NR. 50 (2035) 1987.XII.17

MŪS Ų LIET UVA

Iš
Kalėdų šventos nakties tyloje žvaigž Iš
dės, angelai ir gaudžią per laukus varpai Iš
nuo kalno iki kalno atsikartoja skelbda
mi Kristaus gimimą. Nusižeminusi malo IŠ
nes Mergelė lenkiasi po šv. Dvasios šešė *Šliu. kad pradėtų savo amžinąjį Sūnų, ku
Sr
ris yra Dievas prieš amžiu$>ir Kūdikis
$Š
įaike.
Kalėdose - tose Jėzaus gimtadienio IŠ
s'ventėse
jis prisistato mums kaipo
IŠ
menkutis Marijos kūdikis. Tačiau mes
stebimės jo. kūdikio nuolankumu, žavu I
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Išganytojo gimimo šventė, iškilmingai visame pasaulyje švenčiamas mi?Iš
sų tautos krikšto jubiliejus ir naujieji 1988 metai teikia progą kreiptis j
IŠ
Jus su sveikinimo, padėkos ir linkėjimų žodžiais.
Pirmiausia sveikinu Jus, laimingai sulaukusius Kalėdų, linkėdamas tyro * Iš
džiaugsmo, tikėjimo į tiesos pergalę ir gražesnio rytojaus vilties. Dievo
1 IŠ
mu, meilumu, klusnumu ir kitų dorybių
Sūnus juk tapo žmogumi, "kad turėtume gyvenimą ir apsčiai jo turėtu
IŠ
patrauklumu. Jame nėra nieko, kas šukei
Iš me" (JN 10,10).
tų begalinio, visagalio Dievo baimę.
iš
Kalėdose gamta stebisi jo atėjimu.
Iš Žvelgdami į besibaigiančius jubiliejinius metus, negalime nesidžiaugti IŠ
Lengvas vėjelis pučia švelniai - viskas,
jų atneštais vaisiais. Popiežiaus Jono Pauliaus H žodžiai, pasakyti Sv. Pe
Iš
IŠ
kas gyvu, giliai atsidūsta iš palengvėjimo
tro bazilikoje mums ir mūsų kalba, gražiai išreiškė pagrindinį jubiliejaus
Iš tikslą: "priartėti prie Kristaus". Jei mes sugebėjome visuose kraštuose, IŠ
ir džiaugsmo. Visi tartum sako: Ateina
Viešpats Dievas, gimsta Išganytojas — jis
Iš kur tik.gyvena bent saujelė lietuvių, suorganizuoti jubiliejaus komitetus IŠ
išgelbsti visus geros valios žmones.
Iš bei sėkmingai atlikti užsibrėžtas religines, kultūrines ir visuomenines prog- IŠ
Mes mėginame išreikšti savo didį
ramas, liudija kad mūsų širdyse yra gyva Kristaus meilė. Visi džiaugiamės,
džiaugsmą šviesų gausumą, ir meilę nuo s
Iš
kad
jubiliejus
sukėfė
dėmesį
Lietuvai
ne
tik
aukštojoje
dvasiškijoje,
bet
ir
širdžiais sveikinimais bei linkėjimais, do-^ Iš
Iš
valstybiniuose bei moksliniuose sluoksniuose.. Gili padėka priklauso Sv.
vanėlėm vaikams, artimiesiems, broliams
sesėms lietuviams, pagalba suvergusiems,
Tėvui, Centriniarą komitetui, kraštų bei vietovių komitetams ir kiekvie Jlš
neturtingiems ir kenčiantiems. Žmoniš Iš nam iš Jūsų.
IŠ
kumo ir brolystės jausmai Kalėdose įsisJubiliejiniai metai atėjo ir praeis, tačiau jų proga užsibrėžtus religinius, Iš
tiprėja žmonių širdyse. Tiek gavę iš Kris &
taus Išganytojo, norime ir patys duoti.
Iš kultūrinius ir visuomeninius tikslus turėsime tęsti ir ateinančiais 1988 me iš
tais, į kuriuos, kaip ir į pati jubiliejų, žiūrime skirtingais žvilgsniais. Vieni,
Iš naujo džiaugsmingiau, stipriau pergy
Iš
vendami, kad esame išgelbėtieji žmonės,»
stebėdami dėl amžiaus retėjančias dvasininkų bei visuomenės veikėjų gre Iš
norime, siekiame ir maldaujame, kad ir
iš tas ir jaunimo daugumos abejingumą religiniams ir tautiniams idealams, IŠ
visi žmonės būtų išgelbėtieji Dievo vai
iš ateitį matys gerokai pesimistišką; kiti, prisimindami Kristų kaip savo as IŠ
kai, besidžiaugiantieji ir garbiną gerąjį
meninio gyvenimo įprasmintoją ir visatos Valdovą, su krikščionišku opti
Dievo Sūnų, Jėzų Kristų, savo Išganyto
iš
mizmu
pasitiks
Naujuosius
Metus.
ją, mylintyjį, Brolį, dieviškąjį Mokytoją
Iš
ir nuostabųjį Vadą ir Valdovą.
1988 metai bus gana reikšmingi: Australijoje jau prasidėjo (gruodžio
IšIŠ
Linksmų Kalėdų švenčių.
20 d.) Sestasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Ateinančiais metais
VARPAI, GI ESMES
V''WP'S •
IŠ: vasarą Kanadoje bus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas ir kultūros &
IR VARGONŲ MALDOS GAUS
$ kongresas, o Jungtinėse Amerikos Valstybėse — tautinė lietuvių skautų *
Lietuvių tauta susikūrė savas Kalė
iš» stovykla, jubiliejinis Lietuvos vyčių seimas bei kiti plačios apimties ir svar *
dų tradicijas, susijusias daugiausia su
Iš- būs renginiai. Gi Marijos metai ir palaimintuoju paskelbtas arkivysk. Juršeima. Tad prie Kūčių vakarienės sta
i

lo stengėsi susirinkti visi šeimos nariai
ir apskritai artimieji. Visus čia juos
jungė dvasinės ramybės, žmogiško at
laidumo ir geros valios nuotaika, iš
reikšta laimės, sveikatos ir visokiausios
sėkmės linkėjimais.
Gyvieji čia prisiminė mirusiuosius.
O kaime net ir gyvuliams rodytas iš
skirtinas dėmesys. Visiems šis vakaras
buvo kitoks: šventas, nekasdieniškas,
laukiamas. Kas tik galėjo, taip pat ėjo
arba važiavo į Bernelių vidurnakčio
mišias, kur buvo daug šviesos, daug
žibančių žvakių, taip pat daug dvasi
nės žmogiškos šilumos. Kaip gražu,
kad šių prasmingų lietuviškos nuotai
kos tradicijų dvasią taip pat atsivežėm
ir svetur. Ir kaip džiugu kartu su mū
sų poetu B. Brazdžioniu kas metai kar
toti:

gis Matulaitis mus artins ir jungs su tautos kamienu pavergtoje tėvynėje.

Įjj

Mano linkėjimas ir malda — planuokime ir organizuokime visus rengi-

K

nius, siekdami bendro mūsų tautos labo ir vadovaudamiesi Kristaus duotu įsakymu — gerbti vienas kitą, nors mūsų nuomonės ir skirtųsi.
’
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Džiugių Sv. Kalėdų, Dievo palaimos ir krikščioniško ootimizmo nau-

juose metuose.

