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LINKSMŲ _ KALĖDŲ
Mieli Broliai, Sesės Lietuviai,

Jaučiu didelį džiaugsmu, sveikinda
mas Jus Kristaus Gimimo ir Naujųjų Me
rų proga. Tas džiaugsmas yra nuoširdus, 
les jis kyla iŠ dėkingumo už Jūsų rodo
mu prielankumu ir pritarimą pastoraci
niams užmojams. Tai yra tikrai didi pa
guoda ir padrąsinimas naujose mano pa- 
eigose.

Dėkodamas už Jūsų nuoširdumąiir vi- 
okeriopą pagalbu kviečiu ir toliau vie- 
íingai žygiuoti Visagalio mums nuties- 
ais keliais. Tegul mums visiems būna 

Kristaus Gimimo šventė, naujų įkvėpimų 
’r gausių malonių versmė, o 1986-ji me- 
"ai — Dievo suteikta proga svarbiems g* 
venimo uždaviniams atlikti.

Kaip jau žinote, ateinantieji metai 
yra visiems mums labai reikšmingi — jie 
artins mus prie musu tautos pagrindinio 
Krikšto 600 metų jubiliejaus. Tai yra 
lyg slenkstis, per kurį mūsų tauta peržen 
gė į naują istorinį periodą, labai reikšmin 
gą ir lemtingą. Dvasiniu bei kultūriniu 
atžvilgiu tai buvo pats svarbiausias persi-- 
mainymas pasukęs mūsų tautą naua link
me, įjungdamas j Vakaru kultūros krikš
čioniškųjų tautų šeimą. Tas persimainym 
mas nebuvo lengvas, nes krikščioninimo 
metodai buvo netinkami ir net priešingi 
pačiai krikščionybės dvasiai. Reikėjo
kad musu valdovai-kunigaikščiai net tri
mis atvejais krikšytų tautą, įbaugintą 
šimtmetiniu karu, kol pamažu ji pilnai 
atsivėrė Kristui. Tuo pačiu ji atsivėrė ir 
vakarų kultūros tautoms. Laikui plau
kiant užgimė lietuviška knyga, renesansi
nis menas užtvindė Vilnių, iki tol neregė
to originalumo kryžiais bei koplytėlė
mis pasipuošė visa Lietuvos žemė. Visa 
tautos dvasinė sąranga tapo krikščionis" 
ka, gyvai atsispindinti visoje kūryboje. 
Sunaikinti krikščionybę reikštu sužaloti 
lietuviu tautą. Tai suvokia ir ji pati, to
dėl taip rimtai ruošiasi krikšto jubiliejui. 
Tėvynėje vyskupai be vyskupijų valdyto
jai sausio pradžioje išleido tikintiesiems 
raštą, vaizdžiai iškeliantį krikščionybės 
reikšmę tautai ir kviečiantį apsikrikštiji- 
mo įvykį prasmingai išgyventi. Jie paren
gė labai įdomu planą, vedantį į tą jubilie
jinę iškilmę, šiuos metus jie pavadino 
“gerosios Naujienos" metais, kviesdami 
gilintis į mūsų kultūros istoriją, kad su
prastume, ką mums suteikė krikščiony-' 
bė. 1986-sius metus jie pavadino “sąmo
ningo tikėjimo“ metais. Tuo jie kviečia 
tikinčiuosius labiau gilintis j tikėjimo tie:

(nukelta j sekantį psl.)

São Paulo — Sanpaulo lietuviu kolonijai . 
išaušo senai laukta diena. Pagal paskelbtą 
planą, Muziejaus ir Archyvo Komisija pra
nešė ir kvietė visus lietuvius į iškilmingą 
Laisvės Paminklo atidarymą 1985 metu 
gruodžio mėnesio 14 dieną, 13 valandą, 
Lietuvos Respublikos''aikštėje, Vila Že-» 
liną, São Paulo mieste.

Bronzinė statula buvo įkelta j 6m. o- 
beliską tiktai vieną dieną anksčiau. Inž.’ 
Jono Silicko darbų grupė jau gruodžio 
mėn.12 dieną paruošė reikalingas struk
tūras, kėlimu ir tvirtinimo' įrankius. 
Gruodžio 13 dieną, 9 vai. stovyla buvo 
atvežta iš bronzes liejyklos ir per keletą 
valandų iškelta ir pritvirtinta savo galu—

• tinėj vietoj ant obelisko. Daug žmonių 
stebėjo visus darbus. Maždaug 10 darbi
ninku ir dažytoju skubiai atliko pamink 
lo, aikštės, vėliavų stiebų ir suolu valymo 
ir dažymu darbus. Viskas buvo baigta 
numatytu laiku.

