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Dvasinis išbadėjimas ir
ATGAIVA BETLIEJAUS 

ŽVAIGŽDĖ

Is’tisais dešimtmečiais stebėjęs nusi
kaltėlius FBI direktorius J. Edgar Ho
over kitados pratarė: "Kriminalistas 
yra dvasinio išbadėjimo vaisius. Kažkas 
taip nelaimingai neįstengė j ji paveikti, 
kad jis pažintų Dievą, jį mylėtų ir jam 
tarnaut^". To dvasinio išbadėjimo yra 
tiek daug, kad savo sunkiais padariniais 
slegia visą žmoniją. Teisingai vienas pir
maujančių psichiatrų ir psichologų prof, 
dr. Karl Jung yra paskelbęs: "Šiandien 
žmonija sunkiai kenčia dėl vidinio tuš
tumo neurozės. Kai prarandamas Die
vas, prarandamas tiksiąs. O kai tikslas 
prarandamas, gyvenimas nebetenka 
prasmės. Netekus tikslo, praradus savo 
paskirti, gyvenimas yra miręs".

Tas įžvalgus mokslininkas tiksliai nu
statė dabarties pasimetusio žmogaus 
diagnozę. Bet jame yra natūralus ilgesys 
gyvenimą įprasminti. Ilgesys toks galin
gas, kad kartais net j klystkelius nubloš
kia. Yra knyga, pavadinta: "The Age of 
Longing". Joje aprašoma, kaip ameri
kietė mergaitė Paryžiuje išteka už radi
kalaus revolucionieriaus. JAV universi
tete ji praradusi tikėjimą. Paklausta kox 
dėl ji ištekėjo už revoliucionieriaus, ji 
atsako: "Tai pirmas žmogus, kurį aš pa
žinau, kuris į ką nors taip stipriai tiki, 
kad pasiruošęs už tai mirti. Nors aš ir 
netikiu taip, kaip jis, bet mane patrau
kė žmogus, kuris surado tikslą". Tokių 
pasimetėlių ir į fanatiškus klystkelius 
nublokštų užtinkame ne vien romanuo-
se, bet ir gyvenime. GIMĖ MUMS IŠGANYTOJAS - EIKIME JO PAGARBINTI

Kartais tik po kieto ir siaubingo gyve-, 
nimo patyrimo išeinama iš tų klystkelių. 
Tai gerai pavaizduoja Vladimiras Maksi
movas. Jis gimęs Leningrade apie 1932 
m. Jau revoliucijos atmosferoje augęs ir 
brendęs, tačiau įžvelgęs jos beprasmingu- 
mą ir už savo atvirą žodį tris kart s pa 
skirtas į psichiatrinę ligoninę. Pagaliau 
ištremtas iš Sovietų Sąjungos, buvo vie
nas iš pagrindinių žurnalo "Kontinent" 
kūrėjų. Jis yra parašęs romaną "Karanti
nas", kuriame skatina siekti dvasios stip
rybės, sekant Evangelija. Viename inter
view Maksimovas pasakė: "Be dvasinių 
vertybių pažinimo, be žmogaus sugrįži
mo į save nėra kitų ribų, kurios suvaldy
tų jame esanti žvėri".

Nurodydamas į evangeliją buvo tiks
lus. Juk Kristus buvo tas, kuris trejų mė
tų bėgyje pravedė didžiausią revoliuciją, 
kokią tik pasaulis matė, ir jis nė vieno 
lašo svetimo kraujo neišliejo, tik savo. 
Ir dėl to Kristus tapo gilaus įkvėpimo jė
ga. Jei šiemet švenčiame 200 m. nuo 
JAV nepriklausomybės paskelbimo, tai 
neužmirštame, kad Amerikos laisvės ko
votojai į vieną iš savo kovos vėliavų bu
vo įrašę šūkį: "Nil desperandum Christo 
duče" — niekad neprarasti vilties Kris
tui vadovaujant. Naujųjų laikų teologas 
Tillich priminė, kad religija yra ieškoji 
mas ryšio tarp musu ir Dievo, o taip pat 

tarp mūsų ir kitų žmonių. Kai nustoja
me ieškoti, prarandame religiją. Kalėdų 
išvakarės ir yra metas, kada reikia pa
kelti akis į Betliejaus žvaigždę, ieškant 
dieviško įprasminimo musų žemės kely.

