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Mieli broliai ir sesės,
Kalėdų šventė mums vėl duoda pro

gą apmąstyti Kristaus atėjimo prasmę 
ir palaimą. Jo įsikūnijimo paslaptis ir įsi
jungimas j žmonijos istoriją kaskart iš
gyvenamas skirtingai, bet visada su vilti
mi, su paguoda ir pasitikėjimu. Jo mei
lės ir dorovės principai yra žmonijos tik 
roji dvasinė jėga, kuri ypač dabar reika
linga musų tautai, kovojančiai už egzis
tenciją laisvų valstybių šeimoje.

Džiugios ir viltingos mums buvo praė
jusių metų Kalėdos. Mes jautėme, kad 
pildosi Izaijo pranašystė: "Tauta, kuri 
vaikščiojo patamsyje, išvys skaisčią švie
są; gyvenantiems tamsybių šešėliuose už
tekės šviesybė" (Iz. 9:11). Iš Vilniaus ka
tedros, televizijos pagalba, laisvėjančiai 
tautai ir pasauliui sklido arkivyskupo Ju
lijono Steponavičiaus žodžiai: "Mums 
išaušo šventa diena. Ateikite, tautos, pa 

garbinti Viešpatiea, nes šiandien didi 
šviesa apšvietė musų žemę..."

1990 metų eiga vėl atnešė naujų palai
mų ir pastiprino mūsų krikščionišką vil
tį. Demokratiškai išrinkta Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba kovo 11 vienbalsiai at
statė sovietinės okupacijos užgniaužtą 
nepriklausomybę ir kartu su bažnytine 
vadovybe ryžtingai ėmėsi mūsų tautos 
kultūrinio, dvasinio ir religinio gyvenimo 
atnaujinimo. I mokyklas buvo grąžintas 
religijos dėstymas, nebevaržomas įstoji
mas j seminarijas, Vytauto Didžiojo Uni
versitete atsteigtas teologijos-filosofijos 
fakultetas, ligoninėse įrengtos koplyčios, 
vykdomi bažnytinės filosofijos ir muzi
kos meno simpoziumai, atsikūrė ideolo
ginės ir karitatyvinės organizacijos, atsi 
darė suniokotos bažnyčios ir vienuoly
nai. Birželio 24 Gedulo ir Vilties dienoje 
Lietuvos vyskupai ir vyriausybė atnauji
no 1934 metais padarytą pasiaukojimą

Švenč. Jėzaus Širdžiai ir iškilmingu ofi
cialiu aktu iš naujo pasirinko Kristų j 
laisvą gyvenimą žengiančios tautojvado
vu. Po keturiasdešimts su viršum mejų 
iš viešojo gyvenimo išstumtas pasauhn 
Išganytojas vėl tapo tauyos 'keliu, šviė 
sa ir gyve imu" nes buvo įsitikinta,kad 
krikščionybė yra pats didžiausias tautos 
gyvastingumo ir kūrybingumo šaltinis.

Vilties teikia ir naujai priimtas Sovie
tų Sąjungos "sąžinės laisvės ' jstatymas. 
Nežiūrint kokia bebūtų tų įstatymų ver
tė, bet visvien tai yra konstitucinis užtik
rinimas, kad Stalino laikų brutalaus reli
gijos persekiojimo ir pagrindinių žmo
gaus teisių paneigimo laikai pasibaigė.

Kristaus grįžimą j sovietinio ateizmo 
prislėgtus Rytų Europos kraštus išgyve
name ne tik mes, bet ir viso pasaulio 
krikščioniška bendruomenė. Lyg pirmų
jų Kalėdų Trys Karaliai iš visų kraštų sku-
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i Santykiai su kariuomene

Pranešama apie didėjančią įtampą 
.tarp sovietų armijos dalinių ir civilių gy
ventojų Baltijos kraštuose. Lapkričio 
20 d. išleistame sovietų krašto apsaugos 
ministerijos bendraraštyje nurodoma, 
kad bus imamasi reikalingų priemonių 
apsaugoti prieš kariuomenę nukreiptus 
veiksmus.

Užuojautos. Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: CrS.SO.ČRT 
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia. Redakcijos bei leidėju nuomonę.
Čekius. Perlaidas ir administracinius laišius rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS var

bame su dovanomis pasveiKinti ateinanti
Kristų, vedami aušros, kuri žada laisvą 
rytojų. Vietoj aukso, kvepalų ir myros, 
nešame rūbus, vaistus, knygas, bažnyti
nius reikmenis ir technikos civilizaciją. 
Kiekvienas savo būdu stengiamės plėsti 
teisingumo ir meilės karalystę iš "blogio 
imperijos" išsivaduojančiose šalyse. Ša
lia lietuviškų šalpos ir pagalbos fondų, 
Europoje ir Amerikos žemyne jsisteigė 
specialūs Ad Hoc komitetai, kuris js pa
reigoje teikti finansinę, technikinę ir or
ganizacinę pagalbą tiek Lietuvos, tiek ir 
kitų kraštų atsikuriančiom bažnyčiom.

"Ilgus metus meldėmės ir rezoliucijo
mis reikalavome laisvės Rytų kraštams", 
kalbėjo arkivysk. John May, JAV Vys
kupų Konferencijos suvažiavime š.m. 
lapkričio 14 Vašingtone. "Dabar, tęsė 
jis, "mes esame įpareigoti dėkingumo ir 
solidarumo dvasioje sutelkti savo ištek
lius milžiniškam darbui — pagelbėti Baž
nyčiai pasinaudoti atgauta laisve". Dide
liam nustebimui, Konferencija vienbal
siai priėmė lėšų telkimo planus.

