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Kristaus gimimo — Kalėdų šventę žmonės visada taip 
jautriai išgyveno, kad jos minėjimas tapo tiesiog perpildy
tas visokia žmogaus proto ir širdies kūryba. Ir vertai, nes 
kas svarbesnio galėjo įvykti žmonijos istorijoje už Išganyto
jo atėjimą. Siek tiek gaila, kad Kalėdų švenčių prasmę ir gal 
pačius gražiausius išgyvenimus ne vienam užstelbia visokį 
menkaverčiai malonumai ir išsiblaškymai, kad nelieka nė 
laiko nė dėmesio pagyvinti turtingą šventės prasmę.

Iš daugybės šiai dienai savų minčių pamąstykime šį kartą 
apie Kristų ir tiesą. Žmonės iki šiol daug surado, kad j ieško
jo. Protingas žmogus visada jieškos ir visko niekad nesuži
nos. Taip yra kas liečia kūriniją. Taip yra ir dvasinėje srity
je, kas liečia Dievą, žmogų, žmogaus santykius su Dievu. 
Kristus paliko Evangeliją, tačiau jis pats pasakė: Dar daug 
turėčiau jums pasakyti, bet dabar jus negalite pakelti. Kai 
ateis Tiesos Dvasia, ji jus įves j Tiesos pilnatvę (Jon. 16,12). 
Šventoji Dvasia kalba tiesos jieškantiems, trokštantiems, 
prašantiems. Tokiem kartais ji duoda nelauktų, stebėtinų 
minčių. Taip pat matome ir mūsų laikais, kaip pildosi kitas 
Kristaus žodis: Kai jus įskųs, nesirūpinkite kaip ir ką kalbė
site, nes tą valandą bus jums duota, ką jūs turite kalbėti. 
Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jūsų 
lūpomis (Mat. 10,19). Kol žmogus nepamilsta Tiesos šalti
nio, tol nepamilsta ir tiesos ir jos nejieško. Tačiau jis jaučia 
stoką ko tai žmogui būtino. Jaque Maritain sako, kad atme
tus Dievą netenka pagrindo tiesos meilė (Le paysan de la 
Garrone). Be Dievo žmogus tiesos pagrindu pastato save ar 
kitą žmogų. O kiekvienas mintijąs žino, koks ribotas yra 
žmogus. Jeigu Kristus pasakė, kad jis dar ne viską pasakė, 
ką žmogus turėtų žinoti, tai ką sakyti apie tuos, kurie ma
no, kad Marksas ar kuris kitas žmogus pasakė jau viską, kad 
nėra ko daugiau jieškoti. Tokie tikrai daugiau nejieško ir 
neranda, jie net nekenčia tiesos, kalba prieš elementariau
sią logiką, prieš tiesą ir pyksta, jeigu kas jiems tai primena. 
O sunku suprasti didesnį savęs nuvertinimą, kaip atmetant 
tiesą. Gerai elgiasi tie mintytojai—filosofai, teologai, kurie 
nesiliauja galvoję, jieškoję vis gilesnių, tikslesnių atsakymų 
liečiančių Dievo pažinimą, žmogaus santykius su Dievu. 
Tiesa, kad jie kartais suklysta, kaip ir visi kitų sričių tyrinė
tojai. Jieškant tiesos reikia būti atsargiam ir Dievą tikinčiam 
žmogui. Kristus, pažadėjęs Tiesos Dvasią po jo užžengimo j 
dangų, paliko Bažnyčią kaip tiesos mokytoją ir saugotoją. 
Tikint, kad žmogui kalba Tiesos Dvasia, reikia atsargumo 
nesumaišyti Tiesos Dvasios žodžių su savomis iliuzijomis. 
Jeigu kam atrodytų kad mintis gauta iš Tiesos Dvasios, bet 
ji nesiderintų su Bažnyčios mokoma tiesa, žmogus turėtų 
būti tikras, kad tai yra jo paties klaida, o ne Tiesos Dvasios 
apšvietimas.

Kristaus asmuo ir jo žodžių prasmė niekad nepraranda 
savo vertės, nepraranda savo vertės ir jo atėjimo minėjimas. 
P. Jonas Paulius II pasakė mintį liečiančią mūsų laikus, kad 
Kalėdos yra diena, kurią kalinių širdyse ir protuose būna,, 
daugiau šviesos, negu bedieviškose jų tironuose!itkaibana 
1979.1.27). Apie mūsų laiko kaikurių žmonių d\jėsiįhmeHn

Nebijokite, skelbiu 
dideli dziaugsmq!

Kai žemėj sniegas, kai sieloje gruodas,
O, Kūdiki šventas, gimei TU, 
Širdis kad pražįstą pavasario sodais, 
Kad vasara žemėn ateitą.

Šią dangiškais deimantais naktį nusėtą, 
O, Kūdiki šventas, gimei Tu, 
Kad brolį žmogus žmoguje praregėtą, 
Kad meilė ir džiaugsmas ateitą.

Kai mirtį pasaulyje pragaras sėja, 
O, Kūdiki šventas, gimei Tu, 
Kad grįžtą gyvi ir laisvi ištremtieji, 
Taika ir ramybė ateitą.

Bernardas Brazdžionis
kietis žurnalistas Sydney Harris praėjusių Kalėdų proga ra
šė: Jeigu Kristus gyventų šiandien, gal ilgiau butų toleruoja
mas, bet butų nužudytas ne žydų ir stabmeldžių, o pakri
kštytų antikristų (Chicago Sun Time, XI 1.25.1978). Musų 
laikais, kai civilizacija ir kultūra yra tiek pasiekusios, nesi
norėtų tikėti, kad subedivėjusio žmogaus humaniškumas 
kartais nėra aukštesnis už primityvios stadijos stabmeldžių. 
Gaila tokių kurie šios savo nelaimės nemato ir nesupranta. 
Išganymo ir Tiesos nešėjo atėjimą švęsdami melskimės ne 
tik už save, už persekiojamus dėl teisybės, bet ir už visus ne
laiminguosius dvasinėje tamsoje. Kristus atėjo visiems ir 
mes nors malda pasiekime visus.

Visiems linkiu malonių Kalėdų švenčių, malonės trokšti 
tiesos ir ją surasti. Visiems tebūna Dievo palaima gausus

icW.§Qicmetai. 
biblioteka Vyskupas Vincentas Brizgys
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ARTIGOS FINOS PURR CAVALHEIROS

LOJAS ETICA ROUPAS

Mūsų fabriko gaminami drabužiai:
Vyrams kostiumai, marškiniai, kaklaraiščiai, 
kojinės ir kt. Parduodame išsimokėmui 
iki 15 mėnesių. Prieš perkant vyrams reikalingų

MATRIZ Av. São João, 108 - Fones: 227-4538 228-1668 e 34-2727 

FILIAL: Rua Antonio de Godoy, 26 - Fone:22l-0283

ROUPAS PARA HOMENS
CALÇAS ESPORTES
CAMISAS SOCIAIS E ESPORTE
BLAIZER

Pelos melhores preços, 
melhor qualidade e fabricação própria, 
Vendas a prazo, até 15 meses.
Antes de fazer qualquer compra, 
verifique nossos preços e 
nossa qualidade. Mais de 20 anos 
servindo você, seja nosso cliente 
e ande bem vestido.

X
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Metine prenumerata Brazilijoj iki liepos mėnesio CrS.300.00
Prenumerata paprastu paštu (užsieni; 18 DoL
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 25 DoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS CrS 3.000,oo
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anunéios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po 30,00
Už skelbimu kalba ir turinį, Redakcija-neatsako Rašiniai gražinami tik autoriui prašant.
Straipsnius u Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju įmomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “STANISLAO ŠILEIKA” vardu.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos N r. 39
SOVIETINĖJE MOKYKLOJE

PASVALYS. 1979 m. sausio 29 d. Pasvalio 
vid. mokyk, buvo paskelbta ateizmo savaitė. 
Veikė mokinių piešinių paroda ateistine tema. 
Mokiniai kaip ir visuose panašiuose renginiuo
se dalyvavo be norą Vyresnių klasių buvo vos 
keli piešiniai, visi kiti (apie 40) 5—6 kl., ku
riuos būtinai turėjo piešti piešimo pamokų me
tu. Mokytoja SLANČIAUSKIENĖ ėjo per kla
ses ir reikalavo greičiau nešti piešinius.

Naktį iš vasario 1 į 2 dingo visi piešiniai ir 
ateistiniai sienlaikraščiai, o skelbimų lentoje 
buvo pakabintas plakatas su ištraukomis iš 
Lietuvos TSR konstitucijos (50 str.) "Lietuvos 
TSR piliečiams garantuojama sąžinės laisvė,tai 
yra teisė išpažinti bet kurią religiją, arba neiš
pažinti jokios, praktikuoti religinius kultus ar
ba vesti ateistinę propagandą. Kurstyti 
nesantaiką ir neapykantą ry
šium su religiniais tikėjimais 
draudžiama Bažnyčia Lietuvos TSR at
skirta nuo valstybės ir mokykla — nuo bažny- 
• ■ r f cios .

Rytą mokytojai, norėdami nuslėpti šią "va
gystę" pasgubomis surengė naują parodą.

Vasario 3 d. vyko moksleivių — studentų 
susirinkimas — vakaras, kuriame buvo apie 
300 žmonių. Atvirose vietose pasirodė prikli
juoti atsišaukimai, švietė lietuviška trispalvė, 
šūkiai: "Šalin ruskius okupantus", "Laisvę 
Lietuvai" ir kt. Trumpi eilėraščiai... ketureiliai:

Raudona, žalia ir geltona, 
Tai mus trispalvė vėliava. 
Kovokime už laisvę broliai 
Ir vėl bus laisva Lietuva ir kt

Atsišaukimai sukėlė didžiulį visų susidomė
jimą. "Kontras" gaudyti papildomai buvo iš
šaukti 6 mokytojai.

Panašaus turinio atsišaukimai pasirodė ir 
mokyklos bendrabutyje, kuriame vasario 5 d. 
buvo padaryta smulki krata.

Vasario 5, 6, 7, d., 11 klasių mokiniai (pa
mokų metu) buvo kviečiami į direktoriaus ka
binetą pokalbiams su saugumo darbuotojais.

Vasario 7 d. 11 kl. mok. Rima JUZYTÉ 
buvo iššaukta panašiai apklausai į direktoriaus 
kabinetą, o po 1,5 valandos buvo nuvesta į 
Tarybų rūmus. Saugumiečiai ir gražiuoju, ir 
grąsindami reikalavo pasakyti, kas organizavo, 
liepė išplatinti atsišaukimus. Tardymas truko 
iki 18,30 (be pietų pertraukos) valandos. Ly
dima Valst saugumo Pasvalio poskyrio virš'

MUSŲ LIETUVA
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Rua Juatindiba. 28 Parque da Moóca - CEP 03124 
São Paulo Brasil Caixa Postal. 4421 - CEP 01000 
Diretor Responsável: VYT ALT AS BACEVIČIUS 
Administrador: STANISLAO ŠILEIKA 
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

Atskiro numerio kaina CrS 8.00
Į P. Ameriką oro paštu: 20 DoL
( tolimus kraštus 30 DoL

Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr. 1.500,00

ninko IVAŠKEVIČIAUS ir poskyrio darbuo
tojo ROGINOVO grįžo namo. Apie dukros 
tardymą tėvams nepranešė. Kartu su vid.mok. 
direktoriumi Vytauty KANAPECKU tardy
mas buvo tęsiamas namuose. Buvo padaryta 
nepilna R. JUZYTÉS kambario krata, nors lei
dimo kratai neturėjo. IVAŠKEVIČIUS paėmė 
flamasterius, plakatines spalvas, šventųjų pa
veiksliukų, neprašyti svečiai butą paliko tik 
22,30 vai.

Vasario 8 d. R. JUZYTÉ vėl iškviečiama j 
direktoriaus kabinetą. Saugumietis ROGINO- 
VAS liepė rašyti kai kuriuos straipsnius iš 
TSRS konstitucijos. R. JUZYTÉ atsisakė bet 
ką rašyti.

Vasario 9 d. tos pačios klasės mokinė Rima 
VARŽINSKAITĖ buvo kviečiama tardymui į 
direktoriaus kabinetą. Po nesėkmių su JUZY- 
TE saugumiečiai ėmėsi veiksmingesnių prie
monių. Mergaitę labai išgąsdino ir ji prisipaži
no platinusi atsišaukimus. Po tardymo mergai
tė susirgo.

Po grąsinimų kad baigusi vidurinę mok.nie
kur neįstos ir pab.ugusi, kad nenukentėtų tė
vai (abu partiniai, motina istorijos mokytoja, 
o tėvas — juristas) prisipažino ir trečioji "nusi
kaltėlė" Rasa PULKAUNINKAITÉ.

Šios mergaitės dar daug kartų buvo kviečia
mos pokalbiamsi su mokyklos direktoriumi 
Vytautu KANAPECKU, pavaduotoja Janina 
MIEŽANSKIENĖ, komjaunimo sekretore, ir 
vis pamokų metu.

Kovo 13 d. nurodant saugumiečiui ROGI- 
NOVUI ir mokyklos direktoriui, buvo parašy
tos kalbos R. VARŽINSKAITEI, R. PULKI- 
Nl N KAITEI, klasės komjaunimo sekretorei ir 
keliems mokiniams. Po tokių pasiruošimų bu-
vo pradėtas mokyklos abiturientų susirinkimas. 
Dalyvavo visi vienoliktokai, klasių tėvų komi
tetai, mokytojai, saugumo darbuotojai IVAŠ
KEVIČIUS ir ROGINOVAS, R. JUZYTÉS ir

Visus parapijiečius, 
geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir
naujais metais sveikina

Sv. Kazimiero Parapijos Kunigai Saleziečiai
K. Pranas Gavėnas, K. Stasys Šileika
K. Petras Urbaitis, K. Petras Rukšys
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Linkiu Jums, parapijiečiams ir 
siems Brazilijos lietuviams Kalėdų šven
čių džiaugsmo, o 1980 metais gausios 
Dievo palaimos.

