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SuDanutė
šventom
Kalėdom!
Bindokienė
Net nepaklaususios, ar spėjo
me viską atlikti, ar supirkome
visiems dovanas, papuošėme eg
lutę, paruošėme dvylika valgių
Kūčių vakarienei, atėjo Kalė
dos. Rodos, tik vakar (o gal
užvakar) lapkritis baigė nuska
byti paskutinius lapus ir prisi
šaukti šalną, kad nušaldytų
augalus ir leistų žemei pasigar
džiuoti žiemos miegu; rodos, dar
taip neseniai bažnyčioje buvo
uždegta pirmoji Advento žvakė
ir parduotuvės pradėjo karšt
ligiškai reklamuoti „kalėdines
dovanas”, be kurių ir Kalėdų
šventės tikriausiai neateitu, o
štai — laukimas pasibaigė, f uoj
skambės vidurnakčio varpai,
skelbdami žmonijai gerąją
naujieną: gimė Atpirkėjas-Išganytojas!
Kalėdos yra pasikeitimo šven
tė — iš tamsos j šviesą, j saulės
grįžimo laikotarpį, net ir tiems,
kurie nepripažįsta didžiausio
pasaulio istorijoje įvykusio ste
buklo, kad Dievo Sūnus, parody
Mums gimė Išganytojas - Kristus Viešpats
damas begalinę meilę nusidėjėliui žmogui, atėjo į mūsų tarpą stūmė. Mes išmokome į Jį kreip- liaucĮies papročiuose dar ir šian
kaip mažas, silpnas kūdikis, tis, kaip į Brolį, Draugą, bet vi- jien gaĮįme rasti nemažai pa
gyveno su mumis, kasdienybės suomet
Viešpatį.
goniškųjų tradicijų liekanų,
vargą vargo, troško ir alko, Kalėdos sėkmingiausiai su- Tačiau tai netrukdo — o galbūt
juokėsi ir verkė, net kartais pra- jungia prieškrikščioniškuosius kaip tik padeda — Kristaus
rasdamas kantiybę... Visa tai, Saulės grįžimo šventės papročius Gimimo šventę sutikti ir iškad būtų mums artimesnis, kad su tikrosios — Amžinosios Svie- kilmingai, ir linksmai.
Jį pažintume ir pamiltume. Su sos gimimo stebuklu. Mes gali- Siame krašte nelabai daug
Kristaus gimimu žmonijos me didžiuotis, kad lietuvių progų Kalėdas „lietuviškai ”
pažiūra į Dievą pasikeitė: Jėzus tauta, paskutinė iš Paropos švęsti — t.y. tris dienas, nes
buvo ne rūstybės, bet meilės tautų šeimos priėjmusi krikščio- gyvenimo sąlygos yra kitokios,
Dievas . Jis suprato žmogaus nybę, Kalėdas įs/savino su nuo- kajp žemdirbių tautoje, kai
silpnybes ii vis tiek jo neat- širdžių entÁziaziaUi.no,rsiti|:sa, žįemą apskritai mažiau darbo,
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sant dešimtmečių, praleisiu sve
o kiekviena šventė suteikdavo
timuose kraštuose, esame tary
progą pabendrauti su savo
tum sustingę praeityje, iš kurios
šeima, pasilinksminti su kaimy
nedrįstame ar nepajėgiame
nais — artimesniais ar tolimes
žengti, net artėdami į trečiojo
niais pažįstamais. Įdomu paste
tūkstantmečio pradžią.
bėti, kad šiemet Lietuvoje ne tik
Norėtume jiems paaiškinti,
atgaivinta kelių dienų šventimo
kad tai buvo tikrasis mūsų
tradicija, bet pralenkta net seni lietuvybės išlikimo ramstis,
laikai: Kalėdos bus švenčiamos nenutraukiamas saitas su savo
net penkias dienas! Visos vy
f  kilmės kraštu. Jį ne tik patys
riausybės įstaigos, įvairių
stengėmės išlaikyti, bet per
paslaugų teikimo vietos ir net
davėme, kaip brangiausią
parduotuvės (išskyrus maisto
palikimą, savo atžaloms. Tiesa,
ir būtinų reikmenų) ruošiasi
ne visi jaunieji pasiliko prie
„paatostogauti”. Galbūt tai
savo bendruomenės kamieno,
naujosios vyriausybės noras
ne visi ir lietuviškai moka, bet
švęsti laimėjimą, o gal kitais
sumetimais toks ilgas švenčių kone visi brangina savo tėvų
įdiegtas tradicijas, papročius,
laikotarpis sugalvotas. Ką gi,
ypač švenčiant svarbiąsias metų
tegul pašvenčia žmonės, juk
šventes.
laukia įtemptas darbas, pure
Pasidairykime savo aplinkoje
nant ketverius metus apleistus
— trečiosios, ketvirtosios kartos
valstybės dirvonus...
lietuvių kilmės šeimos (net miš
Kartais neseniai į mūsų tarpą
rios), puošia eglutę „lietuviškais
iš tėvynės atvykę tautiečiai
šiaudinukais”, gruodžio 24 d.
apkaltina anksčiau čia įsikūru
sėda prie kūčių stalo ir laužo
sius „senoviškumu” — mes tvir
kalėdaitį, palikę tuščią vietą
tai įsikibę į papročius, tradicijas
savo tėvams, seneliams, kurių
ir vertybes, prieš pusšimtį metsf
jau nėra gyvųjų tarpe. Kiek
išsineštas iš Lietuvos. Nepai
_ kartų skaitome, kad toje ar kito-

je įstaigoje, mokykloje, aero
drome, miesto aikštėje papuos
ta lietuviška eglutė, nors toje
vietovėje galbūt gyvena tik
viena lietuvių kilmės šeima
Kaip dažnai paskambina ir t
mūsų redakcijų iš „devinto
pasviečio” žmogus ir teiraujasi
apie lietuviškus Kalėdų papro
čius, nes nori Kristaus Gimimo
dieną švęsti, kaip „kadaise
močiutė pasakodavo”... Jeigu
tai „senoviškumas”, tebūna jis
visuomet su mumis, jo nesigėdy
sime.
Nesvarbu, ar Kalėdų naktį
nuo šalčio poškės tvoros, ar
užpustytose gatvėse slidinės
automobiliai ir pro apledėja ,ius
langus mirgės kalėdinės švie
selės, ar tą naktj šiltas oras kve
pės žiedais, bet visų bažnyčių
varpai vis tiek skelbs tą pačią
džiaugsmingą naujieną: pašau
liui prašvito nauji laikai: taika
ir ramybė, džiaugsi? -'s ir artimo
meilė.
KAD NESISKŲSTŲ ŽMOGUS
Kur tavo turtai, Kūdikėli?
Kur tavo sostas ir garbė?
Tvartelis, šienas, prakartėlė...
Nuo žemės šalčio tu drebi...
Dangaus Valdovas pasirinko
Neturto dalią ir vargus.
Kad žemės likimu vatgingu
Jam nesiskųstų ir žmogus.
Man nieko žemėje nereikia.
Tik tavo meilės, Jėzau duok.
Duok širdį gerą, dorą, taikią.
Nuo viso pikto išvaduok.

