
x A ŠIEMET PADĖSIME PO SAVO 
KALĖDINE EGLUTE?

Dar nespėjus lapams nuo medžių nu
ėsti ir atsisėsti prie Padėkos dienos sta- 

■o. krautuvių langai ir gyvenamieji na- 
pradedami puošti eglutėmis,žaislais, 

u peliais ir šiaurės elnių figūromis. 
ie krautuvių durų ir kampų stovi rau

donai apsirengę- vyrai ir varpeliais skam
ba. Tai "Salvation Army" žmonės, ku

te kasmet tokiu būdu pavargėliams ir 
•namiams aukas renka. Ateina dovanų 

tino, aukų prašymo ir jų davimo 
ras. Mes, lietuviai, dažnai padejuoja- 
dėl įvairių aukų antplūdžio. Viduti- 

sška amerikiečių šeima aukoja ne mą-
.u jeigu ne daugiau. Jie turbūt netu-

• eikalo remti savo spauda, kadangi an- 
•ška spauda eina milijoniais tiražais, 

tikintieji savo bažnyčioms aukoja
. miai daugiau. Taip pat yra labai daug 
/airių "fraternalinių" organizacijų, ku- 
■os dirba labdaros darbus.

Dažnai matome gatvių sankryžose 
žmones, kurie su dėžutėmis rankose sto
vi ir renka aukas: našlaičiams, kovai 
prieš vėžį ir, be to, dabartiniais laikais 
yra tokių ligų prigalvota — kurių gal 
net medicinos enciklopedijose nesurastu- 
mėme. Visų yra vienas tikslas — pini
gai. Visų šių aukų rinkėjai dažniausiai 
remiasi viduriniąja klase. O tie, kurie 
save laiko turtingais ir kurių pavardės 
randamos "social" sąrašuose, kasmet 
stambias sumas aukoja. Visi Amerikoje 
esantieji simfoniniai orkestrai, operos, 
muziejai, ligoninės ir net universitetai 
yra jų aukomis Įsteigti ir iš dalies išlai
komi. Taigi nereikėtų skųstis, jeigu 
gauname įvairius vokelius. Tik, žinoma, 
pirmiausia turime pasirūpinti lietuviš
kais reikalais. Kadangi gyvename sveti
mųjų jūroje, tad pirmiausiai turime sa
vu laivu pasirūpinto, kad toje jūroje ne
paskęstu mėme.

Kadangi nenorėjome gyventi kultu- ‘ 
rinėje dykumoje, tad patys susikūrėme 
įvairias institucijas, kurios padėjo mums 
gyventi svetimoje aplinkoje. Praėjusio 
šimtmečio lietuviai ateiviai, kurie dau-
giausia buvo pusiau beraščiai, gyveno 
labai sunkiose sąlygose. Tačiau nepaisant 
to, jie statė bažnyčias ir steigė parapijas, draugystė".
Jų aetųmoje atsirado lietuviškos preky- tos draugijos, duodamos tų raštų leidi-' 
bos, užeigos, laidotuvių koplyčios, o mui žymias pinigiškas aukas (ne mažl-aan 
paskui ir mokyklos. Taip pat nereikėtų 10 dol.) Tos draugijos šitos". Toliau
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Jėzaus gimimas

užmiršti, kad pirmutinis lietuviškas laik
raštis buvo išleistas Amerikoje. Pirmuti
nė lietuvių kalbos gramatika taip pat 
buvo rengiama Amerikoje. Be to, spau
dos draudimo laikais daug Amerikoje 
spausdintų knygų buvo siunčiama į 
Lietuvą. Taigi Amerikos lietuviai jau to
limoje praeityje Lietuvą rėmė ne tik 
doleriais, bet ir kultūrinėmis vertybėmis. 
Visi šie darbai buvo atlikti gausių aukų 
dėka. O tais laikais aukotojai vuvo ka
syklų ir skerdyklų darbininkai, kurie, 
patys būdami beveik beraščiai, suprato 
lietuviško žodžio ir spaudos reikšmę.

Gal geriausias pavyzdys, tai Vinco 
Kudirkos raštų šeši tomai, kuriuos: 
Spaudė 0. Mauderodė, Tilžėje MCMIX
(1909 J. Ž-.), išleido Tėvynės mylėtojų 

Į pagelbą T.M.D. atėjo ki- 

išspausdintas 48 susivienijimų, draugijų, 
ir klubų sąrašas. Visa tai paminėjau,no 
rėdamas parodyti, kad aukų rinkimas 
yra tiek senas, kiek ir pati išeivija. Tad 
vyniodami dovanėles, neužmirškime ir 
tų, kurių išlikimas nuo mūsų priklauso. 
Galima visaip kalbėti ir diskutuoti, bet 
mūsų spauda be aukų negalėtų išsilaiky
ti. Neužmirškime ir jai vokelį padėti. Kai 
mes atvykome, tai Chicagoje ir priemies
čiuose buvo 13 lietuviškų parapijų. 0 
kiek dabar tebėra jų likę? Vos kelios ir 
tos pačios gana sunkiai laikosi. Ir čia pa
sekime amerikiečių pavyzdžiu, kurie, , 
nors ir išsikėlę į priemiesčius, bet šven
čių proga prisimena savo senas bažnyčias

Švenčių proga šeimos nariai stengiasi 
susitikti ir kartu pabuvoti. Tad ir mes, 
lietuviškos šeimos nariai, pasistenkime 
kartu pabendrauti: ar prie bendro Kū
čių stalo, ar lietuviškos mokyklos rengim 
je — būkime kartu. Pasijauskime, kaip
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viena seimą, nes, kartu būdami, jaučia
mės dfąsesni. Švenčių proga nereikėtų 
užmiršti'Vasario 16 gimnazijos. Su Lietu
vos atgimimu mes pradedame ją užmirš
ti. O dabar reikėtų ją dar daugiau stip
rinti, nes tai natūralus Lietuvos langas j 
Vakarus. Chicaga niekuomet tuo nebu
vo 9r negali būti, tad j ją brovimasis yra 
visai nepateisinamas ir neremtinas, Tos 
gimnazijos patalpų panaudojimą reikė
tų dar daugiau išplėsti. Patalpos labai tin
kamos lietuvių konferencijoms ir suva
žiavimams. Kadangi ji yra arti prie Vo
kietijos didžiųjų centrų, tad ir iš Lietu\ 
vos vyksrančios įvairios delegacijos ga
lėtų ja pasinaudoti (tik, žinoma, ne 
už ačiū) kaip išeities tašku.

Taip pat nereikėtų užmiršti Punsko 
gimnazijos ir apskritai tos Dzūkijos da
lies lietuvių. Jie sunkiose sąlygose ban
do prieš lenkus atsilaikyti, tad reikėtų 
juos moraliai ir materialiai paremti. Iš ' 
viso mes turėtumėme daugiau dėmesio 
paskirti tiems tautiečiams, kurie palikti 
už Lietuvos ribų, kadangi Lietuva ma
žai jais tesirūpina. Savaime aišku, kad 
po viena eglute tiek vokelių nepadėsime, 
bet bent vieaą ar du tai reikėtų padėtim 
kadangi dabar yra dovanų davimo me
tas.