Kuo širdžių t Jūsų, Kristuje
Vysk. Antanas Deksnys

Sveikinu Tave, kun. Pranai, ir visus | 
įį Tėvus bei brolius Saleziečius apaštalau-% 
yjančius jūsų lietuviškoje parapijoje.
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R. PULKAUNINKAITÉS tėvai, salėje buvo 
daugiau kaip 200 žmonių.

R. VARŽINSKAITĖ perskaitė paruoštu kal
bą, gailėjosi; liedama ašaras pasižadėjo nebenu
sidėti. Jai buvo pareikštas tik griežtas papeiki 
mas. Matyt padėjo ašaros?

R. PULKAUNIN KAITĖ taip pat labai gai 
lėjosi (tik neverkė). Kalbėjo jos motina. R. 
PULKAUNINKAITEI buvo sumažintas elge
sys iki patenkinimo, griežtas įrašymas j as
mens kortelę.

R. JUZYTÉ susilaukė didesnės bausmės: 
buvo išmesta iš komjaunimo, elgesio pažymys 
sumažintas iki nepatenkinimo ir pažadas para
šyti tokią charakteristiką, kad ji niekur nejsto-
tų.

Jai buvo pasakyta, kad jos vieta ne tarybinė 
je mokykloje, o psichiatrinėje ligoninėja Tė
vams nebuvo leista pasisakyti.
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11 esmys iš praeito numerio)
i as pareikalavimas atiduoti visus pi

nigus patvirtino sklidusius gandus, kad 
norima apriboti to komiteto veiklą, atim
ti jų pačių pastatytą ir pagerintą mokyk
los pastatą ir gal jj visai likviduoti, par
duoti dėl kitų "geresnių" tikslų, kaip 
seniau jau buvo padaryta su dalimi ki
to lietuviško turto S. Paulyje.

Jonas Antanaitis, nesiskaitydamas 
su tuo mokyklos globos komitetu, ne
ieškodamas taikingų kelių susitarti, pa
davė mane j teismą, pristatydamas netei
singus liudininkus, kaltindamas mane 
"Braz. Liet. Sąjungos" pinigų pasisavi
nimu ir siekiantį pasisavinti n et i patį 
Dro. Jono Basanavičiaus liet, mokyklos 
pastatą, juridiniai priklausantį Sąjungai. 
Aš kaip Sąjungos garbės narys,pašalintas 
iš "Braz. Liet. Sąjungos" ir kartu su ma
nim visi ktį, kurie drjso pritarti. Toks 
metodas buvo vartojamas ir anksčiau — 
išmesti iš Sąjungos visus tuos, kurie gal
vojo kitaip, negu Sąjungos "vadų' nus
tatytąja linija.

Brazilas teisėjas labai apgailestavo, 
kad lietuviai, kurie turi labai gerą vardą 
Brazilijoje, traukia vienas kitą j teismą 
ir nesistengia geruoju susitarti. Jonas 
Antanaitis nenusileidžia. Anastaziečiai 
bijo netekti savo darbu ir pinigais pa
statytos mokyklos.

Teismas eina toliau. Nereikalingai mė
tomi pinigai advokatams (Tie pinigai Bu
tų labai naudingi pačiai S. Paulo liet, ko
lonijai). Dar labiau skaldoma, jau ir taip 
dėl įvairių priežasčių, S. Paulo lietuvių 
kolonija. Visa Tai neigiamai veikia į mū-

mūsų

sų jaunimą. Salindami jį nuojietuviškosj 
veiklos, matant vyresniųjų nesutarimą.

"Brazilijos Lietuvių Sąjunga" turi 
Dariaus ir Girėno vardo mokyklos rū
muose geriausias S. Paulo lietuvių veiki
mo sąlygas. Sąjunga turi ir pajėgių žmo
nių, turinčių stiprų finansinį užnugarį ir 
išsilavinimą. Sąjunga galėtų daug gero 
padaryti visai Brazilijos lietuvių koloni
jai, bet to veikimo nesimato.

"Brazilijos Lietuvių Sąjunga", pono 
Antanaičio ir jo draugų įtakoje, pasida
rė mirštanti organizacija, neturinti nei 
40 narių, kurių dauguma yra vyresniojo 
amžiaus pensininkai, priklausą kelioms 
šeimoms.

Jeigu visi išmestieji iš Sąjungos, ku
riems neleidžiama nei paklausti, kodėl 
jie buvo išmesti, neleis savo vaikų ar anū
kų, kurie priklauso įvairiems meno viene
tams, dalyvauti Sąjungos parengimų pro
gramose, jos pasidarys, praktiškai, tik 
mažos saujelės vyresniojo amžiaus žmo-' 
nių subuvimas, pabaliavojimais, kas jau 
dažnai atsitinka. Gerai, kad dar atsiran
da lietuvių, kurie nežiūrėdami patirtos 
skriaudos iš Sąjungos vadovybės ar jai 
jaučiamo nepalankumo, stato lietuvišką 
veikimą j pirmą vietą ir kartais jie patys 
atsilando j Sąjungos parengimus ir lei
džia savo vaikams ir anūkams išpildyti 
tų parengimų meninę programą.

Petras Žarkauskas

PASTABA.,
Ar galės anastaziečiai laimėti? Ar ga

lės jie išlaikyti savo pastatytą mokyklos 
pastatą? - Tą parodys netolima ateitis.

NR. 50 (1635) 1979.XII.20

Įstatymai yra akli, neturi širdies. Jie re
miasi raide, o ne teisybe, kas dažnai atsi
tinka. Gal ir tas pastatas, remiantis įsta
tymais, bus atimtas is' jų, taps išnomuei
tas brazilams arba parduotas ''geresnės 
idėjos labui.

Tai dar vienas liūdnas lietuvių nesu
tarimo atvejis. Žmogus — P. Žarkauskas 
—, kuris 34 metus nuoširdžiai dirbo lie
tuvišką darbą, nesigailėdamas nei savo 
laiko, nei pinigo, kartais, dėl lietuviškos 
veiklos apleisdamas savo paties šeimos 
reikalus, tapo apšauktas vagimi ir tąso
mas teisme. Nenuostabu, kad šitas ir j jį 
panašūs S. Paulo liet, kolonijoj atsitiki
mai nępritraukia, o tik atbaido daugelį 
nuo lietuviškos veiklos. Iš to gal kai kanr 
ir bus naudos, bet tik ne Lietuvai ir ne 
S. Paulo lietuvių kolonijai.

Šventąjį rytą
Nesakykit, broliai, kad širdimi galim 
Ilgesio graudume mėty metais jausi 
Jei negirdim ošiant tėviškes berželių 
Niekad nematysim Lietuvos dangaus

Ne ašarom nuplaunu skaidria t iltį 
Ir jų daugiau nebeturiu 
Tiesiau šviesiu miražu tiltus c i.

Per ilgus, ilgus tropikų kelius

Vėl aušta šventas didis Rytas 
Pasaulis lenkiasi Vaikeliui
Prie Betlėjaus vėl dangus nuši ih
Galybių Viešpačiui Hosanna1

Atverkime plačiai širdies durį* 
Ateina Svečias mylimiausia* 
Sulaukėm vėlei to. Kuris 
Dangaus malones barsto gausiai

Įsupkime visur, visus varpu* 
Teaidi jie plačiais kraštais 
Vžverskime pageltusius lapu*
Sutikim tą, Kuris ateis

Atverkim Jam visus vartus 
Brangiausias Svečias atkeliauto
Tenykšte liūdesys kartus
Te skruosto ašara neplauna

Prie Betlėjaus žvaigždė šviečia
Naujos aušros, nauja viltim 
Lietuviškos širdies seklyčioj
Teskamba džiaugsmo sutartim

Klemensas Jura

PIRKITE LIETUVIŠKUS 
KALĖDINIUS SVEIKINIMUS
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M ŪSŲ LIETUVA

Andrius Norimas

Iliustracijos — dail Viktoro Bričkaus 

LEGENDA

Saulės kaitros nualinti kalnai nuliūdę 
laukia iš dangaus drėgmės, bet žydrame 
skliaute ištirpi ugnies masė negailestin
gai siunčia karštus spindulius j sausę že
mę. Išdžiūvo upės, ežerėliai. Jų dugnai 
suskilo... Laukuos sugulę gyvuliai be 
garso laukia galo... Sausra apgaubus 
kraštą nuo seniai, o žmonės laukia nors 
lašelio gaivingosios drėgmės, maldauda
mi Aukščiausiąjį atsiųsti debesėlį su ra
sa. Suklaupę jie medinėj koplytėlėj, gie
da, rauda, meldžias. Apylinkė ir taip 
varginga, o jei drėgmės nėra — neauga 
duona kasdieninė.

— Ką turime atlikti, kad Dievas duo
tų lietų?

— Už ką nors baudžia Atpirkėjas mus... 
Ir taip žiauriai.'

— Mes atsilygintume Jam, kad tik ja
vus mums sudrėkintų.

— Kokios Jis reikalauja iš žmonių au
kos?

Pražilęs dvasininkas prie kuklaus alto
riaus klausosi minių skundų. Jis pats ne
žino, kaip juos suraminti; gali sustiprin
ti tikėjimą tik gera pabaiga.

— Jei jūs atsisakytumėt dalies savo di
dybės, nulenktumėt prieš Visagalį gal
vas... Jei paaukotumėt iš savo turtų tiek, 
kad šioj apylinkėj užaugtų vieton šios 
menkos koplyčios didinga ir erdvi baž
nyčia... Gal vyskupas mums leistų ją 
statyti.. Žmonių neturime perdaug, 
bet jei jūsų tikėjimas pakels jūsų jaut
rias širdis aukštyn... gal Dievas ir susimy
lės.

Kalbėjo dvasininkas pakiliai, jausmin
gai ir gražiai, stebėdamasis pats — iš kur 
jam rados žodžiai ir drąsa. Susikaupė 
minia ir susimąstė vyrų protai. Jau kuž
dasi tarpusavy, šeimos rate, ir tariasi pa
dėti dvasininkui kurti naująją bažnyčią.

— Mes norime naujos, gražios ir iškil

mingos. Mes ją pauėsim pastatyti. Gal 
pagailės tada gerasis Dievas mūsų gyvu
lių, laukų ir sius dažniau mums lietų, 
gerą derlių?

Pakilo vienas su dosnia auka, o pas
kui jį kiti. Be pertraukos per visą dieną 
žvangėjo auksas ir sidabras. Sukrautos 
skrynios brangenybių jau netelpa sandė
ly. Pradžiunga senas kunigas ir siunčia 
skubų raštą vyskupui, prašydamas leidi
mo pastatyti pagaliau šioje apylinkėje 
bažnyčią, kurioje sutilptų visa apskritis 
— su maldininkais ir svečiais.

Apsvarsto vyresnysis Dievo tarnas, 
kad permaža parapija. Ji užsimojus dar
bą, kurio gal neįvykdys... Apylinkė nė
ra turtinga ir išlaikyti naująją bažnyčią 
perdaug aukų reikės... O kas jų duos? 
Duosniai ir gausiai? Sugrįžo vyskupo at
sakymas. Sunkia širdimi paskelbia jį 
žmonėms senasis kunigas. Nuliūsta šir
dys, liejas viešumon tulžis, bet niekas ne
drįsta tarti pagiežingo žodžio...

— Nebent stebuklas įvyktų... Tada 
tik vyskupas mums leistų pastatyti nau
ją bažnyčią...

Gal tai stebuklas, kad lietaus lašai jau 
krinta ir nyksta plyšiai upelio dugne? 
Vėl atželia žolė, vėl skabo ją galvijai, a- 
vys ir arkliai. O piemenėlis su raliuoja 
kiek linksmiau.

Mažojo Jonelio galvoje įsėdusi mintis 
neduoda jam ramybės dieną-naktį.

'"Kodėl gi aš tik vienas negaliu savo 
auka prie bažnyčios statymo prisidėti? 
Aš neturtingas, jokios žemės brangeny
bių neturiu... Ir moka man tiktai mais
tu, ne pinigais... Noriu ir aš padėti kuni
gėliui pastatyti naująją bažnyčią. Jei 
bent menkutį pinigėlį turėčiau, viską 
atiduočiau, kad Dievulis saugotų, drė
kintų mūs laukus..."

Ganydamas savo avis, dažnai Jonukas 
groja dūdele, o mintys skraido vis apie 
bažnyčią, naują, šviesią, erdvią,gražią...

NR. 50(1635) 1979.XII.20 
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Jis regi prieš save didingą, puikų ir spal
vingą altorių, nužertą tūkstančių šviesų, 
balta, it sniegas, staltiese ir sunkaus auk
so indais. Žvakidės gi iš bronzos stūkso 
šalimais, o centre — Nukryžiuotasis šyp
sos. Šalia Jo — Švenčiausioji Mergelė 
taip meiliai nukreipusi akis j savo Sūnų.

Ir taip diena dienon nepavargsta pro
tas ir nenyksta iš akių šie stebuklingieji 
vaizduotės padarai. Svajoja vaikas apie 
naują Dievo namą, lyg tai būtų jo paties, 
o lūpos vis dažniau, karščiau kartoja 
maldinguosius žodelius ir vaikiškąjį pra
šymą suteikti jam kiek turtų, kad ir jis 
galėtų paaukoti savo dalį altoriui pasta
tyti. Tartum j savo motiną, kurios, deja, 
nežino ir neatmena, jis kreipiasi dažniau
siai j Švenčiausiąją Mergelę, Dievo Moti 
ną, kad Ji išgirstų jo maldas. Savos šei 
mos nė nežinojęs, jis žodžiais tartum 
glaudžias prie savos mamos...

Štai, vieną karštą popietę Jonukas 
vėl pasineria maldon. Ir vėl svajonių a- 
kimis pamato mėgstamus vaizdus. Ir vėl 
išnyra iš miglos būreliai angelų-giedorių. 
ir šventas Juozapas... Ir vėl Švenčiausio 
ji Mergelė Jėzui šypsos..

Bet kaip tat Ji jau ne j savo Sūnų žiū 
ri. Pasukus galvą j Jonelio šalį ir žvelgia 
tiesiog jam j akis.