Kai 1968 m. Kučiose trys Amerikos 
astronautai — J. A. Lovell, Fr. Borm^n 
ir W. Anders — skriejo mėnulio orbita 
ir iš 240,000 mylių įžvelgė į žemę, tose 
pirmose žmogaus Kučiose mėnulio artu
moje, astronautas Anders, pabrėždamas 
visų trijų tikėjimą, prabilo per radiją j 
žmones žemėje: "Mes artėjame prie mė
nulio saulėtekio ir visiems žmonėms že
mėje Apolo 8 įgula turi pranešima, ku-
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Salėti^
Žvaigždė

I

Xa&âègulys
rį jums norime pasiųsti: “Pradžioje Die
vas sutvėrė dangų ir žemę...“. Ir jie pasi
keisdami skaitė pirmąsias Šv. Rašto ei
lutes, o astronautas Fr. Borman sukūrė 
maldą. Tai buvo pirmoji malda nuo mė
nulio pasiųsta į žemę. Ji skambėjo: 
“Duok Dieve, mums regėjimą, kuris 
įgalintų pamatyti Tavo meilę pasaulyje, 
nepaisant žmonių nesėkmių. Duok 
mums tikėjimą, kad pasitikėtume Tavo 
gerumu, nepaisant musų nežinojimų ir 
silpnybių“.

Ką mes girdėjome iš astronautų pa
dangėse, tą žemėje konvertite Kotrina 
de Heuck kartoja savo naujoje knygoje 
“Evangelija be kompromisų“,. Ji skel- v 
bia: “Mano broliai ir seserys Kristuje, ‘ 
aš jus maldauju, kol dar nevėlu: apden
kite savo skeletus Kristaus meile. Jeigu 
mes tai padarysime, mes galėsime išves
ti pasaulį ir žmoniją iš tų baisių ir praga
riškų gelmių, į kurias ji yra nugrimzdusi. 
Taip mažai laiko beliko“.

Kalėdos yra tą dvasinį atgimimą ne
šanti pirmoji liepsna. Anot vieno rašyto
jo: Dievui sutvertojo pasaulio mechaniš
kai remontuoti nereikėjo, bet žmogui 
taisyti siuntė Kristų.

Iš Australijos neseniai gautame sveiki
nime išspausdintas eilėraštis, kurio vie
nas posmas skelbia: “Pro miesto alasą 
giesmes jau girdim, Žengs Atpirkėjas 
prakartėlėn vargo, Tegu Tau plaka visos 
tautos širdys. Tik jas nuo Erodų klastos 
apsergėk“.

Lietuvoje Kalėdų proga vienas dien
raštis išspausdino tokį šūkį: “Duok Die
ve, geros valios, ramybė pati ateis“. Kū
čių vakaro rimtis ir Kalėdų šventės švie
sa teugdo mumyse tą gerąją valią, Jau
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yra atėjęs laikas, kad mes kiekviename 
savo brolyje lietuvyje visų pirma pama
tytume, kas jame yra gero, jo darbuose 
įžvelgtume, kas mūsų tautai svarbu ir < 
naudinga, kad vieton ydos dėmių ir su
klupimo randų ieškotume šviesiųjų taš
kų, kad vieton teisėjų ir smerkėjų pasi 
darytume rėmėjai ir talkininkai tam, 
kas gera. Tada ateis ramybė į mūsų tar
pą ir broliško atjautimo šilimoje bręs ir 
augs nauji laimėjimai. Jeigu tas jausmas 
neįsišaknys mumyse, tai bus ženklas, 
tariant rašytojos de Hueck žodžiais,kad 
lopšelis mūsų širdyse yra tuščias. Jame 
dieviškas Kūdikis negimė.

Ir šiandiena galima kartoti su nežino
mu okupuotos Lietuvos poetu “Negęs
tančios liepsnos“ sonetuose paskelbtą 
žodį: “Aplink tiek daug pagundų ir pa
vojų, (Jžgęsus meilė ir klaidų tamsa... 
Aš vieną maldą Jėzui vis kartoju: Tavim 
pasitikiu širdim visa... Mes norim, Jė
zau, eiti šiuo taku, Tik Tu padėk, nes 
mums silpniems sunku“. Tai Kūčių 
malda į dievišką Kūdikį. J. Pr.