S ŠV KMjĘDU ir džiugių
LA/M/NGV NAUJŲ METŲ
draugams ir pažįstamiems

v\ linki
linki — Dr. PAULO R. NICIPORCIUKAS ®

VITOR VICENTE BANYS
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Kalėdų vakaro pasaka
•

Bet įdomiausia tame šurmulyje buvo tai, kad staiga ore
pasigirdo stiprus zvimbimas,
lyg kad plunksnuota strėlė oru
atlėktų, ir štai apsukęs kelis
nedidelius lankus, šalia gerėjo
abato nutūpė gandras. Tai bu
vo vienuolyno gandras, kuris
kas rudenį išskrisdavo į Egip
tą. Visa apylinkė jį žinojo. Sna
pe jis laikė mažą butelį, kurį
padėjo prie abato kojų. Pamal
dusis abatas ji paėmė, apžiū
rėjo ir sudrebėjo iš džiaugsmo.
Butelis buvo pripiltas žėruo
jančio skysčio, kurį jis gerai
žinojo. Tai buvo gyvybės van
duo, kurį aprašė didieji žyniai.
Vieno tokio skysčio lašo būtų
užtekę visus to krašto riedu
linius akmenis paversti į auk
są. Tai buvo gamtos dovana
maldingajam abatui, ' kuris
jai leido dalyvauti Kalėdų
džiaugsme.
Kai vidurnakčio Mišios jau
buvo pasibaigusios, šiaurės
vėjas ir šaltis vėl pradėjo vieš
patauti vienuolyno sode, ge
rasis abatas sugrįžo į savo vie
nutę, pripylė taurę vandens ir
įlašino vieną vienintelį lašą
to žėruojančio skysčio. Tasai
vanduo staiga virto putojan
čiu iškvepiančiu vynu. Abatas
ištiesė ranką, norėdamas pri
nešti taurę prie lūpų ir išger
ti nemarumą.
Tą pačią akimirką vienuoly
no tylą perskrodė šauksmai,
aimanos ir ginklų žvangesys.
Senasis, vienuolyno priešas
bajoras Jensas Kruze su savo

Vieną naktį tarp globiančių
v.SELMA
... ...... LAGERLOEF
. -.. .... „ ■
mūrų pasireiškė tikrai nuosta
Pagaliau atėjo ir Kalėdų
bus gyvastingumas. Atūžė ga
vakaras. Mažesnieji vaikai
temstant prisiviliojo vyresnįjį lingas pietų vėjas, nušlavė
brolį į valgomojo kambario šaltį ir sniegą. Iš žemės ėmė
dygti žolė ir gražiausios gėlės.
kertę ir prašė pasakyti jiems
Metūgės nusimetė saugančius
pasaką. 0 jis buvo geras pasa
korius, galėjo kaip iš rankovės apvalkalus ir pradėjo skleis
berti pasakas. Taip ir dabar ti pavasario lapus. Džiaugs
jis ėmė pasakoti Kalėdų le mas, kad Dievo Sūnus įžengė į
žmonių pasaulį, davė auga
gendą.
lams tokią jėgą, kad jie suge
Kai anas netolimas vienuoly
nas, pradėjo jisai, buvo pasie bėjo pertraukti žiemos miegą
kęs savo galios viršūnę ir bu ir šalčio siautėjimą.
Ir tuo metu, kai sodas ėmė
vo pilnas uolių vienuolių, ten
žaliai puoštis, į jį pradėjo rink
gyveno ir labai maldingas jų
vyresnysis - abatas. Tėvas An tis ir šąlantys miško paukščiai,
zelmas buvo jo vardas. Jis buvo viliojami švelnių kvapų bei šil
ne tik pamaldus, bei ir išmin tų vejų. Kėkštai atskrido plas
tingas, bei mokytas. Žmonės nodami 'gražiais sparneliais,
pasakojo, kad jis galįs užbur pamėgdžiojo vasaros paukščių
ti ir net sugebąs pagaminti balsus ir tūpė ant medžių ša
auksą. Bet tai buvo netiesa. kų. Raudongūžių krūtinėlės
Bet jis studijavo, kaip atras ryškiai švytėjo lapų žalumoje,
ti išminčių akmenį, kuris la mažyčiai karaliukai su aukso
bai lėtą metalų.vystymąsi pa- karūnėlėm ant galvučių rinko
greitina'ir juos per kelias va si nustebę, o žvirbliai paliko
landas paverčia auksu, nes me ūkininkų sodybose jiems pa
talai, taip sakant, yra auksas, dėtus kalėdinius pėdus ir at
tik tokiu nevirtę dėl nevykusio skridę tūpė su kielėmis ir šar
išsivystymo. Jis daug žinojo komis į krūmus. Net voverai
apie stebuklingas dvasias, tės, urzgėdamos iš pasitenki
kurios gyvena augaluose, ore nimo, liuoksėjo per mūro tvo
rą, o stirnos rinkosi prie me
ir vandenyse, suvokę ženklus.
taliniais pinučiais papuoštų
Kai Kalėdų naktį turėdavo sodo vartų ir žvelgė į jį gražio
būti laikomos vidurnakčio Mi mis akimis.
šios, maldingasis abatas ves
Tada geraširdis abatas liepė
davo vienuolius pirma ne į plačiai atidaryti sodo vartus,
šventovę, o į sodą. Siūbuodami kad ir miško gyvulėliai galėtų
smilkytuvus ir giedodami him įeiti, drauge džiaugtis su aunus Dievo Sūnaus ir jo Motinos
garbei, žingsniavo maldingi vy
rai aplink aukštų mūro sienų
saugomą vienuolyno sodą.
Abatas dideliu šlakstikliu
gausiai šlakstė švęstu vande
niu belapius medžius ir įša | UŽSAKYKITE’MŪSŲ LIETUVA’
lusią žemę. Jis norėjo, kad ir
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS
gamta būtų, dalytė to didžio S
Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus
džiaugsmo, kurį Kalėdų naktis i k
atnešė viso pasaulio būtybėms.