Politinio netikrumo debesys dabar 
vėl gaubia Lietuvos padangę. Vienybės 
bei sutarimų stoka lėtina valstybės atsi
kūrimo procesą. Kyla nusivylimas, abe
jonės, nepasitikėjimas. Stabtelėkim ir 
pažvelkim šiek tiek atgal j tautos istori
ją. Sunkiausiais vergijų laikais kalėjimuo
se, lageriuose, Sibiro taigose tiktai dva
sinė jėga padėjo kankiniams išlaikyti 
pusiausvyrą... Siekime ne vien materia
linės gerovės, bet pirmoj vietoj dvasinių 
vertybių. Jeigu abejojame — melskime 
į Dangų suraminimo. Jeigu svyruojame 
— pasikliaukime Viešpaties ppagalba. 
Jeigu jaučiamės nusivylę — pasisemkime 
jėgų iš Kristaus kentėjimų. Gyvendami 
krikščionybės principais, būsime teises
ni ir patvaresni, o Dievo ranka ir Dievo 
palaima išves mus į geresnį rytojų.

Kristui gimus Betliejuje, angelai gie
dojo: "Garbė Dievui Aukštybėse ir ra-

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

mybé geros valios žmonėms . iviksuiu- 
nišku gyvenimu ir aktyvia artimo meile 
teikime Dievui garbę ir neškime ramybę 
gyvenimo prasmės ieškantiems žmo
nėms. Tada galėsime su dėkingumu švęs
ti Kristaus gimtadienį ir su šviesiu opti
mizmu sutikti naujuosius 1991 metus.

Džiugių Šv. Kalėdų ir Dievo palaimos 
Naujuose Metuose linkiu visiems — gy
venantiems išeivijoje ir laisvėjančioje tė
vynėj Lietuvoj.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM 
Kalėdos, 1990 m.

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE

Bendra sesija
Lietuvių informacijos centro lapkri

čio 21 d. pranešimu iš Niujorko, baltie- 
čiai atvirai pasmerkia sovietų grasinimus 
ir šaukia visų trijų aukščiausiųjų tarybų 
bendrą sesiją. AT pirmininkų priimta
me ir j Sovietų AT nukreiptame pareiš
kime pabrėžiama, kad Gorbačiovui pa
pildomų galių suteikimas veda į diktatū
rą, galinčią pažeisti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybių teises, jas spaudžiant 
grąsinimais naudoti jėgą, kuri suspenduo
tų demokratiškai išrinktas valdžios insti
tucijas ir įstatymus.

Toliau pareiškime sakoma, kad šių 
grąsinimų akivaizdoje Baltijos valstybės 
priešinsis jų, neginčijamų teisių pažeidi
mams. Baltijos valstybių gyventojai ir 
valdžios institucijos neleis, kad pasikar
totų 1940 m. tragedija. - ^reiškimas bai
giamas tvirtinimu, kad Gorbačiovo pa
ruoštos, "naująją sąjungą' liečiančios, 
sutarties baltiečiai nepasirašysią.

Linksmu Kalėdų Švmžmį- 5
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Iš kitos pusės, keli šimtai taikių de
monstrantų Vilniuje sukėlė pasipiktini
mą kariuomenės, kuri demonstrantus 
sklaidė "vandens patrankomis" ir kelis 
jų smarkiai sumušė. *

Tuo tarpu sovietų kariuomenės vy
riausiojo štabo viršininkas M. Mosejevas 
užtikrino Lietuvos atstovus, kad jėga 
nebus naudojama prieš Lietuvos piliečius, 
atsisakančius tarnauti sovietų armijoje.

(LIC)

Siuntos Lietuvai
Lietuvių katalikų religinės šalpos trys 

siuntos su knygomis, vaistais, drabužiais 
ir vaikų žaislais lapkričio 20 d. išplaukė 
į Lietuvą. Dar kita siunta bus išsiųsta 
lapkričio 26 d.

Siunta "Knygos Lietuvai" daugiausia 
skiriama Lietuvos švietimo ministerijai 
Tai 56 suaukotos dėžės naujų universite
to lygio inžinerijos ir verslo vadovavimo 
knygos.

Siunta "Kalėdinės dovanos" buvo pa
krauta Niujorke vietinių lietuvių ir sve
čių iš Lietuvos talka. Šios siuntos gery
bės - drabužiai, žaislai ir vaistai - skir
tos našlaičiams, seneliams, Tremtinių 
klubui ir kitiems vargstantiems.

Lietuvių katalikų religinė Zaipa nuo 
liepos mėnesio pilnai ar pusiau yra pa
dengusi aštuonių siuntų išlaidas.