Parkrinta mažas piemenėlis, savo du 
dėlę pametęs. Akis jam akina ryški dan
gaus šviesa. Nužengia nuo altoriaus - o 
gal net ir iš pat Dangaus - Skaisčiausio
ji Mergelė visame savo dailume. Jis ma 
to, jaučia — ne marmuro tai sustingimas, 
o dieviškas ir gyvas veidas su romiu pa
lankumu jau lenkiasi priėjo... Jau nebe 
vaizduotėj parkniumba piemenėlis, bu 
čiuoja drabužio skverną, nedrįsta kelti 
galvos. Tik girdi švelnų moterišką balsą, 
tokį malonų, lyg daina, ir gydantį šir 
dies skausmus.

— Nuneški kunigėliui gėlių glėbj. Nu 
nešk, vaikeli...

6



NR. 50 (1635) 1979.XII.20 
i'WUBnMMBBMMVMSRMMnMBMMltfMHQMBB

'Kokiu gėlių? Ar tų laukinių ir apsu-1 
isių roželių, kur pakriaušėj prie išdžiū
to upelio auga? "

Nespėja vaikas pagalvoti, nė žodelio 
ei ištarti, vizija pranyksta. Saulė vėl ap
eina akis, apkėlus galvą, bei Šventosios 
/lotinos - nė ženklo. Tik... tarytum mi- 

)S kvapas dvelktelėjo iš toli...
Ar aš nesapnavau? Ne, dėl Dievo 

neilės, ne! Bet man Švenčiausioji Merge- 
r liepė skinti gėlių../'

Pakyla mažas piemenėlis. Jj kojos pa- 
ios neša ten, kur rožių krūmas, apdžiū
tas nuo kaitrų, ruduoja. Ir netiki savo a- 
imis. Ne rožės ten, o keistos, puikios, 

f kraujas, raudonos gėlės, su stambiais 
epeliais, o žiedo vidury — gležni, gelto- 

• stiebeliai. Žiedai tie — pačiose šaką 
<ršūnėse, tarytum vainikuoja atskirą 
» ūmelio šaką. Jonelis skabo žiedus, nu
dundamas plonąsias šakeles, o iš jų sun

kiasi baltasis jų kraujas. Ir stebisi maža
is piemenėlis — jų tiek daug, kad netel
pa j jo apsiausto skverną.

- Ačiū Tau, Švenčiausioji Mergele... 
Jabar ir aš galėsiu savo dalj paaukot baž- 
.yčiai - bent jau papuošt altorių gėlė
mis. Kokios jos gražios — tikrai tai Die-
o dovana.1

Nepaprasto gražumo nematytos gėlės 
lustebina ne tiktai seną kunigą, bet ir 
įsus gyventojus. Išvaiko pasakojimo vos 
□žinoję, nubėga pažiūrėt ir įsitikint, kur 
iuga toksai nepaprastai dailus krūmelis, 
/įsa minia subėga. Ir žiūri — raudonuo
ji ant ilgų stiebų, tartum karališki vaini
kai ar ugnies kepurės, ryškiai raudoni 
ledai.

- Jų niekas nesodino, jų niekad čia 
•ebuvo.

- Jei jos staiga čia atsirado, tai tik Die- 
'<> stebuklas. Dangaus dovana.

- Joneliui pasirodė juk Švenčiausioji 
Mergelė. Ji liepė jam nunešti šių gėlių

MŪSŲ LIETUVA

KRISTAUS gimimo vietoje pastatytos bažnyčios vidus.Kairėje,apačioje, 
žvaigžde pažymėta KRISTAUS gimimo vieta.

Iš karto netiki nei kunigas, nei jo ta
rybos žmonės. Jie betgi žino, kad Jone
lis pamaldus, meluot nemoka. O ligi šio
lei nematytas krūmas tai tik patvirtina. 
Jie priversti tikėt, jog tai stebuklas, die
viškoji vizija. Jie jau supranta, jog pati 
Dievo ranka jiems liepia tuoj pradėti 
naujos bažnyčios statybą.

Skubiai nuvyksta kunigas j vyskupiją 
ir viską Dievo kunigaikščiui atpasakoja, 
paliudija apie gėles, taip stebuklingai 
atsiradusias tuščiuos laukuos, apie Moti
nos Švenčiausios pasirodymą Jonukui ir 
apie Jos įsakymą nunešt gėlių. Susimąs
to vyskupas. Gilioj maldoj supranta,jog 
pribrendęs laikas duot žmonėms jų 
trokštamą bažnyčią.

— Tebūnie taip. Statykit savo Dievo 
namą.

O, Kiek ten buvo džiaugsmo, kiek 
linksmybės, gavus linksmą žinią, jog 
vyskupas jiems leido pradėti norimą 
statybą. Sukibo žmonės, stvėrės darbo 
ir po kelerių ten metų iškilo tarp laukų, 
toj vietoj, kur Jonukui pasirodė Marija, 
puiki erdvi bažnyčia.

Per Kristaus gimimo šventę pirmą 
kartą užbaigtoj bažnyčioj prisirinko 
daug apylinkės žmonių. Svečių ir iš to

I Geriausia šventinė
I dovana:
I UŽSAKYKITE MUSU LIETUVĄ'
i GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS

« Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus

liau daugybė prigužėjo — ir vyskupas, ir 
kardinolas, ir Švento Sosto naujasis at
stovas. Buvo įvairių valstybių kilnūs vy
rai, kunigai. Tarp jų — Laisvės Krašto 
ambasadorius Joel Poinsett.

Altoriuje prie kiekvienos statulos žė
rėjo skaistumu raudonos, pačios gėlės. 
Tartum visa jura. O žmonės glostė aki
mis jų dailumą, nes juk žinojo, >as siun
tė jas ir kam...

Šioje Meksikos apskrityje per metą 
eilę dygo vis nauji krūmeliai raudonais,\ 
puikiais žiedais, nulaužtą šaką vos že
mėn įsmeigus. O atminimui atnašautų 
pirmųjų Mišių naujoj bažnyčioj per 
kiekvienas Kalėdas šiomis gėlėmis apkai- 
šiojama jau ne vienos bažnyčios vidus,o 
visame krašte visų altorių.

I Laisvės Kraštą atvežė gėlių daigus 
ambasadorius Poinsett. Pagal jo vardą 
gėles vadina ir poinsetijomis, bet daž
niau — kalėdine gėle. O mažasai Jonu
kas, pragyvenęs ilgą ir pamaldų amžių, 
buvo palaidotas prie pat bažnyčios ir to 
krūmo, kur kadaise jam Sven-čiausioji 
Gėlė nurodė Dievo namų pradžią.

j
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Crédito Automático na hora

DE PRESENTE DE ROUPAS

Artigos para homens de melhor qualidade 
padrões variados para este verão.
Adquira sua roupa já e 
pague em 15 suaves prestações.

Mūsų fabriko gaminami drabužiai:
Vyrams kostiumai, marškiniai, kaklaraiščiai, 
kojinės ir kt. Parduodame išsimokėmui, 
iki 15 mėnesių. Prieš perkant vyrams reikalingų 
prekių užeikite į LOJAS ÉTICA patikrinti mūsų 
kainas ir prekių rūšį. Mūsų klientų 
tarpe, virš 20 metų,^turime nemaža lietuvių. 
BŪKITE IR JŪS MUSU KLIJENTAS.

CHOPPING CENTER IBIRAPUERA
Piso Jurupis - Loja 36 • STYLUS - Fone: 543-3738 
(Av. Ibirapuéra - Esquina da Av. Moaci)

TOP-CENTER - LOJA 51
Av. Paulista, 854 - Fone: 285-0827

Neste Natal
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lulled u vendu ir \'auju Metu proga 
o-rikmu visas puslapio skaitvtojas.

Irgul Iukšiiausiofo palaima Ivdi vi- 
ms ličiu res moteris 1980-uose meluose

ŠVENČIŲ STALUI
KEPTA ŽĄSIS ARBA ANTIS 

SU OBUOLIAIS
n Irsuleikia gausiai kantrybės ir suma
numo sunkiuose wmu reikaluose.

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS

Kalėdiniai sveikinimai yra krikščioniš
kas paprotys. Kristaus užgimimas Betlie
juj padvelkė dieviškumu ir visi, kas tuo 
tiki, jaučiasi pagauti nekasdieninio 
džiaugsmo, kuriuo norime pasidalinti ir 
su savo artimaisiais.

Pirmoji to džiaugsmo dalyvė buvo 
Kristaus motina Marija. Su ja kartu 
džiaugėsi Šv. Juozapas, piemenėliai ir 
visi, kurie ieškojo dieviškojo Kūdikio ar
tumos

Kalėdų džiaugsmas tapo visuotiniu. 
Jis sklinda po visą žemės rutulį, palies
damas visus tuos, kurių širdys yra atvi
ros Kūdikio pagarbinimui. Dieviškojo 
Kūdikio paskleistas džiaugsmas sušvin
ta dar didesniu pilnumu kančios palies
toje širdyje. O pasaulyje kenčiančių sie
lų daugybė. Todėl didi paguoda ken
čiantiems būti arti dieviškojo Kūdikio 
džiaugsmo, kuris nėra vien trumpas Ka
lėdų laikas, bet pastovi Kristaus dvasia.

Kristus yra džiaugsmo šaltinis. Kalė
dų šventė kaip tik ir skatina visus prisi
dėti prie dieviškojo Kūdikio džiaugsmo 
paskleidimo kitų tarpe. Ypač moterys 
yra pašauktos skleisti krikščioniškąjį 
džiaugšmą, nes jų siela jautresnė ir jos 
geriau pajėgia įsijausti į džiaugsmo spin
dulių reikalingus asmenis, pajėgia įžieb
ti juose viltį, paguodą bei krikščioniško 
gyvenimo šilimą.

Todėl kiekviena norsir mažiausia ka
lėdinė dovanėlė, kiekvienas pasveikini
mas ar aplankymas, kiekvienas pagalbos 
mostas artimui — tegul išplaukia viskas 
iš tikru džiaugsmu spindinčios krikščio
niškos dvasios.

Kalėdos, kaipo šventė, greit praeina, 
bet jos prasmė niekad nesibaigia. Taika, 
ramybė ir džiaugsmas lydi geros valios 
žmones per visas jų gyvenimo dienas.

1 žąsis arba antis,
1 1 */2 kg. obuolių, 
druskos,
petražolių lapelių papuošimui.

Žąsį ar antį gerai nuvalyti ir išplauti, 
ypač vidų. Nukirsti kaklą, sparnus iki 
pirmo sąnario ir kojas iki kelių. Įtrinti 
iš visų pusių druska, sparnelius ir šlau
neles surišti. Dėti j kepimo indą nugarą 
apačion. Kepti karštoj krosny 2—3 va
landas. Kai kepimo metu paviršius gra
žiai iš visų pusių apkeps, įpilti ar 1/2 
puoduko karšto vandens ir tada laisty
ti atsiradusiomis sultimis, kas 10—15 
min. Kai šakutė lengvai lenda j raume
nis, reiškia iškepus.

Obuolius kepimui parinkti nedidelius, 
saldžiarūgščius. Kotelius palikti, tik nu
skusti jų žieveles, obuolio taurelę išimti. 
Obuolius galima kepti tam pačiam inde 
prie žąsies, arba atskirai, palaistant keps
nio sultimis. Saugoti, kad nesutrūktų, 
kai tik suminkštės, tuoj išimti.

Obuolius galima kepti ir įdarytus. Pa
ruošus žąsį augščiau nurodytu būdu, su
dėti obuolius j vidų ir užsiųti. Kepti 
taip pat.

Iškeptą ir atvėsintą žąsį galima gražiai 
supjaustyti ar specialiomis žirklėmis su
karpyti j gabaliukus. Tada ant pusdube
nio vidurio sudėti viena ar dviem eilėm 
obuolius, ant jų nugarinės paukščio da
lies gabalus oda į viršų, kad gautųsi rei
kiamas pakilimas. Likusius gabaliukus 
sudėti ta pačia tvarka, kaip paukštis bu
vo prieš pjaustant, būtent krūtinės ir 
papilvės gabalus, gi iš šonų pridėti spar
nelius ir šlauneles. Aplink sutvarkytą 
žąsį apdėti iškeptus obuolius, koteliais ■ 
j viršų.

Tuo pačiu būdu galima kepti ir pa
ruošti kalakutą .tik vietoje obuolių nau
doti marinuotas arba virtas džiovintas 
slyvas, kuriomis apdėti aplinkui kepsnį. 
Slyvų reikėtų 1 ar 1/2 kg.

___________________________________9 

MEDUOLIS

1 puodukas medaus,
1/2 puoduko sviesto,
1 puodukas gerai prispaustas rudo 

cukraus,
4 kiaušiniai (atskirti),
3 puodukai miltų,
2 šaukšteliai kepimo sodos,
1/2 šaukštelio kepimo miltelių,
1 šaukštelis cinamono,
1 puodukas rūgščios grietinės,
1/2 puodukų razinkų.
Jeigu medus kietas, tai puode jį pašil

dyti, kad suskystėtų. Tada leisti atvėsti.
Dideliame inde ištrinti sviestą su cuk

rum, kol masė bus šviesi. Tada įplakti 
po vieną kiaušinio trynį. Po to įplakti 
medų.

Persijoti miltus, sodą, kepimo milte
lius ir cinamoną. Pakaitomis su grietine 
įmaišyti j paruoštą masę. Pradėti ir už
baigti miltais. Po to įmaišyti razinkas.

Kiaušinio baltymus išplakti iki stan- 
drumo ir pamažu įmaišyti j paruoštą 
masę.

Kepti formoje su skyle, patepta rie
balais ir pabarstyta miltais. Kepti apie 
valandą laiko, ar kol įkištas pagaliukas 
ištraukus bus sausas. Leisti atvėsti for
moje apie 10 minučių. Tada išversti 
ant grotelių ir gerai atvėsus susukti į si
dabrinį popierj, kad nedžiūtų. Meduo
lis gali stovėti gan ilgai, ypač šaldytuve.

Vaišinant nereikia užmiršti ir alaus, 
kuris gerai tinka prie šiitu ir šaltu 
užkandžių

NAUJA VALDYBA

Gruodžio 9 d.Liet.KatMoterų Drau 
gija rengė pabaigos metų arbatėlę, ku
rioje buvo paskelbti rinkimų rezultatai 
j 1980 metų draugijos valdybą.

