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Sofija Bacevičienė — Kristaus Užgimimas Dailininkė čia Užgimimą vaizduoja lietuviš
koje aplinkoje.
goniai bei vieniši seneliai, aukojama lab"Pasaulis išgyvena gilią transformacidaringoms organizacijoms, maitinami be- ją. Progų taikai, Susitaikinimui ir ekoMieli Broliai, Sesės
namiai; karų metu padedami ginklai.
----— -*-*•
A..:.: —matome
*-------- . tose pa
nomimam
vystymuisi
Prie Kūčių stalo laužydami kalėdaitį,
Jei žmonės, net ir nepažįstą Kristaus, šaulio dalyse, kurtose vargiai tai gėlėjo
atsiprašę vieni kitų už metų bėgyje skriau jo gimtadienį stengiasi būti geresni, išei- me pastebėti prieš skeletą metų", kalbė
ti iš savo siaurų asmeninių interesų akira--i° P°P’ežius Jonas paulius II Jungtinėse
das, vyksime į šventoves su viso pasaulio
tautose š.m. spalio 5 d.
krikščionimis pagarbinti Dievo Sūnų, ta čio, ar tai neliudija antologinio ryšio
pusį musų Išganytoju ir Broliu.
tarp Kristaus ir tvarinijos, apie kurį kal
Šią vasarą teko apsilankyti Rusijos
ba šv. Raštas: "Jis yra neregimojo Dievo lietuvių bendruomenėse bei dalyvauti
Kalėdas švenčiame ne vien mes krikš
Rusijos ir Kaįakstanb vyskupų konferen
čionys. Kalėdos yra universali visos žmo atvaizdas, visos tvarinijos pirmgimis...
cijoje. Du dalykai paliiko gnu įspūdį:
visa sutverta per jį ir jam" (Kor. 1,15nijos meilės ir vilties šventė. Dievo Sū
susitikimas su Maskvos lietuvių mokyk
15) ir didžiojo Bažnyčios daktaro šv.
naus įsijungimą į žmonijos istoriją savo
los 'Šaitinėlis"vmokipiais ir vakarų
būdu švenčia visas pasaulis. Net žmonės, Augustino teigimo, jog kiekviena siela
kraštų pagalba sovietinės sistemos suluo
iš prigimties yra krikščioniška? Visa
save laiką netikinčiais, šią dieną stengia-'
šintam žmogui. \
si būti geresni, vienu ar kitu būdu nori iš tai mums teikia vilties sulaukti dienos,
kada visi galėsime kreiptis į Dievą "T-ė
Maskvos lietuviukai, pasveikinę mus
reikšti meilę savo artimui; pasikeičiama
ve mūsų" malda.
sveikinimais ir dovanomis; aplankomi li-

Kalėdos, 1995
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LANKĖSI SUOMIJOS DELEGACIJA

Rua Inácio 671 - Vila Zelina
03142-001 SÂO PAULO - SP. - BRASIL
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Administrador: PETRAS RUKŠYS
Redige Equipe Editorial — Fone: 63-5975
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Lapkričio 8 d. Lietuvoje lankėsi Su
mijos parlamente delegacija., vadova 4
ma seimo pirmininkės Rūtos Uosukai
nen. Savo kalboje Lietuvos seime pirn*
ninkė pranešė, kad pries’ savaitę įsteig
ta Suomijos ir Lietuvos parlamentinė
draugystės grupė. Ji pabrėžė, kad Sau
mija rems Lietuvos siekį tapti Europa
sąjungos nare.

JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA"

itskirt' numerio kaina R$.0,50
Metine prenumerata Brazilijoj RS.15JX)
t n Ameriką oro paštu. 45 Dol.
Prenumerata paprastu paštu i užsieni: ód u oi.
t tolimus kraštus 75 Dol.
Prenumerata oro paštu Šiaurės AmerikcuuáO Dol.
______________________
__ R$.25,00»
_
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJĄ§/R$.20,00
GARBĖS
PRENUMERATORIUS:
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$.2,00
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.

giesmėmis, dainomis bei tautinių šokių
pyne, įteikė savo pačių sukurtą dova
ną — 4 pėdų ant 3-jų piešinį — didžiulį,
plačiai išsišakojusį ir autografais papuoš
tą medį, taip vaizdžiai išryškinantį tau
tinį solidarumą: nors po visą pasaulį iš
sisklaidę, tačiau esame gyvybiniai susi
jungę su tautos kamienu — Lietuva.
Novosibirske, tremtinių sostinėje, vy
kusi Rusijos ir Kazakstano vyskupų
konferencija, kurioje dalyvavo Euro
pos ir Amerikos atstovai, paliudijo,
kaip veiklus yra krikščioniškasis solida
rumas šioje post-komunistinėje eroje
(162 kunigai misionieriai iš 17 kraštų
bei 193 seselės vienuolės aukoja savo
gyvenimą, kad padėtų dvasiniai ir mo
raliniai suluošintam žmogui suprasti sa
vo didingumą bei asmeninį įnašą bendruomehės gyvenime; kad pagelbėtų
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

DR. UUIS DE CARVALHO

KALINAUSKAS

ADVOGADO

R. dos ESTUDANTES 15,6° and. conj.62
Fone: 277.35.48

Delegacija susitiko su ministeriu pu
mininku Adolfu Sleževičium ir su pre
zidentu Algirdu Brazausku. Susitikina
se buvo aptartos sienų apsaugos ir pere
jimo problemos, pažymėta, kad jau
paruoštas "Via Baltics" projektas tačkb
jo vykdymui reikia daug lėšų.

jiems surasti Dievą ir jame atpažinti
mus mylinį, mūsų gerbūviu besirūpi

nantį Tėvą. Misionierius išlaiko bei vi
są Rusijoje ir Kazakstane atsikuriančios
Bažnyčios religinę, socialinę ir kultū
rinę veiklą finansuoja milijoninėmis au
komis vakarų kraštų pasauliečiai krikš
čionys.

