čia.
Tik uždeki žvakę tu prie Kūčių stalo, 
Kad vieta manoji nebebūt tuščia . . .

kūną nors dailininko monogra
fiją. Gera dovana būtų ir nese
niai iš spaudos išėjusi knyga 
“Palikę tėviškės namus”.

Savo draugui, kuris neskaito 
“Tėviškės Žiburių”, užprenume
ruokite juos metams. Jam bus 
didelė dovana. Kitam gali būti 
labai vertinga dovana Stasio 
Barzduko knyga “Lietuvis savo 
tautoje, valstybėje ir bendruo
menėje”. -

Jaunimui, jei mėgsta muziką, 
dainas, dovanoti muzikos ar dai
nų plokšteles. Gera dovana ir 
žurnalas “Ateitis” arba “Lie
tuvių Dienos”/

Angliškai kalbantiems gera 
dovana “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika” anglų kalba. 
Tinkama ir neseniai pasirodžiu
si knyga “Lithuanians in Ame
rica 1651-1975”. Taip pat tinka 
ir žurnalas “Lituanus”, kurio 
adresas: 6621 S. Troy St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Suprantama, jog čia visko, 
kas būtų verta dovanoti Kalė
dų proga, neįmanoma surašyti. 
Čia tik duodami pavyzdžiai. 
Kiekvienas pats pagalvos ir su
ras, kas jo giminaičiui ar gi
minaitei, draugui ar draugei bus 
tinkama ir pageidaujama.. Tik 
reikėtų neužmiršti, kad knyga, 
paveikslas, žurnalas, plokštelė 
ar laikraštis visų laikoma kultū
ringa dovana, o žmogus, tą do
vaną gavęs, laikomas pagerbtu 
ir kultūringu žmogumi. ~
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Petrui už šitos išvykos suorgani
zavimą. Ir visiems, kurie vienaip 
ar kitaip prie to prisidėjo. -

Sofija
MUSŲ

ŠV. K A Z I M I E R O PARAPIJOJ 

BERNELIŲ MIŠIOS

Bernelių Mišios šv. Kazimiero p-jos kop
lyčioj bus 10 valandą nakties. Giedos Auš
ros choras.

Kalėdų ryto Mišios: 8 vai.
Mišios V. ANASTÁCIO bus 9 vai.

Halina Mošinskienė

LITERATŪRINIS BŪRELIS
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

6. Pobūvio programos vedėja pranešė turimus davinius apie P.A. 
Lietuvių Vl-jj Kongresą, įvyksiantį 1978 m. sausio 28 — vasario 5 
d. Montevideo, Urugvajuje.

7. Inž. Aleksandras Valavičius (kurį būrelis pasveikino formatu- 
ros proga), radijo lietuviškos valandėlės vadovas, papasakojo apie 
tos "valandėlės" darbus ir vargus. Jis pasidžiaugė, kad nuo sekan
čios savaitės ši stotis bus sustiprinta iki 10 kvv. ir ją galės geriau gir
dėti tolimesni miestai. Bus taip pat sudaryta speciali bendradarbių 
grupė, kviečiant iš Jaunimo sąjungos prielankius asmenis (kol kas 
radijo valandėlės programoje darbuojasi jis pats su sesute Kristina 
ir ponia Onute Petraityte—Liblik. Kadangi toji radijo ' valandėlė" 
kainuoja j mėn. 7.500 kruzeirų, tai bus kreipiamasi j lietuvių visuo
mene ir organizacijas, kad galimai daugiau žmonės ją remtų pini
gais.

8. Irutė Petraitytė iškėlė rimtą pastabą, dėl vieno skelbimo "M.L" 
kurioje Lietuvos Vytis vaizduojamas su lietsargiu. Literatūrinio bū
relio dalyviai vienbalsiai jai pritaria, kad suvereninės Lietuvos Vals
tybės ženklas — Vytis, kad ir stilizuotas, negali būti naudojamas bet 
kokios komercinės propagandos labui su tam tikrais "humoristi
niais" prierašais. (Juk gyvename tropikų krašte. Nejaugi negalime 
pasirinkti papūgos, beždžionėlės ar tamandua po „skėčiu" pasislė
pusios? Kodėl Vytis? )

9. Po visų pasikalbėjimų buvo padaryta lietuviškos knygos lote
rija, kuriai H. Mošinskienė paaukojo iš savos asmeninės bibliotekos 
10 lietuvių autorių knygų. Jos teko visiems dalyviams.