Siuntai "Knygos Lietuvai" išlaidas 
padengti padėjo išeivijos krikščionys 
demokratai ir Tėvai pranciškonai. Visos 
išlaidos dar nepadengtos. Aukas siųsti * 
šiuo adresu: Lithuanian Ctaholic Reli
gious Aid - Kalėdos, 361 Highland 
Blvd. Brooklyn, NY 11207, USA,(LIC)

• Anka bei taika lietttvtóWéi
spaudai — parama savąja! ta «Ui

V. Prudente - Fone: 273-6696
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CENTRO ADMINISTRATIVO 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
AGÊNCIA MOÓCA 
AGÊNCIA V. MARIANA 
AGÊNCIA JARDINS 
AGÊNCIA MOEMA 
AGÊNCIA TATUAPÉ 
AGÊNCIA GUARUJÁ 
AGÊNCIA MORUMBl 
AGENCIA PERDIZES

- PABX 291-7022
2 - FONE 35-2533

- PBX 291-501 1
- PABX 275-1 200
- PABX 282-9577
- FONE 570-6500
- FONE 941-3599
- FONE 86-6143 

i-b3. FONE 521.3048
- FONE 65-90-06/62-6629

Av. Paes de Barros, 1306
FL Jose Bonifácio,93 - l°-ConjÁ 
Av. Paes de Barros, 1229 
R. Vigário Albernaz, 52 
R, Estados Unidos, 716 
Ai. dos Nhambiquaras. 508 
R. Tijuco Preto 1.376 
r. Petrópolis, 46 
Av.Pres.Giovani Gronchi,5.174-s 
r, Turiassú, 1374

CEP 03114 - S. Paulo
CEP 01003 - 3. Paulo
CEP 03115 - S. Paulo
CEP 04134 - S. Paulo
CEP 01427 - S. Paulo
CEP 04090 - S. Paulo
CEP 03316 - S. Paulo 

Guarujá, SP. 
S. Paulo

Perdizes - S. Paulo
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VYTAUTAS DIDYSIS
VYTURYS

Pasinaudota leidiniu Vytautas Didysis
(Tęsinys is’ praeito nr.) 

-29 -

Siaip ar taip kalbant po įvykusių suva
žiavimų jautėsi, kad vienoj ir kitoj pusėj 
atmosfera buvo labai tvanki ir reikėjo ma
žos kibirkštėlės, kad kiltų audra. Tuo tar
pu Vytauto karūnacijos klausimas pave
damas išspręsti popiežiui.

Lietuvoje buvo ruoštasi karūnacijai. 
Ji turėjo įvykti 1439 m. rugpjūčio 15 d., 
didelėj Lietuvos valstybės šventėj, kuri 
turėjo dekoruoti tikruosius, garbinguo
sius ir laisvuosius Lietuvos valdovus. Į 
iškilmes buvo pakviesti visi Lietuvos va
salai, Kunigaikščiai ir net totorių cha
nas Machmetas ir daug kitu mažesnių 
valdovų.

Veltui Vytautas ir jo svečiai laukė 
pasiuntinių, atgabenančių karūnas. Jas 
vežė is’kilmingo Zigmanto delegacija. 
Jie vežėsi su savim ir Vytauto karūnaci
jos projekto dokumentą. Ši pirmoji de
legacija, kaip mano kai kurie istorikai ir 
buvo lenkų pasienio sargybos sučiupta. 
Iš jos atėmė visus dokumentus, bet ka
rūnų nebuvo rasta. Jos turėjo vežti iš 
paskos kita delegacija, kuri sužinojusi 
apie įvykį, pasitraukė atgal. Reikia ma
nyti, kad tą pirmąją delegaciją sudarė 
daugiau žmonių, o ne du. Toks nedoras 
lenkų žygis labai skaudžiai atsiliepė Vy
tautui ir visai Lietuvai, bet Vytautas 
jiems karo neskelbė. Juk čia buvo aiškus 
jėgos pavartojimas, smurtas prieš dviejų 
valdovų prosiuntinius, sulaužyta tarptau
tinė teisė - pasiuntinių neliečiamybė.

Vytautas po s’io smūgio neatsisaKė 
Karūnacijos. Iškilmės dabar rekėjo kiek 
atidėt, būtent rugsėjo 8 d. Lenkai ir da
bar vėl ryžosi pastot karūnacijai kelią. 
Jie atidžiai išskirstė kariuomenę ir sau
gojo visą Prūsų pasienį. Dabar Vytautas 
sulaukė svečių, bet nesulaukė karūnų, 
nesulaukė ir Zigmanto pasiuntinių. Ke? 
liaujanti delegacija, sužinojusi apie pir
mąjį įvykį ir kas darosi dabar prie Lenki
jos sienos, buvo atsargesnė ir pasitraukė 
atgal. Taip ir vėl, nieko nesulaukus iš 
Zigmanto, reikėjo karūnacijos iškilmes 
nukelt j rugsėjo 29 d. (į Šv. Mykolą). 
Bet iki termino nieko nesulaukta. Vytau
tas atsisveikinęs su svečiais susirgo.