DAUG GERIANČIU
Lietuvoje yra apie 100.000 alko
holikų per 300.000 geriančių iš įpro
čio. Reikėtų kuo greičiau priimti an
tialkoholinį įstatymą. Tačiau nei Set
mas, nei vyriausybė nieko nedaro..
Sovietiniais metais alkoholinius gėri
mus pardavinėdavo nuo 11 valandos,
paskutiniais metais nuo 14 valandos
ir tik tam skirtose parduotuvėse. Da
bar alkoholiniai gėrimai pardavinėju
mi bet kur, bet kam ir ištisą parąVien Vilniaus mieste yra oficialiai
įregistruota 1.200 vietų, kur parduo
darni svaigalai, o dar kiek neregistau
tų taškų... Dabartinė valdžia oficialiai
leido net 24 firmoms į Lietuvą įvež
ti alkoholinius gėrimus ir tuo lyg ska
tina savanorišką genocidą. Pretekstų
didinti svaigalų pardavimą randama
daug: tai ir sunki ekonominė būklė,
paplitęs naminės degtinės varymas ir
t.t. Betgi alkoholis yra itin svarbi vi
daus politikos priemonė: jis palaiko
smunkančią ekonomiką, slopina žmo
nių nepasitenkinimą socialine ir eko
nomine padėtimi, švietimu, sveikatos
apsauga ir kt. Žmones valdyti lengva
užpylus smegenis degtine.

Mieli Broliai, Sesės, su nuoširdžiu
dėkingumu švęskime 1995-jį Kristaus
gimtadieni, su krikščioniška viltimi su
tikime Naujuosius 1996 metus.
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje

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

LIETUVOJE
SUTARTIS SU DANIJA

BNS skelbimu, Lietuvos krašto apsau
gos ministerijos sekretorius Valdas Se
rapinas ir Danijos gynybos ministerijos
pareigūnas P. Carlsen lapkričio 6 d. pasi
rašė karinio bendradarbiavimo planą
1996-iesiems metams. Numatoma sustip
rinti ryšius dažnesniais abipusiais vizi
tais, daugiau pasitariant su Danijos žino
vais bei siunčiant didesnį skaičių lietu
vių į Danijos karo mokyklas. Lietuva
taip pat dalyvaus Danijoje rengiamose
ŠAS (NATO) pratybose. Danija yra
pirmoji valstybė, su kuria Lietuva turi
pasirašiusi karinio bendradarbiavimo
sutartį.
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Vytautas Dambrava
TAS, KURIO ILGĖJOSI ŠIMTMEČIAI
Kiniečių Šviesiausios imperijos kroni
koje yra įrašas: “Viešpataujant Tcheou
dinastijai, dvidešimt ketvirtais TchaoWang metais, ketvirtojo mėnesio aštun
tą dieną, šviesa pasirodė pietryčių pusė
je. Toji šviesa nutvieskė karaliaus rū
mus. Monarchas buvo nustebintas ne
paprasto spindesio ir, pasišaukęs rūmų
išminčius, juos išklausinėjo, ką visa tai
galėtų reikšti. Tie jam parodė senus
rankraščius, kuriuose kalbama apie ko
kį busimą įvykį. Tas ženklas reiškiąs
gimimą didžio šventojo Vakaruose. Jo
reįjgija būsianti įvesra ir šio karaliaus
imperijoje...“

Istorijoje yra buvę daug žmonių,
kurie sakėsi kilę iš Dievo arba kad jie
patys yra dievai ar Dievo pasiuntiniai.
Kristus betgi buvo vienintelis, kurio
atėjimas į šį pasaulį buvo visuotinai
pranašaujamas. Ne tik Senojo Testa
mento pranašai kalbėjo, bet ir visas
anų laikų pagoniškasis pasaulis buvo
pilnas ženklų apie Išganytojo atėjimą.
Platonas ir Sokratas kalbėjo apie LO
GOS ir apie dar ateisiantį didžiausią pa
saulio išminčių. Virgilijus savo poezijo
je aprašė nekaltą mergely besišypsan
čią savo kūdikiui; su ja baigiąsi sunkus
geležinis amžius.
Įvairūs orakulai irgi pranašavo atėjimą karalių karaliaus, kuri žmonės tu-

MUSU LIETUVA

rés priimti ir išpažinti, kad galėtų būti
išganyti. Konfucijus pranašavo atėjimą
Šventojo. Jonas Krikštytojas buvo pra
našiškas balsas, šaukiantis tyruose: “Tai
sykite Viešpačiui kelią. Jūsų tarpe yra
tas, kurio jūs dar nepažįstate. Aš esu
nevertas atrišti nėjo kurpių dirželio...“
“Šiandien gimė Kristus, šią dieną pa
sirodė Išganytojas. Šiandien angelai gie
da aukštybėse ir džiūgauja arkangelai.
Šią dieną teisieji džiaugiasi ir gieda:
“Garbė Dievui aukštybėse, Aleliuja“.
Tai žodžiai iš gregorinio himno, kuris
Kūčių naktį giedamas jau 1300 metų.

rengia žole laukus ir juos puošia gėlė
mis; kad Amžinasis Žodis būtų neby
lys.
Ėdžios ir kryžius buvo dvi kraštutinybės Išganytojo gyvenime. Jėzus pasi
tenkino prakartėle, nes “jiems nebuvo
vietos užeigoje“. Jis prisiėmė kryžių,
nes jo karalystė buvo ne šio pasaulio.
Jėzus gyvenimo pradžioje prisiglaudė
svetimoje užeigoje, o gyvenimo pabai
goje rado prieglaudą svetimame kape.
Du gyvuliai buvo prie jta> gimstant Bet
liejaus prakartėlėje, o du piktadariai
— prie Jo kryžiaus ant Golgotos.