Rinmimai buvo pravesti slaptu balsa
vimu. Iš 15 kandidačių buvo išrinktos 5 
Ana Dirsytė-Coralov, Ana Guzikauskie- 
nė, Angelina Tatarūnienė, Danutė Silic- 
kaitė-Jones ir Apolonija Baltaduonienė. 
Kandidatėmis į valdybą liko: Albina Sal- 
dienė ir Vanda Vosylienė.

Rinkimus pravedė šių metų valdybos 
p-kė Magdalena Vinkšnaitienė, kuri j 
sekančią valdybą nesikandidatavo. Bal
sus skaičiuoti buvo pakviestos: Ona Rut 
kauskienė, Elena Butkuvienė, Apoloni
ja Baltaduonienė ir Eugenija Greičiuvie- 
nė.

Darbingų metų naujai valdybai.
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JUOZAS G R IŠMANAUS KAS

Toli 11r Į
(tęsinys iš praeito numerio)

Syki, grižes iš miesto, jai pasakoju tik ką nutikusi dalyką. Žveju laivo mechani
kas buvo pavėlavęs puse valandos i tarnybą, ir tuojau pat susirinkęs teismas vie
šame posėdyje, dalyvaujant viso uosto žvejams, ji nubaudė trimis metais kalėjimo.

Mechanikas aiškino, kad motina staiga susirgusi ir, jis užtrukęs, ligi susiradęs 
žmones, kad ją paglobotu.

Tuo tarpu tas laivas turėjęs išplaukti, bet, nesant mechanikui, ir susitrukdes.
Kai teisėjai, iš tu pačių jo bendradarbiu, klausė, koks jo paskutinis žodis, jis 

pasakė:

Mano paskutinis žodis jums? Nieko nenoriu iš jūsų. Ketverius metus per 
audras ir bangas plakiausi kartu su jumis jūroje, dalijausi paskutine duonos pluta 
ir žuvies uodega. Ir jūs dabar netikite man, kad aš pavėlavau ne iš savo apsileidi
mo. o tokio dalyko sutrukdytas.

Ir apsiverkė ne vienas iš jo draugu, bet nieko negalėjo pakeisti, disciplina, mat.
- Kaip jūs. - kreipiausi i ją, - tokios motinos vietoje pasijaustumėt. - klau

siu ją. o ši. net n e mirktelėjusi sako: J
Synok. motina numirs, nenumirs, bet i darbą negalima pavėluoti.

Supratau ja. Ji savo metuose pergyvenusi bolševiku tvarką ir jau žino, kad jai 
reikia lenktis nesipriešinant, nežiūrint nieko.

Ji mane vis ramindavo, kai aš. kartais iš jūros ar iš miesto grįždavau namo su
pykęs.

Vis dar čia ne taip, kaip pas mus. Vis dar ne taip blogai. - sakydavo ji, lin
guodama galva. O čia mūsų žmonės jau beveik sukaustyti.

Pavėluosi i darba 5 minutes, teismas nuteisia atskaityti 25°/o nuo algos per 
3 mėnesius laiko, antra sykį pavėlavus, atskaito po I0-15°/o per visa metų laiką, 
o trečiąkart pavėlavus - treji metai, kaip sabotažmnkui. Fabrikuose taip iš jų rei
kalauja. o moka ašaras.

Vidutinis uždarbis nuo 280 iki 350 rb. per mėnesi. Iš čia dar visokie atskaity
mai. paskui valstybinės paskolos po I0°/o nuo metinio uždarbio, kuna imdavo 
kas mėnesi iš algos. Man pačiam, kai tik pradėjome gerai uždirbinėti, po 70 rb. 
kas mėnesi tai paskolai išskaitydavo. Žinoma, mano uždarbio negalima buvo pa
lyginti su darbininkais krante.

Imant vidutiniškai 300 rb. algos darbinga. tai jam ne labai kas likdavo, kai 
susimokėdavo visas savo išlaidas Butas, elektra, maistas, o apsirengimui - ka ten 
bekalbėti

Už kambarį, gyvenarjti^iei t >m viename, kiekvienai tenka vidutiniškai 
mokėti 30-40 rb.. nešulį.m k įtyįj elektros. Pora rubliu pigiau mokama prie 
fabriku esančiuose darbininku bendrabučiuose, bet juos tik paskiri fabrikai savo 
darbininkams telaiko.

Su maistu gi tokiame dideliame mieste dar blogiau, nors kainos tos pačios, 
kaip ir mažesniuose miesteliuose. Apsimokėjus butą ir atskaičiavus viską, ką gali 
valdiška kaina nusipirkti krautuvėje, nieko iš algos ir nelieka. O kad būtum sotus 
iš to. ka gauni krautuvėje9 Bulve, ir ta reikia pirkti rinkoje, nes krautuvėje labai 
dažnai nebūna, nors kaštuoja 1 rb. už kg. Privačiai perkant bulvės kaštuoja rude
ni 35 rb. už centneri, o pavieniui perkant -- 8 rb. už kilogramą.

Apavas ir drabužiai9 Apie juos tegalima tik pasvajoti. Nori batu geresnių, ne 
tu brezentiniu už 64 rb.. kuriu padas, vos tik sušlapus, nukrenta, tai turi mokėti 
350-400 rb. Visiškai blogos medžiagos kostiumas gatavas - 700 rb.. geresnis 
kiek kostiumas - nuo 1200 iki 1400 rb. medžiaga, o su pasiuvimu iki 2 500 rb.. 
darbo drabužis, pasiūtas standartiniai - 175-300 rb

Moteriškos suknelės medžiagos metras kaštuoja nuo 30 iki 80 rb.. moteriškas 
apsiaustas 400-600 rb.

KALĖDINES
KORTELES SU LIETUVIŠKU ĮRAŠU GALIMA PIRKTI
URMU -Šv. KAZIMIERO PARAPIJOJ
PASKIRAI - Šv. JUOZAPO PARAPIJOJ

SPAUDOS KIOSKUOSE: V.ZELlMOJ
.„.„..«nve, neno. prie PASTO

SKAITYTOJAI RAŠO...
/

Montevideo, 3.12.79

Mielas Redaktoriau.

Atrodo, kad suklydau. Dorelis prašo už t. rubli pil
na komplektą 200 doL, o ne 170 dol., kaip rašiau.

Tegu visi norintieji rašo jam asmeniškai, nurodyda
mi jiems patinkamą spalvą.

Padariau 3 kasetes 10, 11 ir naują 12. Padaręs ko
pijos Jums nusiusiu. Padariau jas plokšteliu fabrike.

10 - tos pačios, ką Jus turite
11 - daug dainų yra pakeistu - visos E. Kuodžio

ir J. G bijot o.
12 - Iš parsivežtųjų estradinės muzikos damn. I t

sos naujos.

Jos išėjo gerai

Su geriausiais linkėjimais Kalėdą Švenčiu proga.

J. Giedrys

Geri). Kunigui Pranui Gavėnui,

"Musu Lietuvos" jau gavome tris numerius. "Mū 
su Lietuva" palyginus su anuoju laikraščiu lai "diena 
ir naktis'.

J ūsu.
Julius ir Aleksandra laisiiimn

Caracas. 3. XI 1.79

Rio. 30.11. 79

Muito obrigado pela remessa do se mana n o Mu^u 
Lietuva. Pude ler o que estava escrito em português 
Realmente foi o primeiro contato que tive em lodn 
a vida com assuntos ligados a terra natal de meu pai 
que. por motivos que desconheço, nunca me íalon 
nada sobre a Lituania. Gostaria de conhecer mais < m 
sas e pediría aos amigos que me indicassem aqui n<> 
Rio, alguém que pudesse me ilustrar. Obrigado

George Movschouil z 
Rua Paissandu. 9(1 907 
Rio de Janeiro

Širdingai dėkojame poniai Angelikai Trūbienei už km. \n 
tano Saulaičio S.J. 'aišką. Manome .kad įdomaus Ml skui i\ 
jus. Red.

Miela d. Angelika

, Žinome. kad greitai garote musu telegrama, m - 
tuoj atėjo telegrama is Baceviciu. Tai galėjote Imnu 
su mumis maldoje būti mamos laidotuvių dienu. Ma 
ryte pasiuntė telegrama ir musu dedei R to de Lunio 
ir tetai lokiet įjoję.

Dabar truputi parašysiu kaip viskas buco.

Mama buvo apie savaite, ligoninėje, \ebuvo \palui 
gai silpnesne, buvo nuvežta patikrinti ir daktaras no 
rejo. kad tėvelis pasilsėtu. Lapkričio 15 dienu įis bu 
vo ligoninėje. Maniai buvo sunku, ji teveliu i sake
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No ano de 1955, regressou à Aus
tria o Dr. Raphael Spahn, depois de ha
ver passado sete anos no campo de 
concentração de escravatura, denomi
nado , Mineiros de Vorkuta’, na Sibé
ria. Os soviéticos sequestraram-no em 
um trem, na Austria, durante a sua 
ocupação do País. Ele descreveu sua 
terrível experiência no jornal “DER 
VOLKSBOTE”. Eis um trecho do rela
to sôbre a celebração do Natal na Sibé
ria:

"Hoje é Natal, mas não como aquele na Pátria. 
Neste campo de concentração, para os deportados 
de Vorkuta, como em geral em todo o Ártico,.nos 
meses de Dezembro e Janeiro o sol não aparece. 
Sómente a mudança do turno de trabalho, que o- 
corre após doze horas de intensa fadiga, é que divi
de a longa noite em duas partes.

O indivíduo, sobre cuja pessoa fazem um esme
rado controle, tateando com as mãos, exteriormen
te não se distingue em nada dos outros detentos. 
Um casaco leve, forrado com algodão, calçados des
gastados feitos de tecido engomado, dificilmente 
protegem-no contra a violência dos tufões. Tão lo
go as mãos ultra-sensiveis do fiscal o libertam, ele 
se arrasta fatigadamente através da neve abundan
te até a cancela central. Aqui, com voz elevada pa
ra vencer o ululo do vento gelado, recita o seu no
me, o artigo baseado no qual foi condenado, e a 
data do término da pena. Os meus ouvidos alcan
çavam o som: "1972". Eu fujo da sombra da bar
raca vizinha e descubro no rosto do meu compan
heiro de desventura, o franciscano A., que a tarefa 
teve êxito. Não obstante os grandes perigos, recin
tos e outros obstáculos, o vinho necessário para a 
Missa dos Pastores já se encontra no campo. Tam
bém todo o resto já está preparado.

O responsável pelas duchas é um litu ano e, co
mo quase toda a gente daquele País, é um bom ca
tólico. No campo de concentração é severamente 
proibida toda e qualquer prática religiosa. Dentro 
das barracas não existe ao menos um lugarzinho 
livre: sobre os estrados e na terra repousam os de
tentos desfalecidos. Em meio a eles circulam os 
guardas fiéis aos comunistas. As duchas são abertas 
de dia e de noite. Nesta ocasião o diretor do cam
po de concentração anuncia o , dia da limpeza'; 
porísso iriam fazer a limpeza no campo de concen
tração e nos outros edifícios. Enquanto isso se de- 

diversos homens colocam algumas caixas sobre as 
outras e assim. . surge o altar. Os enviados a fazer a 
limpeza nas duchas jogam rápidamente os prpprios 
instrumentos de trabalho e sentem-se ser discípu
los de Cristo. Embora se encontrem sob a estrela
vermelha da Russia, eles, apesar de correrem gra
ves riscos, buscam ainda com maior tenacidade, a 
não perder de vista a estrela de Belém...

Natal de 1950. Tínhamos muita saudade de u- 
ma Missa em comum, tanto, que, após ter discuti
do e tomado coragem, decidimos arriscar. Com- 
preende-se que o numero de participantes não era 
grandioso, porque nós mesmos tínhamos esmera
damente selecionado os crentes a fim de que não 
se infiltrasse, de algum modo, um Judas.

Um tecido limpo de linho, substituiu todas a* 
toalhas do altar. Fizemos uma cruz com simples 
pedaços de madeira; subtraindo o miolo de pão da 
ração, havíamos confiado-o a um ,.especialista" pa
ra que preparasse as velas; de latinhas de conserva 
fizemos a patena e uma campainha de som sufoca
do. Um simples copo constituiu o cálice. Um com
panheiro dejdesatino, húngaro I., modelou com o 
miolo do escasso pão um Presépio minúsculo e um 
Menininho Jesus. No lugar do tradicional feno da 
mangedoura, o Salvador do mundo se dignou de 
aceitar um leito de palha salpicado de espinhos e 
escamas de pinheiro de abeto. E o próprio estábu
lo foi colorido com o pó de um remédio.

Homens de seis nações, apertados pelas cadeias 
de sofrimento do corpo e sede de alma, tendo sof
rido provações através dos interrogatórios do N.K. 
V.D., fortificados pelo trabalho, pelos tufões e ven

tos, estavam agora aqui, com admiração nos olhos, 
mas com a alma frente àquele pobre quadro do nas
cimento de Cristo.

Durante a celebração desta Missa, cada um dos 
presentes voltou toda a sua atenção para o francis
cano li tu a no A._, que está à sua frente, vestido com 
o hábito dilacerado de prisioneiro, mas com o co
ração ardente e todo radiante de singular alegria, 
imponente não apenas agora, mas em todo o mo
mento difícil, porque seguindo o exemplo de São 
Francisco, fundador de sua ordem, ajuda a todos, 
conforta e anima cada um.

Perto do final da Missa ouviram-se passos atrás 
da porta. Em um piscar de olhos, desapareceu tudo 
do altar e foi colocado sob uma barrica. Até o Pre-
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Vytautas Tamulaitis

A ORAÇÃO PO VYTUKAS

Is to aconteceu na noite de NataJ no palácio 
do céu. Lá, no azul infinito das estrelas, onde es
tá o reino de Deus, todos sem exceção, assim co
mo na terra, prepaiavam-se para a grande festa 
da paz.