O, Viešpatie,
Kurs uždegei Kalėdų žvaigždę 
Žiemos naktų speige, 
(Bet palikai širdį žmogaus 
Tamsią ir tuščią, 
Kaip mano šalies 
Apiplėšti namai------ )
Neleisk Angelui šią naktį 
Sutrimituoti 
Džiaugsmo trimitu, 
Nes mano dangus 
Bežvaigždis ir šaltas, 
Nes mano Tėvynės smūtkeliai 
Nužudyti pakelėse, 
Ir vieškeliais vaikšto 
Pavergtas brolis, 
Ir pasalūnas budelis 
Sėdi Erodo soste------

0, Dieve, 
Kurs įdėjai 
Į mirtingojo lopšį 
Dieviško Kūdikio sapną — 
Nušviesk Laisvės Žvaigždės 
Spinduliais
Mano kenčiančią Žemę — 
(Čia nėra Gimusio Tavo Sūnaus 
Gimtadienio —
Vien kančios snaigėmis 
Sninga ir sninga — —)

Mielas skaitytojau, 
ar jau užsimokėjai 
ML prenumeratą?
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Mano Žemėje jau nebėra
Ramių ir tyliųjų naktų:
Išnykimo -flffgtim
Paženklinta
Broliu būtis,

C 7

Suanglėję gyvenimo metai
Pavirto i kietą
Vergijos degutą------

Argi galiu, Viešpatie,
Giedoti Kalėdų žvaigždei,
Jei širdis — užgesusi žvakė, 
Jei esu — smilkstąs nuodėgulys 
Sudegusiam tėvo sode?
Argi galiu melstis,
Jei mano lūpos
Surakintos
Svetima geležim?

¥

Tik tada,
Kai pražilusių senkapių
Pilnatis
Patekės ramybe ir taika,
Kai žvaigždės čiulbės
Virš žilų pakelės
Smuikelių.
Kai varpai vartysis,
Išdykusio™ kregždėm
Saulėto vidudienio padangėje —
Aš palenksiu kelius
Tau, Visagali,
Nuoširdžios padėkos
Maldoje
Prie Gimusio Kūdikio
Lopšio —

♦

O šiandien,
Kai gimsta žemei
Žmogus ir Dievas —
Esu tik užgesęs deglas, 
Kurs smilksta vėjuje 
Raudodamas:

— Nepamiršk, Teisingasai, 
Savo užmirštos tautos 
Vaiku!----------

*

PARDUODAM É1
AUTOMOB I LIAMS

LIPINĖLIUS
VĖLIAVĖLES 

. ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Eglutė prie Vilniaus

KALĖDOS LIETUVOJE 
f

Ilgą Advento pasninką ištvėrę, Kalė
dų rytą skubėdavo žmonės į Bernelių 
Mišias. Jau būdavo pcšaię ir būdavo iš
kritęs pirmasis sniegas. Į miestelį Berne
lių Mišioms važiuodavo tėvas, motina ir 
vyresni šeimos nariai įsigūžę į žieminį 
apdarą, kailiniu uždangalu apsidengę 
kojas. Rogutės lengvai lėkdavo tik nese
niai išvažinėtom pravėžom. Bėris su už
kabintu skambučiu prunkšdamas leng
vai traukdavo vienkinkes rogutes, nu
jausdamas atėjus didžiajai džiaugsmo 
šventei.

Miestelyje visas pašventorius jau bū
davo pristatytas išeiginiu, su aukštai iš
riestom pavažom rogių. Girdėdavosi iš 
šventovės lengva vargonų muzika ir bū
davo laukiama to didžiojo Užgimimo 
momento. Pagaliau pragysdavo chorai, 
garsūs vargonai, išeidavo kunigas su pro
cesija, smilkalais ir su ritmišku varpų 
bei varpelių skambėjimu. "Sveikas Jė
zau gimusis" giedodavo choras, giedo
davo ir visi susirinkę žmonės.

Iš Bernelių Mišių grįžtančius tas pats 
kelias vesdavo ir į namus. Ryto sauiė 
žarijom nupliekdsdevo baitas sniego to
lumas. Namuose seklyčia jau laukdavo 
ant stalo sudėtais kalėdiniais valgiais. 
Kampe stovėdavo medauninkais ir sal
diniais obuoliais papuošta eglutė. Prie 
stalo sėsdavo tėtis, mama brolis, iš ap
skrities miesto šventėms atvykusi sesuo 
gimnazistė, taip pat ir visa samdyta šei
myna. Kalėdos būdavo tikra visų suar- 

katedros bokšto
tėjimo šventė. Nebūdavo tada ko nors 
vienas kitam duoti. Nereikėjo tada ki
tam duoti dovanų, kad jį pradžiugintum 
bei primintum atėjus didžiai šventei.

Tolumoje vis dar girdėdavosi įsibėgė
jusių rogių skambėjimą ir vamsinančių 
šunų garsus. Traškėdavo ledo užgultas 
tvenkinys. Ramiai tysodavo baltame 
sniege suarti ir subangavę dirvonai, o 
prie svirno snausdavo eglės. Ta šventiš
ka nuotaika atrodė būdavo persiėmusį 
sodybos lauko aplinka. Tai būdavo Ka
lėdos Lietuvoje, tame gražiame pilrram 
tradicijomis krašte.