Šeštadienį, gruodžio 14 dieną, 13 vai. 
V. Zelinos šv. Juozapo lietuvių imigran-

PIEMENĖLIAI PAGERBIA KŪDIKĖLĮ JĖZŲ (Ghirlandaio)

LAISVĖS PMIKLO IOTWMÃS ATIDARYMAS
tų pastatytoje bažnyčioje susirinko São
Paulo lietuviai j iškilmingas Laisvės Pa
minklo atidengimo Mišias, kurios buvo 
atlaikytos prelato Pijaus Ragažinsko. 
Kartu koncelebravo kolonijos lietuviai 
kunigai Pranas Gavėnas, Petras Rukšys 
ir Vytautas Kavolis. Bendruomenės cho
ras, vadovaujamas Viktoro Tatarūno, 
akompanuojant maestrui J.Girdauskui, 
išpildė lietuviškas giesmes.Tautinių šo
kių ir dainų būrelių nariai, lietuvių 
skautai dalyvavo apsivilkę tautiniais rū- 
baisiir uniformom.

Pasibaigus Mišium, visi dalyviai, iš
kilmingoje eisenoje .nuėjo į Lietuvos 
Respublikos aikštę. Eiseną vedė mūsų 
jaunimas pasipuošęs tautiniais rūbais, 
iškėlęs Brazilijos vėliavą ir Lietuvos 
trispalvę.

Visa publika susibūrė aplink aikštę 
ir obeliską laukdami atvykstant São 
Paulo miesto burmistro ir kitų svečių. 
Valstybės Karinės Policijos orkestras 
ir vyrų choras pajvairino laukimą su mu
zika ir dainomis. Po trumpo laukimo
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S. Paulo miesto burmistru dr. Mario k>- 
vas iškelti Brazilijos vėliavą, pulk. Ai - 
bertą šiaudžionj iškelti S. Paulo vals :y- 
bės vėliavą, ir Aleksandrą Bumbi) Lie tu 
vos vėliavą. Karo orkestrui išpildant 
Brazilijos himną, kyla pamažu i Braz Ii- 
jos padangę trys vėliavos pagerbdarr os 
pirmą kartą Laisvės Paminklą pastar tą 
lietuviu imigrantu Pietų Kryžiaus žei iė 
je, Pietų Amerikos kontinente.

Po vėliavų pakėlimo, H. Lošinska 
perskaitė sveikinimo telegramą gaut< iš 
Brazilijos Respublikos prezidento d 
José Sarney:

Aldona Valavičius

Mieli broliai ir sesės lietuviai... LAISVĖS PAMINKLO IŠKILMINGAS
sas ir Evangelijos šviesoje žvelgti j savo 
gyvenimą bei visus pasaulio įvykius. 
1987-sius metus Lietuvos vyskupai pava
dino "gyvos krikščioniškos dvasios" me
tais, visus skatindami žiūrėti j krikščio
nybę ne kaip j sausą teoriją, bet kaip j 
palaimią šviesą.

Lietuvos vyskupu nurodytos garrės j 
jubiliejinius krikšto metus, aišku, tinka 
ir mums, išeivijos lietuviams, nes ir čia 
reikia sąmoningesnio tikėjimo, gilesnio 
žvilgsnio j tautos kultūros istoriją, penes
nio atsivėrimo Evangelijos šviesai. Tačiau 
be suminėtu pirminiu uždaviniu, mes 
krikšto jubiliejaus atžvilgiu turime ir kitu 
įsipareigojimu, kuriu negali atlikti musu 
broliai tėvynėje. Svarbiausias ju — Lietu
vos, kaip dėl Kristaus kenčiančios šalies, 
išgarsinimas pasaulyje, kuris palyginti dar 
mažai težino apie musu vargus. Čia įeina 
įvairios iškilmės, kelionės, spausdiniai ir 
1.1. Savaime suprantama, juos vykdant 
bus reikalingas Jūsų duosnumas.

Apskritai, Lietuvos krikšto jubiliejaus 
atžvilgiu aplinkybės yra gan palankios. 
Sv. Tėvas pats skatina tinkamai paminėti 
šj didį įvykį. Atskiru kraštu vyskupai bei 
kardinolai taip pat yra mums labai palan
kūs. Reikia, kad ir mes patys užsidegtum^ 
nauja ugnim — karštesne meile krikščio
nybei. To ir, linkiu visiems Kalėdų ir 
Naujųjų Metu proga. ,

Vyskupas Paulius A.Baltakis, O.F.M.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

ATIDARYMAS
atvyko miesto burmistras dr. Mario 
Covas ir tuoj prasidėjo atidarymo pro
grama, kurią pravedė rašytojas Henri
kas Lošinskas Alves.