GIR CKUS&CI A.LTDA.
Rua Solon, 773 Fonj: 221-6377 
CEP 01127 São Paulo - Capital Bom Retiru

Jogaila gerai suprato, kad laisva ir pa
veldima Lietuvos karalija butų buvusi 
tikra garantija tvirtai laikytis Lenkijoj ir 
ją valdyt, išlaikant dinastijos teises savo 
rankose. Jogaila pats ryžosi atvykti į Lie-
tuvą ir prašė Vytauto dar nesi karūnavus 
palaukti jo. Lenkai bijojo leisti vieną 
Jogailą ir prisiprašė, kad leistų su juo vyk- na įr Kaip širdį begelti kiekvienam lietu
ti ir kai kuriems atstovams. Taigi Jogai
la su lenkų atstovais atvyko į Vilnių spa-

Čia ir vėl lenkų didikų delegacija sten
gėsi sutrukdyti Jogailos ir Vytauto susita
rimą. Jogaila pasiryžo iš jų išsivaduoti: 
įsakė jiems palikti Lietuvą ir grįžti Lenk, 
jon. Lenkai spalių 16 d. buvo priversti pa- pietiska, surišo ją su katalikų Bažnyčia, 
likti Vilnių ir Trakus. Iš to galima spręsti, 
kad Jogailos projektas gavo viršų ir dabar 
tąja linkme turėjo būti susitarta su Vytau 
tu. Tik, deja, Vytauto nebeilgas buvo gy
venimas. Pamažu gęso jo jėgos, pakėlu- 
sios tiek daug ligų, bei sunkių kovų ir dar 
lenkų ponų silpninamas.

(Pabaiga)
Tą pačią dieną, t.y. spalių šešioliktą, 

kai lenkų delegacija iškeliavo iš Vilniaus, 
Jogaila, išklausęs pranciškonų bažnyčioj 
mišių, Vytauto lydimas, išvažiavo į Tra
kus. Kelyje Vytautas nusilpęs nukrito 
nuo arklio ir važiavo gulomis savo žmo
nos vežime. Atvažiavus j Trakus iš lovos 
nebesikėlė, Paskutinias jo gyvenimo die
nas nuodijo žinios apie Švitrigailos ir jo 
šalininkų žygius.

Savo paskutinę gyvenimo dieną (spalių 
27 d.) Vytautas liepė saviškiams susirink
ti aplink jo lovą ir pirmiausiai atsisveiki
nęs su Jogaila ir atidavęs j jo rankas savo 
didelę valstybę: pavedęs jam globoti savo 
žmoną, pralotus, bajorus. Visi prie valdo
vo gailiai verkė. Jogaila su ašaromis aky
se pasižadėjo išpildyti visus Vytauto pra- 
s’ymus ir, visa iš širdies atleisdamas, pri
minė jam susirūpinti sielos išganymu. Ke
lis kartus Vytautas išpažino savo nuodė
mes Vilniaus vyskupui Motiejui, priėmė 
Švenčiausiąjį ir paskutinį Patepimą.

Visi garsiai kartoki m
KEISTUS GIMĖ, KRISTUS GYVAS 
Žemės dovanas aukokim

Taip tad Vytautas, didysis mūsų valdo- Aleliuja, Aleliuja, naujas rytas. 
vas, Kaip geras katalikas, susitaikinęs su 
Dievu, užmerkė akis ir paliko Lietuvą di
delėms nelaimėms. Jo kūnas per astuo
nias dienas buvo viešai išstatytas, kad
žmonės galėtų paskutinį kartą atsisveikin- Garbindami Jį kasdieną... 
ti su savo dideliu valdovu. Tris kartus per 
dieną - rytą, per pietus ir vakare, buvo PARDUODAMAŠJ

FEMININA
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apraudojamas didelis mūsų tėvynes vy»as, 
jos laisvės ir savarankiškumo gynėjas.
Mirė tikrai musų tautos garbė ir pasidi
džiavimas.

Gailiai j j apraudojo ir žmona, verkė 
jo visi bajorai, jo visų žygių dalyviai, ben 
dradarbiai, karžygiai. Vytauto mirties 
diena tikrai buvo liūdna ir ūkanota visai ( 
Lietuvai. 0 kokia beturėjo būti rūsti die 

viui, kai kunigaikštis mirė? .
Jo atminimo - kalbėjo pamokslininkas 

- niekas neišplėš iš mūsų širdžių, nes mi
rė valdovas, kuris tikrai per 40 metų pa
darė didele įtaką Rytų Europos likimui, 
Prūsų ir Livonijos Ordinams ir savo geni
jum nekultūringą Lietuvą padarė euro-

Vakarais ir Europos kultūra.

Antanas Augustams

JĖZUS GIMĖ

Skamba širdyje varpai, 
neša dideię naujieną. 
Jėzus gimė, Jėzus gimė, 
gimė Betliejuj šiandieną.

Gieda danguje arnotai
Žmonėms geros valios
Pneš didybę klaupia gvvultei
Skelbia žinią piemenėliu minios.

Klaupkim ir mes visi kartu 
prieš šią d i d e asmenybe. 
Duokim gerbę kūdikėliui, 
Dangaus ir žemės Dievybę.

JĖZUS GIMĖ, JĖZUS GIMĖ, 
gimė Betliejuj šiandieną.
Ir giedoki m visados,

PORTUGUÊS —L ITU AN O

Kreiptis i šv. Kazimiero parapiją 
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338
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DEZEMBRO DE 1990

GRUPO 
e/tamel

COMENDADOR
ESTANISLAU MELIONAS, 

DIRETOR PRESIDENTE DO 
“GRUPO ESTAMEL” 

DESEJA A TODA COMUNIDADE 
LITUANA UM FELIZ NATAL 

E UM PRÓSPERO ANO NOVO.

e/tamel
a empresa que entende de embalagens

TECNOPAPEL

INDUSTRIA IX EMBALAGENS LIMITADA

@stan
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Henrikas Bajalis ,
LIETUVIŠKI PAPROČIAI KALĖDŲ 

LAIKOTARPYJE
Artėjant Kalėdų šventėms, prisiminki

me tuos papročius, tradicijas legendas, 
kad laukimas švenčių visur ir visada riš
tų mus lietuviškomis tradicijomis ir artin
tų prie tikrosios švenčių laukimo esmės.