Šias Kalėdas sutinkame su linkėjimais, 
kad visuose kraštuose, religijose ir rasė
se išnyktų bloga valia, neapykanta ir 
kerštas, kad žmonija pagaliau pradėtų 
gyventi Kalėdų šventės skelbiama taika 
ir ramybe.

Linksmų Kalėdų švenčių.
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BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ

Mokslininko bandymas išaiškinti pas
laptį.

Santrauka iš Hans W. Woif straipsnio

Visų pirma "išminčiai" nebuvo kara
liai, bet kadaise reikšmingi Marduko 
šventikų palikuonys. Mardukas buvo 
aukščiausias Babilono dievaitis. "Išmin
čiai" buvo nusimanantys astronomai ir 
patyrę asmenys. Marduko šventikai dau
giausia kreipė dėmesį j planetas — j jų 
tarpusavį susitikimą.

Tai buvo rugsėjo 15 d. 7 metais prieš 
Kristaus gimimą. Magai įtemptai stebi 
vakaro dangų j rytus nuo Babilono. Sau
lė nusileido. Netrukus pasirodė Satur- 
nas ir Jupiteris. Labai suartėjusios pla
netos keliauja nuo vakaro iki ryto dan
gaus Skliautu. Jupiteris kaip šviesiausias 
objektas danguje: Mesijo žvaigždė ap
lankė Izraelio tautos žvaigždę ir bus ar
ti jos tris mėnesius. Patyrusiems astro
logams buvo visai aišku - pagaliau gimė 
Išganytojas.

Kaip galint greičiau magai nori pasiek 
ti įvykio vietą, o tai tik gali būti Jeruza
lė, žydų sostinė. Pasibalnoję kupranuga
rius, jie vyksta į sunkią 1100 km. kelio
nę. Keliavo mašdaug šešias savaites.Sos 
tinėje išminčiai pareiškė, matę "jo 
žvaigždę uštekant".

KŪČIOS

Paskutinis laiku centrinis Kalėdų 
švenčių aktas yra Kūčios, kurios lietu-

Erodas žydų'tautos nežydas karalius, 
dieną ir naktį bijojo prarasti valdžią. 
Bijodamas perversmo, net du savo sū
nus nužudė. Jis teiravosi pas savo žydus 
žinovus, kur tas valdovas galėjęs gimti. 
Gavo atsakymą — ne šventyjdos mieste 
Jeruzalėje, o Betliejuje.

Buvo lapkričio 12 d. 7 metais prieš 
Kristaus gimimą. Dar tos pačios dienos 
popietėje, kai Erodas priėmė magus, jie 
išvyko Bet lieju njiku r is tiktai aštuonių 
kilometrų atstu nuo sostinės.

Palengva temsta. Aukštai danguje 
virš Betliejaus — šviečiantis Jupiteris. 
Labai nudžiugę mato ženklą: jie yra ge
rame kelyje. Jie seka žvaigždę "virš tos 
vietos, kur buvo kūdikis", būtent virš 
Betliejaus. Tai yra Jupiterio vakarų su
stojimo, Žuvies žvaigždyne, vakaras. 
Magai tai jau is' anksto žinojo. Ir iš dan
gaus įvykis buvo astrologams lygiai 
reikšmingas, kaip ir šios karališkos pla
netos vakarinis patekėjimas rugsėjo 15 
d. Pagaliau toli keliavę Mesijo ieškoto
jai rado kūdikį. Parpuolę prieš jį, įteikė 
tėvams savo dovanas.

MIELA. MŪSŲ MAESTRO . J:
VIKTORĄ TATARŪNĄ %

gimtadieniu proga (XII, 23 d.): "Tyliąją Naktį

Linkime laimės, geros sveikatos ir gausios 
Dievo palaimos . , . ,

Choristes ir choristai

viams buvo žinomos prieš krikščiony- 
bės atėjimą į mūsų kraštą. Kūčios reiš
kia iškilmingą, religinio pobūdžio, Ka
lėdų išvakarėse valgomą vakarienę? Tuo 
buvo norima pasekti pirmųjų krikščio
nių agapes. Krikščionys, baigę tam tik
rų religinių švenčių budėjimo laikotarpi 
ir pasninką, drauge valgydavo savo šei
mose parsinešę iš religinių susirinkimų 
vietų pašventintos duonos.