H. Lošinskas padėkojo visiems už at
vykimą ir pranešė, kad iškilmėse daly
vauja S. Paulo miesto burmistras dr.Ma
rio Covas, S. Paulo Aviacijos Bazės Ko- 
mandantas pulk. Albertas Siaudžionis, 
konsule Elisa Sigaia, miesto atstovas 
Anercides Valente, pulk. Sergio Barce
llos, pulk. J. Vargas, Lenku kolonijos 
atstovas V. Jezjersky, Ukrainiečiu ko
lonijos atstovas Bohdan Bilinsky, V. Pru
dente laikraščio direktorius Hiron Tes- 
sari, PUC universiteto profesorius John 
R. Schmitz, S. Paulo* laikraščiu ir tele
vizijos žurnalistai bei reporteriai. Daly
vauja visu lietuviu organizacijų pirmi 
ninkai ir valdybos:,Lietuviu Sąjungos 
Brazilijoj pirmininkas Aleksandras Bu- 
mblis, Brazilijos Lietuviu Bendruome
nės pirmininkas Jonas Tatarūnas, šv. 
Juozapo L. K. Bendruomenės vice-pirm. 
Vytas Tumas, Moterų Draugijos pirm. 
Danutė Siiickaitė Jones, Skautu vado
vė Eugenija Bacevičienė, Brazilijos Lie
tuviu Jaunimo Sąjungos pirm. Flavijus

' Bacevičius, Volungės Choro vadovė 
Lucija Banytė, Nemuno Ansamblio va
dovė Silvia Bendoraitytė Machado, Rū
re lės tautiniu šokiu grupės nariai ir va
dovai.

Po pranešimo H. Lošinskas perdavė 
mikrofoną Aldonai Valavičienei, kuri va
dovaudama Muziejaus ir Archyvo Komi
sijai organizavo ir pravedė paminklo pa-

’ statymą. Aldona Valavičienė pakvietė
V- £?• '£?■ '£?■ & k
Linksmu Kalėdų Švenčiu- |

Laiminau Nauju Metu' s
. GIMINĖMS, DRAUGAMS ir KLIENTAMS įį
FÁBRICA DE GUARDACHUVAS Įjį

• VICENTE VITOR BANYS &

£ RUA COELHO BARRADAS', 104 - Fone: 274-0677 - São Paulo - Vila Prudente

Lietuviu Muziejaus ir Archyvo pir m 
ninkei,

Jo Eksetencija Respublikos Pre 
dentas man pavedė padėkoti už paK le- 
timą j Laisvės Paminklo atidengimą. 
zidentas apgailestauja, bet negali dal 
vauti, Jo pavestas siunčiu Jums sveil* m 
mus ir linkėjimus šių iškilmių proga. 
Su pagarba Ambasadorius Alves de 

Souzà, Respublikos Prezidento Cerino 
nialo Šefas.

Po telegramos skaitymo Komisijo v< 
ce-pirmininkas Jonas Valavičius pas; kė 
atidarymu kalbą:
' "Šiandieną Lietuviu Kolonijos Muzie
jaus ir Archyvo Komisija įteikia S. Pau
lo miestui Laisvės Paminklą pagerbda
ma laisvą ir nepriklausomą Brazilijos 
žemę ir valstybę, kuri prieš šešis dešimt
mečius priėmė keliasdešimt tūkstančiu 
lietuviu imigrantu.ir tapo juju antroji 
tėvynė.

Prie paminklo statybos prisidėjo visi 
lietuviai ir.lietuviu organizacijos. Pri ? 
aikštės reformos prisidėjos Lietuviu Są
junga ir apylinkės gyventojai vadovau
jami Rebato Mendo.

Paminklo statybos idealLatoridi 10 
tėjo palikti ateinančioms kartoms lietu 
vių imigracijos ženklą įamžintą į bronzę 
ir granitą šitame mieste, kur koncentra 
vosi didžioji dalis lietuviu imigrantu.

Dėkojame už paramą ir padrąsinimą 
S. Paulo miesto burmistrui dr. Mario 
Covas ir šios apylinkės administratoriui 
dr. Walter Makassian, kurie visais būdais 
parėmė projekto jvygdymą.

Šiandien, atiduodama Laisvės Pamin
klą V. Zelinos gyventojams ir S. Paulo 
miestui, Lietuviu Kolonija dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo aukomis ir darbu 
prie musu bendro tikslo atsiekimo.

Iškėlėme šitame mieste Laisvės Statu 
lą, kopiją paminklo, kuris buvo pastaty 
tas 1928 metais musu laikinoje sostinėje 
Kaune.. Mes tuo pagerbėme laisvę, kuri

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696
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',’zistuoja pilnumoje šitame krašte. Pa- stytis ir taip negalėjo būti aikštėje, po 
..rbdami šią iaisvę, mes taip pat linkime, oficialios dalies, meninės programos ir 
jd pati svarbiausia žmogaus teisė — Lai-pasižmonėjimo ir pasigrožėjimo gražiai 

>.ė visada žydėtų, būtų išlaikyta ir už— 
> Krinta mūsų laisvame krašte Brazilijoje.

Deja, Lietuvoje Laisvės Paminklas mū- 
-u Tėvynės okupanto buvo nugriautas. 
Mes jj atstatėme laisvoje šalyje Brazilijoj. 