Os corais dos anjos não se dispersaram depois 
dos últimos ensaios pelos parques do céu, nin
guém foi descansar perto das fontes de alegria, 
mas permaneciam ali mesmo, perto da grande sa
la do trono do Senhor. O céu todo refletia o bril
ho dos grandes trombones, pratos e tambores. 
Os músicos da orquestra limpavam o último pó- 
zinho das suas trombetas de ouro e flautas de 
madrepérola. Todos estavam prontos para a apre
sentação diante do Senhor. Daqui a pouco as suas

sépio foi coberto com uma caixa, enquanto cada de
tento retomou os seus instrumentos de trabalho e 
pôs a trabalhar. Dois espiões insones entraram nas 
duchas, mas não notaram nada de anormal. Gros
sas blasfêmias em russo ecoaram através das barra
cas, nas quais um instante atrás havia descido o 
Senhor e tinha visitado os seus habitantes. Depois 
que o rumor dos sapatões dos russos armados desa^ 
pareceu no chiar da neve gelada, a função recome
çou novamente. Poucos segundos e a ducha tor
nou-se novamente uma igreja catacumbal. Depois

de ter recebido a Santa Comunhão, mergulhamos 
em uma longa oração, esquecendo a nossa desven
tura. Quando o sacerdote disse , Ite, missa est", 
cada um sentiu ter atingido novas forças e conso
lação extra terrena.

Em seguida, a recordação afetuosa para os nos
sos entes queridos, uniu-nos mais estreitamente em 
uma grande família, cujos membros se conhecem 
a fundo. Agora o discurso recaiu sobre a Sagrada 
Família em Belém. O Padre A. Fala: fala com ardor 
convidando-nos a olhar e seguir aquela estrela que 
um dia brilhou sobre Belém e que há pouco ilumL 
nou os nossos corações. Ouvimo-!o segurando a res
piração. Se bem que atrás da janela enfurecia e ulu- 
lasse o tufão gelado da Sibéria, as nossas almas 
ficaram muito tranquilas e serenas. Dos lábios e 
dos corações prorromperam em várias línguas os 
cantos natalinos. Eles ressoavam humildemente, 
porém potentes: noite silenciosa, noite santa.

A melodia e as palavras invadiram as nossas al
mas, as palavras tornaram-se realidade. Com a ulti
ma nota do canto percebemos o triunfo e a vitória. 
Esperança radiosa e verdade confortante: Cristo 
Salvador está aqui, está aqui conosco'. 

melodias de encanto celeste iriam ressoar para a 
glória do Filho de Deus nas alturas, que nesta 
Santa Noite de Natal tinha nascido na terra, na 
gruta de Belém...

Dado o toque de clarim do arcanjo, abriram- 
se as portas estreladas, multidões de santos, com 
ramos nas mãos, entraram no grande salão. Os 
mártires com rosas vermelhas cercaram o trono 
de Deus. Sobre o estrado do trono sentaram-se as 
virgens de vestes brancas. Acercaram-se os profe
tas e os santos padres. Os doutores da Igreja de 
longas barbas traziam nas mãos os grandes livros 
de sabedoria. Porém mais juntinho de Deus fica
ram as driancinhas, correndo e brincando, me
xendo nas franjas e enfeites dourados do trono. 
Ninguém lhes proibia, porque eram os mais quer 
ridos de Deus.E as suas roupas e olhinhos inocen
tes brilhavam como o orvalho nas flores de linho. 
Era o brilho da beleza inocente, que deixava en
cantados até os anjos.

De repente tudo se iluminou de uma luz sem 
igual. Soaram as trombetas, os clarins e os trom
bones de prata. A música celestial fez vibrar o céu 
estrelado. E os lábios de milhares de santos mo
veram-se entoando:

— Glória a Deus nas alturas.
Todos abaixaram a cabeça diante Daquele, que 

subiu ao trono tendo numa das mãos o sol e na 
outra, a terra. A sua direita, ia a Rainha do Céu, 
Maria, coroada com doze estrelas.

Quando o Senhor se sentou, veio para a frente 
São João, Boca de Ouro. Inclinou-se, pig irreou e 
disse:

— Senhor, hoje é festa de seu nascimento na 
terra. Senhor. . . — repetiu, procurando as palav
ras certas para se expressar mais bonito, queren
do agradecer em nome de todos o grande amor 
de Deus por ter descido do céu para salvar a terra.

Teria feito um belo discurso São João, Boca 
de Ouro, mas o Senhor de repente fez um gesto 
com a mão para parar. E com o olhar percorreu 
os presentes como se procurasse alguém. Depois 
virou a cabeça na direção do porteiro São Pedi o 
e disse:

- Pedro, não feche a porta do céu. Ainda fal
ta o anjo de Natal, que acende a chama de alegria 
celeste junto aos meus presépios. Ele está atrasa
do. Ficaram muito surpresos os santos ao ouvir 
tal estorja. Alguns até franziram a testa. Nunca 
ainda aconteceu, que alguém se atrasasse para a 
festa do céu. Agora até o próprio Deus tinha de 
esperar. Mas o Senhor não estava zangado. Pois 
ele era o rei da bondade e do amor. Isso era sabi
do de todos. Apenas não compreeendiam a razão 
tão forte que pudesse ter féito o anjo de Natal 
atrasar, e fazer esperar o próprio Deus. Inquietos, 
olhavam na direção da porta. Eis que a porta se 
abre. (continua)
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—----- E gzaminai Paruošė: Alf. D. Petraitis
Užpildyk šį lapą ir atsiųsk j „Musų Lie
tuvos" redakciją. Alf D. Petraitis
Caixa Postai 4421 ,01000 São Paulo
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Sis egzaminų lapas bus ištaisytas ir 
taip sužinosi, kiek išmokai lietuvių kal
bos praėjusių metų laike.

_ , - 1_ r --T   — - —  ■ - ,  -11—   ||- — —       —— .N,— *.

1. Pabrauk teisingą atsakymą:
Kur tu gyveni? — a) Aš gyvenu miestas, 
b) Aš gyvenu mieste, c) aš gyvenu mies
tą.
Kur dirba Jonas? — a) Jonas dirba miš
kan. b) Jonas dirba miškai, c) Jonas dir
ba miške.
Ką Vytas pirko? — a) Vytas pirko radi
jas. b) Vytas pirko radiją, c) Vytas pir
ko radijui.
Ko tau reikia? — a) Paskolink man žo
dyną. b) Paskolink man žodyno, c) Pa
skolink man žodynas.
Kur mano knyga? — a) Aš nemačiau 
knygai, b) Aš nemačiau knygą, c) Aš 
nemačiau knygos.

_______ _______________________________________ j____________________________________________________________________________________________________________________

2. Pabaigti:
Aš prašau, tu pra............. . jis...............

5. Išversti j vietos kalbą:
kava — kavinė —
valgis — valgykla —
arbata — arbatinė —
pienas — pieninė —
siūti — siuvykla —

•««MWuMMMMMCCaMWMEMHMMmMBKnBWMWWaUMMMWaSBMaMWMnanMMMmMM.

6. Pabaigti:
knyga, daug kn...................
vaikai, nedaug v.................
darbai, daug d...................
iškila, nedaug iš.................
stovykla, nedaug st. .....................

7. Išversti j vietos kalbą:
Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme. 
Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.
Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės. 
Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. 
Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina 
Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi. 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.

ji........................mes.......................
jūs......................jie................... jos

Aš esu, tu........... , jis......... ji..............
mes........................ jūs...........................
jie................... jos.....................

3. Sudaryti liepiamąją nuosaką (im
perativo) :

Eiti: eik, eikite
tylėti:
rašyti:
skaityti:
kalbėti:_________________  ________

4. Aš pažįstu Joną, bet Marytė nepažįs
ta J .........
Čia yra stalas, bet aš nematau st.........
Ar tu matei Marytę? Ne, aš nemačiau
Mar.............
Kur mano žodynas? Aš nemačiau ta
vo žod...............
Ar turi daug pinigų? Ne, aš pin.........
neturiu.

8. Užpildyti tuščias vietas:
Mano vardas........  ir pavar

dė ........................... . ... Mano tėvelio
vardas..................................................
o mano mamytės mergautinė pavardė 
..........................................Mes gyvename 
....................................mieste................
...............................gatvėje.nr.............  
Mano broliuko vardas yra 
jis gyvena kartu su mumis. Mano sesutė 
yra ištekėjusi. Ji gyvena kartu su savo 
šeima.............................. mieste.

Kas man labiausiai patinka? Man 
labai inlabai patinka..............................
Vakarais žiūriu tel.........................arba
skaitau knyg...................Mano mamytė
ruošia valgj, o tėvelis dirba...................
Aš skaitau lietuvišką laikraštį. Jis vadina
si........... ................. Mes jį gauname kas

P. S. Vardus ir pavardes galima sugalvoti.
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O agitatoriai ir čia giria naują tvarką. Girdi, Smetonos laikais tiek daug bedar- "Man gaila, kad tu turi matyti, kaip tavo mamute 
biu buvo, o dabar visi dirba. Kiekvienas yra aprūpintas. miršta". Prie jo mama ir mire 1: 45 valanda po piet.

Visi dirba, bei ne visi valgo. numykdavo sau patylomis klausantieji.

Svki agitatorius atsinešė sovietišką laikraštį, kuriame nupieštas Amerikos be
darbis vaizduojamas, kaip jis pasilenkęs šiukšlių dėžėje maisto ieškinėja.

i)i kaip kapitalistai elgiasi su darbininkais, - aiškina. Visi tylėjome, bet. 
ridami namo, kalbėjom

Matvi dar toje Amerikoje nėra taip blogai, jei šiukšlių dėžėje pasikapščius. 
galima rasti ko pavalgyti. Matyt, dar žmonės turi ko valgyti, kad dar ir išmesti 
ka išmeta Juk pas mus viskas taip švariai suvalgoma, jei ko būna, kad net žymes 
po io nebelieka

1 visa laika taip mums kalba apie užsieni. Ten darbo liaudį engia, ten blogai. 
• mi užsieniu mums susitikti neleidžia. Ana, danų žvejus sovietu patruliai jūroje 
užčiupo sako, kam musu vandenyje plaukiojate, ir atsigabeno i Klaipėda. Dviem 
Nanais 1949 n 1950 metais, po kelias savaites juos čia išlaikė. Apstatė sargybo
ms ia ju laiveli, neleidžia nė išeiti, sako, jiems, kad teritoriniai vandenys siekia 12 
lūrmyliu. o ne 3 ar 4 kaip kapitalistinis pasaulis mano. Ištardė tuos, paleidžia, 
he- mūsų žmonėms ne iš tolo negalima buvo nė ton pusėn pasižiūrėti, kur tuos 
'an is laike

Atplaukdavo laivu ir is kitur Iš Prancūzijos daugiausia atveždavo kažkokią 
>enai įau specialiai pagaminta metalo koše, kurią rusai naudojo savo karo pramo
nei Belgai syki kelis transportus arkliu atgabeno. Tada dar lietuvius iš Klaipėdos 
'mvo paėmė, kaip palydovus, vykti net iki Sibiro. Jie tenai vagonuose tuos arklius 
n sere n girde Žmoneliai dar bijojo, kad jų nepaliktu tenai, bet paskui sugražino 
vis beito

I aipgi daug laivu atplaukdavo iš sovietams priklausančiu valstybių, ypač iš 
Vokietijos Jie atveždavo įvairių mašinų, cemento. Vokiečių laivai buvo daugiau- 
mi pakrauti senais ginklais, pianinais, komodomis, stalais ir kitokiais baldais.

b kitm atvykstantiems galima išeiti i uostą, bet tenai teleidžiama lankytis tik 
am ukiame rajone, kur jie gali šio to už savo pinigus nusipirkti Tai ir viskas. Ki • 
i žmones prie iu negalėjo prisiartinti.

Kai griždavom miestan iš uosto, kitaip sakant, iš pasaulio, nes iš jūros, žmo
nes žinių pasiilgę, klausinėja mus. kas atplaukė, kas naujo. Mes gi ir patys nieko 
nežinome I lesa, matome tuos svetimus laivus, bet net negalime tuo pačiu jiems 
aisakv n kai pro šalį praplaukiantieji žvejai, draugiškai mosuoja kepurėmis.

Bus daugiau
r.v

Mudu su Maryte parskndome namo ta pati vakarą. 
Marytes vyras Algis atskrido kita dieną. Pries laidotu
ves is vakaro buvo maldos valandėlė su musu draugais, 
o i laidotuves atskrido Tėvas Zaremba, buvo mano du 
draugai amerikiečiai jėzuitai, keturi kiti kunigai. Tėve
liui buvo labai sunku. Maryte laikėsi labai stipriai ji 
ir sutvarkė visus laido tuviu dalyk us, nes mes nei že
mes kapuose neturėjome, (relių buvo tik is musu gi
miniu - mes prase me. kad žmones vietoj geliu paau
kotu lietuviškiems reikalams:

Mama norėjo būti palaidota suknelėje, kuria nešio
jo per mano kunigystes šventimus. Mes i jos rankas i- 
dejome švento Antano statulėlė, kurią buvau jai atve
žąs is Brazilijos - ji sv. Antanu laike musu seimos glo
bėju. \nt karsto uzdejome lietuvišką juostą ir uzbere- 
me žemes is Lietuvos. Palaidojome lietuviu kapinėse 
ILalerburyje. kur palaidota daug musu pažįstamu ir 
draugu. Buvo graži saulėta rudens diena.

Mes su Maryte pabuvome dar savaite namue. padu
jom I eveliui aptvarkyti namus. Po laidotuvių apie Bi 
žmonių atvažiavo i namus pabūti ir pavalgyti mo
terų draugija paruošė valgį. Kaimynai taip pat atnese 
kelis kart valgio - jau išvirto. Maryte aptvarkė mamos 
drabužius ir kitus daiktus. Mamos drabužiu daliji pa
siėmė. kitus atidavė vargšams, kuriuos pažįstame. Me
dicinos dalykus atidavėm lietuvaitėm seselem ju sene
liu prieglaudai - kede su ratais ir panašiai.