Kūčių vakarienė prasidėdavo vakare, 
gana anksti, kai pasirodydavo pirmosios 
žvaigždės danguje-. Vakarienė prasidėda
vo kalėdaičio iplotkelės) laužymu, kun 
atlikdavo visuomet šeimos galva visiems 
susėdus prie stalo. Kai kuriose vietose 
nesantiems šeimos nariams buvo palie
kamos tuščios vietos. Kūčių vakarienė 
visuomet buvo laikoma grynai šeimyni
ne švente. ‘

Kūčių stalas yra paklojamas šieno 
pluoštele, ant kurios užtiesiama balta 
staltiesė, ir ant jos padedami valgiai. 
Valgių skaičius turi būti 12. Visi valgiai 
turi būti grynai pasninkiniai, todėl nie
kad nebūdavo nei mėsos, nei pieno ga
minių. Paruošiama silkių, įvairios rūšies 
žuvies, grybų ir miltinių dalykų, kurie 
būdavo pasaldinti aguonų ir medaus mi
šiniu. Niekuomet neaalėdavo trūkti 
prėskučių (šližikų). Seimą susirinkdavo 
prie stalo, pasimelsdavo trumpa malde
le, ir po to sėsdavo aplink stalą bei ra
miai šnekučiuodami valgydavo. Niekuo
met prie Kūčių stalo nebūdavo svaigina
mųjų gėrimų.

Visi patiekalai po Vakarienės palieka
mi ant stalo, kad mirusieji galėtų vėliau 
ateiti ir pasivaišinti. Seimininkas paim
davo iš po staltiese šieno dalį ir nešdavo 
savo gyvuliams padalinti. Kartais ši apei
ga buvo paliekama paryčiui kai atsikel
davo anksti ir ruošdavosi važiuoti rogu
tėmis aušrinėms Mišioms \/yturyS

Ç Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS 
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

l KALBAMA LIETUVIŠKAI J



KALĖDŲ SENELIO GRAŽIOJI SALIS

— Kaiėdų senelių nėra. Tai tik pasa
kos — pareiškė Andrius, o Tomas patvir
tino kietu ir pilnu tikrumo balsu.

— Kaip tai nėra? — nesutiko mama
— Ot, ir nėra. Neapgausit manęs — 

spyrėsi Andrius.
-- O kas atneša dovanėlių? Lyg ne

matei pernai, užpernai?
— Nesu toks kvailas, kad nežinočiau: 

kartę buvo prisirengęs tėtis, paskui dė
dė, o šiais metais, greičiausiai bus kai
mynas. Mačiau aną dieną siuvosi barz
dą, — su įsitikinimu pareiškė išdykėlis 
Tomas.

Mama ilgiau nesiginčijo, tik susirūpi
nusi žiūrėjo į abu sūnus, kurie metę 
knygas, jau žaidė gatvėje su draugais ir 
garsiai rėkavo svetima kalba.

Dienos greitai bėgo. Prieš pat Kalė
das abu vaikai pasidarė geresni, paklus
nesni. Kalėdų seneliu jie, žinoma, neti
kėjo, bet dovanėlių norėjo gauti.

Kūčių vakarą, kai įsižiebė šviesos 
puošnioje eglutėje, blizgančioje įvairiau
siomis spalvomis, Andrius su Tomu pa
sidarė labai nekantrūs ir vis žvalgėsi j • 
duris, stovėjo netoli skambučio, kad ga
lėtų greitai atidaryti duris Kalėdų sene
liu. ....... ......................

— Kodėl šiemet taip ilgai neateina 
Kaiėdų senelis? — pagaliau paklausė 
vyresnysis sūnus Andrius prisiglaudęs 
prie mamytės.

— Tai kad nėra Kalėdų senelio. Tu 
pats sakei, o Tomas tai patvirtino, — 
abejingai atsakė mama.

— Mes vistiek jo laukiame. Kad ir 
netikro.

— O ar pasižadate būti geri? Geriau 
mokytis? — klausia tėvelis.

CHOPP Pl ZZA — QUEI JOS - FRIOS |
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO g

Rúa SOLON 1062— Bom Retiro — Tel, 223-2333 g
i /gm wa juxi jum jux» xwt ju&i xa ya* xoct tea

— Pasižadame, — tokL tylūs ir nuo

sirdūs abieju vaiku balsai. Tik vis roges ir roges, elniai ir stirnos...
Girdėti tik varpeliu dundėjimas. Ir tos— Tai reiks pažiūrėti. Gal kur užtru

ko tas senelis, — pasako tėtis ir išeina 
pro duris.

Už geros valandėlės prasiveria durys 
ir kyštelėja Kalėdų senelio ilga žila barz
da. Didelis dovanų maišas vos įtelpa pro 
duris. Kartu įeina tėtis ir juokdamasis 
sa ko *

— Jau būtų neužėjęs senelis, nes ju
du buvote išbraukti iš vaikų sąrašo.