10. Užbaigai Irutė Petraitytė parodė susirinkusiems skaidres iš 
šių 1977 m. užfiksuotų svarbesniu jvykiu. Čia dar kartą „nuo sie
nos" mums šypsojosi tėvas Antanas Saulaitis atsisveikindamas su
ruoštose išleistuvėse, Kanados "Aušros" choro koncertą taip jau
kiai prisiminėme, ir mūsų tautinių šokių ansambliais gėrėjomės, 
po "Lituanicos" sodybos laukus pasivaikščiojome..# ir tt. Pobūvj 
užbaigėme tradicine arbatėle su pyragais.

Šiame pobūvyje dalyvavo svečiai iš Rio — Dr. Antanas Gaulia su 
ponia, iš Santos ponia Stasė Steponaitienė ir dukra Rymantė - ku
rios labai atsiprašome, kad dėl užsitęsusios programos negalėjome 
išgirsti parsivežtų iš Australijos įspūdžių, bet tikimės, kad pradėjus 
8-sius būrelio veiklos metus, ji aktyviai jsijungs j lit. būrelio pobū
vius ir tada daug ką iš jos naujo išgirsime. P-lė Rymantė yra stipri 
pajėga, ją jau pažjstame iš jos rašinių "M.Lietuvoje", ir laukiame 
dabar dar svaresnio pasireiškimo. Iš vietinių lankytojų dalyvavo: 
Janina, Henrikas ir Aleksandras Valavičiai, Bruna Merani, inž. Al
tanas, Rozą ir Irutė Petraičiai, Algirdas bei Halina Mošinskiai, inž. 
Arūnas ir Margarete Steponaičiai.

Užbaigėme 7 metų kuklų, bet prasmingą darbą — lietuviško žo
džio, lietuvių kultūros ir istorijos pažinimo skleidimą išeivijoje. "M. 
L" kultūrinio skyriaus puslapiai užpildyti būrelio dėka. Radijo va
landėlės per "Novo Mundo" programos, tų pačių narių paruošia
mos. Tai — "darbininkių" bičių darbas, kurios neša medų j savo 
avilį, Senosios pasitraukia, nauji spiečiai stoja, ir vėl skubės, kaip 
anos, kad avily nestigtų medaus. Visi mes dirbame vienintelei "ka
ralienei" - LIETUVAI.

(žengsime j Naujus Metus. "Nauji metai - nauji ratai". Visiems, 
kurie rėmė mūsų darbą savo atsilankymu, savo sumanymais, savo 
išmone, kritika ir spauda, tebūnie lietuviškas AČIŪ. Iki pasimaty
mo sekančių 1978 metų vasario m. paskutini šeštadienį.

Halina Mošinskienė

LIETUVIAI PARODĖ SUSIPRA 
TIMO

Spaudos Balius šiais metais da
vė 15.556,00 kruzeirus pelno. Ne
žiūrint vienų ar kitų nesklandu
mų bei netobulumų, kurie žmo
nėms visuomet pasitaiko, S. Pau
lo lietuviškoji kolonija daug ne
paisė savo asmeninių patogumų, 
bet parodė kaip jai gyvai rūpi lie
tuviškoji spauda ir buvo dosni. 
Ypatingu būdu pasidarbavo Kun. 
Šeškevičius, šeimininkės ir „Bro
liukai". Jiems visiems ir kiekvie
nam, kuris ar tai darbu ar skatiku 
prisidėjo prie Spaudos Baliaus 
sėkmės, ML Redakcija ir Admi
nistracija reiškia savo padėką ir 
pasigėrėjimą.

ATEITININKŲ SAVAITGALIS

Gruodžio 17-18 dienomis bu
vo tikras SAVAITGALIS ŠEI
MOJ Suarão pajūry. Lietuviai bei 
lietuvių kilmės jaunimas susikau
pime ir apsimąstyme diskutavo re
ligines bei tautines temas - kaip 
išlaikyti lietuvių kalbą ir savąsias 
tradicijas. Tarp kitų nusistatymų, 
nutarta padauginti panašius susi
tikimus, pagyvinti lietuvių kal
bos kursus, ir tt.

Ką šiuo trumpu laiku išmokom, 
tai turim priskirti ypač pasišventi
mui dn Algirdo Sliesoraičio, o.Lu- 
cijos Jodelytės-Butrimavičienės, 
kurie mums pristatė Kristų ir lie
tuvių kalbą.