Tėvelis nori gyventi namuose, kol gali. Jo sveikata 
nebloga, Jis sako, butą lengviau, jeigu butu pavasaris, 
nes galėtu lauke būti, diena ilgesne. Tai jam is musą 
trijų bus sunkiausia. Gerai, kad Maryte is savo darbo 
gali jam paskambinti telefonu nemokamai. Dažnai 
parašysim, kaimynai užeis, pakalbės. Tėvelis turi daug 
darbo namie, nes 2 metus nieko negalėjo daryti, nei 
padažyti, nei sutvarkyti. Tures ir pasilsėti, atsigauti.

Mes su Maryte nuvažiuosime Kalėdoms, o paskui 
vėl kai galėsime.

Mama paraše toki savo gyvenimo aprašymą, kuri 
norime atspausdinti. Kai bus atspausta. Jums pasiusi
me.

4s dar niekam kitam i Sao Paulo nerašiau, tai pra
šyčiau musų pažįstamiems papasakoti.

Siunčiu labai daug linkėjimą Jums, dona Ingelika. 
Vytukui, visiems draugams ir pažįstamiems.

Jusu

Kun. Antanas Saulaitis

J Mieliems lietuviams linkiu
| LINKSMŲ SVKALEMJ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
VIKTOR PROKOPOWITSCH 

Industria de Bebidas "SPUTNIK"

Kua (.temente Ferreira,
Bairro de Limao — Sao Paulo, SP TeL 266-4680

o

M

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Kun. Juozui Šeškevičiui ir kun. Feliksui Jakubauskui
” * linki__ Maldos Apaštalavimo

Nares ir Valdyba

I Sveikiname
draugus ir pažįstamus

5 Prego — Antanas ir Genovaitė
6 z Gričkai
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4 BLJS procurando uma melhor for
ma de atingir todos os ]o jovens litua
nos. falem eles lituano ou não, resolveu 
publicar alguma coisa sobre a Lituânia 
em português. Desta forma esperamos 
estar atingindo a um número maior de 
pessoas. Vamos publicar agora sempre 
algo sobre a cultura, situação atual e 
qualquer assunto de interesse sobre a 
Lituânia.

O BAILE DO CORAL "VOLUNGĖ"

Dia 1o de Dezembro foi um dia de 
muita agitação no salão dos padres Sa- 
lezianos na Moóca.

Às 8:00 hs. da manhã chegou um gru
po muito alegre munidos de balde, vas
souras, panos e todo o material de lim
peza que se possa imaginar. Eram os 
componentes do Coral "Volungė". Vie
ram arrumar e limpar o salão para que 
à noite pudesse ocorrer um dos mais co
mentados bailes, que desde há muito 
tempo não se via na colônia lituana de 
São Paulo.

Na limpeza os jovens foram se reve
zando durante todo o dia. Às 19:00 hs. 
estava tudo pronto e todos estavam 
apreensivos para ver qual seria o resul
tado desse trabalho.

Mas não demorou muito e logo os 
convidados para o baile começaram a 
chegar. O baile aos poucos foi se ani
mando. O controle do som ficou ao en
cargo do Pauliukas (Paulo Jurgilas), e as 
fitas foram todas gravadas pelo pessoal 
do coral.

0 baile animou mesmo, quando co
meçaram as polcas. Todos juntos esta

vam dançando polca, em várias rodas, 
que logo se formaram pelo salão. As ro
das dançavam animadas e apareceram 
muitos passos novos nessa brincadeira. 
E, quando a música acabava, todos gri
tavam e pediam para que continuasse.

O baile foi um grande sucesso. Muita 
gente que não se via há muito tempo 
compareceu ao baile. Os muitos jovens 
lituanos que foram ao baile se mistura
ram aos mais velhos mostrando que na 
hora da polca todos os lituanos são igu
ais, independente da idade.

Foram convidados para este baile os 
estonianos, húngaros, poloneses e ucra- 
nianos. Não só convidados, eles vieram 
mesmo. Eles também tem muita coisa 
em comum com os lituanos. Também 
eles estão dando bailes para unir os jo
vens. Um grupinho de lituanos já parti
cipou do baile dos poloneses, e de
pois do baile ucraniano. A gente vem 
trocando idéias e assim podemos nos a- 
judar mutuamente.

O baile ocorreu sem incidentes, com

__________MŪSŲ LIETUVA 
muitos elogios, e pedidos para que não 
nos esqueçamos de convidá-los para o 
próximo.

Os últimos a sair foram os húngaros 
que não pararam de dançar desde que 
chegaram. Por eles ainda o baile podia 
durar até o dia seguinte. Mas mesmo as
sim eles sairam contentes com o baile e 
com os pepinos, que estavam "bons pra 
diabo"

No domingo à tarde a turma do balde 
e da vassoura voltou para limpar o salão.

A BLJS gostaria portanto de parabe
nizar o coral "Volungė" e agradecer aos 
padres Salezianos que colaboraram com 
os jovens nessa sua importante iniciati
va.

Sandra Saldyté

"ALMA MATER"?

Um novo periódico samizdat, Alma 
Mater, foi publicado por ocasião do e- 
vento do Dia da Independência da Litu
ânia, 16 de fevereiro, segundo o Bole
tim de Informação ELTA. (Samizdat 
significa: publicação não oficial, clandes
tina que é preparada fora dos estabele
cimentos oficiais da imprensa soviética). 
As 100 páginas batidas à máquina do Al
ma Mater contém 32 artigos separados, 
estórias, poemas e anúncios. A edição é 
trimestral. A 1a. publicação marcou o 
400° aniversário da Universidade de 
Vilnius, e frisou as tentativas soviéticas 
de russificação da Universidade, bem 
como de outras escolas lituanas de ní
vel superior. Esta tentativa, como foi 
descrito pelo Alma Mater, vem sendo 
desenvolvida através da proliferação de 
"matérias com o objetivo de inculcar 
esta ideologia (russa) que ocupa a ma
ior parte do tempo de aprendizado".

O controle russo extendeu-se mes
mo à celebração lituana do aniversário 
da Universidade. Moscou efetuou al
guns cortes drásticos na lista dos 400

Rua da Graça, 881Casa 6 — Fone 220-8819 tio m Reti m

CURSO AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO Jgg

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Caixa Postai 4421 
01000 São Paulo, SP Fone 273-0338
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convidados para as cerimônias e substi 
tuiu-os por "pessoas russas de confian 
ca". Vários memorandos foram tam 
bém submetidos a censura de Moscou 
De acordo com o ELTA, a fundição de 
uma medalha de aniversário foi inter 
rompida porque isto era "ideológica 
mente insuficiente". Este também foi 
o caso de um lenço comemorativo do 
aniversário, porque o desenhista havia 
incluído alguns nomes dos Jesuítas fun 
dadores da Universidade. Os autores do 
Alma Mater informaram que "0 amver 
sário foi violado para servir propósitos 
que não tinham nada em comum com 
a ciência, ou com o honroso nome da 
Universidade".

A 3a. edição de Alma Mater (julho, 
agosto e setembro) apareceu como um 
protesto contra o pacto de Molotov Ri 
bbentrop que "estrangulou a liberdade 
e a independência da Lituânia"

Sandra Saldyté

SKAUTAI RUOŠIASI KALĖDOMS

Praeito sekmadienio popiet), 32 skau 
tai ir skautukai susirinko pas seseles 
pranciškietes Vila Zelinoje ir rimtai atsi 
dėjo dvasiniam pasiruošimui Kalėdoms 
Jiems vadovavo p. Eugenija ir Vytautas 
Bacevičiai. Gimnazijos mokytojas, P rot 
Norberto, laikė paskaitą apie Kalėdų 
dvasią ir pravedė diskusiją, o kun S Ši 
teika kalbėjo apie Išpažintj. Dalyviai ati 
džiai klausėsi kalbėtoju, o po to, labai 
pavyzdingai ir simpatiškai, visi priėjo iš 
pažinties ir dalyvavo Mišiose už a.a. skau 
tininkės Onos Marijos Saulaitienės vėlą 

Vadovai ir jaunimas didžiai dėkoja 
seselėms už užleistas patalpas, o taikinio 
kams už pagalbą.

• Ne tik sacharoviečiai, bet ir 
dažnas rusų nacionalistas pripažįsta, 
jog tiktai imperijos atsisakymas iš
gelbėtų jų tautą morališkai, ekono
miškai ir kultūriškai (T. Venclova)

Rua Juatindiba. 28 
03124 Sao Paulo. S P
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Du Bostono Etnografinio ansamblio dalyviai Jaunimo kongreso uždaryme.
Nuotr. Lino Meilaus

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO >

Lietuvių spauda

Išeivijos lietuvių spaudos paskirtis yra 
būti pavergtos tautos laisvu balsu ir visą 
išeiviją jungiančiu elementu.

Skatinamt lietuviškos isipauidos bendra
darbius siekti tautinės vienybės, infor
muojant ir -auiklėjiant lietuviškąją visuo
menę bei vertinant idėjas ir įvykius. 
Mums rūpi, kad išeivijos spauda puoselė
tų lietuvių kalbą ir vadovautųsi spaudos 
laisvės principais, Objektyviai ir kritiškai 
svarstydama lietuvių išeivijos bei Lietu
vos reikalus.

Pripažindami 'ir vertindami lietuviškos 
spaudos reikšmę išeivių visuomenei, pa
geidaujame, kad joje būtų vengiama tai, 
kas trukdo išeivijos tikslų įgyvendinimą.
Objektyvumo, tolerancijos bei žinių apie 
Lietuvą stoka ir panašūs neigiami reiški
niai atbaido lietuvių jaunimą nuo iišeivi-

Lietuvių kalba

Daug lietuvių kilmės jaunimo nekalba 
lietu visikai, ir jam yra ypač sunku už
megzti ryšius su :kditų kraštų lietuvių kil
mės jaunimu. Dėl lietuvių kalbos nemo
kėjimo tokio jaunimo nepasiekia infor. 
manijos lietuvių kalba.

Švietimas yra vienas -būdas (šiam (trū
kumui šalinti, tačiau jis nėra pakanka
mai išvystytas. Todėl .prašome PLB Švie
timo tarybą atkreipti didesnį dėmesį į 
lietuvių kalbos mokymo priemones ir mo
kytojus. Prašome Tarybą paskelbti žinias 
apie stipendijas ar kitokią piniginę para
mą, skiriamą lietuvių kalbos studentams.

Kraštų LJS valdybos raginamos ieškoti 
naujų būdu, užmegzti ryšiams su lietuviš- 
Kai nekalbančiu lietuvių kilmės jaunimu 

i įtraukit i jlį į savo 'Veiklą. Tačiau reikia 
nepasiduoti gyvenamojo krašto kalbos

Vis gausėja tautiškai mišrios 'šeimos, ši 
ta uitos dalūs dažniai! perima tautas verty
bes ir neturėtų būti šalinama iš lietuviš
ko gyvenimo. Turime rasti vietą tautiškai 
mišrų šeimų nariams mūsų veikloje. 
Siekdami įjungti mišrias šeimas į lietu
višką gyvenimą, prašome kraštų LJS įdė
ti visas pastangas įprasminti ir palaips
niui pagyvinti šių šeimų.dalyvavimą sa
vo veikldje, atsižvelgiant į jų norus ir in
teresus. Siūloma aktyviau ieškoti tokių 
šeimų ir suteikti joms informaciją apie 
lietuvišką gyvenimą.

KULTŪRA

YRA PATS REIKŠMINGIAUSIAS

TAUTOS SUBRENDIMO ŽENKLAS

J. Eretas 

jos spaudos. Tačiau išeivių jaunimas ma. 
žaii domisi lietuvių spauda ir dėl per silp
no lietuvių kalbos mokėjimo, nenoro savo 
darbu prisidėti prie jos tobulinimo ir abe
jingumo spausdintu žodžiu.

Todėl siūlome PLJS vaidybai rūpintis 
jaunimo leidiniu, kuriame būtų -spausdi
nami straipsniai apie lietuvių jaunimo 
problemas bei interesus.

Prašome Lietuvių žurnalistų sąjungą 
per Daužvardžio fondą sudaryti sąlygas 
žumaūiisitikos studentams ir lietuviškoje 
spaudoje -besireiškiantiems jaunuoliams 
susipažinti su lietuviškų laikraščių dar
bu. Siūlome tai daryti vasaros darbo ar 
aspirantūros būdu. Atsižvelgdami į tai, 
kad tik nuo mažens :su lietuviška spauda 
susipažinęs jaunimas skaitys ir rašys lie
tuviškai, kreipiamės į PLB Švietimo ta. 
rybą, prašydami ypatingą dėmesį skirti 
vaikų periodikai ir literatūrai.

i í akai Svarbu plačiau lietu vii; kalbą! 
naudoti

Šeima
Šeima yra esminė .bendruomenės dalis. 

Tautos ateitis priklauso nuo šeimos ir 
nendruiomenės santykiavimo. Šeimoje for
muojami dvasiniai pagrindai ir kultūri
nės vertybės, kurios puoselėja bendruo
menę.

Labai didelę reikšmę turi pradinis šei
mos vystymosi laikotarpis, kuriame dide
lės pastangos yra dedamos į materialinės 
ateities užtikrinimą. Dažnai šiuo metu 
u įmes atitolsta nuo lietuviškos bendruo
meninės veiklos. Jaunų šeimų nedalyva- 

imas lietuviškoje veikloje yra ypač 
skaudus ir žalingas. Skatiname Jaunimo 
sąjungą ieškoti veiklos būdų ir formų 
jaunoms šeimomis priartinti pre lietuviš
kos veiklos, organizuojant talką auklėji
mo problemoms spręsti, organizuojant 
šeimų stovyklas ir panašiai.

Suprasdami jaunų tėvų sunkų uždavi. 
nu auklėjant gyvenamojo krašto įtiakolje, 
prašome PLJS valdybą., pasinaudojant 
jaunais lietuviais profesionalais, išteisti 
lietuviško tautinio sąmoningumo auklėji
mo vadovėlį, tinkantį dabartiniams lai- TalKltillgiausi vaidintojai buvo
kams Stovyklos talentų puikiai pavykusiam vakare.

.....
B

»*• %w*. ...
. . . • . ....

