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MOIEIINIIAII
WAJIhlNeTCNE
SOVIETAI NEPRIĖMĖ SIUNTINĖLIŲ SIMUI KUDIRKAI

Lapkričio 27 d. Washingtone Įvyko jaunimo žygis už 
Simą Kudirkg.

Žygis buvo ruoštas JAV LB centro "valdybos iniciatyva. 
Talkino LB Pietryčių apygarda, jai priklausančios Philadelphi 
jos, Pietinės New Jersey, Baltimorės ir Washington© LB apy
linkės ir šiose vietovėse veikiančios lituanistinės mokyklos.

Tq dieng lituanistinių mokyklų mokiniai, nešdami kalėdi 
nius siuntinėlius, skirtus kalėjime esančiam Simui Kudirkai, 
demonstravo prie Sovietų ambasados Washingtone.

Mokinių noras palengvinti nekaltai kalinamo Simo die
nas nepavyko. Sovietų ambasados durys liko užtrenktos mo 
kinių prašymui perduoti Kudirkai dovanas. Durys neatsivėrė 
nei ambasados durų skambutį spaudžiant 3 mokinių delega 
cijai, norėjusi ambasadoriui A. Dobryninui įteiktį jų pačių pa 
rašytą laiškg, prašantį dovanas pei duoti ir reikalaujantį Ku
dirkai laisvės.

«Mes negalim suprasti», rašė mokiniai laiške, «kaip jūs, 
Sovietai, galite gyventi, žinodami, kiek mirties ir kančios jūs 
atnešėte nekaltiems lietuviams, pavergdami jų nepriklauso
mą kraštą. Mes reikalaujame laisvės ^Simui Kudirkai ir jo 
šeimai.»

Rusų ambasadai siuntinių nepriėmus, mokiniai nuvyko į 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus būstinę. Ir čia atsisakė siunti
nius priimti, pareigūnams pateikus biurokratiškus pasiteisi
nimus.

Mokinių žygis ir jų pastangos įteikti dovanas susilaukė 
didelio dėmesio amerikiečių tarpe. Washington Star, Wa
shington Post ir Associated Press agentūra kalėdinių dovanų 
Kudirkai nepriėmimą plačiai paskelbė. Didelio televizijos ir 
radijo dėmesio susilaukta Philadelphijos mieste, kur dvi die
nas buvo informuojama apie mokinių išvykos pasiruošimą ir 
pačią išvykos pasiruošimą ir pačią išvyką į Washingtonq. Ke 
liais atvejais išvyka buvo pristatyta, kaip svarbiausia dienos 
žinia.

Jaunimo žygis už Simą Kudirką bus tęsiamas New Yor
ke Šeštadienį (gruodžio 4 dieną), kur JAV LB New Yorko ir 
New Jersey apygardos kartu su lituanistinių mokyklų vado
vybėmis darbuosis Kudirkos labui prie Sovietų Jungtinių Tau
tų misijos.

nepalaužia
mas Ir ka

lėjime
MASKVA. — Užsienio korčs 

pondentai iš patikimų šaltinių 
gavo žinių, jog Simas Kudirka 
sovietų kalėjime atsisakė lan
kyti ir klausyti bolševikų poli
tinių paskaitų. Kaip bausmę 
sovietai jam atėmė teisę kalė
jimo krautuvėj nusipirkti papil 
domo maisto.

Toliau sakoma pranešimuo
se iš Maskvos, kad kalėjimo va 
dovybė jam tvirtina, jog iš jo 
juoksis jo tėvynės spauda, jei 
jis ir toliau atsisakys prisipa
žinti, kad jis 'yra kriminalinis 
nusikaltėlis. Jis bus laikomas 
nemoraliu piliečiu. Nors tie 
pranešimai ir skamba kiek 
keistai, bet belieka suprasti, 
jog kriminaliniai nusikaltimo1 
sovietuose nelaikomi «nemora
lūs».