*
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Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

1987 m. Kalėdos

Ir atminty atgis Bernelių šventos Mišios,
Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus,
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus,
Varpai ir giesmės vargonų maldos gaus.
Nuostabi ta Betliejaus Prakartėlė.
Ji nuostabi savo dieviška kilme, dievažmogiška prasme ir žmogiškais papro
čiais. Betliejaus Prakartėlėje kūnu tapo
dangaus ir žemės interesai, tenai išsis
prendė Diąvo ir žmonių santykiai. Pra-
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kartėlėn nusileido išganymas, kad gy
vąja dvasia uždegtų, palaimintų geros ‘
valios žmogų ir pasaulį. Dievas tapo
žmogumi, kad žmogus užgimtų Dievui,
taptų atbaigtas sudievintas. Tai Prakartėlės nuostabumo paslaptis, jos prasmė.

Betliejaus žvaigždė tenuskaidrina gy
venimo kasdienybę, o Gimusio Kūdi
kio ramybė telydi per visus ateinančius
metus.
Vyturys
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AR PRASMINGOS PASTANGOS?

- Antanas Dutkus —

(

Iš pageltusių ir per ilgu metu laiką su
dūlėjusiu žurnalu ir laikraščiu, lapu ren
kant duomenis ir juos chronologiškai dės
tant apie Brazilijos lietuviu spaudą, jos
pradžią ir plotę, o taip gi ir apie visuome
ninę veiklą bei kultūrinę ir ekonominę
atsiektą pažangą svetimame krašte —
Brazilijoj — atsitiktinai, kai kada, darbo
kelyje, sustodavai ir įtartinomis abejonė
mis susi mąstydavai dėl pradėtojo darbo
vertės ir prasmės.

Tais momentais, žmogų apimdavo ne
lauktas nerimas ir graudus nusivylimas.
Greitai žmogų slegianti nuotaika nuslūg
davo ir pajusdavai pakilusius jausmus, ka/
išgirsdavai nekuriu mūsų šviesuoliu bei
artimesniu santykių draugu bei mūsiškės
spaudos darbuotoju teigiamu atsiliepi
mu ir neabejingai gaivinančių nuomonių,
kad reikia atskleisti ilgų metų dulkėmis
apklotą skraistę ir parodyti būsimoms
Aprašęs lietuviškos spaudos Brazilijoj
(ir dabartinėms) kartoms, kad jos žino įsikūrimą, jos vystymąsi ir emigranto is
tų ir suprastu kokį kelią ^pirmieji mūsų torijoje išgyventus momentus, rašytojas
emigrantai turėjo nueiti, kokias svetimas Henrikas L. Alves buvęs lietuvių D.L.K.
pelkes privalėjo išbraidyti, kad šiandie V. Mokyklos auklėtinis, (sakoma išlei
niniams '"daktarams"', "inžinieriams" ir
dęs apie 30 knygų) "Musu Lietuvos"porkt. davus kuo daugiau šviesos, lietuviško
tugališkame priede Nr. 94 (153) rašyda
supratimo ir tautinės garbės. Pasisėmęs
mas apie;vetimšalių spaudą Brazilijoj ir
nugirstos gaivinančios nuotaikos ir vėl,
jos reikšmę šio krašto istorijai, prisiminė
žmogus, klampoji pradėtais takais ir ran
taip pat ir čia leistą lietuvišką spaudą.
kioji įspaustus svetimoje dirvoje lietuvis.;
Henrikas L. Alves pažymi:
kas pėdas.
"A imprensa lituana relacionada co
"Mūsų Lietuvos" redaktorius kun.Pe
mo uma das atuantes ao longo de 60
tras Rukšys, apgailestaudamas, informa
anos precisa ser minuciosamente estuda
vo skaitytojus, kad skelbiamos mano is
da e fixada num livro. Jornalista Antanas
torinės apybraižos 60 metu Brazilijoje
Dutkus já resenhou um histórico nas pá
lietuvių ateiviu kelio ir darbo paliktos
ginas de "Mūsų Lietuva", cujo texto me
žymės ir skaitančiųjų taip pamėgtos —
recería edição portuguesa para valorizaf
nutraukiamos. Paskelbtoji žinia palietė
a história da imprensa das colonias estran
skaitytojus, nes siauroje savo gyvenimo
geiras... para reviver os lances que pauta
rūtinoje pajuto spragą. Susilaukta žo
ram a história da imprensa setorial e
džiu ir raštu daug pageidavimu, toliau
suas lutas para sobrevivência. E aguarda
tęsti spausdinti laikraštyje mūsų gyveni
mos o livro que revelará em sua caminha
mo nuotrupas su visais išgyventais vaiz
da de lutas, sofrimentos, ideais e vitórias
dais per 60 metų emigracijoje.
a grandeza da imprensa lituana no Bra
Palankūs skaitytoju atsiliepimai susti sil. Está Lnçado o desafio para conscien
prina dedamas pastangas kuo nors patar tização dessa importância e o legado a
nauti savo likimo broliams. Bet vis'dėl
ser deixado às futuras gerações".
to, neretai tenka dėl jų nusiminti, paraus
Henrique L Alves, ačiū už gyvenimo
ti...
2sos žodį!
žf1'if1'&•V-'ff''
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KULTŪRINIS KAZĮM I E R I N I S FONDAS

1985 metų rugpjūčio 25 die
niu São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO. Fon
dui pradžią sudarė Kazimierinių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas - Cr. 1.000,000.
Fondo tikslas - KKFdas turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, ypač spaudos,
mokyklų ir, bendrai, jaunimo
reikalams.

Fondo kapitalas —
KKF-do kapitalą sudaro laisvas
tautiečių bei kitataučių įnašas,
palikimai, tam tikslui renkamos
aukos.

Kapitalas lieka nejudomas;
tik kapitalo uždarbis galės būti
panaudotas aukščiau numaty
tiems tikslams.
Fondo administra
vimą s — KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti
pareigūnai.

Fondo likvidacija
— Jei užsibaigtų ir pranyktų
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per;
leistas panašičis tikslais veikiančiom organizacijom kitur.
PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS
| KK FONDĄ.
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LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU
J Venckus, S.J.
KALĖDOS

Vėl ateina Kalėdos. Vėl eglutės sušvis
namuose ir prie namų, šiemet gal mažiau,
nes visur taupome energiją. Bet dėl to
iieviška šviesa musų širdyse neturi suma
žėti, gal dar padidės, nes Jį geriau priim
sime. Tikinčiam krikščioniui Kalėdos
primena, kad pats Dievas ateina į šitą pa
sauli, tampa žmogumi tokiu, kokie ir
mes esama: Jis tikras Dievas ir tikras
žmogus. Pats Kristus vėliau sakys aš atė
jau j šitą pasaulį ne kad jus man tarnau
tumėte, bet kad aš jums tarnaučiau. An
gelu giesmės suskambės ir tarp ginklu
žvangėjimu, kuriu žmonės neįstengia nu
mesti šalin. Daugelis kas klausia, ar pa
saulis eina geryn ar prastyn, ar vis yra
prastas kaip visados. Žmonija, atrodo
pergyvena nusivylimą. Daugelis buvo
atsisakę nuo Dievo, nes manė mokslas
pagerins žmogaus gyvenimą. Pats moks
las parodo, kad yra didesnė pagalba ne
gu mokslo. John Hopkins universiteto
profesorių grupė nutarė studijuoti ryšį
kuris yra tarp medicinos ir tikėjimo.
Kaip išmatuosi žmogaus tikėjimą? Jie
paėmė žmones, kurie eina j bažnyčią ir
kurie neina. Statistikos rodo, kad žmo-,
nės, kurie eina į bažnyčią, turi mažiau li
gų, kaip antai arteriosclerosi širdies ligų,
vėžio ir pan. Kaip tą ryšį išaiškinti? Ma
noma, kad žmonės kurie eina i bažnyčią,
bendrai kalbant, ir kitose gyvenimo srity
se yra daugiau rūpestingi: bus santūrūs
valgyje, gal nerūkys, daugiau susivaldys
alkoholyje, bus tauresni skaitybėje, paga
liau ir pozityvi Dievo malonė, malda,
daugiau padeda, žodžiu, religingas žmo
gus turės geresnę savo gyvenimo santvar
ką, kas naudinga yra sielai ir kūnui.
Kristus