Tie žodžiai tyliąją Kalėdų naktį nau
Tik dvi žmonių kategorijos rado ke
jau atgimsta mūsų širdyse. Žvaigždė
lią į Kūdikį Dievą — piemenėliai ir iš
vi&us mus drauge veda iki Betliejaus praminčiai; prastuolėliai, kurie nieko neži
kattėlės.
nojo ir nieko nesuptato, ir tie, kurie žiSkaistybė gimsta purviname tvartely- nojo, kad visko nežino.
je. Tas, kuris vėliau save vadino “Gyve
Betliejus tapo jungtimi tarp dangaus
nimo duona, nužengusi iš dangaus“
ir žemės - Jėzuje įsikūnijo Dievas ir
guli ėdžiose. Prieš kelis šimtmečius žy
žmogus: Žodis tapo Kūnu ir gyveno A
dai lenkėsi aukso veršiui, o graikai —
tarp mūsų. Kas matė Jį, matė dangišką
asilui, garbindami kaip Dievą. Dabar asi
jį Tėvą.
las ir jautis lenkiasi dieviškam Išganyto
Betliejuje gimęs Jėzus turi gimti ir
jui.
žmonių širdyse. Ką gi padėtų, jeigu Jis
Niekas pasauly negalėjo nė pagalvoti
gimtų kad ir tūkstantį kartų Betliejuje, o
kad Tasai, kurio valia saulė šildo žeme,
negimtų kiekvieno mūsų širdyje ir mes A
pats būtų reikalingas žemiškos šilimos;
netaptume Dievo vaikais?
kad gimtų nuogutėlis Tasai, kuris ap

APRENDA A CANTAR
EMLITUANO
COM A NOVA FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES LITUANOS
Diccão clara. Acompanha a letra.

ŽIEMA LIETUVOJE .

Pail^Adonias^Varnas

LUMAHES
STATYBOS MEDŽIAGŲ, HIDRAULIKOS, ELEKTROS DIRBINIU

KRAUTUVĖ
LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

SAVININKAI
ALBINAS ir MAURICIO S E L I O K A S

Rua dos Ciclames, 536 — V. Belą - Tel.: 215-62.4?
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Nijolė Mikąlkėnienė

KAIP
TAPAU
' • ■ '.-•AŠ
•
• * • • i S. “» ŽURNALISTE"
. .
,• Tài buvo 1956 metais. Tada as’ bu
vau 18-kos metų mergička. Gavau
atostogas banke kur dirbau, ir pasita
rus su tėvais, nutariau važiuoti į Rio
de Janeiro praleisti keletą dienų.
Tuo laiku ten gyveno a.a. kun. Juo
zas Janilionis su savo seserim a.a. p.
Adolfina Paks’taitiene ir brolvaikiu
Petru. Jie buvo labai geri draugai ma
no tėvų, tai aš pas juos ir važiavau.
Pirmą kartą važiavau viena į tokią
"didelę" kelionę. Nuvažiavus į Rio,
išlipau iš autobuso ir paėmiau taksį,
kuris matydamas kad aš miesto ne
pažįstu, tai vežiojo mane gal kokią
valandą laiko. Nuvažiavus į Rua Catete, į kun. Janilionio butą, paskam
binu skambutį ponia Paks’taitiene
atidaro langelį ir žiūri. Aš sakau:

5

Sveí kinarne
mūsų mylimą mamą
gimtadienio proga
ir linkime daug laimės, geros sveikatos
ir gausios Dievo palaimos.

g>
Į$>
e£>

<0<

Vaikai Helenutė ir Albinas
švogeris Martinas, marti Helena iranūkai
Adriane, Dennis, Vagner, Luciane ir Mauricio

_
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atstovai, austrų konsulas, iš lietuvių
kiek aš atsimenu tai buvo: a.a. Poetas
Petras Babickas, a.a. poetė Rachel
Portella Audenis, p. Kazimiero Aude
nio žmona, kurios pasakyti žodžiai
man stipriai įstrigo į širdį ir iki šios
dienos neužmiršau: "Mano vyras lie
tuvis, tai mano tėvynė dabar yra Lie
tuva". Dar buvo taip pat a.a. Edvar
das Girčys, ir kitų dabartiniu laiku
neatsimenu.

kun. Janilionis pristojo ir man pagel
bėjo, sako: "seniau spausdino bet da
bar tai ne". Aš laukias kad tik grei
čiau iš ten išeiti, nes visi pristojo
prie manęs su visokiais klausimais
ir aš turėjau viską atsakyti, nieko apie
tai nežinodama, kai kada kun. Jani
lionis ateidavo man į pagelbą ir išves
davo iš sunkių padėčių. Kaipo "žur
nalistę", visi labai mane gerbė ir gerai
priėmė. Pasivaišin.om ir dar kiek pa
— Labą dieną.
buvę, parėjom namo. P. Edvardas Gir
Ponia Paks’taitiene sako:
Kun. Janilionis mane supažindino
čys, pasisiūlė parodyti man Rio de
su
aukštais
pareigūnais
sakydamas:
— Nepažįstu. (Ji mane paskutinį
Janeiro miestą, tai tuoj ant rytojaus
"Esta
é
jornalista
lituana".
Kurie
bra

kartą buvb mačiusi kai turėjau 10
nuvežė mane į "Corcovado", kaip
zilai
tai
pasveikino,
vienas
kitas
dar
į
metų, tada buvau vaikas, o dabar jau
kokią svarbią žurnalistę.
ranką
pabučiavo,
tai
taip
ir
paliko.
mergina, tai daug pasikeičiau). Aš at
Parėję namo tai prisijuokėm su kun.
O lietuviai tai tuoj pradėjo klausinėti:
sakiau:
Janilioniu. Jis sako: — Nijolė kalbėjo,
iš kur, kaip. Kun. Janilionis atsakė,
— Esu Pupienytė. Tada tuoj durys
mažai, diplomatiškai.
kad aš esu atsiųsta redakcijos tuo,
atsidarė, pasisveikinom, apsikabinom.
laiku ėjusio laikraščio "Žinių". Aš li
Ant rytojaus kun. Janilionis para
Kun. Janilionis mane pažino, nes jis
kau kaip iš maišo iškritus, nėeko apie šė gražų straipsnį, apie priėmimą pas
retkarčiais atvažiuodavo pas mus į
žurnalizmą nenusimaniau, nesu nei
minister} ir aš pasirašiau.
San Paulį.
buvusi Žinių redakcijoj, ^k tiek kad
Grįžus į San Paulį, tėvelis nuvežė
mano tėvelis pirkdavo Žinias, tai aš
Paviešėjus keletą dienų, atėjo 16
tą straipsni p. Bumbliui, kuris tuo
Vasario šventė. Tada buvo įprotis
kai kada paskaitydavau. Aš nežino
kad tą dieną, visi eidavo sveikinti
jau kad kun. Janilionis tokius šposus metu buvo "Žinių" redaktorius, pa
Lietuvos minister} a.a. Dr. Friką Meman iškrės. Tuoj ponas Babickas pra pasakojo visą nuotykį ir paprašė
kad jeigu kas iš Rio de Janeiro
ierį. Kun. Janilionis pakvietė mane
dėjo klausinėti: "Ar "Žinios" spaus
klaustų apie mane tai kad neišduotų.
kad eičiau kartu su juo. Taip mes
dina knygas. Aš neko apie tai neži
nuėjome į Dr. Friko Meierio butą.
nojau. Bet negalėjau sakyti kad neži Tai taip ir likau "žurnalistė" .
Ten buvo nemažai svečių, keli valdžios nau. Tada atsakiau: "Spausdina". Tuoj