Sovietų kalėjimuose politinės 
instrukcijos arba «smegenų per 
plovimas» yra dalis kalėjimo 
programos, įvestos kiekviena
me kalėjime arba koncentraci
jos stovykloje. Jei kas išdrįsta 
ių bolševikų tikėjimo tiesų ne 
klausyti, neleidžiama pirkti ka
lėjimų krautuvėlėse tabako, ar 
batos, cukraus, margarino ir ki 
tų papildomų maisto prekių, ku 
rių kaliniai negauna. Vakarai, 
kurie renka faktus apie sąly
gas sovietų kalėjimuose, sako, 
kad papildomas maistas kali
niui yra būtinas, kitaip jie ne
galėtų gyventi ir dirbti vien ka 
įėjimo daviniu.

Amerikos ir viso laisvojo pa
saulio spauda pripažįsta, kad 
Simas Kudirka yra vienas pa
čių didžiųjų kankinių ir herojų, 
kokie yra žinomi bolševikų ka 
įėjimuose.

Plačiajame
Pasaulyje

INDIJA NEKLAUSO

Jungtinės Tautos visuotinia
me posėdyje nutarė raginti In
diją ir Pakistaną tuojau nu
traukti karo veiksmus ir grąžin 
ti kariuomenes iš užimtųjų vie
tų j savus kraštus. Pakistanas 
pasisakė sutinkąs su JT patarj 
mu, bet Indija atsisakė paklau 
syti. Ji baigia užimti visą ryti 
nį Pakistaną, kuri jau paskel
bė nepriklausoma socialistine 
respublika «Bengia Deš». Jos 
kariuomenė jau visai apsupo 
sostinę Dakka.

IECILIEJILCVaVJ
IEURTIIEJEVaW

Nuoširdi padėka p. Boleslovui

Jungtinės Tautos paskelbs sa
vo rezoliuciją, jog tas turi pa 
sitraukti iš arabų žemių. Jei to 
ultimatumo nepaisys, tai pra
dėsiąs «karštąjį karą».

Š. Amerikos prezidentas Nik 
sonas ne tik priėmė Brazilijos 
prez. Medici vizitą ir su juo ta 
rėsi pasaulinės politikos reika 
lais, bet šiomis dienomis susiti
ko Azorų salose su Prancūzi
jos prezidentu Jurgiu Pompi
dou. Su juo tartasi pirmoje vie 
toje dėl daugelį kraštų ištiku
sios piniginės krizės, bet pa
liesti ir kiti klausimai, kaip In
dijos Pakistano karas, arabų 
žydų karo pavojai ir tt.

ITALIJA

Italijos parlamentas niekaip 
neįstengia išrinkti kraštui pre
zidento. Balsuoja, balsuoja ir 
vis nė vienas kandidatas ne
gauna dviejų trečdalių balsų.

JUNGTINĖS TAUTOS

Bijomasi, kad staiga gali kil
ti naujos kovos Izraelio su 
Egiptu. Todėl Bendrajame po
sėdyje 79 balsais prieš 7 ir 
36 susilaikius, JT vėl pareika
lavo kad karo stovyje esantie 
ji kraštai tuojau pradėtų nau
jas taikos derybas, tarpininkau 
jant JT įgaliotiniui Jarring, 
Taip pat primena Izraeliui, jog 
jis turi pasitraukti iš visų užim
tų arabams priklausančių ’kraš 
tų. Izraelio užsienių reikalų mi
nistras Abba Eban čia pat pa
reiškė, jog Izraelis negali pasi 
traukti iš užimtų sričių, iki ara
bai nesidera dėl nuolatinės tai 
kos ir nepripažįsta Izraelio 
valstybės.