Man atrodo, kad yra vienas labai svar
bus reikalas, kurio tikrai negalima nepa
minėti. Tai Lietuvos nelaimingi vaikai, 
kurie tikrai mūsų pagalbos reikalàugà 
Šiuo metu Seklyčioje yra dešimt vaiku
čių su motinomis. Jų gydymas kainuo
tų galbūt daugiau kaip milijoną dolerių, 
kadangi operacijos labai komplikuotos 
ir kai kurių gydymas užtrunka pusę me
tų ar daugiau. Laimė, kad juos nemoka
mai gydo Shriners ligoninės, o jų globa
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rūpinasi “Lietuvos vaikų Viltis“, kuri 
yra LB-nės Socialinės tarybos padalinys. 
Be to, penki vaikučiai dar yra Californi- 
joje. Jiems didžiausia dovana būtų sveika
tos atgavimas, o šiuo metu ir jie norėtų 
lėlytę, meškiuką ar kitokį žaisliuką rturė- 
ti. Norėtų, kad ir po jų eglute būtų do
vanėlės padėtos. Galbūt jų gyvenime tai 
būtų pirmosios dovanėlės. Tad šių šven
čių proga neužmirškime ir jų. Tegul ir 
jie nušvinta vaikišku džiaugsmu.

J.Ž.

LIETUVOJE
NUSMUKO GAMYBA

Statistikos departamento informacija, 
spalio mėn. Lietuvos pramonės įmonės 
pagamino 8,6°/o mažiau produktų ne
gu rugsėjo mėn. Tai esąs didžiausias iki 
šiol patirtas nuosmukis: 25-40°/o mažiau
pagaminta sviesto, pieno konservų, paukš
tienos. Per pastaruosius du mėnesius visiš
kai negaminta celiuliozės ir langų stiklo.

LIETUVIŠKA NAFTA
1993 m. lapkričio 19 d. Vilniuj įvyku

sioj tarptautinėj konferencijoj “Lietu
vos energetikos pertvarkymas“ apie lie
tuviškos naftos telkinius kalbėjo Lietu
vos geologijos tarnybos direktorius Ge
diminas Motuzą. Jis pranešė, kad Lie
tuvos teritorijoje surasta 19 naftos tel
kinių. Paskutinis sėkmingas gręžinys 
baigtas 1992 m. balandžio mėnesį neto
li Palangos esančiuose Girkaliuose. Iš 
kelių telkinių būtų galima išgauti po 
4-5 milijonus tonų naftos. Geologai spė
ja, kad Lietuvos sausumos teritorijoje 
yra apie 140 milijonų tonų naftos, jūros
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dugne — apie 122 milijonus tonų. Jau 
surastuose telkiniuose yra 25 milijonai 
tonų, o iš jų išgauti būtų galima 8,5 mifi 
jono tonų naftos. Pasak G. Motūzos, 
Lietuvoje rasti gręžiniai vidutiniškai tu
ri po 39.000 tonų, o JAV — po 27.000 
tonų naftos. Lietuva kasmet galėtų iš
gauti po milijoną ar pusantro milijono 
tonų kokybiškos naftos. Bendriems kraš 
to poreikiams patenkinti jos reikia 5-6 
milijonų tonų. Tad vietinė nafta kelis 
dešimtmečius galėtų padengti penktada 
lį visos paklausos Lietuvoje.

PROTESTO SUSIRINKIMAS
Seimo kairioji dauguma, kaip skel

bia ELTA, jautriai reagavo į lapkričio 
16 d. pensininkų ir invalidų įvykusi pro 
testo susirinkimą prie Seimo rūmų. Ja
me buvo reikalaujama surengti prieš lai 
ką seimo rinkimus. Sį reikalavimą palai
kė kai kurie seimo opozicijos nariai.

“Dešinieji, naudodamiesi pagrįstu žmo 
•nių nepasitenkinimu dėl ekonominių 
sunkumų, metė iššūkį teisėtai išrinktai 
valdžiai. Pranešu, ksd iššūkis priimtas“ 
pareiškė seimo pirmininkas Č. Juršėnas

Spaudos konfer įjoję LDDPfrakci 
jos seniūnas J. Kare c oteste keltus
politinius reikalavim pat vertino 
kaip “pirmą kartą išrys jsį norą nu
versti valdžią“. Esą politinės spalvos bu 
vusios ryškesnės negu socialiniai reik.ala 
vimai. Tokie veiksmai kelią pavojų pilie 
tiniąėvisuomenei.

PLJS-gos išleistame pranešime 1 nr.
skatinami busimieji atstovai gerai pasi
ruošti kongresui, kad “būtų galima kuo 
daugiau išnaudoti jo dalyvių talentus“.
PLJS pirm. Paulius Mickus rugsėjo 27 d. 
buvo susitikęs su Lietuvos prez. A. Bra
zausku ir pastarąjį pakvietė lankytis kon 
grėsė. Toliau su Lietuvos vyriausybe ry 
šius palaikys Rūta Kalvaitytė. S.

Helsinkyje buvo aptartas “Via Baltica 
projektas. Dalyvavo Suomijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos transpor
to ministerijų darbuotojai. Lietuvai at
stovavo ministeris J. Biržiškis, Lietuvos 
reikalų laikinasis patikėtinis Suomijoje 
P. Auštrevičius. Pasirašyta rezojiucija 
dėl tolesnio projekto plėtojimo. Be to, 
J. Biržiškis pasirašė dvišalę Lietuvos ir 
Suomijos oro susisiekimo sutartį.

o
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Stefanija Stasiené

KALĖDOS LEGENDOSE
Kalėdos kasmet besikartojanti šventė, 

uri žmonių širdis vis iš naujo pripildo 
Ižiaugsmu. Šalia gražių papročių, kaip 
\dvento vainiko, puošnios eglaitės ir Kū- 
ų vakarienės, švenčių džiaugsmas šian- 

Jien kyla vis daugiau iš materialinių gėry
nių kalėdinių dovanų, kurios pripildo 
musų namus. Sis džiaugsmas, žinoma, yra 
numpalaikis ir baigiasi su Kalėdų diena, 
i uo tarpu pirmųjų Kalėdų džiaugsmas, 
^uij angelai skelbė Betliejaus piemenims, 
uvo skirtingas. Piemenys tada girdėjo 
langaus choro balsą, skelbiantį: "Garbė 
Dievui aukštybėse ir ramybė geros valios 
menėms žemėje". Šiuo šūkiu nenorėta 

^irstyti tautas i draugus ir priešus, rases 
juodą ir baltą, tikėjimą į skirtingas kon

cesijas. Priešingai, šia skelbiama pirmųjų 
Kalėdų žinia norėta tautas ir žmones su- 
$r tinti, jungti juos meilėje, vietoj neapy
kantos, pavydo ir keršto. Daugelis legen
dų tas mintis mums skelbia per augalus, 
.yvulius ir, apskritai, gamtą, iš kurios tek- stebėjo, kad karalienė jau miške ir renka 
dj pasimokyti ir gyventi tikru švenčių 
džiaugsmu, kylančiu iš širdies, ne iš ma
terialinių gėrybių.Sena legenda pasako
ja, kaip per nuolankią eglaitę pasireišku
si Kristaus meilė žemėje.

Apsnigtų Karpatų kalnų miške augu- 
sios eglaitės stengėsi išaugti tiesios ir si
metriškos, kad Kalėdų metu patektų / 
karalienės rūmus.

Mažos Karpatų karalystės karalienė 
Advento sekmadienį visuomet pati ieš
kodavo miške tinkamos eglaitės Kalėdų 
šventėms.,Tad nenuostabu, kad visos 
ten augančios eglės stengdavosi augti 
tiesios, kad patektų į karalienės rūmus.