PARDUODAMASl

MATERIAIS ZELINA

ŽODYNAS

Rimkus, Indriūnas & Devus

DICIONÁRIO

PORTÚGU ÉS-LITUÃNO
lituano-portugués
Kreiptis įšv. Kazimiero parapiją
Ruą Juventus 28, Tel: 273-0338

ALVENARIA - HIDRÁULICA - ELÉTRICA
FERRAMENTAS - FERRAGENS - UTILIDADES
Rua Pinheiro Guimarães, 860 ( próximo à Av. Zelina)

274-0114
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ro lietuvių sąjunga, kuriai vadovauja geo
logijos daktaras Vilius Bernatonis, 1941
metais ištremtas iš Lietuvos, būdamas
tik 3-jų metų amžiaus. Lietuvių draugi
joms ir sąjungai priklauso vyresnio am
žiaus žmonės — buvę tremtiniai, o jau
nimas laikosi nuošaliai, daugelis nekal
ba lėetuviškai ir lietuvių veikloje neda
lyvauja.

Maskvoje veikia Lietuvos Respubli
LIETUVIAI MASKVOJE IR SIBIRE > kos ambasada, su 38 tarnautojais, ku
Vykdydamas Šv. Tėvo Jono Pauliaus riem sėkmingai vadovauja Nepaprastas
įgaliotinis ir ambasadorius Romualdas
pavestas pareigas rūpintis visų lietuvių,
Kozyrovičius. Jo žmona Gražina aktyv
gyvenančių už lietuvos ribų sielovada,
viai dalyvauja Lietuvių bendruomenėj
vysk Paulius A. Baltakis, OFM, ėmėsi
lankyti tautiečius buvusioje Sovietų Ru ir ambasada nuoširdžiai Bendruomenę
Išimtinai pažymėtini asmenys yra
remia.
sijoje ir jos satelitiniuose'kraštuose.
Efania Urvina, ištekėjusi už ruso. Gy
Prieš porą metų lankėsi Lenkijoj, Sankt
Svarbiausi Maskvos Lietuvių Ben
vena Tomske, augina 3 vaikus ir akty
Peterburge, Karaliaučiaus srityje ir
druomenės prašymai yra J.A.V. išleis
Vengrijoj. Šiemet, rugsėjo 15 - spalio 4 tos Lietuviškos Enciklopedijos ir lietu viai dalyvauja lietuviškoje veikloje. Tatijana Petrovskaja, caro laikų tremtinių
dienomis, kartu su Pasaulio Lietuvių
vių kunigų apsilankymo nors 2 ar 3 *
ainė, gyvenanti Barnaule, kur jos pastan
Bendruomenės atstovu Lietuvoje Juozu kart į metus.
gomis buvo įkurta Lietuvių BendruoGaila ir prelatu Leonu Peck-Peckevimenė-Kultūros draugija. Svetlana JarunSibiras
čium, vyskupas susipažino su Maskvoje
lavičiūtė, Rusijos Lietuvių jaunimo są
ir Sibire gyvenančių lietuvių visuomeni
Laike masinių 1941 metais Sovietų
jungos pirmininkė. Veikli, puikiai kal
ne, kultūrine bei socialine veikla ir jų'
valdžios pradėtų deportacijų, į Sibiro ;
banti lietuviškai, bet šiek tiek nusivylusi
sielovados problemomis.
kraštą ir aplinkines Sovietų respubli- , vietos lietuvių abejingumu ir susiskal
kas keliomis bangomis buvo ištremta
Maskvoje šiuo metu gyvena
dymu.
(bus daugiau)
apie
400,000
lietuvių,
jų
tarpe
su
viršum
apie 3.500 lietuvių. Nors dalis jų sukū
300 kunigų. 1956 metais tremtiniai bu
rę tautiniai ir religiniai mišrias šeimas,
bet dalyvauja veiklioje Lietuvių Bendruo vo rehabilituoti ir dalis jų grįžo į Lietu- t
vą. Kuriem nebuvo leista apsigyventi tė
menėje — Kultūros draugijoje, kuriai
vynėje, persikėlė į Karaliaučiaus kraštą,
A n tanas A ugus ta i tis
vadovauja Dr. Nijolė Martyniuk. Nuo
1992 m. rudens veikia 6 klasių mokyk Sankt Peterburgą, Maskbą ir kitur.
ŠV. KALĖDŲ, NAKTI
la "Šaltinėlis" su 96 mokiniais. Išskyrus
Sibire yra likę apie 40.000 lietuvių.'
matematiką, visi dalykai dėstomi lietuu- Novosibirsko srityje apie 600, Tomsko
Garbingai švąskim Si/. Kalėdų naktų
apie 900, Altajaus 650, Omsko 8.000,
vių kalba. Taip pat veikia sekmadieni
atviras dangus skelbia KRISTUS gimė.
Krasnojarsko 7.500, Irkutsko 4.500.
niai lituanistikos kursai patiems mažieDeimantinė žvaigždė garbina Kūdikėli,
siems ir suaugusiems, norintiems pramok-Kiti išsibarstę po visą platųjį Sibirą,
klaupia gyvylėliai, linksmybė atsivėrė.
ti lietuvių kalbos. Mokyklai vadovauja
Dauguma pasiliko dėl darbo, mišrių ve
Šventos Kalėdos vienos per metus,
direktorė Solveiga Valatkaitė. Dar šie
dybų, ar sunkumų iš naujo pradėti gynuo amžių lauktos, dangaus dovanos
met mokykla tikisi persikelti į erdves
venimą nprs ir nepriklausomoje, bet
brangiausios.
nes naujas patalpas, kurių statybą finan dar vargstančioje tėvynėje. Pagal 1993
Užgimė Dievo žadėtas sūnus,
savo Rusijos valdžia. Mokinių tėvai kas
metais paduotus prašymus, dar apie
gieda angelai, žmonėms geros valios.
mėnesį įneša po $20 dol. į mokyklos
800 šeimų norėtų grįžti į Lietuvą, bet
fondą.
gana daug tremtinių grįžta atgal ir į Si
Šią B ETLt EJAUS tylią naktį
birą,
nes
jų
buitinės
sąlygos
čia
geresnės,
Pamaldoms lietuviai naudojasi vie
ilsisi K Ū DI KELIS vys tykiuos.
negu Lietuvoj.
nintele per visą sovietmetį Maskvoje
Motina Šventoji MARIJA palibkusi,
neuždaryta Šv. Liudviko bažnyčia, ku
Prasidėjus demokratiniam judėjimui, džiaugiasi, mato Sūnų angieių glėbiuos.
ri priklauso Prancūzijos ambasadai.
Sibire buvo bandyta organizuoti Ben
Giedokime visi DIEVO SŪNUI
Daug metų ją aptarnavo lietuviai Mari
druomenės ir Kultūros draugijas. Kai
užgimusiam,
jonai — kun. Stanislovas Mažeika (mi
kur buvo įkurti lituanistiniai kursai, o
Dovydo mieste menkoj stainelėje.
ręs š.m. rugpjūčio 23) ir kun. Pranas
Novosibirske buvo net lietuviška mo
Pasaulio A TPIRKĖJUI, iš dangaus
Račiūnas. Bažnyčia ir šventorius yra
kyklėlė, bet dėl įvairių sunkumų ir to
nuženguaiam.
labai apleisti, bet Rusijos apaštalinis
limų distancijų Novosibirsko mokykla