=s ant visados liūdys ir primins laisvojo 
asaulio lietuviams ir jų vaikams, kad 
ūsų Tėvynė, kaip ir visos mažiausios 

asauiio tautos,turi teisę j laisvę ir nepri-
AJSomybę. Mūsų pareiga tęsti šią kovą 

' su Brazilijos pagalba ir kitu laisvųjų pa- nijos projekto išpildymu per numatytą 
-aulio tautų, išvysime ateityje Tėvynę 
.ietuvą laisvą ir nepriklausomą/'

Po atidarymo kalbos tarė žodi Bend- 
jomenės pirm. Jonas Tatarūnas apibrė- 
’damas lietuvių imigracijos j Braziliją 
aktus, kolonijos progresavimą, pamin
klo reikšmę ir mūsų pasiryžimą kovoti 
tėl lietuvių tautos teisių.

Antroje dalyje girdėjome apylinkės 
idministratoriaus dr. Walter Makassian 
žodj ir padėkos prakalbą, kurią pasakė 
3 Paulo miesto burmistras dr. Mario Co
zas. Burmistras džiaugėsi lietuvių tauti- 
iu ir kultūriniu susipratimu<aukštai 

,/ertindamas kolonijos pastangas pasta- 
/ti aukštos meninės vertės kultūrinį 
.aminklą kuris liūdys apie lietuvių imi
graciją. ir lietuvių prisidėjimą prie šio mie- už žemiausią kainą,Jo darbas paaukotas 
Mo ir krašto augimo ir išsivystymo viso- " ....
;e srityse. Padėkojo visai kolonijai už pa
statymą laisvės simbolio šitame 15 mili- 
,onu gyventojų mieste, kuriame, nežiū- 
'int visų augimo problemų, gražiai sugy
vena brazilai ir imigrantai atvykę iš viso 
pasaulin kraštų pastatė vieną iš didžiau 
>ių miestų visame pasaulyje.Baigdamas 
dr. Mario Covas išreiškė savo įsitikinimą 
kad lietuvių laisvės troškimo idealas yra 
.ertas visų pagarbos, ir kad laisvė nušvis 
sėtuvių tautai Tėvynėje Lietuvoje.

Sekant iškilmių programą, H. Lošins 
Kas pakvietė miesto burmistrą ir Aldoną 
Valavičienę atrišti paminklo juostą. Pu
blikai plojant paminklas buvo oficialiai 
atidarytas ir perduotas S. fauio miestui.

Baigiant iškilmes, Muziejaus ir Archy
vo Komisijos oirmminkė tarė trumpą ir 
įspūdingą žodj padėkodama dr. Mario 
Covas už paramą ir leidimą statyti šį paee 
minklą ir karštai padėkojo visiems lietu
viams ir dalyviams už aukas, darbą ir pri
sidėjimą paminklo; statymo metu.

Deja, dėl prasidedančio tropikalinio 
ietaus, visa publika turėjo greičiau skir-

išpuošta aikšte, kurią praturtino ant vk 
sados lietuvių imigrantu Laisvės Pamink' 
las. Dabar lietuvių kolonija turės gražią 
vietąppaminėti savo svarbius įvykius ir 
tautines šventes.

Po iškilmių Jonas ir Vera Tatarūnai 
pakvietė j savo namus svečius ir šventės 
dalyvius, kur, pagal lietuyiškąs tradicijas 
visi buvomaloniai pavaišinti ir turėjo 
progos pasikalbėti beipasidžiaugti kolo- 

laiką <
Kad atidarymas gražiai praeitų, visi 

padėjo pagal išgales ir pagal nustatytą 
planą. Dėkojame visiems širdingai ir kar
tu norime paminėti Angeliką Trubienę 
už organizaciją bažnyčioje ir eisenoje. 
Ačiū Alfonsui Kublickui už gerai sumon
tuota^ garsiakalbių sistemą ir taip pat di
delis ačiū Vincentui Baniui, kurisnnu— 
filmavo pilną reportažą per video juo
stelę taip, kad galėsime parodyti šias iš
kilmes tiems, kurie negalėjo dalyvauti 
ir net galėsime nusiųsti kitų kraštų pa
saulio lietuviams.

Paminklo statybą planavo, administra
vo ir pravedė inž. Jonas Silickas, Jo dė
ka darbas buvo atliktas planingai,rgerai ir 

šitam projektui visada turi būti prisimin
tas visos kolonijos ir Muziejaus ir Archy
vo Komisijos su pagarba ir su dėkingumu.
17. 12. 1985 . w . ...Jonas Valavičius

Jonas Minelga 4-

Gimė Kristus, as mačiau, 
Piemenėliai ėjo.
Naktį žvaigždė daug skaisčiau 
Švietė ir žėrėjo.

Varpui gaudžiant, angelai 
Giesmę Jam giedojo. 
Baltos pievos ir šilai 
Patalėlį klojo.

Trys karaliai iš rytų 
Aukso žvaigždę seka. 
Tau prie Nemunp krantų 
Ji parodys takę.
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JAUNA ŠEIMA

Lietuviškos išeivijos ateitis, dažnai sa
koma, yra jaunų šeimų rankose. Toks 
teigimas turi nemaža tiesos. Juk dar de
šimtmetis, kitas ir dabarties jaunų šeimų 
karta lems lietuvybės likimą. Nuo jų pri
klausys, ar vaikai toliau bus auklėjami 
lietuviškoje dvasioje, ar lankys lituanisti
nes mokyklas, ar bursis j lietuviškas or
ganizacijas.