Taip vieną šaltą žiemos naktį, kada 
sušalęs sniegas mėnulio šviesoje žvilgėjo 
tūkstančiais deimantų, į mišką atbėgo 
mažas kiškutis, tikėdamas ten rasti kiek 
nors maisto ir apsiginti nuo šalčio. Ta
čiau iš už kalno atbėgąs šuo lodamas, 
puolė kiškutį vytis. Kiškutis išplėtęs 
akis ieškojo miške užuovėjos, tačiau eg
lių šakos buvo aukštai ir jo negalėjo už
dengti. Juk eglėms rūpėjo išaugti tiesio
mis ir gražiomis, kad galėtų patekti į 
karalienės rūmus. Tik viena nedidelė egū ŽIEMA LIETUVOJE .

jomis paslėpė nuo pikto šuns bėgantį 
kiškutį. Miške siautėjo didelė sniego pū
ga, ir mažas paukštelis taip pat ieškojo 
kur nors nuo žvarbaus vėjo pasislėpti. 
Tačiau eglės savo šakas taip suglaudė, 
kad net mažam paukšteliui nebuvo jo 
kios galimybės tarp jų įlįsti. Tik eglaitė 
priglaudusi kiškutį, išskėtė savo šakutes 
ir leido paukšteliui saugiai ir šiltai pra
leisti naktį. Žiema tąsėsi ir šaltis stiprėjo. 
Štai ir maža stirnelė, paklydusi miške, 
ieškojo užuovėjos. Eglės dabar savo ša
kas plačiai išskėtė, pro kurias švilpė vė
jas, ir stirnelei nebuvo jokios galimy
bės rasti užuovėjos. Tik mažoji eglaitė 
pasigailėjo stirnelės ir suglaudusi savo 
šakeles apsaugojo stirnelę nuo vėjo ir 
šalčio. Nuo stipraus vėjo eglaitė palinko 
beveik iki žemės. Dabar ji galvojo, kad 
karalienė jos tikrai jau nebepaims į rū
mus, nes šakos nulenktos, liemuo iškreip 
tas ir nustojusi bet kokio grožio. Net
lašas sakų, kaip ašara, nuriedėjo ant 
sniego, ir eglaitė dabar neturėjo mažiau
sios vilties, kad karalienė ją pasirinktų. 
Tokiam liūdesy paskendusi, net nepa- 

sau tinkamas eglutes. Tačiau, apžiūrėjusi 
visas egles, nerado nė vienos tinkamos. 
Pastebėjusi šią kreivą eglaitę, pagalvojo,

kokią gi teisę ji turinti pretenduoti į ka
ralienės rūmus. Bet, geriau įsižiūrėjusi, 
ji pastebėjo sniege gyvulių pėdas ir eglai
tės šakose paukščio lizdelį. Tada ji supra 
to, kas čia vyko, įsakė tarnui šią eglaitę 
nukirsti ir nešti į rūmus.

Rūmuose eglaitė papuošta aukso ir si
dabro papuošalais stebino visus svečius, 
kurie sakė, kad tokios gražios eglaitės 
tuose rūmuose dar niekad nebuvo matę. 
0 karalienė, vis žiūrėdama į jos nulenktas 
šakas ir kreivą liemenį, galvojo, kiek ji 
padariusi gero šaltam miške vargšams . 
šaukšteliams ir gyvulėliams. Tai buvo 
(ristaus meilė, pasireiškusi žemėje, pa 
tebėjo karalienė. Žinoma, eglaitė jau 
iegalė;o pakelti savo nulinkusių šakučių 
r ištiesinti kreivo liemens. Tačiau eglaitė 
uo įrodo, jog sužalojimo žymės paliko 

jedaeant kitam gerą, o šios yra Dievo aky 
;e pačios gražiausios.

"Taigi pasaulis yra lyg Kalėdų eglutė, 
a mes esame jos šviesa. O kiek mes my- 
ime Dievą, nuo to priklauso mūsų švie
sus stiprumas. Tačiau mes per silpni ir 
kviečiam tik tada, kada Dievas mus pri
pildo meile, ir būtent, kalėdine meile"/

sako Margaret Peterson.

Dali. Adomas Varnas
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Ar dabartim® valdžia ta o po labiau už aniMotesoę
Todėl mielai pasinaudoja giminingų 
partijų, įvairių užsienio fondų teikia
ma pagalba nuperkant bilietus ar už
sakant bei apmokant gyvenimą vieš
bučiuose. Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai dažnai pasinaudodavo to
kia parama. Tačiau dabar, Lietuvai 
įsitvirtinus pasaulio tautų bendrijoje, 
vis mažiau atsiranda norinčių apmo
kėti svetimos šalies parlamentarų ke
liones. Gal tik Skandinavijos šalių 
fondai ir organizacijos labiau už ki
tus supranta ir atjaučia ubagišką Lie
tuvos parlamentarų padėtį. Tad daž
nai apmoka kelionės ir buvimo 
Skandinavijos šalyse išlaidas, kvies
dami į konferencijas ar stažuotes. 
Dera paminėti ir įvairias lietuvių 
išeivijos organizacijas, kurios apmo
ka bilietus ir išlaiko parlamentarus 
Vokietijoje, Kanadoje ar JAV.

Lietuvos valdžios vyrai, tariamai
taupydami valstybės lėšas, ima nau- ir jos apylinkių, įskaitant Bonos- 
dotis atskirų verslininkų, pramoni
ninkų, bankų pinigais. Taip pamažu 
įteisinamas atskirų grupuočių pro
tekcionizmas, virstąs viena iš korup
cijos formų. Pavyzdį rodo pats vals
tybės Prezidentas, kurio kelionę su 
didžiule palyda į Kiniją finansavo 
grupė Lietuvos turtuolių. Nuo Prezi- 

| dento neatsilieka provincijų vadukai.

Valdant Sąjūdžiui, spaudoje, 
ypač ’’Respublikos“ dienraštyje, bu
vo dažnai rašoma apie tai, kiek daug 
keliauja Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai. Skelbtos deputatų pavar
dės, kelionės išlaidos, priekaištau
jant, jog tai daroma už mokesčių 
mokėtojų pinigus. Iš tikrųjų, tokia 
informacija buvo reikalinga jau vien 
dėl to, kad sudrausmintų ypač ke
liauti mėgstančius tautos atstovus ir 
priverstų juos skaičiuoti valstybės 
pinigus. Tačiau būta ir nesupratimo. 
Tarptautiniai kontaktai, atkūrus Lie
tuvos valstybingumą, buvo kur kas 
reikalingesni negu dabar, ir Aukš
čiausios Tarybos vadovų bei deputa
tų vizitai daugeliu atvejų buvo patei
sinami, žiūrint iš valstybės pozicijų. 
1990-1991 metais Lietuva pasauliui 
buvo ’’terra incognita“ (nežinoma 
žemė), ir bet koks mūsų šalies vado
vo ar atstovo vizitas į svečią šalį bent 
šiek tiek praplėsdavo tos šalies gy
ventojų ar bent jau politikų suvoki
mą apie Lietuvą, Baltijos valstybes, 
neretai pelnydavo simpatijų bei 
draugų, kurie iki tol Lietuvos nepaži
nojo.

Gana dažnai bei griežtai anos 
Aukščiausios Tarybos daugumą kri
tikuodavo už keliones į užsienius 
LDDP frakcija bei tos partijos orga
nas ’Tiesa“. Praėjo metai, kai Lietu
vą valdo LDDP. Per tą laiką spau
doje neteko skaityti nė vienos išsa
mesnės informacijos apie Seimo na
rių keliones į užsienį bei jų tikslingu
mą. Galbūt žurnalistai negauna in
formacijos iš Seimo buhalterijos? 
Tai būtų visai nenuostabu, nes tokios 
informacijos, kiek, pavyzdžiui litų 
pravažinėjo viena ar kita frakcija per 
metus, kokios naudos iš tų kelionių 
turėjo Lietuvos valstybė ir jos pilie
čiai, nežino ir daugelis Seimo nai.ų. 
Tačiau nežinojimas dar nereiškia, 
jog dabartiniai valdžios vyrai ir mo
terys važinėjo svetur mažiau negu 
ankstesnioji valdžia.