t Geriausia šventinė]
i
dovana:

|

|
|
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bernais užpuolė jo gyvento
jus. Jie rado sodo vartus ati- 2
darytus, įsėlino-į vidų ir už
puolė vienuolius jų vienu- _
tėse,
norėdami
pagrobti
vienuolyno turtus. Pas Tėvą
Anzelmą Įsibrovė atšiaurus
bernas ir, pamatęs ji laikan- __
ti rankoje putojančia taure,
garsiai nusijuokė. Kareiva
puolė jį, surišo rankas ir pats
ištuštino taurę. Butelį su gy
vybės vandeniu jis numetė ant
žemės, ir skysčio lašai kaip
kibirkštys pasipylė vienutėje.
Vėliau tas kareiva dalyva- vo daugelyje karų ir daugybė
je nuotykių. Pagaliau jis pa
sijuto esąs senas. Jo draugai
išmirė, o jis liko vienišas be
giminių ir namų; pajuto, kad ir
jam laikas mirti, bet mirtis
delsė. Jis pradėjo jos šauktis,
bandė pats delsiančią pasku
binti, bet mirtis jo vengė ir
tiek. Ji ateidavo pas didžiau
sius niekadėjus ir piktada
rius, bet tik ne pas jį. Išsigan
dęs jis pradėjo manyti, kad
mirtis negali jo pasiekti. Pri
siminė tą vyną, kurį buvo išgė
ręs pas žyniavime prityrusį
abata, ir tą nedidelį butelį,
žėravusį kaip žarijos ir žvaigž
dės. Tada jis atėjo į vienuoly
ną. norėdamas paklausti abato
patarimo.
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“Nurimkit vaikai, nerodykit
Kai jis atvyko, vienuoliai bu
vo jau išvaryti, abatas miręs, taip garsiai, kokie kvailiukai
vienuolynas sudegintas. Re? esate. Aš nepasakojau apie
formacija ir bajoras Jensas kokį nors šiaip sau vyrą, bet
Kruze atliko tą darbą. Bet jis apie kareivą, kuris prieš dau
tol ieškojo griuvėsiuose, kol gelį šimtų metų išgėrė gyvybės
užtiko laiptus į požemį ir ten vandens ir nuo to laiko nebe
atrado storo mūro skliautu supranta meno numirti.”
nuo ugnies apsaugotą kamba
Lietuviškai atpasakojorį, kuriame buvo laikomos vie
P. Gulbinas
nuolyno knygos. Sunkius folijantus jis atplėšė nuo spynų
ir grandinių, kuriomis jie bu
O KRISTAU
vo prirakinti prie mūrų, atsi
sėdo ir pradėjo tyrinėti, kaip O Kristau, ant to balto kryžiaus.
yra su tuo užburtu abato Prie kryžkelės plento i Seinus,
Priklaupęs dar berniukas tave meldžiam
gėrimu.
Ten apačioje, vienuolyno rū Buvo sekmadienio rytas gražus.
syje jis ir šiandien tebesėdi, Prašau tave, mano Dieve,
skaito sunkias juodosios magi Kad grįžtu tie laimingi laikai.
jos knygas. Jas perprasti se Kad galėčiau laisvas bėgioti.
nam kareivai nelengvas dar Tu, Dieve, berniukas, bėginėjai laisvai.
bas. Reikėjo šimto metų, kol
Tavo motinėlė Marija švenčiausia
jis išmoko lotynų kalbą, šimto Žiurėjo tave žaidžiant linksmai.
metų, kol pajėgė perskaityti O keliu, kur žaisdamas bėginėjai,
kabalą, jam reikės gyventi dar Tėvas Dangaus puošia tau kelią šviesia
šimtą metų, kol išmoks meno
numirti. Jis žino, kas aš esu Šiandien prašau, mano Tėve,
Tėvynė būtų laisva,
mokytas vyras, todėl jis mane Kad
Kad skambėtų ten dainos Dzūkijoj
dažnai aplanko. Vakar jis sto Ir į ateitį šviesią žengtų Lietuva
vėjo už manęs ir žiūrėjo į ma
no graikų kalbos gramatiką. Jau krinta ten baltos snaigės.
Netrukus jis ateis ir prašys, Skamba linksmai Kalėdų varpai,
šeimos gimimą švento bernelio minė:
kad jį išmokyčiau graikų kalbos. O
Lai grįš, kaip anksčiau, tie laimingi
Valio - sušuko vaikai. Dabar laikai.
mes žinome, kas tas vyras.
Vytautas Skripka

VIDEOO
IETUVA
>
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LIETUVIŠKOS
VAIZDAJUOSTĖS:
- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
HAMILTONE 1988 M.
VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI
“MŪSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ
Rua Inacio,671 - V. Zelina

TEL: 274-18.86

Lietuvos gamta žiemos metu
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BENDROVĖS
Kfâs;

VARDU

DR. ALGIRDAS BAUŽYS
direktorius

LELLO CONDOMINIOS
AGÊNCIA V. MARIANA
AGÊNCIA JARDINS
AGÊNCIA MOEMA
AGÊNCIA TATUAPÉ
AGÊNCIA PERDIZES
AGÊNCIA NORTE
AGÊNCIA GUARUJÁ
LELLO LOCAÇÃO
LELLO VENDAS

SHOW ROOM

Av. Paes de Barros, 1306 - Tel. 291.7022 - Fax 291.7022 r.220 - 03114-000 S. Paulo
• 04040-001 8. Paiulo
Tel. 573.7455 - Fax 570.1007
Rua Leofgreen, 1365
- 01327-000 S. Paulo
Rua Estados Unidos, 716 - Tel. 887.9577 - Fax 885.2460
- 04090-000 S*. Pdulo
Al. Dos Nhambiqueras, 374 - Tel. 549.6444 - Fax 570.8636
- 03311-001 S. Paulo
Tel. 941.3599 - Fax 293.0729
Rua Apucarana, 1406
- 05005-000 S. Paulo
Tel. 872.6500 - Fax 872.6086
RuaTuriassú, 1374
- 02331-002 S. Paulo
Tel. 290.8733 - Fax 290.8848
Av. Nova Cantareira. 1269 - 11410-270 S. Paulo
R. Benjamin Constant, 35 - Tel. (013)386.6143 - Fax 386.6547
. Tel. 264.4122 - Fax 608.3241 r.222 - 03114-000 S. Paulo
Av. Paes de Barros, 1398
- 03115-020 S. Paulo
- Tel. 291.5011 -Fax 608.1996
Av. Paes de Barros, 1229
- 03115-001 S. Paulo
- Tel. 215.2611/215.9892
Av. Paes de Barros, 1581

LELLO CONSTUTORA
E INCORPORADORA
- Av. Paes de Barros, 1239
LELLO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
- Av. Paes de Barros, 1229
LELLO MIAMI
- 950 S. Miami Avenue
TBL. & ASSOSSIADOS - Rua Boa Vista, 84 - 10.