Tačiau tik pasakyti neužtenka. Svar
biau yra paklausti: kokia jauna šeima 
šią ateitį kuria?

Pažvelgus j dabarties jauną šeimą, rei
kia pripažinti, kad joms lietuviškas gyve
nimas didelio susidomėjimo nesukelia. 
Visų pirma jaunos šeimos pasigendame 
parapijoje. Ji retai parapijos veikloje da
lyvauja, o dar rečiau jei priklauso. Tai 
ypatingai gaila, nes parapija yra židinys, 
kuris turėtų apimti viso amžiaus lietu
vius ir juos vesti dvasinio ir lietuviško gy
venimo keliu.

Jaunos šeimos taip pat nerandame or
ganizacijoje. Nors abu šeimos nariai daž
nai organizacijose yra dalyvavę, bet vos 
tik apsiveda, organizacijas tuoj palieka, 
net jas pamiršta. Tai negerai. Organizaci
joms jaunos šeimos yra reikalingos, nes 
kaip tik jos geriausiai gali jauniesiems 
nariams vadovauti ir juos lietuviškai nu
teikti.

Pagaliau jaunos šeimos nematome ir~ 
parengimuose. Taip, išimčių pasitaiko. 
Kartais sutinkame jauną šeimą Vasario 
16 minėjime. Bet kasdieniniuose susirin
kimuose, kur vyksta tikras lietuviškas 
gyvenimas, jų dažniausiai nėra.

Jau pats laikas jaunoms šeimoms susi
rūpinti. Kokia yra jų savijauta? KJp jos 
pergyvena lietuvių bendruomeninę min
tį? Ką jaunos šeimos galvoja apie savo 
organizacijas, kurioms priklauso ar pri
klausė? Tai tik keli klausimai, kuriuos 
reikėtų pasvarstyti.

Atsakymai j šiuos klausimus gali nu
lemti mūsų bendruomenės ir organizaci
jos ateitį. Gal jau nebereikia kreiptis j or 
ganizacijos narius paskirai, bet j šeimas, 
nes išeivijoje tik šeimos gali suteikti rea
lią bazę organizacinei veikiai. Gal jau rei
kia šalia tradicinių susirinkimų paieškoti 
ir konkrečiu darbų, kuriais jaunos šeimc 
galėtų savo organizacinį gyvenimą pajus
ti ir parodyti.

Ko reikia bijoti, tai raminimosi, daž
nai išreiškiamo tikėjimu, kad girdi, kai 
tik turės vaikų, jaunos šeimos pačios su
grįš j bendruomenę, į organizaciją akty
viais nariais. Tada jau gali būti per vėlu.

Iš "Ateities" žurnalo

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVA "
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g □ AGÊNCIA MOÓCA — Av. Paes de Barros, 1229 į
5 □ AGÊNCIA V. MARIANA — R. Vigário Albernaz, 52
£ □ AGÊNCIA JARDINS — R. Estados Unidos. 716
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MŪSŲ LIETUVA

UETUVIŠKI KALĖDŲ PAPROČIAI '

Tas pačias krikščioniškas šventes kiek
viena tauta švenčia savotiškai. Šventės 
turinys bendras visiems. Pasireiškimo for 
nos savitos kiekvienam kraštui, kartais 
iet apylinkei, Eglutės ir prakartélés lie
tuviškoje Kalėdų tradicijose yra gana 

jaunos. Tik paskutiniais laikais plačiau 
laplitusios. Tačiau dar ir paskutiniais 
•isvés metais daugelis seimu, ypač tos, 

kurios neturėjo mažamečiu vaiku, eglu- 
ės nerengdavo.

Vienas iš seniausiu ir labiausiai papil
usių lietuviškų kalėdiniu papročiu yra 
KŪČIOS. Kūčios yra turbūt pati gražiVu- 
.»a ir įspūdingiausia lietuviškos šeimos 
šventė. Kūčių papročio su tokia specifi- 
it* pasninko vakariene, šienu ir plotke- 

kituose kraštuose nėra. Jis tėra žino
mus tik Lietuvoje ir pas Lietuvos kaimy

nę lenkus ir latvius.
Kūčios yra vienas iš nedaugelio tų pa
nčių kuriuos lietuviai emigrantai išsi

vežė i£namų ir išlaikė per kelias kartas. 
) t ir šiandien daugelis lietuviškų šeimų 

švenčia tradicines Kūčias. Gal būt ant 
•alo nėra šieno, bet jis padengtus balta 
b .bestaltiese. Apkrautas tradiciniais 
ilgiais. Šis stalas aplinkui sujungia visą 
ieimg. Kalbama bendra malda, sakomi 
akėjimai laužiant šventinta duona.
Lietuvių tautai pabirus po pasaulį, — — V