Seimo nariai, uždirbdami apytik
riai po 150 USD (apie 600 litų) per. 
mėnesį, žinoma, neturi galimybės už SU 
savo pinigus važinėti po užsienius. Šią vasarą pensininkai demonstravo dėl savo teisių prie vyriausybės rūmų

Štai neseniai Klaipėdos mero kelio 
nę į Japoniją finansavo Vakarų ban 
kas. Ar po tokios kelionės miesto 
meras sugebės neatsisakyti padaryti 
kokią nors paslaugą tam pačiam Va
karų bankui?!

Kiek žinau, demokratinėse Vaka
rų šalyse parlamentarai neturi tokios 
privilegijos, kaip teisė naudotis tar
nybiniu automobiliu be vairuotojo 
tiek savo asmeniniams, tiek tarnybi
niams reikalams. Viename susitiki
me su Vokietijos Budestago narių 
grupe iš tokios lietuvių parlamentarų 
privilegijos buvo kandžiai pasišaipy
ta, duodant suprasti, jog tai su demo
kratine pilietine visuomene neturi 
nieko bendro. Bundestago nariai, 
kaip ir mūsų Seimo nariai, gali ne
mokamai važinėti geležinkeliu, už
sakyti, esant reikalui, Bundestago 
autoparko vairuotoją Bonos miesto

Kõlno aerouostą, ribose ir važiuoti 
nemokamai. Tačiau nemokamai vi
sos kadencijos metu naudotis tarny
biniu automobiliu kaip savo - tai jau 
per didelis įžūlumas vakariečių aki
mis. Beje ir Lenkijos Seimo nariai 
tokia privilegija nesinaudoja.

Neseniai Seimo kanclerio pa
rengtame įstatymo projekte ’’Dėl

li^ii
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Lietuvos Respublikos Seimo narių 
darbo sąlygų“ Seimo nariams palie
kama teisė naudotis automobiliu be 
vairuotojo visam kadencijos laikui. 
Ši lietuviška tradicija, pernelyg išski
rianti Tautos atstovą nuo savo eilinių 
tautiečių, buvo įvesta Aukščiausio
sios Tarybos laikais. Ji taip patiko 
Lietuvos parlamentarams, jog dalis 
dešiniųjų deputatų, kuriems tie auto- 
nobiliai pagal dabartinius Seimo nu

tarimus nepriklauso, net praėjus me
tams tarnybinių automobilių negrą- 
>mo Seimo autoparkui. Kai taip el
giasi Seimo nariai, ką norėti iš eilinių

Savo pastabose dėl šio įstatymo 
projekto pasiūliau panaikinti teisę 
Seimo nariams turėti tarnybinius 
automobilius be vairuotojų. Tačiau 
abejoju, ar šis mano pasiūlymas su
silauks daugumos Seimo narių prita
rimo. Matyt, sulauks daugumos pri
tarimo ir kitas šio įstatymo projekto 
punktas, numatantis žymiai pakelti 
Seimo pirmininko statusų. Ketinama 
įsteigti Seimo pirmininko rezidenci
ją bei sukurti aparatą Seimo pirmi

laimingų bei sėkmingų

fialai

ninko rezidencijai aptarnauti. Jeigu 
Seimo pirmininku šiuo metu būtų ne 
LDDP narys, kažin ar LDDP daugu
ma Seime tokiam lėšų švaistymui 
pritartų. Tačiau dabar viskas bus da
roma tariamai valstybės geresnei- 
reprezentacijai beijos gerovei.

Užuot pietus Seimo aparato išlai
das didinant etatų skaičių bei kuriant 
naujas rezidencijas, labiau derėtų pa
sirūpinti profesionalių, aukštos kva
lifikacijos patarėjų pritraukimu į Sei
mo aparatą, į Seimo komitetus. De
ja, pastebimas atvirkštinis procesas. 
Štai visai neseniai iš Užsienio reika
lų komiteto patarėjo pareigų, neatsi- 
klaųsiant komiteto narių nuomonės, 
buvo atleistas profesorius Evaldas 
Nekrašas, vienas labiausiai žiųomų 
Lietuvoje tarptautinės politikos spe
cialistų. Tokiu būdu šis komitetas li
ko apskritai be kvalifikuotų patarėjų. 
Neatsitiktinai jo vaidmuo formuo
jant Lietuvos užsienio politiką paste
bimai malėja.

Baigiant, deja, tenka konstatuoti 
jog LDDP, prieš rinkimus tiek daug 
kalbėjusi apie būtinumą taupyti vals

tybės lėšas, gana sėkmingai jas 
švaisto ir net sugeba tą švaistymą 
paslėpti nuo visuomenės akių.

UŽGIMĖ DIEVAS

Tame tvartely, vienam kampely, miesto 
Belem.

Šventa motina meldėsi, nuo širdies giliai.
Tenai girdėjosi trimitai, šimtu angelu. 
Gimė, ten berniukas Viešpatis žmonių.

Galingas angielas sargas, su ugnies kardu. 
Jis nugavo Erodo, žiaurius kareivius
O žvaigždė skaisti žibėjo ant Dangaus. > 
Ji rodė šventai šeimai vingiuotus kelius.

Tos žibančios žvaigždės skaisti šviesa.
Apšvietė piemenis, žemėje žmones visus.
Apšvietė asilą, kurs -keliavo su šventa šei

ma.
Ir tenais šienas gaubė berniuką jo šiluma.

Daug dovanų jis gavo tenais.
Aukštybėse girdėjosi trimitų aidai.
Šiandien Kalėdose, varpai gaudžia linksma
Pranešdami: berniukas Dievas gimė di

džiai.

Vytautas Skripka

LINKIME
VISIEMS SAVO NARIAMS IR BENDRAI LIETU 
VILI KOLONIJAI'.

TEGUL ATEINANTIEJI METAI BŪNA LAIMIN
GESNI, TURTINGESNI IR ATNEŠA ŠVIESESNĘ
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MŪSŲ ŽINIOS
AUKA IR DARBAS LIETUVAI

Šiais metais suorganizuotas bazaras 
dėl Lietuvos labdarybės suteikė iš viso 
204.180,00 kruzeirų, kurie iškeltus j do
lerius ir dar pridėjus auką 6 dol., iš viso 
davė 894 dolerius. Pinigai bus nuvežti i 
Lietuvą ir asmeniškai įteikti sės. Albinai 
Pajarskaitei - "Caritas" organizacijos 
pirmininkei, kaip tai jau 2 kartu padarė 
vykdamas i Lietuvą kun. Pranas Gavė,nas, 
S.D.B. (buvo paskelbta "M.L.").

Nėra lengva, šio krašto dabartinėse 
ekonominėse sąlygose sutelkti didesnę 
sumą pinigu. Tačiau dėka visos eilės ge
raširdžiu ir pasiaukojusiu tautiečiu bu
vo įmanoma šį tą padaryti.

štai būrys tu geradariu, kurie vienaip 
ar kitaip bazarą parėmė:

I grupė - asmenys kurie įteikė baza- 
rui aukas: Juozas ir Marija Čiuvinskai, 
Ana Corallon, Aldona Bareišienė, Izabe
lė Seliokienė, Mikasė Alionienė, Maria 
Gorauskienė, Seselė Carolina, Irena Skur- 
kevičiūtė, Vera Tatarūnienė, Ksavera Pe-

MUSU LIETUVA

Dar tenka pridurti, kad mini-bazaras 
Lituanikoje iš anksto buvo numatytas 
'engti ne pikniko patalpose, bet atokiau 
-- privačiame name - kad nebūtu truk
doma pikniko organizatorei ir B.L. B-nei. 
Tačiau šiomis dienomis pas mane atvyku
sį p. V. Tatarūnienė, B.L.B-nės pirminin- 
<ė, bandė įrodyti, kad dalis bazaro pini
gų galėtu būti paaukota Lituanikos sto- 
/yklavietės remontui.