duokim vietą savo širdyje.
administratorius arkivysk. Tadas Konir beveik visi kursai turėjo užsidaryti. ’
drusevičius iš prancūzų ambasadps
Kalėdų šventą naktį ir visados,
Nors Omske yra daug lietuvių, bet
negauna leidimo remontui. Bažnyčia
jie nėra organizuoti. Lietuvių Bendruo- VIEŠPA TIE - suteik, vargo žingsniai
yra aprūpinta Lietuvoje išleistu mišio
nebūtų taip kieti.
menės-Kultūros draugijos tebeveikia
lu ir maldaknygėmis, bet šiuo metu pa
Novosibirske, Tomske, Barnaule, Kras DIEVE — išklausyk mus maldos
rapiją aptarnauja tik du lenkų kilmės
nojarske ir Igarkoje. <fes apjungia Sibi- gyvenimo asara, nebūtų, taip sūri...
kunigai.
_____ :
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bę tos vietos gyventojai, nesuprasdami,
kas čia dedasi. Priėjome prie šulinio ir
čia atsigėrėm vandens is* kibiro. Betgi
VIENO GYVENIMO ISTORIJA
čia neturėjom nei valandėlės laiko atsi
gauti. Staiga rusų kareiviai ėmė į mus
Rašo Stanislovas Laucevičius
šaudyti iš automatų ir kulkosvaidžių
Redaguoja Henrikas Valavičius
atidengę ugnį iš dviejų pusių. Me sugu
(Tęsinys iš praeito nr.)
lėme į kažkokią duobę. O aplinkui so
KAUTYNĖS PRIES RUSU KAREIVIUS dybos ribose byra pastatų langai nuo
Mudu su Juliumi parbėgome į stovyklą kulkų, žvengia arkliai, kiti jau pašauti
Tai buvo 1953 metų pavasario laiku. Mes raitosi pakinkyti į vežimus. Žmonės
kaip sublūdę laksto pirmyn atgal, ne
tuojau sukėlėme visus, pranešdami, jog
rusai slenka iš miško mūsų kryptimi. Ry rasdami vietos, kur pasislėpti. Mes
šininkas tuo metu Jau buvo dingęs iš sto jiems šaukiame, kad sugultų ant žemės.
vyklos, perbėgdamas į miško tankumyną.
Tuo tarpu mes suradome atatinkamą
Liinė dar nepatikėjusi, sako, jog mumsA
progą, ir atidengėme savo ugnį į karei
gal tik taip būsią pasirodę. Mes susigrė
vius. Rusai sustojo į mus šaudyti. Nau
bėme savo kelionmaišius ir, laukdami
dodamiesi ta proga, mes pakilom ir pa
rusų iš miško, išbėgome į palaukę. Julius
sileidom bėgti į pakalnę per laukus. Ru
sako, kad bėgtume į laukus, nes miške
sai pakilo, apšaudydami mus iš paskos,
yra rusų kareiviai, užėmę pozicijas prieš
o mes laiks nuo laiko į juos atsišaudyda
mus. Palaukėje nesimatė nieko įtartino.
mi. Taip ir bėgome gal kokius penkius
Taip mes susilenkę senu grioviu bėgome
kilometrus, kopdami į kalną, leisdamiea
per laukus link vieškelio. Niekas nešau
į pakalnę, ir vėl sustodami kur nors tro
dė, ir Lionė vėl ragina, kad grįžtume at
belėje ant kalno, ir vėl į pakalnę. Prabė
gal į mišką, kur mums pavojus būsiąs
gome per Daugėdų kaimą. Kareiviai mus
tik per.klaidą pasirodęs. Bet aš sakau ,
laiko prispaudę su didele savo ginklų
kad tik greičiau bėgtume pasirinktu ke
ugnies persvara, o mes atsakome pavie
liu, kol dar nėra vėlu. Staiga žiūrim,
niais taikiais šūviais. Pavargome, numėtė
kaip vieškeliu nuo Rietavo atvažiuoja
me savo kuprines su skarmalais, kad bū
prieš mus didelis dengtas sunkvežimis.
tų lengviau. Švcgeris dar ; kartą suklupo
Mes iššokome nuo vieškelio. Sukvežimis
ir sako, jog dėl skaudančios kojos nebe
tuo tarpu sustojo gal tik per šimtą me
galįs toliau eiti. Aš paėmiau nuo Svoge
trų atstu nuo mūsų. Iš sunkvežimio ka
rio diržus su šoviniais ir pusiautomatj.
binos ėmė šokinėti kareiviai, pasipylę
Jis pasiliko sau tik pistoletą Julius paė
per vieškelį. Mes peršokome per griovį
mė švogerį už parankės, pagelbėdamas
šalia vieškelio ir leidomės bėgti toliau
jam žygiuoti. Aš bėgdama laikiausi jų
per laukus. Burliokai mums šaukia ru
užpakalyje, atsišaudydamas ir taip sulai
sų kalba: "Sustokit banditai ir pasiduo
kydamas persekiojančius rusus, kad ne
kite, kadangi esate apsupti". Atsakyda
sutrumpėtų distancija iki mūsų gynimo
mi,.mes jiems paleidome kelias auto
linijos. Pribėgome iki mažo miškelio,
matų serijas. Kareiviai sukrito į griovius
čia mus rusai pradėjo apšaudyti iš kul
ir ėmė į mus šaudyti. Iš miško pusės
kosvaidžių ir automatų. Žolė po kojomis
atsivėrė prieš mus kulkosvaidžių ugnis.
raitėsi nuo kulkų. Kareiviai šaudė paže
Patekome apšaudomi iš dviejų pusių.
miais. Dar kelios ilgos serijos, ir Lionė
Iš sunkvežimio atsiskyrė gal koks 20
krito ant žemės, neištarusi nei vieno žo
kareivių būryš, kuris'pasileido bėgti
džio. Dar norėjau ją pakelti, bet ji jau
mums už akių, taikydamas mus apsup
buvo nebegyva. Tada aš pavariau bur
ti iš priešingos pusės. Mes atsišaudyda
liokams ir Svogerio pusiautomačio visą
mi, taip greitai bėgome, kad išvengtu
apkabą. Paleistų šūvių salvė matomai 1
mėme, nepakliūdami į šį apsupimą. Svo- priešą skaudžiai palietė, jog rusų karei
geris bebėgdamas suklupo, bet atsikė
vių ugnis staiga nutilo. Dabar Svogeris
lė ir vėl bėgo toliau, nors jau buvo pa
jau daugiau nebegalėjo eiti. Mes jam iš
šautas ir sužeistas nuo šūvio kulkos. Pa pjovėme lazdą, su kuria jis Juliaus pri
keliui bebėgdami,mes atsidūrėme ant
laikomas galėjo stumtis iš lėto. Ėjome
kalno prie didelio ūkio. Čia dideli pa
per krūmus keliuku, kur jau buvome
statai ir daug medžių, kai mes įbėgame
visai arti didelio miško. Saulutė leidosi,
t to ūkio kiemą, kur mus sutiko nustetokia didelė ir raudona, pasislėpdama