EGIPTAS

Prez. Sadat pareiškė įteik
siąs Izraeliui ultimatumą, kai 

už paramą musų savaitraščiuj 

ML Administracija

Prez. Sadat taip pat paša 
kė, jog taikos sutartį pasira-, 
šius, Sov. Rusija pasiliks Egip
te. Jai leis ir toliau naudotis 
uostais bei kitais įrengimais. 
Karas dabar esąs mokslinis da 
lykas ir tam Egiptas reikalin
gas nuolatinio patyrusių rusų 
patarimo ir pagalbos.

JAV.

Prez. Niksonas stipriais žo
džiais Įspėjo Indiją nutraukti 
karą ir pasitraukti į savą teri
toriją iš Rytų Pakistano. Jis pri 
minė, kad Amerika turi drau
giškumo bei apsigynimo sutar 
tį su Pakistanu, ir tai gali pri 
versti ją įsikišti į karo veiks 
mus.

JAU PASIUNTĖ v

Prez. Niksonas jau pasiuntė 
lėktuvnešį Enterprise su eile pa 
lydovų laivų į Indijos vandeny 
ną, prie Indijos pakraščių. Tai 
turėtų būti rimtas grasjnimas 
Indijai, jei nesiliautų kovoti.

SOV. RUSIJA

Sov. Rusija irgi sustiprino sa 
vo laivyną Indijos vandenyne. 
Tai, be abejo, padarys JAV 
atsargesnes su savo padidintu 
laivynu tame pat vandenyne,

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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MEKSIKA

JAV generaliniame konsu
late Meksikoje dirba dr. Vy
tautas Dambrava, anksčiau 
dirbęs su Amerikos Balsu 
JAV-se, Vietname, konsulate 
Bolivijoje ir dsabar Monterrey 
Meksikoje.

ARGENTINA

Argentinoje rugoiūčio 16 
mirė Arnaldo Barsanti, buvęs 
Lietuvoje Argentinos genera
liniu konsulu 1930 — 1940 me
tais. Jo laidotuvėse dalyvavo 
beveik visų Argentinos lietu
vių organizacijų atstovai. Lie 
tuvos valdžia jam buvo su
teikusi Gedimino Ordiną,

Lietuvos vardu Argentino 
je pavadintos septynios gat
vės šiose vietovėse: Buenos 
Aires, Rosario, Avellaneda, 
Cordoba, Quilmes, Sarmiento 
ir Temperley. Pirmoji vardą 
gavo jau prieš 50 metų, o 
naujausioji (Temperley šie
met.

Rosario lietuviai surengė 
iškilmingą Tautos dienos mi
nėjimą ir dalyvavo išeivių die 
nos šventėje.

VOKIETIJA
Jonas K. Valiūnas, ĮVokieti- 

jos LB pirmininkas ir lietu

vių kuopos prie JAV kariuo
menės vadovas, trečią kartą 
iš eilės laimėjo pirmąją vie
tą pistoletų šaudymo varžy
bose.

ITALIJA

Kun. Jonas Duoba, marijo
nas, šventė savo kunigystės 
25 metų sukaktį Romoje, ku 
rioje yra generalinis marijo
nų tarėjas ir sekretorius. Jie 
anksčiau dirbo Buenos Aires 
ir JAV-se. JAV-se kartu su
kaktį šventė kun. Juozas Bu- 
dzeika, dirbęs Vokietijoje ir 
Anglijoje.

Bardi mieste Italijoje, ku
riame gimė kardinolas A. Sa- 
morė, lietuvių bičiulis, viena 
gatvė pavadinta Via Lituania.

Popiežius Paulius VI vysk. 
Vincentui Brizgiu! suteikė 
Asistuojančio Apaštalų Sostui 
Vyskupo titulą jo 25 erių me
tų vyskupo šventinimo pro
ga. Nuo 1964 metų paskirtas 
lietuvių reikalams už Euro
pos ribų.