Aš su tuo nesutikau, nes manau, kad 
cazaras yra vajus,kuris buvo organizuotas 
Jetuvos labdarybei, ta? ir visi sutelkti 
i’migai turi būti panaudoti tiktai tam 
Tikslui.

Mano nuomone, Lituanikos stovykla- 
/ietei reformuoti turėtu būti suorgani
zuotas specialus vajus, ir, neabejoju, kad 
tam atsirastu taip pat talkininku ir auko
toju.

Mg. Vinkšnaitienė

KAD NEBOTU UŽMIRŠTAS
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Ten pastatė ligoninę ir mokyklą. Buvo 
visu parapiečiu vertinamas ir mylimas. 
Kun. Algirdas tačiau neužmiršo V. Želi 
nos ir dėlto čia dažnai lankydavosi pas 
gimines ir bendraudavo su lietuviais. 
Ryšius su kolonija palaikydavo skaity
damas MŪSlj LIETUVĄ. Įvykius Lietu 
voje sekdavo per musu spaudą ir LIETU 
VIU KATALIKU BAŽNYČIOS KRO
NIKĄ. Nepraleisdavo progos priminti 
paaapiečiams lietuviu kataliku kančias 
bei persekiojimus ir pravesdavo maldos 
dienas už Lietuvą, kartais pakviesdamas 
tai proga kun. Petrą Urbaitį iš S. Paulo.

Kun. Algirdas Ramašauskas klebona
vo 28 metus toje istorinėje, beveik 400 
metu senumo, S. Pedro d Aldeia parapi 
joj. Čia jis buvo ir palaidotas po iškil
mingu ir jaudinančių mišių., kuriose da 
lyvavo minios parapiečiu, draugų, bičių 
lių ir šeimos nariu. Ten anksčiau buvo 
palaidotas ir kunigo tėvelis. Ant kapo 
stovi gražus lietuviškas kryžius, kuris 
•primins visiems lietuvišką kun. Algirdo 
kilmę ir jo tėvų žemę, kurios jis negalėjo 
pamatyti it joje dirbti. Svetinga Brazili
jos žemė, kurioje jis dirbo, priėmė jo kū-

trokaitė, Lucia Sprindys, Helena Brat- 
kauskas, Ricardo Braslauskas ir Hercules 
Cilišauskas.

II grupe — prisidėjusieji darbu: Elvira- 
Jakštys, Ana Zaikauskas .da Costa, Lučia 
Butrimavičienė, a.a. Ona Paukštienė, 
Meiri Zaborskis, Margarida RaoTVõíTner, 
Vladas ir Elena Zizai, Adolfo Goštautas, 
Stasė Albryzniek ir Aldona Žutautienė 
(pernai ji bazarui paaukojo crochė darbo 
plačią lovatiesę).

III grupė, parėmusieji bazarą ir darbu 
ir aukomis: Nijolė Žalkauskienė, Ana 
Paula Tatarūnaitė; Maristela Žūtautaitė 
Asta Braslauskienė, Marytė Aleknavičiū
tė, Ana Guzikauskienė, Sofija Pilypavi- 
čienė ir Magdalena Vinkšnaitienė.

Ypatingai daug valandų bazaro ruoši-, 
mo darbams nuoširdžiai paskyrė Nijolė 
Žalkauskienė-kaip paišytoja ir Mariste
la Žūtautaitė — bazaro kasininkė ir visų 
techninių darbų'tvarkytoja.

IV grupė — bazaro metu dar talkinin
kavo šie asmenys: Lucia ir Rosana Rama
šauskas - Tascheto, Cristina Zaikauskas, 
Walter Strazdas, Ana Maria Gomes da 
Silva, Claudio Kupstaitis, Tomas Butri- 
mavičius ir Antanas Rudys, kuris davė 
bazarui auką - 6 dolerius.

Visas bazaro darbas buvo vykdomas 
visų Sanpaulio lietuvių vardu. Todėl vi
siems čia suminėtiems asmenims (atsipra
šau, jei ką pamiršau), o taip pat ir visiems, 
kurie į bazarą atsilankė ir ką nors nupir
ko, priklauso ne vien mano padėka ir pa
garba, bet manau, kad visų "M.L", skai
tytojų. Už viską teatlygina Aukščiau
sias gausiomis malonėmis?

ną, o Dievas priglaudė dvasią.
"Senhor, tu me olhaste nos olhos, 
a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá 
na praia eu larguei 0 meu barco, jun
to a ti buscarei outro mar". (Jo mėgs
tamiausia mišių giesmė).
"Teisusis bus minimas amžinai, jo ne

pasieks jokia nedalia". Mielas kunige Al
■ girdai, meldžiame, kad galėtum švęsti 
su Kristumi Jo amžinąją auką ir džiauf- 
tis su Juom amžinai danguje. Amen.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

KUNIGAS ALGIRDAS R AM AŠAUSKAS
Jis mus apleido, po trumpos ligos, lapk-K |

ričio 1 dieną. Didelė kun. Algirdo gimi- Í
nė ie lietuvių kolonija prarado gerą kuni- v §
gą i r ta u t i et į. B t

A. a. Algirdas Ramašauskas buvo gi- į
męs S. Paulo mieste 1931 metų, birželio V T|||à
13 dieną ir visą savo jaunystę praleido 
lietuvių tarpe V. Zelinoj. Būdamas jau- y 
nas , aktyviai dalyvavo parapiniame gyve- X
nime ir lietuviškame veikime. Brendo 7
amžiumi, o taip pat brendo ir dvasinis pa- g
šaukimas. Teologinėms studijoms Algi rd r
das išvyko Romon į Šv. Kazimiero popie- W 
žišką kolegiją-semmariją. Šv. Kazimiero g 
kolegijoj jis studijavo kartu su buvusiu y 
sanpauliečiu Algimantu Bartkum, da- J 
bartiniu tos pačios kolegijos rektorium, j

Teologijos studiją Algirdas RamašausO ę 
kas baigė Niterói, RJ vyskupijoj ir buvo | 
įšventintas kunigu 1965 metais. Ten pra- s 
dėjo dirbti kunigišką darbą S. Pedro g 
d'Aldeia parapijoj. Kunigas Algirdas bu- 
vo labai aktyvus kunigas ir klebonas.

j Gražių Kalėdų švenčių ir lai* 
5 mingų Naujų Metų visiems bi- 
| čiuliams, parapijiečiams ir pa* 
? žjstamiems

iš Pindamonhangabos linki 
Kun. Petras Urbaitis SDB
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MŪSŲ ŽIMS0S
METAMS BAIGIANTIS
Gruodžio mėnuo daugeliui yra įpras

tas laikas peržiūrėti kas padaryta, įver
tinti atskirus veiksmus, darbo bei pastan
gų rezultatus, is’ klaidų pasimokyti, lai
mėjimais pasidžiaugti. Tai daro tiek pa
vieniai asmenys, tiek ir įvairios žmonių 
grupuotės, kurioms patikėti bendrų po
reikių uždaviniai.