Kūčios švenčiamos visur: snieguotam ir 
šaltam Sibire, karštuose Pietų Amerikos 
kraštuose, turtingoje Siaurės Amerikoje 
ir vargingam f imtinių lageryje. Jau ne
kalbant apie pavergta tėvynę. Laiške iš L 
Lietuvos rašoma: "ir mes švenčiam Kalė
das ir Kūčias. Šeimose mažais būreliais, 
be triukšmu, kad nepamatytų kam ne
reikia".Visi, kurie švenčia Kūčias, išgy
vena Kalėdų Nakties mistika- jausdami, 
kad šis bendras paprotys jungia visus po . 
pasaulį išsisklaidžiusius lietuvius, kur 
jie bebūtų. Atsiskyrę ar atskirti šeimos 
nariai bent dvasioje šią naktj kartu daly
vauja prie bendro Kūčių stalo. Net miru
sių artumas jaučiamas, kai kuriose šeimo
se neseniai mirusiems paliekama laisva 
kėdė ir jų vietoje uždegama žvakutė.

Kalėjimuose ir vergų stovyklose išken
tėję asmenys liudija, kad ir jie tą vakarą 
mintimis skrisdavo j tėviškę prie Kūčių 
stalo, nors žinojo, kad tėviškės lizdas iš
draskytas, kartais net namai nugriauti. 
Visiems, kurie bent kartę Lietuvoje švei
tė Kūčias, akyse ir širdyje tebėra gyvas 
vaizdas. Lauko šaltis, šerkšnoti medžiai, 
sniego platumos, šilta gryčia, baltos me
dinės grindys, padengtas stalas ir jaukio
je nuotaikoje prie stalo susibūrusi šeima. 
Palaikykime tą paprotį ir toliau. Kalbė
kime bendrą maldę skaitykime Kalėdų 
Evangeliją, kuri atskleidžia Kalėdų šven
tės esmę. Giedokime kalėdines giesmes 
ir bendrai vėl sudėkime rankas ir pakel- 1 

kime širdis maldai. Nepamirškite ateiti 
j bernelių Mišias ir liturgijoje švęskime 
Viešpaties gimimą.

Bernelių mišios prieš aušrą visais ad
vento sekmadieniais ankstyvosios Raro
tų mišios taip pat yra lietuviški kalėdi
niai papročiai.

Kotryna Grigaity té

KŪČIŲ DUONA

’ Kai Kūčių duona i ausim,
Mums ašaros byrės, 
ir skausmas neataušęs 
Skros ilgesio marias.

Pabirom, kaip karoliai,
Po svetimas žemes,
Ir ieškom Ugi šiolei
Tik vieno kelio mes.

I

Nušvies iš p ra kartėlės
Ji žvaigždė tolima,
Pažvelks j širdį vėlei
Namelio šilima.

Juk Tu, užgimęs kūtėj,
Benamis, kaip ir mes, 
Sužerki mus r iešKūtėm
I Tėvo kišenes.

Tegu! iš mus nė vienas
Pasauly nepaklys,
Kol kruvinas blakstiena? 4
Pakels gi m ta šalis
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INDUSTRIA DE EMBALAGENS LIMITADA
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per Melionu seima^ 
LIETUVIU kolonija 
Linksmų Kalėdų ir 
NAUJU METU

e amigos um

NOVO

sveikina visą
ir draugus, linkėdami

Laimingų
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' ? KRISTAUS UŽ GIMIMO ir NA UJU METU proga sveikiname visus Bra-
f zHijoje gyvenančius lietuvius bei jų ainius ir kviečiame visus į bendrą dar- 
Á bą Tėvynes labui.

Visagalis tesuteikia kantrybės ir vilties musu broliams Lietuvoje, kad 
U jie galėtų kuo greičiau sulaukti laisvės dienų. O mes besidžiaugdami čia 
r savo gerbūviu, sveikata ir laisve, visuomet atsiminkime: lietuviais esame 
A- mes gimę - lietuviais turime ir būt.

SOLIDARUMO MOKESTIS

BLB-nėi metinį 1985 metu solidarumo 
mokestį įnešė dar sekantys susipratę tau
tiečiai:
Aleksandras Bumblis — Cr.50.000

’’ * I í**» Í ‘

v/ictor Lukavičius
Helena Vaitkevičius Venazzi

milia Sliktienė
Stasys Šatas
Vladas Jurgutis
Stepas Narušis
Apolonija Baltaduonienė

Petras Žarkauskas — Cr.50.000 
duardo Pažėra Jr.

Viktoras Tatarūnas
Angelina Dirse Tatarūnas 
Vitalis Balvočius
Jonas Tatarūnas (Tėvaa) Kun 
<un Pranas Gavėnas 
Kun. Petras Rukšys 
Kun. Petras Urbaitis

Kas dar nejnešė savo solidarumo 
RLB-nei„prašome nedelsti, nes 1985 
netai jau baigiasi. Siuskite čekius Co
munidade Lituana Brasileira vardu, 

Rua Juatindiba, 28, CEP 03124 SP. 
Galima sumokėti BLB-nės iždininkui 
Endrikui Guzikaūskui, arba sekretoriui 
Antanui Rudžiui po 11 vai. lietuvišku 
mišių, ar bet kokiu laiku šv. Kazimiero 
parapijoj.