gimė

Evangelijos nesako, kada Kristus gimė,
nemini nei metų, nei mėnesio, nei dienos.
Evangelijos nebuvo kokia Kristaus biogra
fija, bet katekizmas tiems, kurie norėjo
tapti krikščionimis. Be to, kad Kristus
gimė, niekas juo nesirūpino: žydams tik
rai jis nerūpėjo, o krikščionių dar nebu
vo, o kada atsirado, jie buvo vergai, ne
mokyti. Romėnai skaičiavo savo metus
nuo Romos įsteigimo, Ab Urbe Condita
(AUC). Padaugėję krikščionys jau nebe
norėjo pagoniško kalendoriaus. Pirmasis,
kuris norėjo įvesti krikščionišką kalendo
rių buvo Dionysius Exiguus, 525 rm Pa

Gustav Dore — Kristaus užgimimas
gal jj išėjo, kad Kristus gimė 754 AUC. lius. Yra daug filmų pagaminta, kurie ta
Iš Romos istorijos sužinome, kad Hero- parodo. Afrikoje beždžionės nesimaudo
das, kuris Kristų vaikelį norėjo nužudyti, jūroje, jeigu motina neišmokino. Įdomu
matyti, kaip garniai mokina skristi gar
mirė 750 metais.. Taigi Kristus turėjo
ni u kus: tėvai turi beveik versti iš lizdo,
gimti 4 metus ankščiau mažiausiai, gal
vieną kitą metą dar ankščiau. Dar yra vi kad skristų jaunikliai. Reikia medžioti
sokių kitokių įrodymų, kaip pav. žmo ar žuvauti, tai motinos išmokina jaunik
nių surašymas (census/, dėl kurio Juoza lius kaip tai reikia daryti, taigi nenuosta
pas turėjo keliauti iš Nazaretho j Betlie bu, kad mūsų motinos turi mokyti savo
jų, padaryti apie 90 mylių kelionės. Ma vaikus. Auklėtojai sako, kad tėvai papras
rija neturėjo tos pareigos eiti į Betliejų, tai pradeda sąmoningai auklėti per vėlai,
bet ji norėjo Juozapą lydėti, nors ir bu per vėlai pratina prie švaros, prie tvarkos
vo nėščia.
Pastebėta auklėtojų ir psichologų, kac
* , vai kai bėga iš tų namų, kur tėvai barasi
Kalėdos-šeimos šventi
“tarp savęs, pykstasi, vienas kitą niekina
Kristaus šeima yra mesianiška šeima, ir žemina. Kadangi mūsų laikais jauni
res ji prisidėjo prie pasaulio atpirkimo.
mas nebrangina nei jokios institucijos:
Kristus norėjo, kad visos žmonijos šei
mokyklos, kolegijos, universiteto, net ir
mos būtų tokios. Seimą pasidarė ytin
Bažnyčios, nenuostabu, kad nebrangina
svarbi, nes vaikai ten praleidžia savo jau ir šeimos. Dabar patariama: tėvas bai
nystę, svarbiausi auklėjimui laikotarpi.
gerai daro, jeigu, pamatęs mamytę ne
Zoologai labai nustebo, kad ir gyvulių
šant kokius pakietus, ar daiktus namuo
pasaulyje tėvai turi- mokyti savo jaunik se, šnypšteli vaikui j ausį, kad padėtų
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mamytei nešti, ar skubėtu atidaryti du
ris. Arba jeigu tėvukas parėjęs iš darbo,
pavalgęs eina kiek prigulti. Be abejo, vai
kai nesusipras, bėgios, duris trankys,
šūkaus, tada mamytė turi pasakyti: Vai
keliai, būkite ramūs, tėvelis yra pavargęs,
turi pasilsėti; nenuostabu, kaip vaikai
paklauso, kad mamytė rūpinasi tėveliu.
Tas daug geriau, negu, jeigu pats tėvas,
susinervinęs atsikeltu ir vaikus pats išbar
tu, Jeigu ateina tėvelio ar mamytės
gimtadienis, tai jau tėvukas turėtu tartis
su vaikais, kokiq malonią staigmeną pa
darys mamytei ir priešingai, kitą kartą
mamytė tarsis su vaikais. Kitą kartą ma
mytė gali užprašyti tėvelio gimtadienį
šv. Mišias. Tėvelis nustemba, pamatęs sa
vo pavardę bažnyčios biuletenyje.
Kalėdos vaikų šventė

Nesenai buvo atrastas garsus kalinys
subadytas kalėjimo celėje. Jis tarp 1962
ir 1964 metu nusmaugė 13 mergaičių ir
moterų. Jis vadinasi "The Boston Strang
ler", tikra jo pavardė Albertas De Salvo,
42 m.Jis nesilauždavo prievarta. Jis dai
liai pasibelsdavo į kambario duris. Taip
dailiai pradėdavo kalbėti - jis girdi esąs
kompanijos pasiųstas patikrinti elektriką,
šildytuvus arba jieškąs mergaičių ma
doms ir prie tos progos mergaites ir mo
teris savo stipriomis rankomis užsmaug
davo. Vėliau jį labai apklausinėjo ir poli
cija, ir žurnalistai. De Salvo tiesiai apkal
tino savo tėvus: jie persiskyrę, jis pasili
kęs vienišas ir atsidavęs visokioms perverzijoms, narkotikams ir pan. Kiek dabar
yra tų "broken homes". Per Kalėdas da
bar tėvai persistengia bepirkdami viso
kias dovanas, įvairiausius žaislus. Auklė
tojai pataria pirkti žaislus kurie turi ko-^
kią auklėjimo reikšmę. Vyresniems ge
riau patiks fotografijos aparatas. Kiek
progų yra inteligentiškam berniukui ar
mergaitei jj panaudoti, o vėliau gyveni
me dar daugiau. Kaip gamtą, gyvūnus,
kitiems sunku išmokti! Paimk, padaryk .
spalvotą nuotrauką, padaryk skaidres
(slides), vėliau įsigyji projektorių, kiek
malonių valandų sau ir kitiems gali suda
ryti. Jauniems labai patinka magnetofo- <
nas (tape-recorder), kiek lietuviškų dai
nelių gali užrekorduoti, klasiškos muzi

Kas nerodo savo meilės,
tas tos meilės neturi
(Shakeaspeare)
Kaip js parodyti ir kaip ją turint ap
saugoti? Apie kai kuriuos žmones sako
ma, kad jie turi "Magic touch'-duoda
pavyzdį. Vyras turi laiku atsikelti eiti i
darbą. Moteris atsikels, paruoš pusryčiu*
su magic touch, išleis vyrą, gal pataisys
jo apsiaustą, padės užsagstyti, palies sav«švelnia rankute vyro skruostą, išeinant
per duris, ar per langą pamojuos ranka.
Magic touch. Vieną kartą viena moteris
paėmė savo vyro automobilį. Didžiausia*
nelaimei įvyko akcidentas ir ji sudaužė
savo vyro automobilį. Kiek rūpesčio,
kiek skausmo? Kaip ji pasirodys savo vy
rui į akis? Bet reikėjo pasirodyti, tai bu
vo neišvengiamas dalykas. Manė dabar
bus namuose skandalas. Vyras pasakys
baisių žodžių ne tik ant jos vienos, bet
ant visų moterų. "Duok moterei automo
bilį..." Vyras pamatė savo žmoną su aša
romis ant veido, paėmė ją, apkabino, pa
bučiavo. "Birute, užmiršk, neverk dau
giau, viskas bus gerai ir bus kitas automo
bilis". Moteris vėliau sakydavo: "Tai bu
vo didžiausia meilė, kurią patyriau iš sa
vo vyro. Jos vyras jai pasirodė didvyris,
kad taip galėjo pasielgti. Tai buvo Magic
Touch.