Kiekviena organizacija ar institucija, 
siekdama savo tikslų, turi ir atskirų, daž
nai skirtingų rūpesčių, nuo kurių priklau-
so planavimas bei užmojai kitiems me- "MŪSŲ LIETUVA", žengdama į 46- 

■ tams. Štai ideologinės jaunimo organizaci- tuosius savo darbo metus, negali pasi
jos rūpinasi, kad veikla pagyvėtų, pasi- džiaugti girdimais įvertinimais, gerais
darytų įdomesnė, suprantama dabarties 
jaunimui, rūpinasi, kad narių skaičius 
nemažėtų, kad būtų is’laikytas lietuvišku
mo bei moralinės sampratos lygis; Ben
druomenė rūpinasi, kad jos veikla stiprin
tų tautiečių vienybę ir solidarumą, kad 
reprezentacija būtų tinkamai atliekama, 
kad nenukryptų nuo tiesioginių savo 
įsipareigojimų; parapijos rūpinasi, kad 
jaunos tikinčiųjų s’eimos jungtųsi į akty
vų dalyvavimą visuose parapijinio gyve
nimo poreis’kiuose, kad būtų is’laikytas 
tautinis bruožas; finansinės institucijos 
bei fondai sudarinėja sąmatas, skatina 
jaunimą jungtis į ekonominio stiprini
mo pajėgas, pajusti kooperatinio ben
dradarbiavimo naudą. Visi rūpinasi, pla
nuoja ir stengiasi, kad is’silaikytų ir savo 
veiklą pagerintų. Nemažesnius, gal dar 
didesnius, galvosūkius metams baigian
tis turi ir mūsų periodinė spauda. Jos 
leidėjai nuolatos susiduria su įvairiais sun
kumais ir painiais klausimais. Spaudos 
leidyba išeivijoje yra viena iš sunkiausių 
užduočių. Laikraščio numeris, kols jis 
pasiekia skaitytoją, nueina gana sudėtin
gą kelią, pareikalaujanti ne tik atidaus ir 
neatidėljotinio darbo, bet ir lėšų. Nuo 
pat kompiuterių įjungimo tekstams rink
ti iki laikraščio išsiuntinėjimo visas pro
cesas surištas su neišvengiamom išlaidom, 
kurios, deja, ne nuo leidėjų priklauso. 
Gautos sąskaitos turi būti apmokėtos.

j. MUSU LIETUVA . - ■

SVEIKINAME J
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga ? 

visus Brazilijos krašte gyvenančius lietuvius, o ypatingai tuos, * 
kurie dirba mūsų Tėvynės labui. g

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

Lietuviais esame mes gimę, į.
Lietuviais turime irbftt...” |

Brazilijos Liet Bendruomenės |
Valdyba g

atsiliepimais, visokeriopais bendradarbių 
įnašais, nuolatinių skaitytojų bei rėmėjų 
našiu ir reikšmingu prisidėjimu, kad sa
vasis žodis šviestų, jungtų ir tarnautų. 
Taipgi su džiaugsmu šiandien galima tar
ti, i<ad "ML" skaitytojų ratelis plečiasi 
ir Lietuvoje. Reikia tikėtis, kad prenume
ratų kiekis kasmet augs ir papildys spra
gas, atsirandančias dėl senatvės mažėjant 
skaitytojų skaičiui išeivijoje. Tačiau kas 
"ML" beskaitytų, leidybos rūpesčiai ne
mažėja. Laikraščio paruošimo priemonės 
sensta, reikalingos nuolatinės apmokamų 
specialistų-mechanikų priežiūros. Kom
piuterių technologijai šuoliais žengiant į 
priekį, kai kuriai senesnei aparatūrai ima 
jau trūkti ir reikalingų dalių. Todėl ten
ka jau rimtai galvoti apie naujos techni
kos įsigijimą. O pašto patarnavimas, nors 
mūsų atžvilgiu nepatenkinamas, daugiau
pajamų, kurios gali atsirasti tik šuteiktinii 
būdu, prisidedant visiems, kuriems rūpi 
savos spaudos išlaikymas ir jos lygmuo. 
Todėl ir skaitytojai yra kviečiami padidin 
ti savo įnašą. Tos minties vedini, leidėjai 
nutarė nuo 1994 m. sausio 1 d. nežymiai 
pakelti prenumeratos kainą. (Žiūr. atski
rą pranešimą). Taip pat leidėjai bus ir 
toliau dėkingi už aukas, bei proginius pa
aukojimus. Savos spaudos išlaikymas lie
ka ir toliau išeivijos gyvastingumo rodyk
lė. P. R

MOŠŲ MIRUSIEJI
JONAS DEVEIKIS mirė lapkričio 

mėn. 28 dieną Paulistano ligoninėje.
Velionis buvo gimęs Lietuvoje 1910 

m. sausio 27 d. Atvykęs Brazilijon ved' 
Moniką ir išaugino 4 vaikus: sūnus Jo 
Julijų, Sergio ir dukrą Aparecidą.Visi 
vaikai yra su šeimom, o anūkų yra 8.

Jonas Deveikis,’ kai buvo jaunesnis 
lankydavosi V. Zelinoj ir buvo didelis 
pre, Pijaus' lagažinsko draugas. Jis gy
veno V. Marijanoj ir turėjo pensionatą.

Paskutiniu laiku jo sveikata pablogė 
jo ir buvo paguldytas Paulistano ligoni 
nėn, kur išbuvo 2 mėnesius. Buvo pa
šarvotas Quarta Parada kalinių šermeni 
nėj ir paskui ten palaidotas. Laidojimo 
apeigas atliko kun. Petras Rukšys.

7-tos dienos mišios buvo gruodžio 4 
N. S. da Saude bažnyčioje.

JUSTINA DOMINIENÉ mirė lapkri 
čio 11 dieną Itararé mieste - SP. Buvo 
ML-vos skaitytoja.

ANTONIA ZUKIENÉ mirė gruo
džio 12 dieną. Ji gyveno V. Zelinoj.

VINCENTA TUBELIENÉ, po ilgos 
gos, mirė gruodžio 14 dieną. Buvo pa
laidota Perus kapinėse.

SKAITYTOJAI RAŠO
Itapeva 26 d e novembro de 1993

p STELKA
'ND. COM DE PEÇAS FRIGORÍFICAS STElKA l

• Moedores de carne inox
• Cortador de came congelada inox
• Misturadeira hidráulica inox
• Ensacadeira inox
• Cortadores de toucinho inox
• Cutters inox
• Descoradei ras inox
• Inįetor de salmoura inox
• Quebrador de gelo
• Mesas em inox
• Carrinhos e tachos inox

CGC. 61.522.645/0001-89

• Facas para qualquer tipo de • 
cutters.

• Discos de aço para emulsionadoras 
de carnes.

• Facas e discos em aco especial 
para qualquer tipo de moedor de 
carnes.

• Bocas-roscas sem fim (Caracol) em 
aço inox e aço temperado.

• Facas e discos especiais sob 
encomenda.

INSCR. EST. 104.832.242.110

R.AnkxiioMacedo/410-CEP03087-ParqueS.J<xge-SõoPaulo- Fax.2950195- Fones2950195-295-944Ó

Senhor Diretor

Eu mando Cr$.500,00 como paga
mento do jornal Musų Lietuva, ante
riormente mandei mais dinheiro, eu qtv 
ro saber, se eu estou em débito ou esto\ 
em dia.

Senhor diretor, eu gostaria que me 
desse uma informação sobre uma pesso 
que veio da América no Brasil participa 

• de um Congresso que tem o sobrenome 
Meilus que por sinal saiu publicado no 
jornal Musų Lietuva. Se for possive! o e 
dereço dessa pessoa, para que possa me 
corresponder, com certeza ele pode ser

■ meu parente. Feliksas Meílus
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MŪSŲ LIETU)

ALp/ą ka ) 4845
■

MŪSŲ ŽINIOS
VASAROS ATOSTOGOS

Šis yra paskutinis s'ių metų ML-vos 
numeris. Prasideda vasaros atostogos ir 
ML-vos redaktorius, tarp Kalėdų ir Nau
jų metų turės atlikti rekulekcijas.