Artinasi žiema, prasideda ilgos ir tam
sios naktys. Senovės žmonės tikėjo, kad 
šiame laikotarpyje veikia tamsios jėgos, 
tad reikia ieškoti priemonių, kaip nuo jų 
apsisaugoti. Nuo lapkričio mėn. prasidė
jusios tamsios jėgos didėjančios ir veikian 
čios į namus, laukus, žmones ir gyvulius. 
Tik saulės grįžimas savo šviesa ir šiluma 
gali išgelbėti mus. Gruodžio 25 d. buvo 
žilos senovės tautų didelė šventė: egiptie
čiams, graikams, romėnams buvo nenu
galimojo Saulės Dievo gimimo diena, o 
popiežius Liberius 354 m. nustatė šią 
dieną švęsti Kristaus gimimo dieną, kuri 
įvyko prieš 2000 metų ir atnešė mums* 
ramybę ir kančią, viltį ir kryžių, išgany
mą ir kentėjimus, šis gimtadienis yra kar
tojamas kasmet, tai Kristaus atėjimas j 
šią žemę. Kiekvieneriais metais, sulauk
dami ilgiausią naktį ir trumpiausią dieną, 
psimename mūsų tėvynę, jos kančias, 
ilgą svetimųjų okupaciją.

Kalėdų laikotarpis prasideda Kūčio- 
mis. Pirmosios Kačicožjuvo atšvęstos 
Betliejaus kūtelėje, mažoje gyvuliams 
skirtoje uoloje, išraustoje Betliejaus kal
vos pakriaušėje. Tai Kristaus gimimo iš
vakarės. Tiek Kūčios, tiek Kalėdos lietu
viams yra šeimos šventė. Prie Kūčių stalo 
turi susirinkti visi šeimos nariai. Negalin
čio dalyvauti vietoje yra paliekama tuš
čia kėdė. Kūčių stalas yra nepaprastas: 
šienas po staltiese primena Dievo Sūnaus 
gimimą Betliejaus kūtelėje, ėdžiose ant 
šieno, dvylika įvairių valgių (pasninkinių) 
— dvylika apaštalų, plotkelė — Sūnų ta
pusį gyvąja duona, kalėdinė eglutė — pa
saulio šviesą, krikščionišką džiaugsmą ir 
pergalės viltį. Kūčias pradedama valgyti, 
pasirodžius vakarinei žvaigždei ant dan
gaus. Jos pradedamos bendra šeimos mal
da, o šeimininkas dalina piotkelę laužy
mui su sveikinimais ir linkėjimais. Nesu
valgytas maistas paliekamas ant stalo, o 
šeimos galva neša gyvuliams po pluošte
lį šieno nuo Kūčių stalo. Kūčios baigia
mos kalėdine giesme ar malda ir uždega
ma papuošta eglutė.

Vokietijoje grafienė Brieg 1611 m. 
įrengė pirmą kartą eglutę. Pagal legen
dą eglutės medis išaugęs iš Adomo bur
nos, reiškiąs Kristų, amžiną žalumą ir 
vilties ženklą. Žvakutės ant eglutės reiš
kia Kristaus šviesą, o papuošimai — 
Kristaus gimimo dvasios dovanas. Se
novės žmonės tikėjo, kad kai gimsta 
Kristus (vidurnaktį), tai visi numirėliai 
prisikelia ir ateina aplankyti savų namų,
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vanduo virsta vynu (vieną sekundęJT 
gyvuliai kalba. Be to, daroma daug spė
jimų ir būrimų: traukia šieną iš po stal
tiesės, žiūri savo šešėlį, skaito lauke 
žvaigždes ir kt.

Europos kultūros kraštuose beveik 
visur puošiama eglutė, dalijamos dova-1 
nos. Čia vaikai laukia senelio, kuris gy
veno Laplandijoje ir turi daug brolių, 
Pas prancūzų vaikus vyksta — "Noelis", 
Anglijoje ir Amerikoje — "Santa Klau
sas", Italijoje — "Babbo Natale", Kolum
bijoje — "Papa Paskuale". Jie visur yra * 
vaikų vienodai laukiami. Naujasis Kalė
dų senelis apsivilkdavo baltais išvirkš
čiais kailiniais, susijuosdavo rankšluos
čiu, užsidėdavo aukštą balto avikailio 
kepurę, prisitaisydavo lininę barzdą, pa^ 
siimdavo krepšį, lazdą ir eidavo iš vienų 
namų j kitus, apdovanodamas vaikus do
vanomis, berdavo grūdus, sakydavo pra
kalbas, giedodavo giesmes, pašokdavo. 
Šeimininkas senelį pavaišindavo, nes tai 
namų laimės nešėjas. Po pirmojo pasau
linio karo pradžios mokyklos ėmė puoš
ti eglutes. Miestuose šis paprotys labai 
greitai prigijo.

Amerikos istorijoje turime labai gražią 
legendą apie jackalopę, kuri padėjo San
tai nugabenti dovanas vaikučiams Kalė
doms.

Mes su žmona, bevažinėdami po Neva- 
dą ir Arizoną, ėmėme įdomautis apie jac- 
ka lopes.