Pas šių eilučių autorių ateidavo jo stu
dentai su savo sužadėtinėmis prieš vestu
ves. Jie klausdavo, kas yra svarbiausia
moterystėje. Pasižadėkite vienas kitam.
"Don't get mad at the same time, but al
kos, kalbų ir pan. Jeigu ką nori pasilaiky ternate: Nesipykti abiem kartu, o vie
nam po kito". Žmogus yra žmogus ir mo
ti iš knygos, tuojau įkalbi, ar įskaitai ir
turi. Labai patartina vaikus iš anksto pra terystėje kartais nustoja kantrybės. Bet
tinti prie muzikos, pasiūlyti kokį instru jeigu vienas supyksta,antras turi tylėti,ar
atsiprašyti ir nepasidaryti vulgarišku.Pav
mentą groti. Prie tos progos gali surasti
kokiam pašaukimui vaikas tinka. Vienas vyras skubiai puošiasi į svečius, reikia iše>
tėvas norėjo sužinoti, kuo sūnus bus. Jis ti, bet neranda nosinės. "Birute, po šimts
pypkių, kur padėjai mano nosines" Žm<>
padėjo berniuko kambaryje ant stalo:
na užsigavus! atkerta: "Suvalgiau". Yra
obuolį, dolerį ir Bibliją. Jeigu įėjęs pir
geresnis atsakymas: "Atsiprašau, Juozai,
miau paims obuolį, bus ūkininkas, jeigu
dolerį - bus pirklys, jeigu šv. Raštą, bus paimk mano". Gal svarbiausias pasiryžt
kunigu. Sūnus įeina, o tėvas stebi kur tai mas: Išlaikyti visas mandagumo taisykles
tarp savęs - Courtesy. Tai yra Kalėdų do
už durų. Sūnus paėmė dolerį, įsikišo į
kišenę, užkando obuolį, paėmė bibliją,
vana. Tai yra šeimos grožis.
valgydamas obuolį skaitp. Iš to tėvas su -Lietuviškos spaudos rėmėjai
žinojo, kad jo sūnus bus "politician".
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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Mieli Lietuviai ir Lietuvės,

1. Lietuviu tautos nekintamas tikslas
yra Lietuvos laisvės atgavimas ir jos vals
tybinės nepriklausomybės atstatymas,
nes tik valstybinė nepriklausomybė už
tikrina lietuvių tautos ateitį ir jos pilnu
tinį išsivystymą. Pagrindinė kova už
laisvę vyksta Lietuvoje. Išeivijos pareiga
jai toje kovoje talkinti.

2. Lietuvos suverenumą atstatė 1941
birželio 23 d. sukilimas, kuris sudarė
Laikinąją Vyriausybę. Tai buvo kertinis
įvykis Lietuvos laisvės kovoje ir jos nuo
latinėje rezistencijoje siekiant Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo.
3. Siūlome musu veikloje kreipti di
desnį dėmesį j Vakarų Europą kdip au
gančios reikšmės veiksnį, kuris turi įta
kos j išsivystymus Sovietų Sąjungoje ir
tuo pačiu j Lietuvos padėtį.

4. Konferencija siūlo raginti Vakarų
valstybių vyriausybes, parlamentus bei
visuomenę reikalauti, kad Sovietų Sąjun
ga pripažintų Molotovo-Ribbentropo
pakto slaptųjų protokolų neteisėtumą,
jų atsisakytų ir panaikintų jų padarinius
-Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupa
ciją bei aneksiją.
5. Konferencija siūlo veikti valstybi
nes institucijas ir visuomenės opiniją dėl
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pa
žeidimų Lietuvoje ir reikalauti, kad So
vietų Sąjunga išlaisvintų visų tautybių
sąžinės kalinius bei tremtinius ir rehabilituotų neteisingai nubaustus bei ištrem
tus asmenis.
6. Konferencijos nuomone mums svar
bu suprasti informacijos kitataučiams
reikšmę ir ją paversti reikalinga politine
akcija. Norint turėti tvirtą informacinį
pagrindą, reikia ugdyti lietuvius žurnalis
tus bei publicistus ir skirti didesnį dėme
sį žinioms iš Lietuvos.

7. Okupacinio režimo vykdomas Lie
tuvos žmonių bendravimo su kitais kraš
tais varžymas ir iš to kilusi Lietuvos izo
liacija yra lietuvių tautai kenksminga.
Svarbus išeivijos uždavinys prisidėti prie

Baigiasi Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus metai, kurie ypatingai iškė
lė Lietuvos vardą, jos reikalus ir sustiprino mus ateities darbams.

Baigiame 1987-tus metus su šeštuoju Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresu Australijoje ir žengiame į 1988-tus metus, ruošdamiesi Septintajam
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimui, Pasaulio Lietuvių Kultūros Kon
gresui ir Pasaulio Lietuvių Tautinių šokių šventei Kanadoje.
Kalėdų švečių ir Naujųjų 1988-tų metų proga Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba sveikiname visus lietuvius, gyvenančius bei kovojan
čius okupuotoje tėvynėje ir išsisklaidžiusius bei dirbančius laisvajame pa
saulyje, linkėdami sutelktomis jėgomis siekti Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės, mūsų tarpe stiprinant bendrus ryšius vieni su kitais tautiniam iš
likimui ir vieningai kovai už geresnę ateitį.
Vytautas Kama n tas
|
Pasaulio Lietuviu Bendruomenes g
I
valdybos pirmininkas
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10. Mes prašome išeivijos politinius
išnaudojant visas esamas ir naujai išky
veiksnius, Pasaulio Lietuviu Bendruome
lančias galimybes bei progas plėsti ry
nę ir kraštu Bendruomenes, kitas politi
šiams su tėvynėje gyvenančiais tautiečiais.
nes ir žmogaus teisių organizacijas savo
8. Kovos už laisvę paveikumų sustip
raštuose, memoranumuose, informaci
rintų sovietų pavergtų bei jų kontroliuo niuose leidiniuose ir vadovėliuose primin
jamų tautų pastovus ir artimas bendra
ti sovietu dirbtiniu badu ir trėmimais
darbiavimas. Mes raginame plėsti ryšius . įvykdytą Šiauriniu Rytprūsių — Mažo
ir bendradarbiavimą su ukrainiečiais,
sios Lietuvos sunaikinimą ir dabar vyk
su kuriais mūsų tautiniai bei valstybiniai domą lietuvių tautini bei religinį perse
interesai itin gerai sutampa, šia proga
kiojimą ir prievartinį rusinimą Karaliau
mes sveikiname keturių Lenkijos pogrin čiaus srityje ir Gudijai priskirtoje Rytų
džio organizacijų pasiūlymą dėl Lenkijos-Ukrainos, Lenkijos-Gudijos ir Lenki
11. Mes siūlome VLIKui ir Pasaulio
jos-Lietuvos sienų. Mes pritariame Pasau
Lietuvių Bendruomenei pagal jų susita
lio Lietuviu Bendruomenės atsakymui
rimą 1983 metais Pasaulio Lietuvių Ben
ir ten nurodytoms lietuvių santykių su
druomenės Vl-jame seime abišalės lygy
lenkais išlyginimo sąlygomis.
bės pagrindu sudaryti bendrą komisiją
9. Mes raginame Pasaulio Lietuvių
dialogui su lenkų pogrindžio ir išeivijos
Bendruomenę'ir kraštų Bendruomenes
organizacijomis ir su tuo surištiems klau
dėkoti popiežiui Jonui Pauliui II už jo , simams, siekiant santykių su lenkais iš
didelį palankumą lietuvių tautai ir jo
lyginimo ir ieškant bendradarbiavimo
prašyti, išlaikant Lietuvos prijungimo
pagrindų.
prie Sovietu Sąjungos nepripažinimą, su
12. Vertiname ad hoc grupių ir priva
jungti Vilnių su Lietuvos bažnytine pro
čią iniciatyvą, ginant visuotinius teisės
vincija. Mes prašome Šventąjį Sostą ne
principus kaltinamųjų karo nusikaltimais
priimti vyskupo Julijono Steponavičiaus
bylose. Pritariame bendro centro sudary
atsistatydinimo ir, skiriant Lietuvoje
mui šios srities veiklą koordinuoti. Ragi
vyskupus, atsižvelgti į kovotojų už Baž
name išeivijos visuomenę šią svarbią veik-'
nyčios ir tikinčiųjų teises pageidavimus.
lą remti savo darbu ir lėšomis.