Prancūzijos lietuviškojo jauunimo atstovai, čia jie vaidina
Nuotr. Lino Meilaus
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mūsų žinios
SĄJUNGOS - V. ANASTÁCIO 

BYLOS SESIJA

buvo gruodžio 10 dieną. Kadangi iš S 
gos pusės nei jų advokatas'nei niekas 
iš valdybos nariu nedalyvavo, tai teisė
jas tik apklausinėjo anastaziečių pusės 
liudininkus ir bylos sprendimą atidėjo 
iki ateinančiu metu gegužės mėnesio.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO, rengiamo 
Vila Anastácio pakvietimus galima gau
ti taip pat Šv. Kazimiero parapijos kle
bonijoje Rua Juatindiba nr. 28 Tel. 
273-0338. Tolimesniųjų rajonų lietu
viai, norintieji dalyvauti šiame N.Metu 
sutikime.turi įsigyti pakvietimus iš anks
to arba rezervuoti vietas per tel.261 • 
8718 pas p. Petrą Žarkauską, nes rengė
jai turi iš anksto žinoti kiek žmonių da
lyvaus tame sutikime.

Jonas Tatarūnas, BLB-nės pirminin
kas, pereitos savaitės gale, lankėsi Rio 
de Janeire, Bendruomenės reikalais. Ta
rėsi su Dr Antanu Gaulia ir buvo nuvy
kęs j Barretos, kur kalbėjosi su kun. Va
liukevičių. Dar susitiko su ponia Uršule 
Gauliene, su Kazimieru Gaulia ir jo bro
liu ir su Ernestu Petraičiu. Sutvarkė lie
tuviškas knygas, kurios buvo padėtos 
Katedros salėj, atveždamas dalj jų j S. 
Pauli.

Ta proga dėkoja D r. Antanui Gaulia i 
už globą ir vėžinimą savo mašina.

TIKRA RUSIŠKA VODKA 
S. PAULYJE

Mūsų laikraščio bendradarbiui St 
Vancevičiui teko susipažinti su vienu ru 
su, pabėgusiu karo metu iš Sovietu Ru 
sijos, kuris papasakojo įdomių nuotykii 
iš savo gyvenimo. (Pasikalbėjimas buvo 
rusų kalba). Juokais paklaustas ar jis ru 
sas iš „baltųjų" ar „raudonųjų", atsakė:

- Esu iš „raudonųjų", bet „pabalęs" 
nuo 6 metų amžiaus, kada nuo pat ma
žų dienų, mačiau ir pergyvenau Sovietų 
Rusijoj komunizmo rėžimą. Dar vaiku 
būdamas mačiau, kaip puikiais ir storais 
kailiniais apsirengęs komisaras koliojo^. 
mano tėvą, kaip mažo ūkelio savininką, 
vadindamas jį ,,kulak" ir „vrag narodą". 
(liaudies priešas). Viktor Prokopowitsch 
ir jo žmona yra tikri rusai. Jis buvęs kari
ninkas. Kilus vokiečių-rūsų, ar tikriau 
tariant, Hitlerio nacių ir Stalino komu
nistų, karui, 21 metų teturjs, metė kari
ninko uniformą j šalį, persirengė papras
čiausiais kaimo bernioko apiplyšusiais 
drabužiais, slapta perėjo frontą ir atsi
dūrė jau vokiečių užimtoje srityje. Apsi
metęs puskvailiu, sugebėjo taip gudriai 
apgaudinėti vokiečius, kad per daug lai- -

MUSU LIETUVA

ko pėščiomis perėjo apie 2.400 kilomet
ru rr atsidūrė Vokietijoje. Tačiau Vokie
tijoje naciai jį suėmę ir pristatė apkasų 
kasti. Vokiečiams užėmus tą sritį, kur 
gyveno jo tėvai, jam pavyko juos atsi
kviesti į Vokietiją. Karui pasibaigus jų 
visa šeima atsidūrė prancūzų užimtoje 
Vokietijos teritorijos zonoje.

Kadangi prancūzai prievarta (kaip da
rė anglai) nevertė grįžti į Sovietų Rusiją, 
Tai Viktoras, vedęs dabartinę savo žmo-
ną emigravo į Braziliją. Į jokį kitą kraš
tą patekti nebuvo galimybės dėl jo senų 
tėvų, nuo kurių jis nenorėjo skirtis.

Brazilijoje Viktoro motina, kuri buvo 
baigusi Sovietų universitetą ir gerai mo
kėjusi keletą kalbų, ilgą laiką tarnavo vie
noje žydų šeimoje, kaip virėja, ir susitau
pė tiek pinigo, kad galėjo nupirkti nedi
delius namus Limão priemiesty S. Pau- 
lyje. Viktoras Sovietų Rusijoje buvo bai
gęs Technišką gėrimų (daugiausia vod
kos) destilėracijos Institutą, bet pradžio
je dirbo įvairiose srityse, kaip paprastas 
darbininkas. Visai šeimai bedirbant, su
sitaupė pinigų ir atidarė vodkos fabrikė
lį, gamindamas vodką pagal aukščiausią 
šios rūšies technologiją. Jo vodka, pava
dinta "SPUTNIKO" vardu nuo pat pra
džios, turėjo nepaprastai didelį pasiseki
mą, taip, kad nespėja išpildyti užsaky
mu ir greitai mano didinti savo dirbtu
vę.

Viktoras sakėsi turįs jau nemaža drau
gų ir klijentų lietuvių tarpe, tarp kurių 
yra ir salezietis kun. P. Urbaitis. Sakėsi 
labai mėgstąs lietuvius. Esąs sutikęs vie
ną kitą lietuvį, kurie netiki kad toks ne- | pedidos pelo fone.266-4680 
lemtas ir baisus yra raudonojo komuniz-

į Didžiai gerbiamą
maestro VIKTORĄ TATARŪNĄ

$ sveikiname gimtadienio proga ir linkime dar daug daug metų darbuotis lietu 
$ višku dainų ir giesmių skambėjimui.
£ J. A. ir Ed. Šepetauskai
$ ir VI. ir St. Jurgučiai
< .............

' ' ' ' ' ' ' - -

Gimtadienio proga sveikiname
mūsų maestro VIKTORĄ TATARŪNĄ

Linkime ilgiausių metų, kantrybės ir ištvermės dirbant 
mūsų tautos labui.

Liet. Kat.Bendruomenės Choras

TOCA FITAS RODAS

I

B

PAL IVANAS
SONORIZAÇÃO P/AUTOS. — FACILITAMOS PAGAMENTOS

SÃO CAETANO DO SUL - AV. GOIÁS, 3324 - FONE: 441-4766.

NR. 50 (1635) 1979.XII.20 nįaiat’am»- w 11 -- rn.
mo "rojus

"Musų Lietuvai" paremti ir savo biz 
nj truputį pagarsinti, Viktoras davė du 
skelbimu^ Vieną su pasveikinimu Kale 
dų švenčių proga, o kitą nuolatmj jo ga 
minamos vodkos propagandą. Jo firma 
vadinasi Industria de Bebidas "Sputnik 
ir randasi rua Clemente Ferreira gatvėje 
nr. 142, Bairro Limão rajone.

S. V

ACESSÓRIOS para autos
PNEUS — RADIOS AM, FM
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BIRUTĖ ir JONAS B AG DŽIUS Nau- 
liems Metams skrenda j RECI FE praleis
ti savaitę atostogų pas dukrą Ceciliją ir 
žentą Juozą Ratkevičių. Kartu skrenda 
Marija ir Albertas Magila.

Geros kelionės ir gražių atostogų.

MILENE BUITVIDAITÉ, 15 metų 
amžiaus, Algirdo ir Marijos Buitvidų 
duktė, šiais metais pabaigė Gimnaziją.

Gruodžio 20 dieną bus laikomos mi
šios 8 vai. ryto, o vėliau bus iškilmingas 
gimnazijos, Ginásio Estadual Prof.Oti- 
lio de Oliveira pažymėjimų (Certifica
dos) įteikimas Rudge Ramos rajone, 
São Bernardo do Campo mieste.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS ŽINIOS

MIŠIOS
Už a.a. Balį Valiukėną buvo atlaiky

tos gruodžio 16 d., 9 valandą (sekma-

MŪSŲ LIETUVA

SPAUDOS VAJUS
Spaudos mašinai aukojo:
JURGUTIS Vladas ir Stasė 
KAZLAUSKAS Kazys 
BALTRŪNAS Lionginas
MITRULIENÉ Celia

ML administracija aukotojams 
širdingai d koja.

1000 Cr.
1000 Cr.
500 Cr.
500 C r.

$
tá

m

^3 
M

Džiugių 
švenčių 
kupinų 
bičiuliams

Kalėdų 
ir sėkmės 

naujų metų 
ir artimiesiems

15

30-tos DIENOS MIŠIOS
30-tos dienos Mišios bus gruodžio 

(dezembro) 26 d., 20 valandą, už BAL| 
VALIUKĖNĄ, Šv. Kazimiero parapijo
je.

Mišias užprašė našlė p. Stasė ir vaikai. 
Jie maloniai kviečia gimines ir pažįsta
mus pamaldose dalyvauti, ir iš anksto 
visiems nuoširdžiai dėkoja.

nuoširdžiai linki —
Jonas ir Robertas B ratkauskai 
su šeima

LrlrlrleleleT^eWIrl^elrTTrTrFIrlrrrTrlrlrlrlrlrlrTcTrTrTrTrTrTrTria^^^

Mišias užprašė ir reiškia nuoširdžiu 
užuojautą Balio našlei p. Stasei, dukrai 
Vaniai ir velionies sūnaus bei dviejų bro
lių šeimoms - Petronėlė ir Izidorius 
Saulytis.

Linksmu Kalėdų švenčiu
turtingų ir laimingų 
naujų metų linki
ROBERTO tr IRECE VANCEVlClAI
CONSTRUTORA IRECE SZC LTDA.MŪSŲ LIGONIAI

ANELĖ RIBAČIONKIENĖ buvo ope
ruota ant širdies Hospital do Coração li
goninėj. Rua Desembargador Eliseo Gui
lherme, 123 - Paraiso.

BRONĖ DANILEVIČIENĖ, gyvenan
ti Rua Lituania, 138, Mookoje, prieš mė
nesį susilaužė koją, turėjo daryti opera
ciją ir išgulėjusi 15 dienų Hospital Santa 
Helena, dabar sveiksta dukters Elenos 
namuose, Rua llansa 129.

LWMU
KAI/ÉjDV ir džiugių 

NAUJŲ MĘMJ 
giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki Petronėlė Vosylienė 

Campinas, SP.

h

JONAS BAGDZIUS &

ŠŪNELMA - INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Kūdikis-ant Tavo kelių Šypsos ... 
Pirmutinis Šypsnys, o Marija, Tau. 
Švelniai Tavo rankos Jėzų vysto, 
Glaudžia Jį tvartelyje Saitam.

•

ÍS

Rua Capitão Fonseca Rosa, 39 Ap. 112 Tel. 246-7483 
Gr. Julieta, São Paulojâ y t v y v

laimingų bei
sėkmingų

klientams, giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki —

iru | LINKSMŲ ’^mos KALĖDŲ
Jis — kaip žemės kūdikis — mažytis, 
Be Tavęs — silpnutis, kaip ir mes.. 
Dievo rankos — kūdikio rankytės ... 
Kas supras Šių paslapčių gelmes?

Meilės Dievas paslėpė Dievystę 
Po žmogaus pavidalu menku ... 
AS gi — apgailėtiną menkystę 
išdidumo rūbais vis velku.

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
1
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Halina Mošinskienė

AR TAI NAUDINGA?

L. Sąjungos — Aliança bazaras suruoš
tas š.m. gruodžio m. 1-2 d.d. turėjo pa
sisekimo, nors suinteresuotu skaičius bu
vo kuklus. Geriausi ir gražiausi daiktai 
buvo visi išpirkti, ir dėka moterų sekci
jos ponių žvalumo bei lipšnumo, buvo 
tikrai sunku išeiti nieko nenusipirkus.

Kadangi daiktai visi buvo suaukoti, 
tai viskas ėjo j pelną. Vyrai smaginosi 
užkandžiais ir alučiu — daug alaus buvo 
išgerta.1 — o nuotaika buvo jauki ypač 
susitikus su seniai matytais pažįstamais.

Gaila tik, kad nesimatė musų visuo
menės pažibų, nei jų šeimų.

Pasiteisinimas? — “Savaitgalis, visi iš
važiuoja j gamtą...“ Deja, toks tapo mu
myse pasisavintas miesčioniškas papro
tys, kiekvieną savaitgalį užrakinus na
mus, dumti lauk.

Metuose yra 52 savaitgaliai. Nejaugi 
taip sunku atsisakyti bent 4 savaitgalių 
ir padaryti mažytę auką labdarai? - 
Juk tie kurie ruošia bazarus ar kitas pra
mogas atsisako ne vien savaitgalių, bet 
daug darbo įdeda šiokiadieniais. Vien 
parodyti dėmesį, įvertinant tų “pilkų bi
telių“ darbą yra didelis paskatinimas.

Ne, mes vis norime neatsilikti nuo 
miesto masės įpročių. Ar tai naudinga?

Kiekvienas savyje turi atsakymą,tik 
gal būt neišdrįs pasisakyti. Vieno gaila, 
kad lietuvių visuomenė tuo pačiu ne į 
vieningumą jungiasi, o sklaidosi, kaip 
benamiai paukščiai svetimoj padangėj.

LOJAS ET1CA ROUPAS LTDA. fir
mos savininkai yra dideli lietuvių drau
gai. Tai p.p. Emilio Romano ir jo sūnus 
Dr. Alcides Romano. Jie parėmė “Mū
sų Lietuvą“ dviem dideliais skelbimais 
(po vieną puslapį kiekvienas).

Jie taip pat parėmė prieš kelis metus 
St. Vancevičiaus išverstą j portugalų kal
bą A.A. žurnalisto Kazimiero Čibiro 
Casimiro Verax parašytą knygelę “Ll- 
TUANIAQUE FO1 E QUE Ė“.