Pasakojama, kad senų senovėje Kalė
dų išvakarėse Santa Klausas keliavo į di
dingą Arizonos teritoriją. Kariškis — ge
nerolas pareikalavo, kad jis negali keliau
ti tokį vakarą ^e nurodymų. Santas vos 
neverkdamas, įklimpęs į sniegą, aiškino
si, kad jis norįs nunešti vaikams dovanų 
ir ieško jackalopės, kad jam padėtų. Ir 
štai pasirodė indėnų berniukas ant poni 
ir liepė Santai sekti jį. Parodęs senovinę 
stačios uolos buveinę ir pasakęs: "jei tu 
Santa, pasiek tą vietą ir rasi ten jackalo
pę". Santa išsiėmė maišą, pabarstė dul
kėmis batus ir indėnų berniukui sušvil
pus, pasirodė jumbo jackalopė, o Santa 
nuvykęs pasisveikino ir prasidėjo drau
gystė. Jis pabarstė Jackės ausis dulkėmis 
ir sėdęs ant jackalopės, pakilo, tvystelė-’ 
jo į pietus ir Santa pristatė laiku vaikams 
dovanas. Už pagalbą dar davė jackalopei 
dulkių atsargų ir prašė padėti vaikams, 
kai jie atvyks į Arizonos teritoriją. Jei 
dykumose matysite dulkių debesis,tai 
jackalopės stebi jus.

Jackalopės atsirado iš jacrabit vadina
mos pradžioje antelopėm ir tik vėliau 
jackalopėm. Didžiausia jackalopė kada 
nors gyvenusi yra iš lygumų — Canyon 
de Chelly apie 7 pėdų aukštumo su med 
vilnės uodega, kur indėnai vadino jas 
"Bunny", o ispanai "Muy Mega Mucha
cho". Pradžioje jackalopės buvo parda
vinėjamos į cirkus, bet tos bandos iš cir-
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kų pabėgo, pasislėpė ir tik retkarčiais 
pasirodydavo vaikams. Antilopės yra 
Lassen ir Modoc vietovėse. Be to, dar 
yra Weaselopé nuo 2 iki 650 svaru. Ben
drai pasakius, tai retai matomi gyvuliu
kai, baigią išnykti.

Pirmiausiai tne pamatėme jackalopę 
Nevadoje, Laughlin prie Colorado upės 
naujutėliame kurorte, kur yra lošimo 
namai, ant atviručių ir su vietiniu žmo
nių pagalba medžioklėje mums pavyko 

. vaikų numylėtą jackalopę turėti savo 
globoje.

Lietuvoje Kalėdas švęsdavo tris die
nas. Pirmąją diena nebuvo galima vaiki 
čioti į svečius, nes tai didelė šventė. Iš 
bažnyčios grįždavo namo pavalgyti. Vi* 
sos programos būdavo Kalėdą antrąją • 
dieną. Paskutinę vadino "ledų diena", 
nebuvo galima dirbti, nes javus vasarą 
ledai išmušią. Pats vardas Kalėdas yra 
gautas per slavus. Kalėdų paprgėėuoso 
yra pastangos nugalėti pavojus ir mirtį, 
užtikrinant sveikatą, meilę ir derliu atei
nantiems metams, šventės mugąs prime
na, kad kiekvienas žmogus yra vieninte
lis, nepakartojamas , kurį negatima auna 
kinti, nevalia pažeminti, nevalia noapkąt 
ti. Šituo laikotarpiu turi gimti mumyse 
naujos mintys, nauji darbai, kova už sau 
tautą, už jos gyvastį, sveikindami gimi
nes ir draugus, linkėdami jiems laimės it 
sveikatos. Kur ta laimė?

Gilioje senovėje žmonės tamoa^ir 
šaltyje matė didžiausius pavojus, tqop 
Kūčių ir Trijų Karalių. Šis laikotarpis 
buvo vadinamas tarpušvenčiu, o visi va
karai šventvakariais. Žmonės nedirbo 
sunkių darbų,tik plėšė plunksnos. Seniau 
buvo paprotys kaimuose klebono lanky* 
mas parapiečių prieš ar po Kalėdų Trys 
Karaliai tai asmenys, vedami paslaptin
gos žvaigždės, atvyko jš Rytų j Jeruzalę 
pagerbti naujai gimusio Kristaus su do
vanomis: aukso, smilkalų ir miros. Mūsų 
papročiuose Naujieji Metai įeina j Kū- 
čių-Trijų Karalių švenčių grandinę ir ne
turi ypatingų papročių. Naujų Metų die
ną ūkininkai skubėdavo iš bažnyčios 
grjžti namo pirmieji, nes jie ir su darbais 
būsią pirmieji. Kaimynai lankydavo vie
nas kitą ir sveikindavo sulaukus Naujų 
Metų.

Senovės Romoje kalendoriniai metai J 
turėjo tik 10 mėnesių — 304 dienas. VII 
a. romėnai padarė kalendoriaus reformą 
metams pridėjo du mėnesius sausį ir va
sarį. Metų skaičiavimas nuo sausio mė
nesio 1 dienos ne iš karto ir ne visur įsi
galėjo.