IŠTESĖJĘS KOVĄ PRIEŠ
SOVIETUS

r

už miško. Rusai į mus daugiau nebešau
dė, matomai jau nutraukę musų perse
kiojimą. Pakeliui pasitaikė dar vienas
mažas miškelis. Už miškelio pasirodė
mažas atviras laukelis. Mūsų nustebi
mui ten mes išvydome visą būrį karei
vių, kurie kažką kalbėjo, mojavo ranko
mis, buvo stati, matomai turėjo kitus
uždavinius, neturinčius sąryšio su mūsų
operacija. Mes atsargiai ir nepastebėti
prislinkome visai arti prie to būrio ir
staigiu antpubliu paleidome į juos visą
savo ginklų-ir granatų ugnies jėgą. Ir
vėl iš lėto bėgom savo keliu pirmyn.
Mūsų antpuolio rezultatai matomai tiek
buvo netikėti ir triuškinantis, jog rusai
neatkreipė į mus jokios akcijos. Galų
gale mes parbridome per mus nuo miš
ko skirianti kanalą ir įlindome į didelį
mišką. Buvome labai pavargę, bet reikė
jo eiti. Jau temo. Dar nusistumėme
.
per gerą miško gabalą, kai Svogeris atsi
sėdo ir pasisakė, jau daugiau nebegalįs
pajudėti. Tada mudu su Juliumi nuėjo
me į artimiausią kaimą, užėjome jau
nakties metu pas nepažįstamus žmones,
kur įsakėme pakinkyti mums arklį į ra^
tus ir važiuoti kartu su mumis. Paguldė
me Švogerį į vežimą ir važiavome miško
keliuku iki aušros. Paleidę žmogelį su
arkliu ir ratais namo, pasidarėme šiokius
tokius neštuvus. Nešėme Švogerį neštu
vuose dar kelis kilometrus. Taip mes pasie
kėme seną ir jau apleistą Juliaus bunke
rį. Išgaudėme rupūžes ir gyvates, įsiveisušias bunkeryje, išsėmėme vandenį ir įren
gėme minkštus gultus iš eglešakių ir ker
pių, užsidegėme viduej žibalinę lempą
ir įkišome ir paguldėme Švogerį į minkš tą gultą bunkeryje. Ėmėme nurenginėti
savo sužeistą vadą. Batai buvo pilni krau
jo. Drabužiai kruvini, kulkų sukapoti.
Iš naujos lietuviškos uniformos liko tik
skarmalai. Kai pabaigėm nurengti mūsų
vadą, net nuogąstis mus paėmė, kaip ga
lėjo šis žmogus išgyventi, tiek kulkų su
kapotas. Pašildą vandens, nuplovėme Švo
gerį. Jo dešinė koja buvo kiaurai per kau
lą peršauta virš kelio. Kairė ranka buvo
kiaurai peršauta dviejose vietose. Kairė
koja buvo kiaurai peršauta dviejose vieto
se žemiau kelio. Ir dar radome apie 50
įvairių lengvesnių įdrėskimų ir sužeidi
mų. Aptvarstėme Svogerio žaizdas, ište
pėme su vaistais, kiek galėjome aprišome.
(bus daugiau)
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Sveikiname