«Xê)*»(5V <Xê)**SK’ <Xê>M<5K> «XeJMCSK,

| ATOSTOGOS f 

| LITUANIKOJ Į 

2 Maloniai galite praleisti atosto- ? 
I gas ar savaitgalį Atibajoje-Lituani-| 
1 koje. ?
| Prieš važiuodami kur nors j Ho-1 
Í tel Fazendą, palyginkite mūsų kai-ę 
( nas. į
I Informacijos ir rezervos: I
| D. Angelika, Tel. 251.31.35 arba į
I Dėdė Juozas, Tel. 63-59-75. |

‘xswer» «*©*»>*» «xswez» «xsmsx»

MŪSŲ LIETUVA

Jų firma turi nuosavą vyriškų rūbų 
fabriką. Taip pat ir keturias vyriškų rū
bų krautuves. Jų krautuvių klijentų tar
pe yra nemažas skaičius lietuvių.

Tai gražus pavyzdys mūsų industria- 
lams lietuviams. Yra malonu 'M.L.“ 
gauti paramą skelbimais ar kitu būdu 
iš svetimtaučių, bet yra dar maloniau 
gauti paramą skelbimais ar kitais būdais 
iš mūsų tautiečių, kurie skaito ir supran
ta kas apie juos ar jų firmas, profesijas 
ar komercines įstaigas (pav. krautuves, 
barus ir kt.) parašyta.

Stasys Vancevičius

ŽINUTĖ IS RIO:

Visa R io de Janeiro lietuvių kolonija 
džiaugiasi, kad sunki širdies operacija, 
kuri buvo padaryta visų mylimam ir 
gerbiamam p. Jonui Žaidžiui, gerai pasi
sekė, ir jisai gražiai sveiksta. Jam buvo 
padaryta “by-pass“ operacija, t.y. gysla 
iš kojos buvo panaudota kaipo krauja
gyslė, kuri aprūpintų širdį deguoniu. 
Dėkingumo Mišios bus atlaikytos Šv. 
Kalėdų proga.

Visa Rio lietuvių kolonija per mane 
sveikina brolius ir seseris lietuvius São 
Pauly Kalėdų ir Naujųjų Metų proga ir 
tikisi, kad 1980 metais ryšiai tarp, šių 
dviejų Brazilijos lietuvių kolonijų su
stiprės, jų pačių ir Tėvynės Lietuvos 
naudai.

NR. 50 (1635) 1979.XII.20

Í Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro- į' 
£ ga Pasaulio Lietuvių Bendruome- į 
g nes valdyba sveikina visus geros va- į 
š lios lietuvius plačiame pasaulyje ir S 
| jungiasi su jais savo mintimis ir Í 
§ troškimais. É

Praėjusiais metais džiaugėmės mūsų 
išeivijos jaunimo tautinio sąmoningumo 
gražia demonstracija: IV-tuoju Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresu. Visuose pa 
šaulio kontinentuose iškilmingai mine 
jome Lietuvos mokslo ir kultūros žicii 
nio, Vilniaus Universiteto, grabingą 400 
metų sukaktį. 1980-tuosius metus pažy 
mesime dar vienu mūsų tautinio gyvas 
tingumo ženklu: Vl-tąja Tautinių Šokių 
Švente Chicagoje.

Tačiau didžiausią dėmesį ir ateinan 
čiais metais kreipkime į Lietuvą: nors 
pavergtą ir rusinamą, bet gyvą ir kovo 
jančią už teisėtą mūsų tautos laisvę, ti 
kėjimą ir žmogaus teises. Kovojanti tau 
ta laukia iš mūsų nenuilstamų pastangų 
siekiant visų bendro tikslo: Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Valdyba
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MŪSŲ ŽINIOS
PO lakos METŲ DARBO 
PIRMOSIOS ATOSTOGOS • • •

Po 18-kos laimingo šeimyninio sugy
venimo ir nelengvo siuvyklos vedimo, 
Antanas ir Genė Girčkai, suplanavo pir
mąsias savo atostogas.

Kūmų Adamavicių — Kunickų globo
jami — joe lankėsi JAV-bėse ir Kanado
je.

Ypatinga Anastazijos ir kitų talka,jie, 
j trumpą laiką, įstengė plačiai pavažinė
ti - nuo New Yorko iki Chicagos, o iš 
ten — į Wisconsin© ir Michigano valsti
jas. Jie dakeliavo — per Detroitą, Fordo 
miestą — iki Kaaados Toronto ir garsių
jų Niagaros krioklių. Kai kur jie sutiko 
gyvenusiųjų Brazilijoje. Atsimena ne 
tiek rugiapiūtę kiek "obuoliavimą" Mi
chigano ežero pakrantėse.
SUSITIKIMAS SU POPIEŽIUMI

CHICAGOJE

Nekalbant apie kokios ten Anglijos 
princesės ar Fidel Castro barzdos, tuo 
laiku pasimaišiusios Chicagoje, Antanas 
ir Genė jaučiasi neapsakomai laimingi, 
galėję iš gana arti matyti ir girdėti Joną 
Paulių II, kartu su kitais tūkstančiais lie
tuvių.

Jie džiaugiasi galėję net užregistruoti 
Popiežiaus lietuvišką sveikinimą Chica
gos apylinkių lietuviams.

Jie ypač atmena atvejį, kai per Popie
žiaus mišias, milžiniškai katalikų miniai 
nebeužtekus komunikantų, dalyvavusie
ji pasiryžo dažniau ir pamaldžiau eiti 
prie Komunijos savitose parapijų bažny
čiose. Sakoma, kad, po Popiežiaus atsi
lankymo aiškiai pakilo Chicagiečių pa
maldumas ir religinė praktika. (Reikia 
tikėtis, kad ateinančiais metais, tas pats 
atsitiks ir su Brazilijos katalikais, ypač 
lietuviais, nes Popiežius ypatingai gerbi? 
ir myli lietuvius).

Dar kiti neužmurštini Antano ir Ge
nutės įspūdžiai Chicagos — tai kai kurių 
gatvių lietuviškumas. Ten girdisi tik lie
tuviškai kalbant, užrašai — lietuviški, 
bažnyčios, mokyjdos, įstaigos skirtos 
vien tik lietuviams. Lietuviški koncertai, 
operos, vaidinimai, parengimai — ėjo vie
nas po kito — ar net keleri tą pačią die- 

Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių ap
lankyme, Antanas ir Genutė gavo neiš
dildomą įspūdį, kaip lietuviai moka ir 
po mirties neišsiskirti. Stebėtini minu
siems paminklai, daugumoj lietuviškais 
motyvais atžymėti.

Tikrai linkėtina, kad ir kiti Brazilijos 
lietuviai, ne tik galėtų aplankyti JAV- 
bių ir Kanados gyvąsias lietuviškumo 
tvirtoves, ir taip dar labiau pamilti savi
tą kalbą, papročius ir tradicijas.

—KPU—

& & & & & iįr- '£?■ & & 3įr- &

Linksmu Kalãdq Švenčlų-
Laiminnu Nauju Metui
GIMINĖMS, DRAUGAMS ir KLIENTAMS

FÁBRICA DE GUARDACHUVAS

• VICENTE VITOR BANYS LTDA.
RUA COELHO BARRADAS", 104 - Fone: 274-0677 - São Paulo - Vila Prudente Ã

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ

Sr

n

INDUSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA 
Lietuvių. Elektros Laidų Bendrovė

§v. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga

sveikina visus savo klientas lietuvius ir brazilus.

JOSÉ MANOEL A. CAOGA (LITO)

G»

RUA DNIEPER, 310

Dra.HELGA HERING
PRIIMA NUO 8 iki I2 vai. ir nuo I4 iki I8 vai.

AV. EULINA, 99 — Vila Sta. MARIA Sj

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
-----------------------------------------------ADVOGADOS —-----------------------------------------

Inventário, Despejo, Desquta, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. - Conj. 9 * Fone: 37-8958
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VISIEMS PARAPIJIEČIAMS IR VISIEMS
GEROS VALIOS LIETUVIAMS 

DŽIUGIU KALĖDŲ

NR. 50(1635) 1979.XII.20

IŠKILMINGAS NAUJŲ METŲ

SUTIKIMAS
Bus VILA AN AST AC 10 Dr. J. BASANAVIČIAUS 

VARDO MOKYKLOS SALĖJE
RUA CAMACAN. 625

ŠIO MĖNESIO 31 DIENA 
PRADŽIA 9 VALANDĄ VAKARO

F

KVIEČIAME VISUS NARIUS IR 
PRIJAUČIANČIUS BEI DRAUGUS TAUTIEČIUS

SKAITLINGAI DALYVAUTI
Pakvietimus bus galima gauti prie įėjimo t sal^ 

RENGIA VILA ANASTACIO*** liet Mokyklos Butelis /

IR ■ ■.W

GAUSIOS DIEVIŠKOJO

VAIKELIO PALAIMOS.
Šv. Juozapo Parapijos Kunigai: 

Prel. P. Ragažinskas 
Kun. F. Jokubauskas 

ir kun J. Šeškevičius

s 
s 
S3 
;5 Sveikiname

gimtadienio proga 
(24.XII)

MARIJĄ SKARUPSKIENĘ 
ir linkime daug džiaugsmo, geros 
sveikatos ir gausios Dievo palaimos,

Vyras Kazimieras, 
. Dukterys Jolanda ir Ivonė

S’

K?

i3 
□ 
ū

sss s £5

S 
S? 
S 
S3

Musų ilgameti pirmininką ir lietuviškos 
veiklos veteraną

PETRĄ ŽARKAUSKĄ

jo gimtadienio bei Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga sveikina ir linki geriausios 
sveikatos ir laimės.

Dr. J. Basanavičiaus vardo V. Anas
tácio lietuvių mokyklos būrelis

h?

S3
S
S3
£3
S3
S3
S3
S3
S3
£3 v

£ 
S3 
i 
F 
£ 
K=

SVEIKINAME
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metu proga

visus Brazilijos krašte gyvenančius lietuvius, o ypatingai tuos, 
kurie dirba musų Tėvynės labui.

Linkime visiems geros sveikatos, darnaus tarpusavio sugyve
nimo ir vis atsiminti, kad:

“Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais turime ir but... ”

Brazilijos Liet. Bendruomenės 
Valdyba

Linki

Dr. JONAS RIMŠA

INDUSTRIA CERÂMICA IMBITUBAS.A.

Av. Dr. João Rimša, 1023 - IMBITUBA 
Estado de Santa Catarina - Brasil

S

S

Ü

u
i

□

□

Musų mylimąją anūkę 
LUCIANĄ VANCEVIČIŪTĘ

4-ių metelių gimtadienio, Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga, nuoširdžiai svei
kina ir linki daug sveikatos ir visoke
riopos laimės, seneliai
LYDIA ir STASYS VANCEVIČIAI

PARABÉNS, LUCIANA.

□

□

□

U. BUTRIMAVICiUS
LINKI
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eztomel fflo eztomel zul
empresas que entendem de embalagens

Caixas de Papelão Ondulado - EMBACOLOR
Caixas de Papelão Microondulado - MYCROPACK

Caixas de Papelão Microondulado - ECONOPACK

IMPRESSÃO OFF-SET
Empresa pioneira na América do Sul

Proprietários - Savininkai

ESTANISLAU MELIUNAS 
ESTANISLAU MELIUNAS JUNIOR 

MILDA MIKALKÈNAS

S.P. Rua Or Mow®. Kaban,70 -CEP01139- Telex (011) 30894 EETl BR «Tel: 826-15Í1 WBten MELIUNAS -SIPaulo 
R.J, Rua Buenos Aires, 2 - cj. 401 - CEP 20.070-Teis.: 252-7702 e 221-6729 - Rio de Janeiro

RS. Rua Ramiro Barcelos, 1.172-Lj. 118-CEP90.000-Telex (051) 1430ESLRBR-Tel: 25-4572-Porto Alegre •
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PRANEŠIMAI

BERNELIU MISI OS
V. Zelinoje bus 22 vai., o ne kaip 
buvo.skelbta 24 vai. Tuo metu bus 
mišios braziliškai.

Šv. Kazimiero parapijoj mi
šios bus taip pat 22 vai.

KALĖDŲ DIENA.
V. Zelinoj lietuviškos mišios kaip 
paprastai bus 11 vai.

Šv. Kazimiero parapijoj bus 
8 vai. ryto.

MŪSŲ LIETUVOS

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio Kalėdinio ML numerio’———-— (
GARBĖS LEIDĖJAI

IEVA IR VINCAS KUTKAI
ALDONA MEDZIUKEVlClŪTĖ IR ONA JUZÉNIENÉ

Ieva ir Vincas Kutkai, baigdami jubiliejinius 50-uosius vedy
binio gyvenimo metus, dėkoja Dievui, abiem lietuviškom Para
pijom, organizacijom, šeimom ir bičiuliams; Aldona ir Cha jun
giasi su jais. ML Redakcija ir Administracija dėkoja ir linki , 
džiugių Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų. <

Aliança Lituana Brasileira
de Beneficência e fissistência Social

convida os prezados associados e amigos para o

Bendradarbiams 
Talkininkams 
Rėmėjams 
SkaitytojamsXÍL

a bei visiems geros valios žmonėms

rsvKMDU i

'MEW
S linki

ML. Redakcija 
ir Administracija

a realizar-se 31-12-78 - às 21 horas
RESERVAS DE MESA

PELOS TELEFONES: 93-5470; 274-5116; 92.3309

Rua Liliiania. 67 - Muúca

aMossuiiKiivtVILA ZELINOJE -SESELIŲ SALĖJE >BI B■
Rengia ®

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖ

Šalti^ Uzkandzk^ Stalas ir Karsta kalakutu vakarienė 
PRADŽIA 21 VAL. - PRAŠOME NESIVĖLINTI

PAKVIETIMAI PAS: p.p. Tatarūnus Tel.273-5799 
p. Šimoni Z634-938Z, p. Butrimavičių /274-1597Z, p. V. Vo- 

/ sylių Z273-5740Z, p. V. Banj Z274-0677Z, arbaZ274-1886Z. 
® Pas Joną Laurinavičių /bare/, Šv. Kazimiero klebonijoj/273- 
ą 0338/, ir Vila Zelinoj /635-975A

i Pakvietimus prašome.įsigyti iš anksto.

*1980
GROS

RENASCENÇA
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