13. Konferencija reiškia pagarbą Vy
tautui Skuodžiui ir visiems sąžinės kali
niams, buvusiems ir esantiems sovietų
kalėjimuose ir ištrėmime.

Išvadų komisija:
D r. Kazys Ambrozaitis
Juozas Danys
Algimantas Gureckas

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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Su dideliu dėmėsiu ir atidumu per
skaitau lietuviškumo bei lietuvybės klau
simais svarstomas rašytojos Halinos Mošinskienės-Didžiulytės, mintis, kurios
tarpais, išsiveržia į desperatišką nusivyli
mą, atskleisdamos tragišką lietuvybės
panoramą.

ir J U R G l
bus atlaikytos, mirties metinių proga, sekmadienį,
sausio 3 d. 1988 m., 16:15 vai. N. S. das Dores b
bažnyčioje, Casa Verde.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
gausiai dalyvauti.
Labdaros Ratelis

Kalbėdama (rašydama) apie Brazilijos
lietuvių jaunimą ir jo paskirtį svetimoje
šalyje, atidengia jo tragišką būklę; sako:

"Gal vienas kitas suprato, ką norėjau
pasakyti bet mano šauksmas j jus, lietu
vių kilmės jaunime - Be lietuvių kalbos,
esate tik atmatos Lietuvai..." (Mano pa
braukta
AD.) "M. L" nr. 35 (2028).

"Labai gaila, kad nutrūko Antano
Dutkaus memorialai - tai buvo, yra ir
esmėje vieninteliai labai svarbūs Brazili
Nors ir buvo gražiais žodžiais skatina
jos lietuvių visuomenės kūrimosi išeivijo
mi ir kviečiami jungtis prie savųjų tar
je dokumentacija. Kokia ji bebūtų - vie
no. bet daugelis nuėjo į svetimus laukus,
niems patinka, kitiems — ne, ji atvaizduo
dėl gardesnio valgio šaukšto", pasinėrė
ja labai ryškiai lietuvių imigrantų kultū
dumblynan. Daug lietuviškos dvasios ir
rini išgyvenimą Brazilijoj perspaudą ir
išminties pabėrę esame svetimoje dirvo
savitarpio bendravimą. Per 60 metų nie
je - lenkų, vokiečių, rusų ir kt., didelius
kas nėra to gyvenimo dokumentacijos
aruodus dapildėme savo tautos perlais,
iškėlęs — jokia parapija." (...). "Antanui
iškeldami j pasaulio aukštybes svetimų ,
Dutkui turi būti duota atatinkama pagar
garbę..
ba ne vien Sąjungos-Alianęa, bet visos
Su dideliu malonumo jausmu priimu ' lietuvių senosios išeivijos... Laukiame jo
Halinos Mošinkienės mintis išreikštas
straipsnių (dabar nutrauktų) tolimesnės
Mūsų Lietuvos Nr. 42 (2027), dėl mano eigos, o kai jie pasibaigs - išleisime pir
skelbtų serijos apybraižų - "Po šešiasde mą knygą jo vardu..."
šimt metų" - apie lietuvių imigraciją ir
Tiesa, tam dideliam darbui įvykdyti,
gyvenimą Brazilijoje:
žodžiu, palankiai savo mintį pareiškusi
" ..Palaimintų dienų" nuotaikoje, Ha yra Sąjungos- Aliança iždo globėja Albi
lina Mošinskienė kelia aikštėn, esu įsitiki na Ambrozevičienė. Tokiems reikalams
nęs, ne tik savo, bet ir daugelio kitų nuo Brazilijos lietuviai galėtų turėti savo Kul
monę. Štai jos mintys ir žodžiai:
tūros Fondą.

Baigdamas šias padrikusių minčių pa
biras, šiaip ar taip joms atsispindėjusioms
- džiaugiuosi ir dūšioje jaučiu, kad tiek
aš, tiek ir kiti šios srities darbininkai,
bendruomenėje yra reikalingi.
P.S. "Musų Lietuvos" redakcijai pa
skelbus, kad šioji laikraščio laida bus
šiais metais paskutinė, savo ir mano "se
kretorės" - žmonos Anie!ės - vardu,
sveikiname artimuosius ir visus geros va
lios draugus su Šventėmis ir Naujais
1988 Metais, linkėdami visiems, Sveika
tos, Taikos, Ramybės, Solidarumo ir
Stiprybės'.
Anieiė ir Antanas
Dutkai
1987 m. Gruodis
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ADVENTAS IR KŪČIOS

Svei lc i na m e

Kūčių vakaras vienas iš daugiausiai tra- <
dicinių papročių turinti šventė lietuvių
tarpe. Kūčios Kristaus užgimimo šventė,
žmonijos viltis, todėl jos raukiamos su
didele pagarba.

^BRONUIKĄ BRASLAUSKĄ pirmojo gimtadienio
proga, ANA SIJV1JĄ ir PAULIUKĄ BARBARO
' šliaukiusių 4 metukus.
Linkime, kad visi gražiai augtų sveiki ir Dievo
ami. Tikimės, kad taps geri lietuviukai ir
susipratę kolonijos veikėjai.

Keturias savaites prieš Kalėdas prasi
deda Adventas. Advento rytais giedamos
"gadzinkos" (valandos), o vakarais vyrai
pančius sukdami, moterys verpdamos
gieda karunkas — advento giesmes. Sek
madieniais važiuojama j rarotus, tai gra
žios ir įspūdingos pamaldos.

Kun. Petrui kas ir Tia

Po vakarienės prasideda tradiciniai kū
čių vakaro pranašavimai, būrimai. Trau
kiama iš po staltiesės šieno šiaudeliai kuris ištrauks ilgesnį, tas ilgiau gyvens,
kuris trumpesnį - tas trumpiau gyvens.
Einama į lauką žiūrėti jei daug yra žvaigž
džių - tai gerai spiesis bitės ir bus atei
nančioms Kūčioms daug medaus. O jeigu
pučia stiprus vėjas — išguls rugiai.