Pirmas 1994 metų ML-vos numeris 
pasirodys tiktai sausio mėnesio 
savaitėje..
MIŠIŲ TVARKA PER ŠV. KALĖDAS

BERNELIU MIŠIOS

c&i

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

L . i irTo
s®

antroje ||

Šio
GARBĖS LEIDĖJAS

žmonos J I E V O S TATARÜNIENÉS 4 mirties
metinių proga(XII.13 d.)

Širdingai sveikiname dar vis stiprų Joną Tatarūną, Jam 
dėkojame už paramą musų spaudai ir kartu su Juo liūdime 
dėl mylimos žmonos mirties bei meldžiamės už Ją.

R. 21 (2254) 1993.X 11 lb

|| Redakcija ir Administracija ||

BERNELIU MIŠIOS Kūčių vakarą, kaipį? 
paprastai bus 20:00 vai. Pasikeičia tik mi- â 
šios braziliškai, kurios bus 20:30 vai. į

KALĖDŲ DIENĄmišios bus kaip sek- I 

madienį 11 vaL. 4
NAUJŲJUMETŲ išvakarėse mišios 9

bus tik braziliškai 20:30 vai. |
PER NAUJUS METUS turėsime lietu- j

viskas mišias kaip sekmadieniais 11 vai. ®

KALĖDINĖS PLOTKELÊS
Norėdami išlaikyti mūsų kalėdines tra

dicijas ir krikščioniškai atšvęsti Kūčias, 
mes užsalėme KALĖDINIŲ PLOTKE- 
LIŲ. Jų bus galima gauti šv. Juozapo pa
rapijos klebonijoj.

SVENTILKALĖDLĮ IR N AU JUJU METU proga sveikinu mietus 
Brazilijos lietuvius ir jų palikuonis, ypač tuos, kurie dirba lietu
vybės išlaikymo darbą ir kovojo dėl Lietuvos laisvės.

Linkiu visiems, kad Kristaus gimimas atnaujintu mumyse Tė
vynės meilę ir Naujieji metai butu pradžia naujo pasiryžimo bei 
darbo lietuvybės išlaikymo ir didesnio veikimo kolonijoj.

Generalinis Lietuvos Garbės Konsulas Brazilijoj 
Adv. Vincas Paulius Tūbelis

NUOMUOJAMI KAMBARIAI - 
APARTAMENTAI LITUANIKOJ

Artėjant vasaros atostogoms bus ga
lima pasinaudoti kambariai su virtuve 
Lituanikoj.

Skambinti V. Tumui 274-1496 ar
V. Bacevičiui 63-9343.

KALĖDINĖS giesmės
Nauja kalėdinių giesmių JUOSTELĖ — 
CASSETE is Lietuvos. Gieda berniukų 
choras “ĄŽUOLIUKAI".

Juostelės kaina Cr. 500,00. galima 
gauti s’v. Juozapo parapijoj, V. Zelinoj.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA

Vytautas SKRIPKA
Ona NEMICKAS
Oja Šlepetys
Aida GHIZELLINI
Antonio ZALUBAS
Feliksas MEILUS 
Stasys MAKUŠKA

Aleksandras BAGDONAS

DĖMESIO! 
COMUNICAÇÃO

A SĄJUNGA—ALIANÇA COMUNICA 
QUE' POR MOTIVOS DE FORCA MA
IOR, FOI CANCELADO O REVEILLON 
PROGRAMADO PARA 31 de DEZEM
BRO de 1993.

A Diretoria

SAUSIO MĖNESIO GIMTADIENIAI 
Sveikiname savo narius, kurie šven 

čia gimtadieni ši mėnesi ir linkime 
- daug sėkmės.

Cr. 1.500,00
Cr. 1.000,00
Cr.2.000,00
Cr. 1.500,00
Cr. 500,00
Cr. 500,00
Cr. 1.000,00 

500,00

01
01
01

- Joana Satkūnas
- Norbertas Stasiulionis
- Helena Pavilionis
- José Armando Tata» unas
- Irene V. Butvinskas Barbosa 

17- Ludovico Jermalavič ius
17 — Hendrikas GuzikausKas 
20 — Alexandre J. Valavičius 
22 — Silvana Aradzenka
27 — .Wanda Hajduk
28 - Claudia Pratali

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu 
: pasiųsti paprastu paštu.

Sąjungos - Aliança
Valdyba

■«t

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savo tautos gynėjai

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS IR VISIEMS
GEROS VALIOS LIETUVIAMS

DŽIUGIŲ KALĖDŲ IR GAUSIOS 
DIEVIŠKOJO VAIKELIO PALAIMOS.

Šv. Juozapo ir šv. Kazimiero
parapijų kunigai:
Kun. Juozas Šeškevičius
Kun. Feliksas Jakubauskas
Kun. Petras Rukšys
Kun. Petras Urbaitis

LAIMINGU NAU JU JU METU!
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Evangeliją skaityti pradedant Kūčių vakarienę

EVANGELIJA (Lk. 2.1-14)

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus vals
tybės gyventojus. Toksai pirmasis surašymas buvo padarytas, Kvirinui val
dant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat 
ir Juozapas ėjo Iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, va
dinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo 
užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems ten 
esant, prisiartino jai metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, su
vystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, 
sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė 
Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: "Nebijo
kite. Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien 
Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Kristus Viešpats. Ir štai 
/urns ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose". 
Staiga prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą giedo
dama: "Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms"
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KRISTUS VIS SU MUMIS 
MES LIKIME TAIP PAT SU JUO

Šiemet vėl švenčiame Kūčias ir šventų 
Kalėdų šventes. Šiemet, tačiau, šias šven
tes švenčiame truputį skirtingose sąlygo
je: mūsų tarpe neturime klebono kunigo 
Juozo Šeškevičiaus, šv. Kazimiero para 
pijos koplyčioje jau nebus Bernelių mi 
šių ar kitų švenčių. Tiesa, šv. Kazimiero 
parapija dar nėra panaikinta, nors jos bu 
vę namai dabar tarnauja kitiems tiks
lams. Sv. Kazimiero asmeninė parapija 
dabar yra kitoje būstinėje ir jos klebonas 
kun. Petras Rukšys vis dar aptarnauja po 
S. Paulį išsisklaidžiusius lietuvius, o taip 
pat ir V. Zelinos lietuvius.

Mes esame visi raginami palaikyti lie 
tuviškus papročius, dėlto ir siunčiame 
plotkeles Kūčioms. Taip pat raginame 
neapleisti mūsų statytos bažnyčios V. 
Zelinoj. Pirmiausia raginame parapiečius 
dalyvauti lietuviškose pamaldose. Mato
me daug lietuvių, kurie dalyvauja portu- 

T galų mišiose skirtingose valandose, tuo 
tarpu kai galėtų dalyvauti lietuviškose 
mišiose 11 valandą. Mūsų tėvai daug var
go ir pasiaukojo, kad galėtų pastatyti 
šv. Juozapo parapijos bažnyčią. Manau, 
kad ir mes turime truputį pasiaukoti, 
kad ši bažnyčia dar ilgai tarnautų kaip 
lietuvių maldos namai.

Šis raginimas, palaikyti mūsų tėvų 
statytą bažnyčią, yra skiriamas ne tik V. 
Zelinoj gyvenantiems lietuviams, bet 
taip pat ir visiems S. Pauly gyvenan
tiems tautiečiams. Kviečiame, kad ir to
liau gyvenančius lietuvius, bent kartą į 

' '''' mėnesį dalyvauti lietuviškose mišiose V. 
Zelinoj. Būtų tikrai liūdna, kad, kai da
bar Lietuva atgimė naujam tautiniam ir 
religiniam gyvenimui, mes čia užsienyje 
išnyktume. '

Linkime visiems, kad ateinantieji me
tai būtų mums visiems naujo dvasinio 
it tautinio atgimimo metai. Dievas mus 
visus telaimina ir palaiko mus ištikimais 
savo tautos ir Jo vaikais.