Lietuvoje žydų Naujųjų Metų sutikiu 
mą jų išvakares žmonės vadina Nognaja 
naktimi ir apie ją yra įvairių pasakojimų 
Velnias pagaunąs iš sinagogos vieną žy
dą. Apie to žydo, velnio pagauto nuoty
kius yra įvairių žmonių prasimanymų. 
Vieną iš sinagogos pagautą žydą velmas
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vilkęs per kopūstų daržą. Velkamasis ka- 
vinęsis už kopūstų galvų ir rytą savinin
kas radęs išrautas kpūstų galvas. Padau
žos tą vakarą, naktį bėgdavo sinagogon 
žydų gąsdinti. Tikrumoje tą vakarą iki 
vėlyvos nakties sinagogon susirinkę žy
dai karštai meldžiasi, kad Dievas įrašy
tų gyvenimo knygon.

Amerikoje yra labai populiari Kalėdų 
laikotarpio gėlė - poinsetija. Jos tėvynė 
yra centrinė Amerika ir Meksika. Yra la
bai graži legenda apie šią gėlę. Pasakoja
ma, kad meksikiečiai per Kalėdų šventes 
neša įvairias dovanas bažnyčiai. Viena 
vargšė mergaitė neturėjo jokios dovanos, 
bet jai pasirodė angelas ir liepė nunešti 
laukinių gėlių puokštę i bažnyčią. Žmo
nės šaipėsi iš tokios menkos dovanos, 
bet staiga ta puokštė pražydo gražiais 
žiedais pavirsdama i poinsetijų. { Ameri
ką šį augalą atvežė misijonierius Joel 
Poinsett, kurio vardu ši gėlė yra vadina
ma. Šiame kontinente yra įsigalėjęs pa
protys Kalėdų ir Naujų Metų proga do
vanoti vazonines gėles: Cyklamena, aza- 
lėja — kalėdinis kaktusas ir kt.

Tai tik keli suminėtieji papročiai, tra
dicijos ir legendos, o mes jų turime tūks
tančius.

Laukime šių Kalėdų švenčių su vilti
mi. Tauta tebėra gyva ir turi likti laisva. 
Nepamirškime ir gerbkime senolių Kalė
dų laikotarpio papročius. Tegu vaikučiai 
nepamiršta pasakų šalies, laukdami sene
lio iš Laplandijos ar Sandos su jackalope 
Amerikoje. Būkime visi verti savo garbin
gų senolių palikuonys.

COMUNIDADE LITUANA CATÓLICA 
ROMANA DE SÃO JOSÉ EM 
DESTAQUE

No dia 09 de Dezembro próximo pas
sado foram realizadas eleições para poss 
se de nova diretoria da Comunidade Li- 
tuana Católica Romana de São José, ten
do em vista as atividades referentes ao 
biênio 1991/1992.

Para este fim, a Diretoria ficou assim 
constituída:
Presidente: Pe. José Šeškevičius 
Vice-Presidente: Ricardo Braslauskas 
1o Secretário! Adilson Puodžiūnas 
2o Secretário: Sra. Angelina Dirsė Ta- *

KALBĖK LIETUVIŠKAI!

PADĖKA

Mūsų mylimam tėvui ir vyrui

mirus

reiškiame širdingą padėką visiems, kurie buvo arti mū

sų liūdesio vlandoje. Ypatingas ačiū poniai M. Vinkšnai- 

tienei, Petro Bareišio šeimai, Irenei Skurkevičiūtei, kun. 

Juozui Šeškevičiui ir kun. Petrui Rukšiui už ligonio lan

kymą ir palydėjimą j amžino poilsio vietą.

Vytauto Vosyliaus šeima

taruniené
1o Tesoureiro: Vicente Vitor Banys 
2o Tesoureiro: Vytautas Bacevičius 
Diretor Patrimônio: Jonas Jodelis 
Vogais: Norberto Meselis

Vytautas Tumas
Conselho Fiscal: Sra. Lucia M. Jodelyté 

Butrimavixiené
Pio C. Butrimavičius
Sra. Emilia Bendoraitiené
A todos, portanto, que compõem a 

nova diretoria, formulamos votos de su
cesso e realizações. A Comunidade dese
ja ampliar seu quadro de associados. 
Entre em contacto com os membros da 
Diretoria, ou na Casa Paroquial da Igre- 
ja"de São José, Praęa República Lituana, 
Vila Zelina, com Padre José.

Comunidade Lituana Católica 
Romana São José

Mielas skaitytojau, 
ar jau užsimokėjai 
ML prenumeratą?

PETRONĖLĖ AMILEVIČIENĖ 
mirė gruodžio 8 dieną ir buvo palaido
ta Araçá kapinėse. Buvo gimusi Ameri
koje 1908 m. rugpjūčio 8 d. Po dviejų 
metų, su tėvais grįžo Lietuvon. I Brazi
liją atvyko 1922 metais ir gyveno V. 
Prudentėj.

Paliko dukterį, žentą ir 3 anūkus. 
7-tos dienos mišios buvo gruodžio 14 d. 
Šv. Kazimiero parapijos koplyčioj.

ONA URBONIENĖ
mirė penktadienį, gruodžio 7 dieną. 
Turėjo 81 metus. Buvo palaidota V. Al
pinos kapinėse.

7-tos dienos mišios buvo penktadie
nį, gruodžio 14 dieną. V. Zelinos bažny
čioje.