Per Advento laiką nei šokama, nei dai
nuojama. Jaunimas susirinkęs sekmadie
niais ar paprastais vakarais dalina "žiedą",
gaudo pelę" ar susėdę žaidžia panašius
žaidimus. Advente giedamos ir nešventos
giesmės, jos vadinasi "adventinėmis".
Mergaitė kuri verčiama tekėti už nemyli
mu bernelio dainuoja: "Oi ir atvažiavo
juodas kudlotas-dalelium rūtelės ilgais
čebatais, geležiniais ratais. Oi ir išvežė
mane jaunę j svetimą šalj". Verpdama
apie mylimąjį dainuoja: "Kas genelio
margumai, kas genelio margumai. Mandrumai jo puikumai jo. Vienu žirgu jodinėj, kitu žirgu vendravoj".

Kūčių dieną nevalgoma mėsos, nei
pieno. Daugumas žmonių visą dieną
būna nevalgę, kad per Kūčias galėtų pa
ragauti visus valgius. Kūčias kiekvienas
lietuvis švenčia visu religingumu ir viso
mis tradicijomis. Visi pasirūpina turėti
plotkelių, "Dievo pyrago". Tai vieny- x
bes simbolis. Jeigu iš šeimos kas nors
atsiskyręs ir negali Kūčių vakarienės
valgyti drauge, jam plotkelės gabalėlį
pasiunčia laišku, kad tą plotkelę kartu
valgytų. Jei tais metais kas nors iš namiš
kių yra miręs, prie stalo jam paliekama
vieta, padedama lėkštė ir įdedama plot- ,
kėlės gabalėlis.

Mergaitės bėga atnešti malkų ir jei at
neštam glėbyje yra porinis skaičius, tai
šiais metais ištekės. Klausosi iš kurios
pusės šunės loja - iš ten atjos piršlys.
Liejamas vaškas ir spėjama ateitis.
Naktį važiuojama j piemenėlių Mišias.
Grįžę iš bažnyčios šieną nuo stalo išda
lindavo gyvuliams. Bendrai tą dieną ir
gyvuliams pagerina maistą. Sakoma, gy
vuliai Kūčių naktir prabyla.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSUr LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Petras Ruksys varduTr pasiųsti paprastu
paštū

Kiekvienas Lietuvos kraštas turi savo
ką nors specifinio Kūčių tradicijose, bet
šližikai ir aguonų pienas yra tradicinis
Kūčių valgis vartojamas visoje Lietuvoje.
Būna daug patiekalų iš grybų, žuvies, sil
kių, pupų, grikių košės ir įvairūs kisieliai

PARDUODAM E
automobiliams
LIPINĖLIUS - Adesivos

SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ1

AUDIOVISUAL

CURSO

Ant stalo paklojama šieno, kuris pri
mena Kūdikėlio Jėzaus gimimą ėdžiose.
Ant šieno užtiesiama lininė staltiesė.
Stalo viduryje, ant lėkštės, užtiestos bal
tutės servetėlės — sudedamos plotkelės.
Valgių būna 12, lygus skaičius kaip apaš
talų. Visi patiekalai be mėsos ir pieno.

Anksčiau svečiuodavosi dvi dienas, o
trečia ilsėdavosi. Tarp Kūčių ir Naujų
metų vakarais nieko nedirbdavo: tie va
karai vadinami -šventvakariais. Daugiau
siai Kalėdų laukdavo metiniai ūkių sam
diniai, nes antrąją Kalėdų dieną baigia
ma darbo sutartis. Užmokamas visas at
lyginimas ir su dovanomis jie išvežami i
jų namus. Todėl, sakoma: antra diena
Stepono, nėra tarnų nei ponų.
Paruošė:
p. A. Mikelionienė

DO IDIOMA LITUANO
LINKSMU KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
Fone 273-0338
J
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Dži ūgių Kalėdų
švenčių ir sėkmės t
Kupinų naujų metų n
ligoniams ir seneliams, ju
Ü
jų lan ky tojams, rėmėjams
bei globėjams

**
’

nuoširdžiai linki
Labdaros Ratelis

03124 SAÕ PAULO
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NUOMONIŲ, SKIRTUMAI
ni.-ru,
Skaitydama "Musu Lietuvoje" Nr.48
straipsnį
Jaunimo Kongresas ir Surealizmas Bendruomenėje", 7-tame puslapyje, nustebau šito pono kritiškumu ir ironiškumu.'
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Esu tautiniu šokių "Nemuno Ansamb- L
lio" vadovė, ir galiu padaryti keletą paaiškinimų ypatingai apie mūsų grupę ir šo
kius.

| Nemuną yra "sunku įsiveržti", nes
turime keletą veikimo įstatų:

- CAMISETAS LITUANAS (CRIANÇAS E ADULTOS)
- BONECAS E CASAIS LITUANOS (EXCLUSIVOS)

- BOTONS - DIVERSOS MODELOS {BRASIL E LIETUVA)
- ARTIGOS NORTH-AMERICA PARA O NATAL

ACEITAMOS ENCOMENDAS

IKI

RUA DAS ROSEIRAS, 411

TEL.:273-2317

1) Kiekvienas asmuo, kuris nori daly
vauti mūsų grupėje, turi su manim pasi
kalbėti ir po to susirenkame su visais šo
kėjais (dabar 40), nutarti ar tas asmuo
gali įsijungti j mūsų grupę.

me lietuviu kalbos pamokas, kurias dės
to Marcos Lipas. Jis taip pat mokėsi Va
sario 16 gimnazijoje, buvo Lietuvoje, o
d abar mokina lietuviu kalbą ir Lietuvos
istoriją. Dalyvaujame kiekvienais metais
svetimtaučiu parodoje, kur lietuviu sek
cijai vadovauja P. Aldona Valavičienė.

2/ Kada nutarta teigiamai, aš pranešu
tam asmeniui ir jis (ar ji) pradeda daly
vauti repeticijose.
3) Kiekvienas šokėjas gali neateiti į re-,
peticijas tik penkis kartus j metus.
4) Visi šokėjai turi būtinai turėti savo
tautinius rūbus, jei ne, nedalyvauja pasi\
rodymuose.

Kai visi kiti ir jūsų duktė Betina, prii
ma mūsų grupės įstatus, ir dabartiniu
laiku grupėje dalyvauja.
Didelei grupei kaip mūsų, yra labai
svarbu turėti keletą nustatymų, dėl gero
veikimo, ypatingai kai į šį darba vra de-

IVANI, SILVIA E EMILIA

Yra labai neteisinga, ką nors apkalbė
ti nepažindamas teisybės.

aamos visos jaunimo jėgos, kurie nepa
žįsta Lietuvos, bet jaučia jai didelę mei
lę širdyje ir "dirba šokdami" kad išgar- ♦
sinti Lietuvos vardą.

Šokiai taip pat yra kultūra, tradicijos
ir tautos pasilinksminimas.

Geriausia būtu prisidėti daugiau ptie
kolonijos darbu, nes kaip pats rašai
"kiekvienas lietuvis yra svarbus".