Taip miela, taip gražu buvo tą saulė-'
musų mylimą dukrelę
’
tą sekmadienį (lapkričio m. 26 d.) kai
V. Zelinoje S. Miguel Arcanjo amfitea
per krikštądapkriėio 12 d.)
tre įvyko Lietuvių Kat. Bendruomenės
įėjusią į tikinčiųjų šeimą, linkime daug laimės,
Choro koncertas. Tikrai buvau pasiilgu
geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.
si to spektaklio kuriuo gėrėjausi prieš
40 metų kai tada dar jaunas šis choras
Tėveliai
buvo pakviestas į Rio de Janeiro koncerNilza ir Herkules Čelešauskai
tuoti. Tai buvo nepaprasta staigmena
man, nes dar prieš porą metų, kaip "nu- jų kompozicijas kurioms dirigavo Maes to.
tūpėme" galutinai Brazilijoje tokioje
provincijoje, kur nebuvo nei vieno lietu tro Itagyba, pianu Marcelo Lipas Augus
Daug dainų išdainuota. Bet publikai
to
ir
Thomas
Jodelis
Butrimavičius.
•
vio.
nepabodo. Programa įdomiai sudaryta
Sekė muziko ir kompozitoriaus Stan nes joje galėjo pasireikšti įvairus talen
Savųjų tautiečių ilgesys buvo toks,
kūno Juozo dainos, kurias dirigavo ir
tai. Choras — vietomis truko ilgesnio
kad tame koncerte jaučiausi tarsi esanti
akompanavo pianu Prof. Elvira Kilčiaus- pasiruošimo, gal "susidainavimo"? —
Lietuvoje... — bet tai tebuvo "trumpa
kaitė Bellucci ir maestro Itagyba bei
Visumoje įspūdis pozityvus, ypatingai
akimirka".
Marcelo Lipas Augusto.
malonu, kad skaičiumi gerokai padidėDabar jau apsipratus, vistiek visada
Antroje dalyje M. Lipas Augusto, Tho-jo, balsingųjų ir "pasišventusiųjų" dalyyra atgaiva pabuvoti savųjų tarpe ir džiu
mas Jodelis Butrimavičius, Claudio Ro vii;.
gu, kad amfiteatras buvo tinkamai užpil
berto Kipstais "birbinėmis" at(i\o tris
Užbaigus programą buvo įteiktos gė
dytas publikos.
daineles, čia pasigedau daugiau pasiruo lės ir tarti padėkos žodžiai rengėjams Chi
Koncerto programa buvo suskirstyta
šimo ir praktikos neįprastais instrumen ristams ir dirigentams. Publika skirstė
į tris dalis. Pranešėjau pasveikino ausitais.
si patenkinta dar stoviniuodaírpa kieme
rinkusius lietuvių kalba Stasius Kilčiaus
Trečioje dalyje Choras dainavo pakai dalinosi įspūdžiais, saulutei lęidžiantis .
kas ir J. Šermukšnis portugališkai, tylos
vakarop. Asmeniškai linkiu visiems daly
tomis lietuvių kompozitorių ir kitų
minute pagerbta viena neseniai nuo
kompozicijas, kurias meistriškai diriga viams menininkams tinkamo irs i r u o Ši
mūsų atsiskyrus choriste
vo Prof. Elvira Kilčiauskas Bellucci, pa mo CHORO 60-mečio Jubiliejui 19®6
Pirmoje koncerto dalyje choras atli
kaitomis dirigavo maestro Itagyba ir pia metais. Ačiū Jums už lietu viską širdį
ko naujai pasireiškiančių muzikos mėgę- nu M. Lipas Augusto ir Caetano Tasche- ir dainą.
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laimingų bei sėkmingų

LINKIME
SĄJUNGOS - ALIANÇA NARIAMS BEI VISAI
LIETUVIU KOLONIJAI BRAZILIJOJ.
TEGUL DŽIAUGSMAS IR RAMYBĖ LYDI
JUS PER KALĖDŲ ŠVENTES IR PER VISUS
NAUJUOSIUS METUS.
i

v?

SĄJUNGA - ALIANCA
VALDYBA
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MUSŲ
ŽINIOS
SKAUTŲ KŪČIOS
Sekmadienį, gruodžio 10 dienų, S.
iuIo skautų Palangos vietininkija sureni dar vienas Kūčias. Tai jau 19-sios toms surengiamos Kūčios skautų veikloje,
Šių Kūčių parengimas buvo rimtas ir
gas. Jau keletą savaičių anksčiau skauikai mokėsi kaip daryti šiaudinukus
i Janetes Zizienės priežiūra ir meniniais
igebéjixnais.

MUSŲ LIETUVA

|?
?
M
&
i.
į?
Ą
&
L.

Linksmu Kai ėdu ŠvenčiuJ aimintui Hatt Mėty!
Švenčių proga sveikina kun. J. Šeskevičių ir kun. P. Rukšį ir visas skautų
še i m as.
BRAZILIJOS SÃO PAULO LIETUVIU

SKAUTŲ "PALANGOS VIETININKIJA"

Kūčių išvakarėse buvo paruošta salė
ant eglutės sukabinti šiaudinukai ir
mažiai pagaminti angeliukai.
Kun. Petras Ruksys kalbėjo skautu
kams apie Kūčių reikšmę lietuvių religi- ^w||
iėse tradicijose, plotkelės, šieno ir kitų
<ūčių valgių reikšmę. Vėliau skautai atli-i
<o išpažintis ir taip pasiruošė didelei se- F
cančios dienos šventei.