Kun. Petras Rukšys

Kūčios yra paslapčių ir vienybės vakaras. 
Jos jungia Paskutinę Vakarienę ir Betliejaus 
ėdžias. Taigi stalą puošia šieno žiupsneliai po 
balta staltiese, maldaknygė arba Šventas Raš
tas, plotkelė arba plotkeles ir paguldytas kry
želis.

Išklausę evangelijos ir maldos, dalinamės 
viena plotkele, šeimos galvos su visais laužoma, 
arba kiekvienas kitam siūlome dalintis savo 
plotkele, tuo pačiu linkėdami sveikiems ir lai
mingiems sulaukti kitų šventų Kalėdų.

K Ū Č I U ; STALAS
Šeimininkė kasdien ruošia vakarienę. Kar

tais ji ruošia ir iškilmingą puotą šeimos įvy
kiams atžymėti arba svečiams priimti. Bet Kū
čių vakarienė yra visai kas kita: dvylika valgių 
yra pasnikiški ir simbolizuoja dvylika apaštalų.

Šeimininkė žino tai, ir todėl jos rankos pa
garbiai ruošia kviečius, pasaldintus medum, 
plokščius arba apskritus slyžikus su aguonų 
pienu — galimas dalykas, kad slyžikai kadaise 
buvo vartojami vietoj paplotėlio — avižų bei 
spanguolių kisielių, džiovintų vaisių kompotų, 
barsčius, šutintų kopūstų, grybų, silkių, įvairios 
žuvies, ypač seliavų, bulvių, miežių grucę ir 
dar kitų, čia neminėtų valgių, būdingų toms 
vietovėms Lietuvoje, iš kur ji arba jos tėvai ki
lę.
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Svaigiųjų gėrimų per Kūčių vakariene; ne 
genama. Kai kur Lietuvoje buvo geriamas iš 
šermukšnių uogų išspaustas skystimas. Šiaip 
gerdavo arbatą, kartais su uogiene.

Kūčių stalo valgiai turi simbolines reikšmės, 
yra tartum pačios gamtos mums duoti, sveiki 
ir neperdirbti. Kviečiai turi ryšį su ostija, iš 
mažyčio aguonų grūdo išauga nuostabios gėlės 

maža pradžia dažnai išsivysto į didelį dalyką.
Kūdikėlis prakarte tampa mūsų Išganytoju.

Vaisiai ir uogos sirpsta mums džiuginti ir 
gaivinti, bitelės suneša saldujį ir sveikąjį medų

TYLIĄJĄ NAKTį

Tyliąją Naktį, balsas sugaudė:
Piemenys, kelkit, — Dievas užgimė.
Greitai renkitės ir bėkit,
l Betliejų paskubėkit garbint Viešpaties.

Nuėję rado Jėzų ėdžiose,
Kaip pranašauta Dievo knygose
Ir Dievu jį pripažino,
Kaip juos angelas mokino ir
pasveikino •

iš žiedu, ir pumpurų, grybus iš mielosios žemės 
išsivilioja saulė it lietus. Dievo sukurtoji gamta 
su mumis džiaugiasi Kūčių vakarą.

Taigi, šeimininkei sudėjus valgius, renkasi 
šeima, giminės, ne kartą ir šeimos pakviesti vie
niši kaimynai bei draugai.

Tėvas sėdasi prie stalo, motina šalia jo arba 
kitame stalo gale. Vaikai rikiuojasi pagal vyres
niškumą — sūnūs iš tėvo dešinės, dukros iš moti
nos dešinės, jei ji sėdi kitame stalo gale. Kai ku
rios šeimos nesantiems namie ar įnirusiems šei
mos nariams palieka tuščias vietas, kad ir jie 
bent simboliškai dalyvautų prie stalo.

Visi valgo neskubėdami, šventiškai nusite
kę. Prisimenami giminės, draugai, seni laikai, 
ypač gimtasis kraštas ir pavergti broliai bei sesės. 
Giedamos Kalėdų giesmės.

MALDA PRIEŠ KŪČIAS

(Kalba tėvas ar vyriausias šeimos narys)

Palaimink Viešpatie, mus ir šias šven
tas dovanas, kurias valgysime iš Tavo, 
dosnumo. Palaimink visus tuos, su ku
riais norėtume kartu sėdėti prie Kūčių 
stalo. Tuos, kurie mums buvo brangūs 
ir jau iškeliavo j.amžinybę , apšviesk 
juos savo amžina šviesa. To prašome 
Tave, per Kristų mūsų Viešpati, Amen.

(Visi kalba Tėve mūsų)

Kūčias baikime kuria nors kalėdine 
giesme.

2
-i

mi If nm 

LINKI VISIEMS

Parapijos kunigai: •

Kun. Juozas Šeškevičius 
Kun. Feliksas Jakubauskas 
Kun. Petras Rukšys 
R. K. šv. Juozapo Bendruomenė 
Sv. Juozapo Vyrų Brolija 
L. K. Moterų Draugija 
Maldos Apaštalavimas 
Ateitininkai * f ? -r 
Skautai • < .
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SVEIKAS JĖZAU

Sveikas Jėzau gimusis, 
Šventas Dievo Kūdiki

Brangią dieną švęsdami 
Užgimimo Viešpaties, . 
Linksminkimės ir džiaukimės 
Dievui garbę duodami giedokime

Kanklėmis kankliuokime 
Sutartinę traukime,
Brangią dieną...

Jau Dangus mums artinas, 
Žemėj žmonės linksminas. 
Brangią dieną... '•

i 'a r /y

TYLI NAKTIS

Tyli naktis, šventa naktis 
I lsis žemė, bet lemtis 
Veda vargšus pakeleivius 
Toli, toli pas piemenėlius^ 
Kristus gimsta tenai

k ŠV. JUOZAPO ROMOS LIETUVIU 
H KATALIKU BENDRUOMENĖ

| ŠIRDINGAI SVEIKINA
į visus V. Zelinos ir S. Paulo lietuvius
3 ir LINKI

Kristus gimsta tenai | r
I ,

Tyli naktis, šventa naktis, 
Dievo skelbia štai mintis 
Eilių eilės šviesių angelų 
Iš aukštybių nusileidžiančių 
Jam teskamba Garbė 
Jam teskamba garbė.

Tyli naktis, šventa naktis 
O žmogau jau tremtis 
Šiandien gęsta po amžių ilgų 
Sugrąžinti tarp Dievo vaikų 
Jėzus nori Tave 
Jėzus nori tave.

v

J! I KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS 
A NARIAIS ĮSIJUNGTI l ŠIĄ 
| BENDRUOMENE ir taip 
į palaikyti mūsų parapijos lietuvis’ą 
? pradžią.

SKAITYKITE
MŪSŲ LIETUVA

L K. ŠV. JUOZAPO PARAPIJA
Vila Zelina — Rua Inácio 671
Telef.: 63-5975 Ccp 03142-001

BERNELIU MIŠIOS lietuviškai mu
sų parapijoje Kūčių Naktį 22 vai.
- Tikrasis Kristaus gimimo šventimas 
yra šv. Mišios. Visus kviečiame dalyvau
ti Bernelių Mišiose.
’ Kalėdų dieną lietuviškos šv. Mišios 
IT vai.

■? Bernelių mišios braziliškai 20;30 va'
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