Tel. 608.1566 - Fax 6081996
Tel. 608.1566 - Fax 608; 1996
Tel. (305)530.8448 - Fax 3722.868
Tel. 695.2046

02115-020 S. Paulo
03115=020 S. Paulo
33130 Miami, Fla.
- 01015-000 S. Paulo
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FESTA DA CERVEJA- 97
ALAUS BALIUS
SĄJUNGA - ALIANÇA
Só para lembrar, a.primeira
FESTA DA CERVEJA promovida
pela SĄJUNGĄ - ALIANÇA acon
teceu em setembro de 95. A segunda
em outubro de 96. Esta de 97, é a
terceira. O mês está em processo de
adaptação. Vamos aguardar.

llucci. A mocidade também compa
receu. Vieram dos quatro cantos da
cidade. Diversos dançarinos do
GRUPO NEMUNAS também vie
ram prestigiar a FESTA DA CERVEJÁ. Estavam como convidados,
não a trabalho.
As mesas colocadas junto às
paredes deixavam um vão livre su
ficiente para os foliões que canta
vam, dançavam e puxavam cordão
no meio do salão. Desta vez, nada de
flores nas mesas e sim amendoim
torradinho, salgadinho além do fa-.
moso amendoim japonês.

No dia 23 de novembro assistimos a um lindo espetáculo tanto
para os olhos quanto para os ouvi
dos. o CONCERTO ANUAL DO
A música ao vivo ficou por
CORAL LITUANO DE SÃO conta de um jovem tecladista muito
PAULO. Comemorou-se o 61° ani talentoso mas que pelo jeito, não
versário da sua fundação.
contava em seu repertório músicas
Um certo amigo nosso, ao as típicas européias como polkas e
sistir ao espetáculo ficou uma se valsinhas. Em todo o caso, quando
mana inteirinha sem se preocupar troou os acordes do “Barril de
em comprar o remédio receitado Chopp”, acendeu o ânimo dos me
nos moços. Temos a certeza de que
pela sua doutora.
para a próxima, o seu repertório
Ele não sabia que era somente será ampliado, mais variado com
uma trégua. Quando o relógio mar polkas e valsinhas. Valeram os
cou as 20 horas, lá estava ele na sambas, marchas, boleros e o... car
sede da SAJUNGA-ALINÇA para naval.
participar da 3a FESTA DA CER
Os comes estavam dispostos
VEJA.
em duas mesas no salão do bar, .ao
Claro, tratava-se de um acon sirva-se à vontade. O cardápio?
tecimento diferente do da semana —De acordo com o evento. Senão,
passada mas que contou com a pre vejamos: salsicha quentinha, pepino
sença de muitos coristas além da em conserva, pikles, chukruts, re
maestrina Elvira Kilčiauskas Be- polho quentinho, salada de batata e
o pão preto da Vila Zelina que não
pode faltar em nenhuma festa da
SAJUNGA-ALIANÇA. Faltou al
guma coisa? Faltou. Faltou sim:
Faltou a bendita “silke”, o
“rolmops”. Também, veja só, seria
um castigo preparar, limpar tanta
sardinha para numa noitada 150
pessoas consumi-las num piscar de
olhos. Afinal, trata-se de uma pro
dução artesanal.
Se foi a Wilma quem bolou o
cardápio — e parece que foi, ela é
“danada” de esperta no assunto. De

qualquer forma, fosse ela só ou não,
deve ter ouvido muitas sugestões.
Estão todos de parabéns!

E, onde estava a usina do ouro
amarelo? Sob a coberta no estacio
namento — que não serviu de esta
cionamento, junto à churrasqueira.
Cerca de 10 barris. Duas fontes de
abastecimento ao estilo de sirva-se à
vontade. E quem cuidava da
pressão que era manual? Exata
mente! Prókopas. Sempre auxilian
do àquelas que não tinham prática
em extração de chopp geladinho, e
eram muitas aquelas que no final
acabaram manuseando a torneira
gelada com distinção e louvor: sem
colarinho e com.
No bar propriamente dito,
junto ao balcão, Willi, Ricardo e
Leonit cuidavam dos refrigerantes e
mantinham sempre no ponto ideal
de. temperatura negativa para o
“quebra gelo”, garrafas de vodka e
de steinheger também ao sirva-se a
vontade. As tantas, surgiu um grave
problema. Tinha sido distribuído o
último caneco com a gravação alu
siva à Festa.

—Tomar chopp num copo
simples em festa da cerveja? Nem
pensar! — disse Willi. — Concor
da?— ainda perguntou.
Não demorou muito e já tinha
providenciado canecões de vidro
próprios para o consumo do suco da
alegria. Como? A essa altura da
noite de sábado? Uma boa pergunta
para ele responder. É verdade. Be
ber cerveja nesta ocasião em copo
simples seria uma aberração. Afi
nal, compraram os canecos. Uma
bela lembrança que cada qual levou
para casa.

O amendoim estava por toda
parte como tira gosto. Nas mesas,
no balcão do bar e junto ao chopp.
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲJŲ METŲ

Pdelicias mil *
DVYL1KA LIETUVIŠKU MARŠŲ

stuttgąrto pučiamųjų orkestras
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS
Juostelė gaunama V. Zelinos parapijoje.
SIUNČIAME TAIP PAT PASTŲ.

GIMINĖMS, PAŽĮSTAMIEMS IR KLIENTAMS
ir primena, kad turi silkių, silkučių, krienų, kopūstų,
agurkų, pyragų, tortų ir importuotų produktų

KVIEČIAME

APSILANKYTI

RUA MONS. PIO RAGAŽINSKAS, 17 - VILA ZELINA
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—Pára de comer tanto amen
doim!— reclamava a esposa do
nosso amigo. —Olha a sua idade!
—E daí, meu bem! Qual é o
problema? Pura energia.

f 'Jeatntíd

—Qual é o problema! Parece
que não sabe

<Si)iJitoy ~fCalld()s
Laimą hf lainiil)^
į. kickiMniij namtu,
į kieki)uii({ íeimu

Francamente, qual é o pro
blema? Trata-se de pura energia
mesmo. Nada mais. Deixa prá lá.
Albina Saldys permaneceu na
recepção até aproximadamente a
meia-noite aguardando pelo último
convidado. Já demonstrava sinal de
cansaço, mas tudo era alegria.
Pela uma hora da madrugada
o tecladista providenciou uma pau
sa. Quem estava no salão teve a im
pressão de que todo mundo tinha
ido embora. Qual nada. Só im
pressão. O pessoal tinha ido é para
o bar. Acomodaram-se mais próxi
mo do comes e partiram para o se
gundo turno de petiscar. A fonte de
ouro amarelo também estava mais
próxima. Sempre no maior batepapo. Recomeçou a música e reco
meçou o carnaval. A grande folia do
Rei Momo está se aproximando ra
pidamente. Será no dia 24 de feve
reiro de 98.