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338



MUSŲ ŽINIOS
"MŪSŲ LIETUVOS" BĖDOS

Praeitą savaitę "Mūsų Lietuva" nepa 
sirodė. Buvo sugedusi renkamoji raidžių 
mašinėlė. Kadangi yra importuota, tai 
buvo sunku rasti dalių pakeitimui. Taip 
užtruko beveik visa savaitė, kol pataisė 
ir kokios išlaidos... ESTAM E L pramo
nių savininkas buvo paaukojęs Cr.20.000 
kelias dienas prieš tai, o už mašinėlės 
pataisymą reikėjo mokėti Cr. 18.600. 
Širdingai dėkojame mielam Stasiui Me
ilūnui už paramą ir kartu už pagalbą to
kioj sunkioj situacijoj.

Sekantis ML-vos numeris išeis tik po 
Naujų Metų

PAPILDYMAS

Bazaro Lietuvai aukotojų ir darbuo
tojų sąraše tapo praleistos sekančios pa- 
vardės: Iz. Seliokienė, M. Gorauskienė, 
Ang. Trubienė ir St. Krapienis.

Dėkojame už aukas ir darbą ir kartu 
□©širdžiai atsiprašome.

Bazaro rengimo komisija

PAJŪRIU LIETUVIU ŽINIOS

Man čia pasirašiusiam, besilankant 
pas mūsų tautiečius Guarujá- S.P buvo 
tikrai malonu matyti ten gyvenančių 
šeimų atstovus. 10 vai. Pamaldose už 
Lietuvą,, Tėvynė jiems lieka dėkinga

Kita gera naujiena — mes lietuviai 
dabar turime Guaružoj, ne vieną, o du 
akupunktūros specialistus. Jie yra p. 
Antanas ir Sonia Majus, savininkai Rua 
Rio de Janeiro gatvės viešbučio.

Viešbučio apatinėje salėje, eina medi
cininis patarnavimas. Kunigas dėkoja p. 
Marai Sliesoraitienei ir jos dukrytei už 
pietus ir po pietų pavėžinimą j Cidade 
Ocian, SP kur buvo aplankyta p. Ona 
Savičienė

Ji džiaugėsi pamačiusi "gyvą", jos pa
žįstamą kunigą, ir sakė, kad jau nuo se
niau meldėsi už jį kaip mirusį...

8e to, p. Ona užprašė šv. Mišias už 
savo vyrą ir neseniai mirusį sūnų. Pas ją 
dažnai lankosi sūnus Alfonsas. Ta pačia 
proga, ji sveikina savo gimines ir pažįs
tamus, ypač visą Joteikų šeimą.

Su ponia Sliesoraitiene ir jos galinga 
"perda" atsiradome, irgLnuo poros ar 
trejeto metų nelankyto,Suarão, S.P.

Ten buvo planuota, taip pat, turėti 
Pamaldas už Lietuvą, kurios tačiau buvo 
atidėtos, dėl vėlyvos vakarinės valandos, 
kitai progai, prašant Suarão patriotus 
tautiečius, tartis tuo reikalu iš anksto, 
su vietos kunigu.

Suarão, kadaise lietuvių jaunimo bu
vo labai lankomas, dabar pasidarė tar
tum kiek užmirštas, perdaug nuošalus.,,
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Šio "ML"numerio 
GARBĖS LEIDĖJAI

minėdami 39 metų vedybinio gyvenimo sukaktį.
(lapkričio 24 d.)

Atsiprašom mielus bičiulius, kad pavėluotai idėjom Garbės 
Laidą, širdingai sveikinam ir dėkojam už paramą mūsų spaudai

Administracija' ________
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Ten tebegyvena?gražiai išstatytuose 
savuose namuose^mūsų nusipelnęs 
'Plunksnos ir Spaudos Darbuotojas", 

p. Klemensas Jura su ponia Regina.
Skaudu buvo girdėti apie p. Klemen

so akių problemas, nes rašytojui - poe
tui - žurnalistui geros akys yra bran
giausia Dievo dovana.

Misijonierius atsiprašo jei nebespėjo, 
tą dieną, aplankyti kitų Praia Grande 
parapijiečių taip pat, senai belankytų.

Visiems jis linki ir meldžia tikrai Pa- 
iaimintų Kalėdų ir laimingų Viešpaties 
1991-jų metu.

MUSU LIETUVOS
Bendradarbiams 
Talkininkams 
Rėmėjams 
Skaitytojams 

bei visiems geros valios žmonėm*
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML-VA" 

Kazimieras RIMKEVIČIUS Cr.1.000,00 
Endrikas GUZIKAUSKAS 
Vladas ZIZAS 
Lidia SAKAVIČIUS 
Eduardo JAKŠTYS 
Antanas RUDYS 
Vytautas URBONAS 
Silvana de MESQUITA 
Jonas ŠEPETAUSKAS 
Ona NEMICKAS 
Stasys MAKUŠKA

Cr.5.000,00 
Cr. 1.500,00 
Cr. 1.500,00 
Cr. 1.000,00 
Cr.2.000,00 
Cr.3.000,00 
Cr.2.000,00 
Cr.2.000,00
Cr. 1.000,00 
Cr. 1.000,00

ML. Redakcija 
ir Administracija

Sveikiname
Prie žydraus "Dunojaus" garsų jungiame mūsų 

džiaugsmus ir sveikinimus gimtadienio proga mu
sų maestro VIKTORUI TATARŪNUI. Linkime 
jam sveikatos, ištvermės ir gausios Dievo palaimos.

L. K. Bendruomenės Choras
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