— Dovanėlių aš turiu tik geriem vai
kam, — prakalba Kalėdų senelis, — bet 
tėvelis sakė, kad judu pasižadėjote būti 
gerais. Ar taip? —Taip...

Iš maišo ištraukia senelis kelias lietu
viškas knygas. Vaikai priima abejingai 
— pavarto ir padeda į šalį. Visą jų dėme
sį traukia dovanų pilnas maišas, kurių 
jie taip laukė.

— Atrodo,kad jūs netikite Kalėdų 
seneliu. 0 matote, kad jis yra.

— To pasakiškojo tai tikrai nėra, — 
vėl atgiję prieštarauja vaikai.
- O pamatysite, kad yra, - ramiai 

pasako senelis ir užsimauna savo dide
les baltas pirštines. - Grįždamas iš ke
lionės pasiimsiu jus į Kalėdų senelių ša
lį, kad nematytų daiktu pamatytumėte, 
kad geresni pasidarytumėte. Tuojau pa
matysite pasaka ar ne pasaka... Aš dar 
šiąnakt sugrįšiu jus pasiimti, - įtikinan
čiu balsu pasako senelis, užkelia savo 
maišą ant pečių ir, pasitaisęs diržą ant 
savo raudono apsiausto, išslenka pro 
duris.

Pasidžiaugę dovanomis vaikai greit 
užmigo.

Gatvėje stovi didžiulės rogės. Nerims
ta į jas pakinkyti du plačiaragiai elniai. 
Vakare, rodos, nesnigo, o dabar visos 
gatvės baltos. Nematyti nė automobilių. 

gatvės, rodos, ne musų miesto. Nepažįs
ta jų vaikai.

— Kuriai valstybei priklausė ši gražio
ji šalis? — atbudę paklausė vaikai

1988 metai jau eina prie pabaigos. 
Eina nesulaikomais žingsniais, palikda
mi žmones, valstybes, valdovus, eilinius 
žmones, tuos, kurie visko turi ir tuos, 
kurie gyvena nedatekliuje. ,

Ir štai, žvelgiame į Naujuosius Metus, 
kurie nežinome, ką mums atneš. Gal 
būt nesiskirs nuo praėjusių, tačiau vis- 
vien širdis skatina ' ko nors naujo laukti 
Gal kaip mašinos ratuose — viskas suk
sis laikrodžio tikslumu: be nukrypimų 
ir išimčių.

Tačiau gyvenimas yra realus ir jis ei
na savo keliu, nežiūrint — ar mes jį no
rėtume matyti tokį ar kitokį. Ir nepai 
sant to, kiek mes gražių žodžių išsakysi
me, kiek malonių sveikinimų parašysi
me — jis nuo to nepasikeis. Vėl plėšime 
kalendoriaus lapus, laukdami savo sva
jonių išsipildymo, žydresnės ateities.

Šiandien mes linkime vieni kitiems 
geresnių Naujųjų Metų, kurie atneštų 
daugiau džiaugsmo, laimės ir kitų žemiš
kųjų ir sielos gėrybių. Sakome nuvalkio
tas frazes, lyg jos ištikrųjų daug ką reikš
tų ir būtų labai prasmingos. Apgaudinė
jame save ir artimuosius su įvairiais lin
kėjimais, kurie turi tiek pat naudos, 
kaip ir dažnos šventinės dovanos, savo 
prigimtimi kartais tuščios, be gilesnės 
prasmės.

Pagaliau, kada laikrodis muš 1989 
metų pradžią, padarykime pasiryžimą, 
jog Naujieji Metai būtų tiktai laimingi 
ir vaisingi. Vaisingi visur, ten kur tik 
nuo mūsų pastangų gari būti pakreipta 
vagos linkmė. Padarykime viską, kas 
tik galima ir tada mūsų sąžinė bus švari 
ir rami, kaip užgimusio pasaulio Išgany
tojo veidas.

\ Vyturys
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VYSKUPO KALĖDINIS LAIŠKAS

Mieli Broliai, Sesės Lietuviai.
Šiemet Kristaus gimimo šventę - 

Kalėdas - švęsime stiprių emocijų ženk
le ir su nauju viltingu pasitikėjimu mel
šime Dievą, kad ir musų pavergtai tau
tai išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai, 
"Tauta, kuri vaikščiojo patamsiais, iš
vys skaisčią šviesą, gyvenantiems tam
sybių šalyje užtekės šviesybė". (lz.9: 
11).