Sentados junto à mesa, o nosso
amigo comentava com a sua
,
mulher:
—E um barato! Como é que
eles conseguem fazer o salão girar?
—Para a direita ou para a es
querda?— gozou ela.
—Sei lá! Em Londres eu sem
pre dirigia na contramão. Você se
lembra, não se lembra?
—E, está na hora de parar de
beber— sentenciou balançando a
cabeça e fazendo cara de azeda.

Prel. Juozas Šeškevičius
Kun. Petras Rukšys SDB
sava em aparecer para iluminar o
RASO IS RIO...
cansaço, e a alegria dos que se des
pediam procurando deixar as coisas Rio de Janeiro, 06. 12. 97
mais ou menos em ordem.
Gerb. “Musų Lietuvos redaktoriau.
No Concerto do Coral na se
Rio de Janeiro lietuvių kolo
mana passada o nosso amigo se sen nija visuomet buvo mala, bet pajėg
tiu curado do estresse. Desta vez, davo, kada reikėjo, pasirodyti viešu
ainda no domingo, procurou por moje: eisenose išdidžiai nešdavo Li
uma farmácia de plantão. Acabou etuvos vėliavą, turėdavome pusva
comprando um vidro tamanho fa landį radio stotyje “Vera Cruz” per
mília mesmo, do remédio receitado savaitę lietuvių kalba.
pela doutora. Acabou levando tamDeja, laikas bėga, pasenstame ir
bém comprimidos daquele: “tome vienas po kito paliekame šį pasaulį.
um antes e um depois...”Só que não
Dar vienas lietuvis patrijotas
dava para tomar “um antes...” Nem mus paliko. VILIUS K1ZELIS buvo
se lembrava mais do fora que deu gimęs!910 m. spalio 19 dieną Zaao se despedir do amigo:
piškėse. Brazilijon atvyko 1929 me
—E sempre um prazer se des tais. Rio de Janeire gyveno São
Cristovão priemiestyje. Nuliūdime
pedir de você!...

Foi ótimo. Pelo visto pintou
ate romance entre os mais moços e
entre os menos moços nesta terceira
FESTA DA CERVEJA da SAJUNGA-ALIANÇA. O objetivo foi al
cançado. Trazer alegria e amor
A animação já sem o tecladis neste entrevero bem organizado.
ta continuou nos bastidores até
Jonas Jakatanvisky
além das 5 horas quando o Sol, no
04-dez-97
horário brasileiro de verão já pen

liko žmona Stasė, sūnus Eduardas,
marčia Francisca ir anūkas Guilerme.
Draugai, pažįstami ir lietuvių
kolonija liūdi praradusi mielą tautie
tį ir šeimai reiškia gilią užuojauta.
Vladas Vyčas

Auka paremk lietuviška spauda,
nes ji palaiko musu tautine
gyvybe

l RĖK LIETUVIŠKAI! t
LDEA CURSO LITUANO ««
PO R CORRESPONDÊNCIA F:635.975
a
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PRASMINGO PASIRUOŠIMO
Mieli Broliai, Sesės,
Turtingos Kalėdų liturgijos ir
tamsios nakties mistikoje apmąstyki
me Dievo Sūnaus įsikūnijimo paslaptį
Enciklikoje "Pasitaikant tretįjį
tūkstantmetį" šv.Tėvas, Jonas Paulius
II, mus kviečia blaiviomis akimis ir
mylinčiomis širdimis pažvelgti Betlie
jaus Kūdikėliui į akis ir paklausti:
"kodėl tu palikęs dangaus garbę atė
jai į pasaulį, gimei šaltame gyvulių
tvarte"? Ir popiežius tęsia: "Nebi
jokite Dievo paslapties, nebijokite Jo
meilės, nebijokite nei savo žmoniško
silpnumo "( T.M.A ).
Kiekvienas kūdikis gimsta,
kad gyventų. Kiekvieno kūdikio tėvai
viltingai tikisi, kad jis turės gražų ir
laimingą gyvenimą.
Betliejaus gi kūdikis, žmoniš
ką prigimti prisiėmęs Dievo Sūnus,
gimė, kad mirtų. Jis pats ir Mergelė
Motina iš anksto žinojo, jog jo laukia
prieš šimtmečius išpranašauta mirtis.
Jėzus gimė, kad pačiame amžiaus
gražume savo mirtimi nugalėtų mūsų
mirtį, pelnytų žmonijai amžinos lai
mės gyvenimą.
Apaštalas, šv.Paulius, aiškin
damas krikščionims besąlyginę Dievo
meilę žmogui, laiške romėnams rašo:
“Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį;
nebent kas ryžtųsi numirti už gerada
rį. Dievas, gi, mums parodė savo mei
lę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai
tebebuvom nusidėjėliaij...), kai dar
••'.
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buvome Jo priešai". (Rom, 5,6.10) O
pats Jėzus, nustebusiam žydų senato
riui Nikodemui kalbėjo:"Dievas, gi,
neatsiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad
jis pasaulį pasmerktų (...), bet kad
kiekvienas, kuris ji tiki nepražūtų, o
turėtų amžinoji gyvenimą”(jn.3, 16Sv. Tėvas taip pat kviečia mus
turėt drąsos atviru protu pažvelgti ir į
save pačius.
"Kasyra žmogus"? klausia II
Vatikano susirinkimas. Pastoracinėje
konstitucijoje skaitome: “"Tikintieji ir
netikintieji beveik vieningai sutaria,
kad viskas žemėje turi būti siejama su
žmogumi, kaip savo centru ir viršūne.
Tačiau žmogus apie save yra pareiš
kęs ir tebereiškia net viena kitai prie
šingų nuomonių. Dažnai jis iškelia
save kaip absoliučią normą arba nusmukdo iki beviltiškumo. Todėl abejoja
ir nugastauja".
Tik Dievo duotoje apreiškimo
šviesoje, tik įsikūnijimo paslaptyje
mes galime suvokti tikrąją savo vertę,
savo misiją pasaulyje bei savo silpny
bes.
Būdami Adomo ir Ievos vaikai
mes dalyvaujame pirmųjų tėvų gyveni
mo tragedijoje. Parafrazuojant Apaš
talo Pauliaus teigimą, kad trokštame
daryti vieną, o darome kitą, mes bėga
me nuo Dievo ir tuo pačiu metu, savo
sielos gilumoje, Jo ilgimės, trokštame
asmeniškai išgyventi Jo artumą, pa
justi Jo meilę.
"Kaip ištroškusi elnė ilgisi upe
lio vandens, taip mano siela ilgisi ta
vęs", gieda psalmistas, nes pagal šv.