Sekmadienį įvyko mūsų susiti
kimas su Kristumi per Mišias ad
vento-dvasioj; šeštadienio vakarą 
atšventėm "a ceia do advento'.

ir atrodo', kad Dievas tikrai bu
vo prie mūsų — davė mums tokias 
gražias, saulėtas dienas, kas dar 
daugiau padidino mūsų džiaugs
mą jūroj ir pajūry.

Iš viso buvo apie 30 asmenų, 
tarp jaunimo ir suaugusių. Ir visi 
turėjo savo užsiėmimus.

Gili padėka p-niai Vinkšnaitie- 
nei, kuri mums užleido savo na
mus Suarão; taip pat ir pp. Vala
vičiams, kurių namu pasinaudo
jom pernakvojimui.

Dėkojam kun. Juozui ir kun.

UŽSIMOKĖJUSIEJI UŽ ML 
PRENUMERATĄ:

Antanas Gaulia (už 1978 metus) 
500,00 kr.

Inž.Kęstutis Sipavičius (1978 m.) 
500,00 kr.

Kazys Šileikis (1978 m.) 500,00 kr.
Alfonsas Lisauskas (1978 m.) 

200,00 kr.
Jurgis Mickevičius (1976-7 m.) 

200,00 kr.
Kazys Ambrozevičius (1978 m.) 

200,00 kr.
Antanas Petkevičius (1978 m.) 

200,00 kr.
Jonas Bagdžius (1978 m.) 200,00
Antanas Dutkus (1978 m.)

200,00
Marija Braslauskienė (1978 m.) 

210,00
Izidorius Norkevičius (1977 m.) 

110,00
Ignas Juknevičius (1977 m.) 

105,00
Jonas Bernotas (1977 m.) 150,00 
Filomena Černiauskienė (1977 m.) 

120,00

(Bus daugiau )

* Geriausia Kalėdų bei Naujųjų * 
Metų dovana giminei ar ** 

draugui — užsakyti ** 
MŪSŲ LIETUVĄ

W M M
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METŲ

21 vai.Šaltų užkandžių stalas 

i p karšta vak a rlen ė. Šok i ams 
gros:GRUPO MUSICAL BLACKOUT 

ienuolika. muzikantų/ 
ralei skite progos !

Įsigykite pakvietimus iš anksto.
PAKVIETIMKSjgalima gauti pas p.P. Šimonį 
(telef. 63.4938), pp. Tatarūnus (273.5799),p. 

V. Vosylių (27 3.5740), p. Kaz. Miliauską 
(276.4881), Klebonijoje (63.5975), p. X Ma- 
kusevičių ir kitus platintojus.

RENGIA Šv. Juozapo B-né ir KB-nės Choras 
lietuviškosios Sodybos naudai.

KONGRESO STOVYKLA - 
PUSIAU APMOKĖTA

Churrascada-gegužinė Caucajoj 
PALK jaunimo stovyklos labui da
vė kruzeirų Delno: Cr. 1.360,00 
Aušros Choras paaukojo Cr.2.000 
Liet.Kat.Bendr.Choras: 2.000
Šv.Juozapo Bendruomenė 1.200 ; 
•' Mūsų Lietuva' : 1.000
Šv. Kazimiero Parapija 600

Viso labo tatgi turima kasoj:8.160 
o reikalinga surinkti: 15.000,00 
kruzeirų.

Ateinantis Kongreso Vadovybės 
posėdis bus antradienį 27 gruodžio, 
8 vai. vakaro.

ĮSIRAŠĖ į VI PALK JAUNIMO 
STOVYKLĄ:

Albertas Greičius 13 metų, Sand
ra Greičius 16 m., Edvardas Grei
čius 18 m... Fiávio Bacevičius 15 m., 
Beatričė Bacevičius 17 m., Marci- 
ja Pavilionis 12 m., Arturas Pavilio
nis 14 m., Fatima Jurčiukonis 15 
m., Rozana Jurčiukonis 17 m., Ka
rolis Albertas Pakalnis 13 m., Edna 
Karavitsch 17 m., Ona Marija Mise
vičius 16 m., Marcelis Fernandes 
Černiauskas 15 m... Nilza Guzikaus- 
kas 17 m.. Regina Souza Špuras 15 
m. leros Aradzenka 15 m,, Augus
tas Zaluba 14 m.. Paulius Mekšė- 
nas 17 m.

ir vadovės: Eugenija Bacevičie
nė, Aldona Fernandes Černiauskai
tė ir Danutė Zalubienė. Užpildytos 
an kietos ir pasižadėjimai buvo iš
siųsti j Urugvajų oirmadienj, gruo
džio 19 d.