Už atliktą tautinę pareigą BLB-nė 
širdingai dėkoja.

Braz. Liet. Bendruomenės
Valdyba

linksmų ir laimingu šeimyninio gyvenimo 
dienų. Jota

REIKIA ŠALDYTUVO

Lituanikos pikniko namu šaldytuvas 
pagedo. Šaldytuvo reikės jaunimo sto
vyklai, kuri įvyks sausio mėnesį. Jei kas 
turėtu vartota, bet dar veikiantį šaldytu
vą ir galėtu ji padovanoti pikniko namans, 
prašome paskambinti Verai ar Jonui Ta 
tarūnams: tel. 63.73.44.

DAR APIE "ARTISTUS IŠ LIETUVOS

NAUJAS ŠEIMOS ŽIDINYS

Lapkričio 30 d., šv. Juozapo lietuviu 
bažnyčioje, V. Zelinuj, susituokė Paulo 
Roberto Jurgilas su Claudia Rodrigues 
Paneczko. Jaunavedžius palaimino kun. 
Juozas Šeškevičius. Paulius Robertas 
anksčiuau buvo veiklus kolonijos na
rys: dalyvavo Jaunimo Sąjungoj, daina
vo Volungės chore, šoko Rūtelėje ir bu
vo skautas Vytis. Linkime jaunavedžiams

Mažai teko girdėti apie "artistų iš Lie
tuvos" veiklą Argentinoje. Tik dabar pa
siekė ML-vą trumpos žinutės, dar prieš 
koncertus. Urugvajaus ŽINIOS (nr.38), 
punaudodamos ARGENTINOS LIETU
VIU BALSO (nr. 1592) pranešimą, infor
muoja: "Svečiai iš Lietuvos —-operos so-* 
listas Ed. Kaniava ir pianistė Mūza Ru-

bdčkytė žadėjo šio mėnesio pabaigoje at
vykti j Argentiną. Juos lydės "Tėviškėsh 
draugijos veikėjas, žurnalistas Algirdas 
Kusta".

ŽINIŲ 39 numeris, cituodamas "AA-.
Balso" (nr. 1593) informaciją, raSo: 
"Svečiai iš Lietuvos Argentinoje: Rugsė
jo 16, Aeroflot linijos lėktuvu atskrido 
iš Lietuvos Vilniaus Akademinio Teatro 
ir Operos vienas iš pirmaujančių operos 
solistu — baritonas Eduardas Kaniava ir 
kelių konkursu laureatė, pianistė Mūza 
Rubačkytė. Kartu *su jais atvyko ir žur
nalistas, 100°/o rokiškėnas, Algis Kusta. 
Menininkų koncertai įvyks spalio 12 d., 
17 vai. YMCA koncertu salėje, Rec.on- 
quista 439".

Taip apie įvykusius koncertus lig 
šiol dar neteko ką nors sužinoti. Tik ži
nome apie São Paule organizuotą, bet 
nejvykusį, koncertą.

ir sėkmės

ADV0CMLQ
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

AFFONSO ALIONIS 
O AB S, P 43890 

Advogado • Contador 
Av.Prestes Maia,241 - 7° and. cj.709 
CEP 01031 - Centro - São Paulo 

Telefones: 228-7088 escrit 
918-2196 resid.

Džiugių Kalėdų
švenčių
kupinų naujų metų
ligoniams ir seneliams, ju 
jų lankytojams, rėmėjams 
bei globėjams
nuoširdžiai linki

Labdaros Ratelis g)

Giminėms ir bičiuliams

ALEXANDRAS BUMBLIS



*4

NR. SO (1939) 1985.XI .19
" 11 U UI I

/mūsų žinios
u

MŪSŲ LIETUVAI AUKOJO

Jonas Valavičius, įvertindamas Musu 
Lietuvos taikę Laisvės Paminklo statybos 
oos vajuje , paaukojo savaitraščiui stam- 
□ią auką Cr.500.000 vertėje. Mielam au- 
<otojui širdingai dėkojame. v

LIETUVIŲ IMIGRANTŲ 
PAMINKLO VAJUS

šią savaitę gavome dar aukų paminklo 
.tatybai: $
jonas ir Marija JODELIAI Cr.200.000 ? 
Mlly AMBRAZEVIČIUS Cr.600.000 į) 
Albina VASILIAUSKAITE 150.000 |

Aukotojams labai ačiū. Dabar turimi 
104 aukotojus ir bendra suma atsiekė 9 
Cr. 28.884.850. Í)

0

■w

APIE KŪČ/.AS PORTUGALISKAí

Kultūrinio Kazimierinio Fondo ini- b. 
ciatyva išėjo brošiūra apie lietuviška Kūy’ 
čias portugališkai: FELIZ ETERNO į) 
NATAL. Leidinio tikslas — padėti išlai-|) 
kyti lietuviškas tradicijas ir mišriose šei-^^ 
mose bei jau sunkiai lietuviškai supran
tančio jaunimo tarpe; ir pagalba tėvams 
bei seneliams tinkamiau paaiškinti jau- 
r.aįav karta1. gl’.lą lietuviškų Kūčių pras
mę ( o gal ir patiems tinkamiau ją supras- _ 
ti)Juk neužtenka pamokyti "šližikus" 
virti ar silkes marinavoti bei laužtPDie- 
vo pyragą"...