Lietuvoj Kūčių vakarienė atliekama
□rieš Bernelių mišias. Čia mes sukeitėme tradicijų tvarką. Mes pirmiausia turė
jome skautų kalėdines mišias. Skautai
giedojo kalėdines giesmes. Kun. Petras
Rukšys pasakė pamokslą apie kalėdas ir
paskui skautai nešė aukas gimusiam Kris-j
tui: pirmiausia buvo jų surašyti geri pa
siryžimai ir kitos dovanos.

Mišiose dalyvavo daugelio skautų tė
vai ir draugai.
Po skautų Bernelių mišių sekė skautų
Kūčios. Stalai buvo gražiai paruošti.
Čia daug darbo įdėjo visi skautai, kurie
pagamino angeliukus, kurie laikė žvaku
tes. Jaunimo Namuose buvo parengta .
virš 170 vietų ir atrodo, kad paskui dar
reikėjo daugiau vietų. Taigi skautų Kū
čios buvo tikrai didingos.

k.
't?
Si
i?
Paskautininkas Jurgis Prokopas ir vyresnė skautininke praveda Kūčių apeigas
Tačiau ši šventė dar taip greit nepasi
baigė. Skautai dar ilgai dainavo prieš eg
lutę ir paskui visi, susiėmę rankomis už
baigė vakarą dainuodami "ateina naktis,
saulė jau nuslinko nuo kalnų, nuo miš
kų, nuo laukų... saldžių sapnų — Dievs
yr čia".

Kūčių vakarienę pravedė paskautinin
kas Jurgis Prokopas atstovaudamas "šei
mos tėvą". Jis sukalbėjo Kūčių maldas
ir pirmas sulaužė kalėdinę plotkelę. Po
to visi sveikinosi su šventom Kalėdom ir
laužė savo plotkeles.

Prie šių metų skautų Kūčių savo dar
bu prisidėjo Vyresnė skautininke Euge
nija Bacevičienė, paskautininkė Nadia
Trinkūnaitė Dzigan, patyręs skautas
Marcelo Lipas Augusto, Janete Zizas,
Asta Braslauskienė, Elizabeth Bertolinų
Julia Ūkai ir Klaudijus Kupstaitis.

Po Kūčių vakarienės, skautukai dar
turėjo progos pasivaišinti saldumynais,

Kai kas gali klausti, kodėl ruošti kūčias porą savaičių prieš Kalėdų išvaka-

JONAS MINELGA

KALĖDŲ NAKTĮ
O vėjau ledinis,
Kam džiaugsmą karpai?
Jau girdim, — liūliuoja
Rarotų varpai.

Nušvito Betliejus:
— Jėzuli brangus,
Ar tavo gimtinė
Bus čia, — ne dangus?

Atbrisim pusnynais,
Užtvenksim gatves,
Prie švento lopšelio
Žvaigždutė atves.
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MŪSŲ ŽINIOS

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio "ML numeri
GARBĖS LEIDĖ

MlSlU TVARKA PER SV. KALĖDAS
BERNELIŲ MIŠIOS Kūčių vakare bus
kaip paprastai 10 vai. Braziliškos mišios
as’tunta ir puse (20:30) vakare.

ANNA VERA TATARŪNIENĖ
mylimojo vyro a. a. JONO TATARŪNO prisiminimui.
Širdingai dėkojame ponei Verai už paramą spaudai
ir pagarbiai prisimename visiems brangų Joną Tatarūną

KALĖDŲ DIENĄ mis’ios bus 11 vai.
MAUJŲJŲ METŲ išvakarėse bus padė
kos mis’ios portugalis’kai 19:00 vai.
PER NAUJUS METUS lietuviškai mi
s’ios bus 11 vai.

Redakcija ir administracija

POPIETINIŲ LIETUVIŠKŲ MIŠIŲ
daugiau nebus 1996 metais.

KALĖDINIS ML-VOS NUMERIS

Šis kalėdinis ML-vos numeris yra pas
kutinis s’ių metų numeris. ML-va paima
kelias savaites atostogų ir išeis tik po
naujų metų.

ŠVENTU KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METU proga sveikinu mielus
Brazilijos lietuvius ir jų palikuonis, ypač tuos, kurie dirba lietu
vybės išlaikymo darbą ir kovojo dėl Lietuvos laisvės.

ML-vos redaktorius kun. Petras Ruks’ys atliks dvasinius pratimus tarp Kalė
dų ir Naujų Metų Campos de Jordão
vietovėje.

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

Generalinis Lietuvos Garbės Konsulas Brazilijoi

KALĖDINĖS PLOTKELÉS
Kalėdinės plotkelės jau yra išdalintos
V. Zelinoje gyvenantiems tautiečiams.
Kas gyvena toliau nuo bažnyčios gali
gauti plotkelių klebonijoj arba prašyti,
kad būtų pasiųstos paštu.

JONAS VALAVIČIUS

| SVEIKINAME

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metu proga
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visus Brazilijos krašte gyvenančius lietuvius, o ypatingai tuos,
kurie dirba mūsų Tėvynės labui.

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

S

‘‘Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais turime ir būt.. J'
Brazilijos Liet Bendruomenės
Vaidyba
Mielas skaitytojau,
ar jau užsimokėjai
ML orenumerata7

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJA/
- YRA SAVO TAUTOS GYNĖJA i —

BUFFET CANCÚN
PROPRIETÁRIOS — SONIA e ROBERTO B A R EISIS

VENHA

i
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_________ ____

Šventa Naktis

FAZER

SUA

FESTA

CONOSCO

INFANTIL - 15 ANOS - CASAMENTO - EMPRESAS - CHURRASCO
E ALUGUEL DE SALÃO
400 M2 À SUA DISPOSIÇÃO C/ESCORREGADOR, PULA-PULA,

PISCINA DE BOLINHAS, CASINHA DE BONECA E VIDEO-GAME

LIETUVIŠKU KALĖDINIU GIESMIŲ
NAUJA JUOSTELĖ
Gaunama šv. Juozapo parapijoje.
®

RUA DAS GIESTAS, 923/927 V. BELA - FONE:

63-4698

B.'l
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