Augustiną Dievas sutvėrė mus dėl sa
vęs ir nerami bus mūsų siela, kol ne
atsilsės jame""(cfr. Išpažinimas).
Švęsdami 1997-tajį Kristaus
Gimtadienį, šios šventos nakties nuo
taikoje tylioje maldoje paklauskime
Kūdikėlio Jėzaus kodėl tu palikęs dan
gaus garbę įsikūnijai Nekaltos Merge
lės įsčiose, tapai mano broliu ir nuga
lėjęs mirtį bei grįžęs pas Tėvą, sykiu
pasilikai ir su mumis žemėje iki pa
saulio pabaigos? (Mt.28,20)
Prasmingo pasiruošimo tre
čiajam
tūkstantmečiui, džiugaus
1997-to Kristaus Gimtadienio ir Die
vo palaimintų Naujųjų 1998 metų lin
kiu Jums visiems, mieli broliai, sesės!

Vysk.Paulius .4.Baltakis, O.F.M.

1997 m. Kalėdos

Priimkite mano gra

žiausius sveikinimus
Kūdikėlio Jėzaus
Gimimo Šventėje.
Jo palaima telydi Jus

per visus ateinančius
Naujuosius Metus.
Geriausių linkėjimų
pret. J. Šeškevičiui

Jūsų bendradarbiams
ir skaitytojams.
Su nuoširdumu,
Kun. Kazys Bėkšta
M O S S O
A VIDA

D E

SAO CASIMIRO
O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIG
DA ERA MODERNA
1458-1484

RESER VAS E INFORMAÇÕES

(Oil): 296-7700
FAX(Oll): 296-8148

RUA INACIO, 671
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įrašau

RUOŠDAMI KONCERTĄ.
Kai atliekame kokį svarbų
darbą,, namuose, darbe arba bet
kokioj nors bendruomenės grupėj,
pajuntame kiek jėgų, laiko ir darbo
mums reikia panaudoti. Tas ir
įvyko.su mūsų choru.
■ Ruošdami šį įvykį, rūpino
mės kad viskas ko geriau išeitu ir
visi ■ būtų- patenkinti su mūsų
grąžiomis ir įvairiomis dainomis.
Kad visi kurie atsilankytų į koncer
tą galėtų svajoti nors per valandėlę,
Kas
dirba
žino
kad
rūpesčiai visuomet lieka ruošos
būreliui.
Elvira Kilčiauskas Bellucci,
mūsų dirigentė, mus mokino per vi
sus metus. Ji išrinkdavo dainas ir
giesmes, priimdavo choristų pata
rimus ir pritaikydavo muzikas pa
gal choristų balsus. Repeticijas El
vira nepraleisdavo nei vienos.
Dirbo per visus metus ir paskuti
nius mėnesius net po tris kartus i
savaitę, vieną kartą su solistais, ir
dvi dienos buvo skirtos visam chorui.

F SVEIKINAME

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

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

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais turime ir b fit...”

Brazilijos Liet Bendruomenės
Valdyba
«r . — ~

~

- '

‘ “ T-

_________ ■■

sekant tėvelio Viktoro idėjas su ta
pačia atsidavimo dvasia. Nebuvo
lengva, nes Audris gyvena ir dirba
Šautuose (Santos) prie marių.
Atėjo laikas galvoti apie pa
kvietimus ir apie programos lape
lius. Kas galės šį darbą atlikti?
Visas pakvietimų ir progra
mos lapelių idėjas ir sudestimą,
padarė Ana Paula Tatarunas su
kompiuterio pagelba ir daug darbo
dienų.
Pakvietimų
išplatinimui

15) Unibanco - Vila Zelina
16) Dr. Olavo Lašaitis Itagyba
(Dentista)
17) Europa - Comercio de tintas
18) Jonas Valavičiusv
19) Tereza e Juozas Žemaičiai.
20) Monika Stasiulionis (in me
mória)
21) Brazilijos Lietuvių Sąjungą
22) Bradesco - Vila Zelina
23) Jonas Šermukšnis
24) Jonas (Joãozinho) Tatarunas
(in memória)
25) Ayrton - Farmacia e laboratokoncertui kaip ir anks- ____ rio.
teaskasiremėjuš)del 2fi) (;o’ias Diezd . (Joâo e Aldona
ciau, nfíKOHie
Atvažiuodavo į visas repeticijas.
Tvarkydami choro “archyvą” koncerto išlaidų bei naujo pianino
Balionyte Gonçalves)
radome vieną choro programą pirkimo. Pirmus penkis (5) rėmė
1969m. koncerto, kuris taipat įvyko jus parūpino Kun. Petrukas, o kiti
Visiems rėmėjams mūsų
Seselių Pranciškiečių salėje, ir koks buvo p. Angelinos Tatarunienes nuoširdus ačiū už paramą lietu
sutapimas! Caetano Taschetto, surinkti. Šitie rėmėjai buvo įrašyti viškai kultūrai.
italų kilmės ir vedęs su lietuvaitę, programos lapelyje.
Ypatingas ačiū seselėms
jau tais laikais palydėdavo chorą.
pranciškietems už gražų anfiteatrą
Tai liūdijimas kad jis senai da Jie buvo:
kuriuo galėjome pasinaudoti. Labai
Lėlio - Condomínios (Dr. Al malonu priimti svečius tokioj
lyvaują mūsų chore. Žinome kad
girdas Baužys)
laikotarpis buvo ir kitų akompa
gražioj ir moderniškoj salėj.
niatorių, tačiau Caetano yra mūsų 2) Tecnopapel (Vitus Mikalkenas)
Kai kalbame apie chorą ver
nuolatinis akompaniatorius. Tai 3) OTTY-Bombas Injetoras (Otto ta yra prisiminti, kad šis choras
e Aušra Šimkevičiai) iš RJ.
nuostabu!
buvo Mons. Pijaus Ragažinsko įsŠiam koncertui buvo išrinkti 4) VILNIUS - Instrumentos de teiktas , 1936m. Jo tikslas buvo pa
Escrita (Rimantas Valavičius) gyvinti lietuviškas pamaldas V. Ze29 kuriniai tarp dainų ir giesmių.
Vladas Jurgutis (in memória) linos Bažnyčioje ir išlaikyti lietu
Galim įsivaizduoti, jei tik vienas
dįrigentas repetuos ir atliks visas 6) Colegio São Miguel Arcanjo višką kultūrą su savo giesmėmis ir
(Seselių Pranciškiečių)
dainas ir giesmes, tai bus labai
dainomis.
China
in
Box
Gonzaga-Santos
sunku, nors ir tas dirigentas būtų
Ir dar šiandien, jau po 61
(Audris P. Tatarunas)
labai gabus. Reikėjo pagelbos. Į
metų, choras gyvuoja ir nepasiduo
pagelbą buvo pakviesti Audris 8) Malhas Bruna (Bruna e Pedro da. Mūsų choras gieda mišiose
Šimkevičius)
Paulo Tatarunas ir maestras Itasekmadieneis 11 vai. V. Zelinoje ir
9) Jener Imóveis (Dr. Vicente Tū dar dalyvauja lietuvių ir kitataučių
belis)
Maestras Itagyba mums
parengimuose.
daug mokino nors žinodamas kad 10) Anonimo
Mus pradžiugintų jeigu
koncerto dienoje negalės būti su 11) Veronika Zakarevičius (in daugiau asmenų prisidėtų prie
memória)
mumis.
choro dalyvavimo. Kviečiame visus.
Audris Tatarunas, su savo 12) Angelina Magazine (Angelina e Repeticijos įvyksta kiekvieną pen
Armando Tatarunas)
gera širdim, atėjo į mūsų pagelbą
ktadienį 20:00 vai Jaunimo Na
13) Tutti-Frutti (enfeites para fes muose (sala 4). Ar nebūtų malonu
. GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
tas) Irineu Lombardi.
susirinkti?
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ. 14) Jardim escola Casinha da
Ana Paula Tatarunas
/ištašyti čekį PETRAS RUKŠYS vard
Abelha (Cleide Mendo Lom
Anna Dirse Coralon
fr’pasiųsti laiške paprastu paštu.
bardi)
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dukra tuo pačiu vardu.
Rukšvs.
7-tos dienos mišios buvo
MUSU MIRUSIEJIK Liūdesy liko duktė Teklė, anūkai Regina ir Mario sekmadienį, gruodžio 14 d. 11
Jorge, proanūkai Mariana, Val. V. Zelinoj.
Natalia, Veronika ir Viktor.
Leonardas Andriekus
Buvo pašarvotas ir pa
laidotas šėkuos kape Quarta
BERNELIŲ MIŠIOS
Parada kapinėse. Laidojimo Skamba žingsniai ant ledo,
apeigas atliko kun. Petras Ant sniego —
Rukšys.
Į Bernelių mišias kviečia Jis. —
7-tos dienos mišios bu Ne Betliejaus žvaigždė — meilė veda,
vo gruodžio 18 d. šv. Vincento
Ne žvaigždė mus prikėlė iš miego —
bažnyčioje
Moinho
Velho.
KAZYS MACIULEVIČIUS
Atsivėrė naktis...
Lietuviai
prisiminė
Kazį
Ma