Kiekvienos religinės šventės tikslas 
yra, prisimenant istotinį įvykį, priartin
ti mus prie Kristaus, padėti Dievo mei- * 
lei pilniau pasireikšti musų gyvenime. 
Tačiau didžiųjų švenčių, ypač Kalėdų 
ir Velykų proga, musų dėmesys nu
krypsta į tautą, nes daugiau negu kitu 
laiku, išgyvename jos vargus, džiaugs
mus ir viltingus lūkesčius.

Prieš keletą mėnesių į viešumą išėjo 
ir žaibo greitumu tebeplinta tautinis 
bei religinis atgimimas, "vaduojąs tau
tos sąmonę nuo senų minčių jungo bei 
kuriąs naujo gyvenimo siekius, pagrįs-^ 
tus dora, protu ir dvasia". (R. Ozolas, 
"Atgimimas, Nr. 1, 1988.IX.16). Tai 
ir užtvindė mūsų širdis viltingu džiaugs
mu ir sykiu neramumais, jos ateitį no
rinčiais atspėti klausimais.

Mus džiugina kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus užtikrinimas, kad, nežiū
rint beatodairinės ateizacijos ir nužmo
ginimo metu, "kai jie turėjo kalbėti 
ne tai, ką manė ir daryti ne tai, ką sa
kė", nors tautos siela bei sąžinė tapo 
labui sužalotos, tačiau "nėra tiesa, kad 
visuomenė bemaž ištisai (yra) tapusi 
ateistiška, ir kad krikščioniškos verty
bės jai nereikalingos" ("Švyturys" Nr. 
1, 1987),. Persitvarkymo Sąjūdžio dė
mesys dvašiškijai rodo jog Lietuvos in
teligentija, nors ir auklėta ateistinio 
materializmo dvasioje, pradeda supras-
ti, kad be dorovinio atgimimo negali 
būti ne tikro visuotinio atsinaujinimo. 
Dar daugiau — mus džiugina jų įžvalga, 
kad tik Kristuje gali išsipildyti tautos 
puoselėjimo viltys.

"Ilgą laiką maniau, kad iš labirinto

MŪSŲ LIETUVA

kėlęs šūkį: "Lietuvai reikia išauginti 
poetų su boksininko kumščiais... Da
bar man svarbiau tai, kas siejasi su Kris
tumi... Kristus yra amžinybės metafora. 
Viltis. Kitos mes neturime" (Sigitas 
Geda, "Aušrinė" Nr. 1, 1988).

Neramumą kelia ir atsakymų ieško 
okupanto pakeista taktika. Tauta žino, 
kad ne iš meilės žmonėms ar iš pagarbos 
Dievo įsakymams, o ekonominių bėdų 
verčiama sovietų valdžia šiek tiek atlei
do religini, tautinį ir kultūrinį gyveni
mą kontroliuojančius varžtus: legaliza
vo tautos himną, trispalvę ir lietuvių 
kalbą; grąžino sostinės katedrą, toleruo
ja drąsius kardinoJo pasisakymus, po il
gų metų "mokslinių" įrodinėjimų, kad 
Dievo nėra, leis tautai viešai ir iškilmin
gai švęsti Išganytojo gimimo šventę; 
pirmą kartą Sovietų Sąjungos televizija 
transliuos Bernelių mišias.

Šį tuUtos nerimą pergyvename ir 
mes, bandydami atspėti, ko tautai šian
dien labiausiai reikia, kokios pagalbos 
iš mūsų laukia. Viena yra tikra, kad 
tauta nuoširdžiai įvertina kiekvieną mū
sų apsilankymą ir jos praturtinimą ne 
"voigom" ar "žiguliais", o dvasią pake- 
liančia lietuviška knyga; tauta dėkinga 
už mūsų pastangas informuojant pasau
lį apie jai paneigtas teises. Tačiau virš

visko tauta dėkoja ir pakartotinai pra
šo "karštų maldų"; kad šis viltingas 
spindulys nebūtų užtemdytas naujų re
presijos debesų, kad prasidėjęs atgimi
mas "turėtų tikrą pagrindą". "Entuziaz 
mas greitai praeina, jei neturi tikro pa
grindo — Dievo", perspėjo iš Sibiro la
gerio grįžęs ir savo akimis netikėdamas, 
kad paskutiniais mėnesiais tautoje įvy
ko, kun. S. Tamkevičius. "Jeigu mūsų 
jaunimas, vaikai, turės Dievą, mes turė
sime ateitį. Jeigu jie neturės Dievo, tai 
nieko mums nepadės ir trispalvės" 
(LIC).