Silvija Bendoraitis Machado

AR ŽINOTE, KAD

■- V. ZELINOS LAIKRAŠČIU KIOSKE
Be šokių turime ir kitas veiklas. Turi
AV, 2ELINA, 831 ?
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JAUNIMO SĄJUNGA IR KONGRESAI
Norėtumėm čia išreikšti savo mintis
apie p. G. Bačelio straipsnį "Mūsų Lie
tuva" Nr. 48, šių metų gruodžio 3 d.
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dėdama, pasidarė Kongreso dalis ir susipažino su vykstančiu Jaunimo Kongresu Australijoj.
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dalyvė, bet įteikta jai anketa nebuvo
<grąžinta. Gaila, nes vėliau pora atstovų
iatsisakė, ir ji dalyvavusi susirinkimuose,
būtų galėjusi paimti atstovės vietą.
įpo

Suprantame lietuvybės tikslą,ne tik
gilaus kalbos pažinimu, bet taip pat lie
tuviško idealo ir Kongreso idealo. Taip
Nors dar neturime savo patalpų — Jau
rašo Australijos jaunimas savo pakvieti
nimo Centro - BLJS egžituoja ir akty
me:
viai pasireiškia lietuviškoj kolonijoj.
"Dalyvausime šiame Kongrese, taip
Tikimės kad, bendraudami su Ben
parodant mūsų norą vieningai dirbti tė
druomene, su Muziejaus ir Archyvo Ko vynės Lietuvos labui. Mūsų tikslas išlai
mitetu, su Sąjunga, ir su kitom lietuviš
kyti lietuviškumo ugnį mūsų širdyse,
kom organizacijom, esame pilnai atlikę
mūsų darbuose — mūsų gyvenime. Mes
l
savo dalį prie įvairiausių darbų ir įvykių, siekiame statyti tiltus, jungiančius visus
Esame prisidėję užsienio grupių priėmi
lietuvius j vieną galingą sąjūdį, kovojantį
me, vietinių švenčių, paminklo pastaty
už Lietuvos nepriklausomumą ir tautos
mo rinliavos, parodų, prie lietuviško žo lygiateisiškumą tarp kitų pasaulio tautų".
dyno pertvarkymo ir t.t.
Tie kurie mus atstovaus šiame Kongre
Sutinkame su p. Bačelio mintimi, kad,
se yra tam pasiruošę, ir entuziastiškai
"j Kongresą turėtų važiuoti jaunimo at
priėmė Kongreso idealą.
stovai, žiūrint iš lietuvybės taško"; kada
Dar norėtumėm pridėti kad, interesuo
vyko atstovų rinkimas buvo pabrėžta
ne tik rašytos dalies svarbumas, bet taip ti važiuot j Kongresą kaipo atstovai turė
pat atstovų aktyvus dalyvavimas mūsų
jo paduoti savo atsakymą iki rugpiūčio
198b .
lietuviškoj bendruomenėj.
Reikalavimas atstovams buvo:
Apie Amerikos Bendruomenes:duota
1) parašyti užduotą straipsnį;
mums finansinė pagalba, atstovų rinki
2) kad buvo veiklus lietuviškoj visuo
mas negalėtų būti teisėtas be jos; ne visa
menėj nors 2 metus.
da tie kurie finansiniai geriau stovi yra
Brazilijos 7 atstovų vietos buvo taip
tie kurie daugiausiai dalyvauja lietuviš
užpildytos.
koj veikloj.

Kai rinkome kelionei finansines s’alBetina Bačelytė, grižus iš Vokietijos
pas, nežiūrėjome tiktai j materialinę da- “ Vasario 16 gimnazijos,.buvo oficialiai
lj, bet kad, visa lietuvis'ka kolonija, prisi- PaKviesta prisidėti prie atstovu grupės kai-

Marcelo Chapola
BLJS Vice-Pirmininkas ir
Atstovai
Kotryna Grigaity té

KŪCtų DUONA
Kai Kūčių duonę laušim,
Mums ašaros byrės,
Ir skausmas neataušęs
Skros ilgesio marias.

Pabirom, kaip karoliai,
Po svetimas žemes,
Ir ieškom Ugi šiolei
Tik vieno kelio mes.
Nušvies iš prakartélés
Jį žvaigždė tolima,
Pažvelks i širdį vėlei
Namelių šilima.
Juk Tu, užgimęs kūtėj,
Benamis, kaip ir mes,
Sužerki mus rieškutėm
l Tėvo kišenes.

Tegu! iš mus nė vienas
Pasauly nepaklys,
Kol kruvinas blakstienas
Pakels gimta šalis

NR. 50 (2035) 1987.XII.17
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MUSŲ ŽINIOS
PRIMICIJOS ZELINOJ
įšventintas Taubatės katedroj gruo
džio 9 ir pirmąsias Mišias atlaikęs sekam <
čią dieną São José dos Campos Nossa
Senhora das Graças parapijoj, kur gyve
na šeima, sekmadieni gruodžio 13, kun.
luozas Albertas A. Minderas, SCJ pirmą
sias sekmadienines Mišias su dideliu ma
lonumu sutiko laikyti lietuvių bendruo
menėj, šv Juozapo bažnyčioj, Vila Zelinoj. Atvyko iš S. J. dos Campos su tėvais
h sesutės lydimas.

GRAŽI LIETUVIŠKU, KALĖDINIU, PAPROČIU KNYGUTĖ
PORTUGALU, KALBA
Labai gera kalėdinė dovana, sveikinimų kortelė, arba, kaip sakoma, "brinde",
tiek draugams lietuviams, kaip brazilams, o ypač klientams.
Galima pirkti šv. Kazimiero ir šv. Juozapo parapijose, V.zeiinos spaudos
kioske ir Bazare "SVEIKAS"
Knygutės kaina Cz.30,00. Nuolaidos perkant didesniais kiekiais.

ŠALPOS RATELIS
šiuo paskutiniu metu (X.31-XII.31)
prie Šalpos Ratelio savo įnašu prisidėjo
Ona Tamaliūnienė............... Cz. 100,00
NPN..................................... Cz. 1.500,00

Nors smarkiai lijo ir lijco nukelti nu
matyti Spaudos Dienos pietūs, bažnyčioj
prisirinko tautiečių daugiau, negu pap
rastais sekmadieniais. Ir primiciantas,
nors nekalba lietuviškai, kun. Pr. Gavė
no padedamas, koncelebravo lietuviškas
Mišias, o po Evangelijos, paties liturginio
teksto iššauktas,portugališkai atsakė į
klausimą: "Kas tu esi? Ko'čia atėjai?
Ar savo noru atvykai, ar čia tave kas at

Lai aukotojams Viešpats gausiai atly
gina.

PARAMA LAIKRAŠČIUI

Algirdas SIiesoraitis (Guarujá, Centro)
pasiuntė Cz.2.000,00 kaip paramą ML
vai. Už ką nuoširdžiai dėkojam.
NAUJA MEDICINOS DAKTARĖ

siuntė?

Tokiu būdu turėjo progos papasakoti
apie savo lietuvišką kilmę (tėvas lietuvis,
motina portugalė), apie meilę Lietuvai,
kurią pažino per senelius ir dėdę (iš Kau
no), o paskutiniu metu ir per spaudą;
apie pašaukimą, kurį įgyvendino įstoda
mas į Svč Jėzaus Širdies kunigu vienuo-

BRAZILIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖ
SOLIDARUMO MOKESTIS

Dar sekantys tautiečiai atsiliepė į mū
sų prašymą, įnešdami šių metų solidaru
mo mokestį ir pridėdami gausią paramą
mūsų Bendruomenės lietuviškai veiklai:

Mišias liturginėm giesmėm palydėjo
L.K.B-nės choras (dirigentas - Vikt. TaCz.2.000,00
tarūnas, vargonininkas - Audrys Tatarū- Algirdas Baužys
Dr.Antanas Gaulia (Rio) Cz. 1.000,00
nas).
Kap.Juozas Čiuvinskas
Po Mišių padėkos maldos primiciantas
Cz. 1.000,00
davė asmeninį primicijų palaiminimą,
Alfonsas D. Petraitis
Cz. 1.000,00
kurj tikintieji priėmė susijaudinę ir su di Audra Catafai
500,00
deliu pamaldumu. Jaudino ypač faktas D r. Vitas Kiaušas
200,00
matant ir tėvus bei sesutę priimant pri Albertas Magila
200,00
micianto palaiminimą ir bučiuojant sū Juozas Butkauskas
Cz. 200,00
naus bei brolio ranką.
Aleksandras Bagdonas
200,00
Cz. 100,00
Klebonas kun. J. Šeškevičius suruošė Bronius Sukevičius
primiciantui ir jo palydai pietus kleboni
Prašome visų tautiečių, kurie dar ne
joj.
atsiuntė šių metų solidarumo mokesčio,
ad nedelstų ir atliktų kiekvieno lietuvio
Pažymėtina, kad tiek šventimuose
Taubatės katedroj, kiek pirmosiose Mišio-autišką pareigą, numatytą Lietuvių Charse S.J. dos Campos, lietuviams atstovavo oj, paremdami mūsų krašto Bendruome- ės veiklą.
Taubatėj dirbantis inž. Flavijus Bacevi
čius, už ką kun. Juozas Albertas Minde
Visiems lietuviškas ačiū .
ras ir jo tėvai jaučiasi labai dėkingi, (ir
Brazilijos Lietuvių
_
gal daug daugiau susijungę su kolonija).
Bendruomenė

POSTO DE SEBVICOS

sou
Rua Voluntários da Pátria, 1^75
Santana
Tel.\290-4€

1

Gisele Siaulyté (Siaulys) São Paulo
universitete užbaigė Medicinos fakulte
tą. Oficialus diplomo įteikimas įvyks Pa
lácio das Convenções do Anhembi, šio
gruodžio 19 dieną, 19 vai.
Sveikinimai naujai Daktarei, Tėveliams
ir visai Seimai.
PR AN EŠIMAS

Dailininkė Stasė Steponaitienė kviečia
visus lietuvius j pirmąją indivi
dualią MENO PARODĄ, ku
rioje matysime ir lietuvišką kampelį.
Parodos atidarymas bus 1988 m. sau
šio 6 dieną, 20 vai. Santose, viename iš
Prefeituros rūmų PRODESAM.
Avenida Ana Costa.
Paroda tęsis nuo 6 iki 20 sausio.
Parodos lankymas tik po pietų, nuo
14 iki 22 vai.
Nuoširdus ačiū.
Jonas Minetga

Gimė Kristus, aš mačiau,
Piemenėliai ėjo.
Naktį žvaigždė daug skaisčiau
* Švie tė ir žėrėjo.
Varpui gaudžiant, angelai
Giesmę Jam giedojo.
Baltos pievos ir šilai
Pa talėlį klojo.

Trys karaliai iš rytų
Aukso žvaigždę seka.
Tau prie Nemuno krantu
Ji parodys taką.

MUSU LIETUVA

____________
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PAMALDOS KŪČIŲ DIENĄ
BERNELIU MIŠIOS:

šv. Kazimiero p-joj: 22 vai.
Šv. Juozapo p-joj: 22 vai. *
Per Kalėdas: kaip sekmadienį.

<■»

Naujus Metus

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS
JUBILIEJAUS VAIZDAJUOSTĖ

Iš Kanados atvykę ELENA ŠIMONY
TĖ ir ANTANAS LIAUKAI atvežė Ro
moj vykusių Lietuvos Krikščionybės 600
metų iškilmių vaizdajuostę. Tai labai gra
žus švenčių dokumentas, kurį bus galima
pamatyti Jaunimo Namuose tuoj po VAI
KŲ EGLUTĖS sekmadienį, gruodžio 20 d.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ KŪČIOS

SUTIKSIME

Sąjungos - Aliança lamuose
RUA LITUANIA, 07 - Moėca
1987 m. gruodžio(dez«raįra) 31 diena, 22 vai.
Programoje: vakarienė,

Metu vaišės

Bilietus prašome užsisakyti iš anksto iki gruodžio 28 d.
Telefonai: 274-5116, 21M310, 92.33.09

KALĖDŲ
EGLUTĖ

y

Kūčios - laukimas Gimstančio Kris
taus - pagal lietuvišką paprotį atlieka
B. Liet. B-nė šiais metais rengia Kalė
mos šeimose. Tai brolystės, susitaikini
dų Eglutę lietuvių vaikams ir anūkams.
mo, atleidimo, meilės šventė. Pašventin
Programą išpildys Lietuviškos mokyklos
tos piotkelės laužymas ir ja dalinimasis
mokiniai.
- gražiausia šios šeimyniškos nuotaikos
šventė jvyks gruodžio mėn. 20 d. 15"
išraiška.
vai. Jaunimo Namuose V. Zelinoj. Jau
Tačiau šios šventės pilnatvė atsiekia pažadėjo atvykti Kalėdų Senelis.
ma liturgijoje - per Mišias, gyvybiniai
Visuomenė tJp pat kviečiama pasižiūsusitinkant su dėl mūsų gimusiu Atpirkę-rėti programos. įėjimas laisvas,
ju, su Juo susitaikant, Jj pakviečiant ir
priimant j savo namus per komuniją.
PARLAMENTARAS SVEIKINA

Jaunimo (skautų) paankstintos ben
dros Kūčios vyks šv. Kazimiero parapi
jos salėj gruodžio 19 dieną, pradedant
17 vai.: Mišios ir Kūčių vakarienė.

Federalinis Deputatas Eliel Rodrigues,
kuris brazilų parlamente iškėlė reikalą,
kad Sovietijoj tikrai būtų pripažinta tikė
jimo laisvė ir su kitais 16 parlamentarų f
O Bernelių Mišios gruodžio 24, bus
pasirašė atitinkamą laišką sovietų kancle »
10 vaiandą vakaro.
riui Eduardui Ševardnadzei, siunčia kalė Į
I
Gruodžio 27, šv. Kazimiero parapijoj dinius sveikinimus Brazilijos Lietuvių
?
ypatingų įprastinių paskutinio mėnesio Bendruomenei.
i
sekmadienio pamaldų (16 vai.į nebus, o
|
EVENTOS LITUANOS
tik Mišios 8 vai. ryto.
VIDEO CASSETE ENCOMENDAS
5
Festa da Primavera na Lituanika Cz.4.000 Í
Gruodžio 20, sekmadienį, 19,30 vai. Noite Lituana
Cz.6.000
V. Zelinos šv. Juozapo parapijos bažny Dia dos Pais
Cz.3.000
čioje, L. K. Bendruomenės Choras ren- Festa Baile (Spindulys)
Cz.4.000
M
E
Encomendas com 50°/o de sinal.
T Ą, minint 50 metu Jubiliejų.
zone: 273-0338 ou 419-2462.
i|
Įėjimas laisvas. Visi kviečiami. _

&

'

a. a a. a. a a. a.

a.

frabágo dar vieni metai su visais savo |
sunkumais, bet prasidėjo taip pat ir |
"MŪSUĮ LIETUVOS" 40-ties metų *
gyvavimo sukaktis. SVEIKINAME *
nūsų parapieėius ir visus savaitraščio |
skaitytojus švenčių proga ir linkime, g
kad gimusis Kristus atneštų taiką, ra- g
d
mybę ir džiaugsmą kartu su gera svei-g‘ I
v
kata bei Dangaus palaima.
¥
y

ML-vos Redakcija-Administracija
Šv. Kazimiero parapijos kunigai
Kun.
PranasGavėnas
Kun. Petras Rukšys
Kun. Petras Urbaitis

-a a a-a Oi

KVIEČIAME VISUS I

&

PÜAUJUJU metu sutikima
R E V E I L O N

$

PAKVIETIMUS PRAŠOME ĮSIGYTI IŠ ANKSTO
ANIMAÇÃO CONJUNTO S. O. M.
V. ZELINOS KLEBONIJOJ: fone OJM76
Vakarienė prasidės punktualiai 22 vai.

$