Leidiny prisiminta lietuviško Adven
to aplinka bei dvasinis nusiteikimas lau
kiant Kūčių vakaro (A espera de Natal); 
pristatyta Kūčių reikšmė ir ju šventimo 
apeigos (Uma celebração singular;. Sky
rely "Evocando" — Kūčios Lietuvoj pir
mosios sovietų okupacijos metu (Halina 
Mošinskienė), Kūčios lietuvių šeimoj 
Brazilijoj (J. Tatarūnas), Kūčios-Kalė- 
dos šiandien kankinamo) Lietuvoj (LKB 
Kronika). Paįvairinimui: Kūčių ir Kalė
dų lietuviškų patiekalų receptai ir Kalė
dų poezija.

Knygelės viršeli puošia VI. Vijeikio 
sidabrinė žvaigždė, spindinti virš lietu
viško kaimo trobelės , o vidų kalėdiniais 

tautiniais motyvais išpuošė, gyvai jsi- 
ilinusi j tekstą, mūsų dailininkė Zanetė 
jzienė. Įdomu pastebėti Jėzuitui dova-’ 
.as nešančius piemenukus įvilktus j lie

tuviškus tautinius rūbus.

Leidinys galės patekti ir j pačių brazi
lų rankas. Pasinaudojama proga kitatau-

Šio "ML"numerio 
GARBĖS UEIDĖJAS

ALEKSANDRAS
gimtadienio

Mielam ML-vos skaitytojui bei rėmėjui širdingai dėkojame 
ir linkime daug laimės ir sveikatos gimtadienio proga.

Administracija
■ ■■■■■■ ■■■■ ! !■—■■■■ . ........................... II j ■!■■■■■■■—

progafXIl, 24 d.)

«CF
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LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJ

RiAUBtJ METU MJTBIMMA, |
gruodžio m. 31 d.- 22 vai.

lietuvių sąjungos rūmuose 
Programoje: vakarienė, Naujų Metu vaišės 
ŠOKIAMS GROS ORGANISTAS B E N N O N 
Bilietus prašome užsisakyti iš arjksto iki gruodžio 28 d. 
Telefonai: 274-5116, 215-631#, 92-3309

MŪSŲ LIETUVOS Skaitytojau,
x laikraščio Redakcija ir Administracija

nuoširdžiai Jus sveikina
su ŠVENTOM KALĖDOM IR NAUJAISIAIS METAIS

A» ©e ©e «se

cius supažindinti su Lietuva (Conheça 
d Lituânia) ir kaip rizikinga Lietuvoj 
krikščioniškai švęsti Kalėdas.

Leidiniui įvadą parašė Henrique Lo- 
šinskas Alves, "Diretor Cultural do Cen
tro Cultural Francisco Matarazzo Sobri
nho", o Algirdas Baužys, LELLO fir
mos narys-direktorius, finansiniai parė
mė brošiūros išleidimą.

Knygelė, su plotkele, šv. Kazimiero 
parapijos parapiečiams siunčiama paštu, 
kadangi parapijos kunigai visiškai negali 
visu aokalėdoti.

Negalint visu šv. Kazimiero parapiečiu 
apkalėdoti, Kūčių plotkelė buvo pasius
ta paštu kartu su brošiūra FELIZ ETER
NO NATAL (Daug kas pasiėmė ir Lais
vės paminklo atidengimo proga, V.ZelL 
noj). Kas nebūtu gavęs piotkelę ar norė
tu daugiau, prašomas užeiti j klebonija 
pasiimti.
PASKUTINIS ML NUMERIS

Užėjus šventėms ir atostogoms, šis 
yra paskutinis 1985 metu ML numeris. 
Sekantis išeis 1986 metu antra savaite.

Kalėdų švenčiu proga sveikiname visus tautiečius ir už juos bei su jais 
melsdamiesi vieni kitiems linkime, kad šie Naujieji 1986 Metai, vedantys 
j Lietuvos Krikšto Jubiliejų, tikrai būtu SĄMONINGESNIO TIKĖJIMO 
MFTAI kiekvienam tautiečiui ir visai lietuviu kolonijai. £

' ~ i m šv. Kazimiero parapijos kunigai: (j

Pfanas Gavėnas, SDB
; kun. Petras Ruks’ys, SDB £

toTxÍS ' kun. Petras Urbaitis, SDB a
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