V
su šiuo pasauliu atsiskyrė
Žinom patys tą kelią
gruodžio mėn. 11 dieną Sta. ciulevičių per lietuvoškas pa
Per lauką —
Helena ligoninėj. Velionis tu maldas praeitą sekmadienį.
Stebuklinga žvaigždė nelydės.
rėjo 93 metus-Velionis buvo
ONA URBONAVIČIŪTE Žiemos rankose Jėzus vaikelis
gimęs Lietuvoje 1903 m. gruo
džio 15 dieną. Btazilijon atvy BUTKIENĖ mkė gruodžio 5 Mūsų, einančių sveikint Jo, laukta —
Nebereikia žvaigždės.
ko su šeima 1927 m. ir beveik dieną turėdama 84 metus.
Velionė buvo kilusi iš Ten karaliai gal klaidžios
visą laiką gyveno Moinho Vel
ho apylinkėj prie Ipirangos. Raudondvario ir paliko duk Po tyrus,
Kazys Maciulevičius di rą, sūnų seserį, anūku ir pro Čia varguoliui guos širdį naktis. —
rbo 42 metus alaus fabrike anūkiu
Lydi mus Dievo akys atlaidžios, UIT»
Buvo sudeginta V. Alpi
Antartica iki išėjo j pensija,.
Šildo apsišarmojusios girios — ** — - 4,
•’11J v
nos ^krematoriume. Religines ,
Buvo vedęs Teklę ir išaugino „• „7—-jį., ,
T/l M
,, .
Atsivėrė būtis
apeigas atliko kun. Petras
v
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Sąjungos Aliança nariams bei visai
Lietuviu kolonijaiErariUieie.
Tegu! džiaugsmas ir ramybė lydi
jus nėr Kalėdų šventes ir nėr visus
naujuosius IKLS metus!