NEMUNO IŠVYKOS

JONAS LUKOŠEVIČIUS, šo
kių ansamblio ‘ NEMUNAS’ va- 
dovas, VI PALKo programų pa
rengime.

Be to, iudrusis Jonas suspėjo

dar pasiekti Argentiną bei Čilę, 
kadangi numatyti ir ten NEMU
NO pasirodymai.

Geriausios sėkmės NEMUNIE- 
ČIAMS ir jų vadovui.

RŪTELĖS PASI RODYMAI

Tautinių šokių ansamblis RŪ
TELĖ šių metų gruodžio 11 d.da- 
lyvavo gražioj São Paulo Draugys
tės šventėj - Clube Campestre 
SESC, Santo Amaro. Tokiu būdu 
kultūringai ir meniškai priminė 
Lietuvę daugelio tautų akivaizdoj

Jaunoji RŪTELE, žaliuok, kve
pėk ir auk.

Švenčių proga geriausi sveikini
mai RŪTELEI, jos vadovams ir vi
sai jaunatviškai RŪTELĖS šeimai.

DĖMESIO: S T O V Y K LA

Yra kviečiami visi lietuvių kil
mės vaikai ir jaunimas nuo 8 iki 
18 metų dalyvauti VASAROS 
STOVYKLOJE. Čia bus proga 
praleisti savaitę ne tik gaivinan- 
čioj gamtoj, o ir lietuviškoj aplin
koj, kur bus galima daug kę suži
noti apie gražias senelių tradici
jas.

Stovykla bus nuo 1978 m. sau
sio 8 iki 15 dienos Vytauto Tumo 
vasarvietėj, prie ITU, 100 km nuo

LIGONIAI

Serga, ir gydosi namuose, NA
TALIJA JAKUTIENĖ, Pauliuko 
senelė.

Ligonei linkime sveikatos, o vi
sai šeimai kalėdinio džiaugsmo.

ELENA KORSAKOV’IENE, ii- 
gai ir gan sėkmingai kovojanti 
prieš ję užpuolųsj paralyžių išvy- 

/
• _ i , *,• JT

ko šventėms j mteriorę pas brolj 
Geriausios sėkmės ir Dievo palai
mos p. Elenai ir visai šeimai.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Me
tų proga SVEIKINAME VISUS 
LIGONIUS, ir ypač TUOS, KU
RIE JAUČIASI APLEISTI IR 
VIENIŠI, linkėdami ir melsdami 
visiems ir kiekvienam sveikatos, 
meilės ir šeimyninės šilimos, ku
rios šaknys yra KRISTAUS į ŽE-
MĘ ATNEŠTOJ DIEVO MEILĖJ, formato, turės 12 puslapių, 

me bus surašytas kiekvieno 
nėšio veiklos kalendorius,

• Šeima be lietuviško laikraščio
— židinys be tautinės ugnies

S. Paulo.
Daugiau informacijų galima gau

ti pas Danutę Zalubienę (telef. 63. 
3525) ir Eugeniję Bacevičienę (te
lef. 63.9343).

Diretor responsável 
VYTAUTAS BACEVIČIUS

Redige: Equipe Editorial 
Administrador: Stanislao Šileika

METINĖ PRENUMERATA: 150 ly. GARBES PRENUMERATA: 700 kr.
- Paskiro numerio kaina: 3,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 60 kr. pagal 

didumą. Del kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti: “Stanislao 
Šileika” vardu.

Caixa Postai 4421 
01000 São Paulo, SP.

Straipsnius ir korespondenciją redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai 
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomone. Už skelbimų kalbą ir turi- 

I nį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį*, vietinės žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.

MŪSUį LIETUVOS 1978-4 METUI 
KALENDORIUS

Šios savaitės bėgyje bus at
spausdintas 1978-ų metų MŪSŲ 
LIETUVOS 30 METŲ JUBILIE
JINIS KALENDORIUS. Spau
dai parengimo darbus atliko Da
niela Ruzgaitė, montažę padarė 
Maristela ir Stasiukas Žūtautai. 
Kalendorius, MŪSŲ LIETUVOS,

Ja- 
mė-

Mi
šių tvarkraštis, parapijų bei orga
nizacijų adresai ir telefonai.

Kiekviena lietuvių šeima tu-
retų įsigyti ir laikyti namuose šį 
kalendorių
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