Švęsdami Dievo Sūnaus įsijungimą j 
mūsų gyvenimą bei su giliu dėkingumu 
priimdami Jj, iš naujo ateinantį malo
nės pavidale į mūsų sielas, nuoširdžia 
malda p ašykime sykiu su Mergele Mo
tina Marija, kad ir mūsų "šėtono paunk: 
mėje" gyvenančiai tautai "užtekėtų 
šviesybė", kad Dievuje atpažinę savo 

Tėvą, galėtume mylėti vienas kitą mus 
Kristaus mylinčia meile.

Linkiu skaidrių bei mielų Kalėdų ir 
visokeriopos Dievo palaimos Naujuose 
1989 metuose.
New Yorkas
1988 m. lapkričio 28 d.

Vyskupas Paulius A. Baltakis, O.F.M.galima išeiti jėga i m.p.). Tada buvau iš-
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KALĖDINIU SVEIKINIMU 
ATŽVILGIU

Gavom — ir dar gaunam — Kalėdinių 
sveikinimų: iš arti ir iš toliau, lietuviš
kai ir kitom kalbom — sveikinimų sa
vaitraščiui ML,šv. Kazimiero parapijai, 
kunigams bendrai ar atskirai, asmeniai.

“Esam labai dėkingi už viską“, rašo 
viena šeima iš Pedreiras. “Ir kaip malo
nu širdžiai, kada gaunam lietuvišką žo
dį“. Tad ir kyla linkėjimai- malda: “Su
teik, Viešpatie, sveikatos, ir daug, daug 
džiaugsmo“.

Ir kita, iš São Pauio, su visos šeimos 
nuotrauka: “Queridos Padres da Paró
quia de S. Kasimiro. Garbė Kristui. Lai 
per Kalėdas atsigaivina Jūsų visas dvasi
nis pasaulis — reaius, pilnas ramybės, 
teisybės, džiaugsmo, meilės ., Teišsilie

ja iš savo krantu ir tepa keičia visq aplinką
Ir daugelis kitų.
Negalėdami kiekvieną pasveikinti at

skirai, ir net nespėdami kiekvienam svei 
kinusiam asmeniškai padėkoti, siunčiam- 
nuoširdžiausius sveikinimus per laikraš
tį, kuris yra mums didžiausias ir geriau
sias mūsų susižinojimo bei susitikimo 
įrankis. Sveikinimus ir linkėjimus, ku
rių mintį pasiskolinam iš kalėdinio atvi
ruko, mums atėjusio iš Petropolio:
Kad ir tūkstančius kartų Kristus gimtų 

Betliejuj, 
bet jei negims tavo širdy, 
būtum prarastas Amžinybei, 
nes būtum gimęs veltui.

u

KRISTAUS GIMIMO švenčių proga 
sveikiname visus savo parapiečius — 
Kristuje atgimusius savo brolius-seses — 
geisdami visus pristatyti žmogumi tapusiam 
Dievo Sūnui bei Jo Dieviškajai Motinai 
ir patikėti save Jūsų broliškai maldai.

Kun. Pranas Gavėnas 
Kun. Petras Urbaitis 
Kun. Petras Rukšys

. .......................  ..............— ’"«-W:- 1 ........... . ..............................- . ...............................
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NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMĄ

1988 m. gruodžio 31 dieną, 22 vai.
Bilietus pras’ome užsisakyti is' anksto iki gruodžio 28 d.

Sg Telefonai: 274-5116, 215-6310, 92.33.09
RUA LITUANIA, 67 - MOÔCA

PAIEŠKOMA
Giminės Lietuvoje paieško VINCO 

ANDRIUKAIČIO ir šeimos. Šalia esan
čioje nuotraukoje Vincas yra su žmona 
SABINA PETRUSZYK ir vaikais. 
Vincas Andriukanis, pagal šv. Kazimie
ro parapijoj turimą kartoteką, gyveno 
S. Caetane, rua Roberto Simonsen, 368. 
Dabar jau turi būti miręs, nes buvo gi
męs 1893 metais.

Kas turėtu žinių apie žmonaj ir Vaikus, § 
prašom kreiptis i s’v. Kazimiero parapi
ja. Tei. 273-0338.

PARDUODAMAS

Kreiptis į šv. Kazimiero parapiją 
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338

PORTUGUÊS-L IT U ANO

Gražių Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujų Metų visiems bi
čiuliams, parapijiečiams ir pa
žįstamiems.

tėvų jėzuitų vardu linki
T. Petras Daugintis

• Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos, bėga nuo savo tautos

LAIMINGU NAUJŲJŲ METU I
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