Sąjungą - Aliança
Vaidyba

PQÓ5P&O ANO NOVO

11

NR.21(2346) 1977. XII. 15

MŪSŲ LIETUVA

MUSŲ ŽINIOS
ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
įvyko lapkričio 30d Lituani
koje. Dalyvavo 29 atetininkai, su ,Ė\
svečiais buvo 45. Džiugus faktas,
kad dalyvavo keli asmenys kurie į-j!
jau eilė metų nepalaikė ryšių ne tik O
su ateitininkais bet ir su lietuviška M
kolonija.
10 vai. prelatas Juozas Seš- H
kevičius aukojo šv. Mišias. Giedojo ||F
visi dalyviai. Pamoksle kunigas iš-w į
reiškė viltį , kad nors mūsų veidai
pasikeitė, dvasioje yra gyvi tie patys jll
jaunystės idealai.
»
Pietūs buvo Lituanikos sve- ||J|
tainėje, teisingiau medžių saulėsarDėdė,Juozas su gausiu buriu ateitininku subuvime Lituanikoj
gių pavėsyje.
15 vai. visi susėdę ratu ve
čius visa eilę komedijų, ir vaidinto
randoje svarstė “ką galėtume ir tu NEEILINIS JUBILIEJUS ja. Kurie turi gerą atminti, prisi
rėtume daryti kolonijoje” Iškilo šv.
Lapkričio 8 dieną Lituaniko mins ne vieną jos puikiai sukurt;
Juozapo bendruomenės, choro, lai je vaikų ir anūkų apsupta atšventė personažą, viena iš nedaugelio u?
kraščio ir kiti reikalai. Tolvmes- 80 metų Jubiliejų, visiems mums sienyje ir Lietuvoje leidžiamu lai
niems planams parengti, buvo su gerai pažįstama ponia Magdalena kraščių prenumeruotąja ir skai
daryta 17 žmonių komisija, pirma Vinkšnaitienė.
ty toj a.
sis komisijos posėdis bus antrąjį
Nėra jokios abejonės, kad h
Padėkos Mišias koplyčioje
sausio mėn. sekmadienį (11 dieną) aukojo prel. Juozas Šeškevičius. p.Vinkšnaitienės mūsų kolonija bu
Vila Zelinoje, 15 vai. Jaunimo Na Vaišės buvo Svečių Namo sve tų neturtingesnė. Dar už vieną d a
muose, choro salėje.
lyką norėtume pagirti Jubiliate
tainėje.
Be to ateitininkai nutarė,
Dukterys apjuosė Jubiliatę kad išaugino lietuviškai kalbanči
bent vieną ar du kartus per metus, lietuviška juosta ir įteikė dovanas, šeimą ir uoliai lanko lietuviška
susirinkti Lituanikoje, tykėdamiesi visi pagiedojo Ilgiausių Metų. Po to pamaldas ir Lituanika.
kad dalvvaus ir tie kurie šiame su visi vaišinosi, kalbėjo, bendravo.
KunJ.Šeškevičius
sirinkime nedalydavo.
L.K.šv.Juozapo Bendruome
Buvo sudainuota kaip ir se nės choras šią sukakti dar kartą
niau, daug lietuviškų dainų.
paminėjo kartu su prel. Juozo Šeš
kevičiaus gimtadieniu Jaunimo Na
muose.
NESINORI TIKĖTI
p.Vikšnaitienė vra viena iš
veikliausių, jei ne pati veikliausia iš
Lapkričio 23 dieną buvo Li mūsų kolonijos moterų.
tuanikoje, Brazilijos Bendruome
Ji lietuvių kalbos ir rank
nės Pavasario Šventė. Aplinką su darbių mokytoja, Moterų Draugijos
tvarkė kondominijo darbininkai. pimininkė, ateitininkų organizatorė
Kitus parengimus atliko pirminikė ir kūrėja ir jų kartu su jaunimu išp.Vera Tatarūnienė, jai talkino se pyldytoja. Bazarų organizuotoja.
suo ir švogeris.
Stovyklavietei
surinkusi tūkstanti&
*
Šventės dieną prie stalų po kruzeirų, Bazarų pelnu pasiekusi ir
pietų, šnekučiavosi gražus būrelis Lietuvos Caritą. Ji režisorė, pasta-lietuvių. Veltui dairiausi tarp jų, rįu
buvusios Valdvbos ar Tarybos na- ferxL
k
rių. Jų nesimatė, laiminga išimtis
i
PpH„ars
7
buvo pjonas Silickas. Nesimatė nei
pilnu
tų, kurie šiemet kandidatavosi į g
'a,IT"n sėkmingų RAW
Bendruomenės vadovus. Brazilijos g
Lietuvių Bendruomenė turi mažai &
&
parengimų. Ką žadą veikti buvu- S
klientams, giminėms, draugams ir pažįstamiems
šieji ir busimieji Bendruomenės va- S
dovai, jeigu ne tik paruošiamuose
link “ VINCAS P. TŪBELIS
darbuose, bet net ir šventėse neda- fe
s;
JENER IMÓVEIS LTDA.
lyvauja. Man tai sunku suprasti.
s
Rua topazio 76 - Aclimação - Fone: 277.4856 - Fax 277.6948
Dėdė Juozas
&
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIŠU PAMALDŲ
TVARKARAŠTIS
KALĖDOS;
Gruodžio 24 d. (Kūčios)
Bernelių mišios 22:00 vai.
Gruodžio 25 d. (Kalėdos)
Kalėdų mišios 11:00 vai.
NAUJIEJI METAI:
Lietuviškos mišios 11 vai.
Prašome visus tautie
čius dalyvauti Bernelių mišio
se, per kurias giedos mūsų
choras paruošęs naujų kalėdi
nių giesmių.

M L-vos VASAROS ATOSTOGOS
Šis kalėdinis ML-vos nu
meris yra paskutinis šiais me
tais. Sekantis ML-vos numeris
išeis tik po Naujųjų. Metų.
Nuo Kalėdų iki naujų me
tų ML-vos redaktorius vyks re
kolekcijom į Campos do Jor
dão. 1998 metai yra ML-vos
50-tieji gyvavimo metai.

AR SAUGU V. ZELINOJ?

Prieš pora savaičių adv.
Robertas Karsokas, pavaka
rėj, buvo prie savo namų, kai
išdarbo automobiliu grįžo ka
imynė Silvia Longhi. Kai išėjo
jos pasveikinti, buvo užklup
tas dviejų vaikinų su ginklu ir
priverstas su kaimyne sėsti
mašinon ir važiuoti.
Vagys norėjo pinigų,
čekių knygelių ir kredito kor
telių. Robertas buvo papras
tai apsirengęs ir tų dalykų ne
turėjo, taigi vagys juos palei
do prie V. Prudentes favelos.

UŽSIMOKĖKITE
ML-VOS PRENUMERATĄ PASTŲ
Išrašykite čeki Petras Rukšys
vardu ir pasiųskite laiške
paprastu pastų.

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
_____

Šio “ML”numerio I
GARBĖS LEIDĖJAI

pd

92 metų gimtadienio proga(gruodžio 8 d.)
Širdingai sveikiname mielą sukaktuvininkų šio
gražaus gimtadienio proga, linkime geriausios
sveikatos ir gausios Aukščiausiojo palaimos,
o taip pat dėkojame už paramą mūsų spaudai.
Redakcija ir administracija

ŠVENTU KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ metu proga sveikinu mielus

J)

Brazilijos lietuvius ir jų palikuonis, ypač tuos, kurie dirba lietuvybės išlaikymo darbą ir kovojo dėl Lietuvos laisvės.

M
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Linkiu visiems, kad Kristaus gimimas atnaujintų mumyse Tévynės meilę ir Naujieji metai butų pradžia naujo pasiryžimo bei
darbo lietuvybės išlaikymo ir didesnio veikimo kolonijoj.

r
|
i

Generalinis Lietuvos Garbės Konsulas Brazilijoj

JONAS VALAVIČIUS

į
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UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.
Helena Buitvidas
Aleksandras Keršys
Jonas Jedelis
Sonia Pilipovicius
Pio O. Butrimavičius
Stasys Butrimavičius
Elizabete Galinskas

RS.30,00
“ 25,00
“ 20,00
“ 20,00
“ 20,00
“ 20,00
“ 20,00

Ksevera Mačiulaitis
Jonas Silickas
Povilas Pipiras
Vytautas Skripka
Vanda Vosylius
Kestutis Draugelis
Stasė Jurgutis
Lidia Sakavičius

P i e t u Am erikos
Lietuviu J a u n i m o
Suvaziavim as

Encontro da Juventude
Lituana da América do Sul

São Paulo
Lituanika
Inform ações:
Alexandre Indriūnas

LAIMINGU NAUJUJU METU !

“ 30,00
“ 70,00
“ 80,00
“ 40,00
“ 25,00
“ 30,00
“ 100,00
“ 30,00