Vatikane ukrainiečiai, va
dovaujami karoinolo Slipyj, 
minėjo 375 metų sukaktį Lie 
tuvos Brastos sutarties, kuria 
susijungė rytinės Lietuvos da 
lies UKrainiečiai stačiatikiai 
su Roma. (Lietuvos Brasta da 
bar yra Ukrainoje).

B. BRITANIJA

Škotijos lietuvių religinia- 
me-tautiniame sąskrydyje gie 
dojo ablu lietuvių chorai.

Anglijoje, kur lietuviai gy
vena irgi išsisklaidę, lietuviš 
kos pamaldos laikomos vie
nuolikoje miestų.

D. Britanijos LB valdyba 
sukūrė pokalbių branduolį, ku 
ris renkasi kartą per mėnesį 
aptarti lietuviško darbo rei- 
kal u.

KANADA

Kanados lietuvių katalikų 
centras krašto vyskupams ir 
kunigams bei spaudos žmo
nėms išsiuntė kun. A. Šeške 
v čiaus bylos vertimą. Kana
dos vyskupų konferencijos 
pirmininkas arkiv. Plourde pa 
reiškė: «Šis dokumentas bus 
labai naudingas Kanados vys 
kupų konferencijos atsto
vams, išrinktiems dalyvauti 
pasauliniame vyskupų Sinode 
Romoje. Kadangi šiame Sino
de svarstoma socialinio tei
singumo tema, šis dokumen
tas neabejotinai susilauks pa
saulio vyskupų sinodo narių 
nemažo dėmesio.»

AUSTRALIJA

Australijos lietuviai turi du 
savaitraščius — Mūsų Pašto 
gė ir Tėviškės Aidai. Metinis 
Spaudos balius yra iškiliau
sias parengimas, sutraukiąs 
apie 700 tautiečių. Šiais me
tais programoje dainininkų 
kvartetas.

Kun. Laurynas Kemėšis, 
Pertho lietuvių parapijos kle 
bonas, paskirtas ir katalikų 
jūrininkų kapelionu Freeman 
tie uoste.

Melbourne lietuviai steigia 
draugija, kuri rūpinsis šalpa 
ir senelių pastoge. Vienas lie 
tuvis jau padovanojo ^sklypą. 
Lietuviai nutarė steigti savo 
namus, kadangi kitur sąlygos 
nepalankios.

«Mūsų Pastogė» rašo, kąd 
šiuo metu Australijoje yra 
apie 8.500 lietuvių kilmės 
žmonių. Mokyklinio amžiaus 
vaikų skaičius yra apie 1,670 
kurių 30% būtų mišrių šeimų 
vaikai. Beveik visi lietuviai 
atvyko po 1947 metų, kai ku 
rie vėliau išvyko iš Australi
jos į kitus kraštus.

J» A»
NNW YORKAS

New Yorke įvyko Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
aštuntasis suvažiavimas. Ji 
įkurta 1913 metais kaip Ame
rikos Lietuvių Daktarų Drau

gija. Šiuo metu turi 500 na
rių, o dar apie 500 lietuvių 
gydytojų laisvajame pasauly 
je sąjungai nepriklauso. Ša
lia profesinės ir bendrus lie
tuviškos veiklos, jie kelia Lie 
tuvos vardą, siųsdami val
džioms laiškus ir dokumentus. 
Bražinskų reikalu į Turkiją 
nusiuntė parūpintus vaistus 
apie 9 tūkstančių dolerių ver 
tės choleros epidemijos pavo 
j.ui sulaikyti.

Vengrų sukilimo 15 metų 
minėjimas įvyko New Yorke 
spalio 24. Tarp organizacijų, 
kurios įvykį rėmė, buvo pen 
kios latvių, estų ir lietuvių 
draugijos.

Kinijos (Formozos) atsto
vas Jungtinėse Tautose Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pri 
ėmimo į Tautų Sąjungą su
kakties proga, pareiškė, kad 
«Tikiu, jog Baltų kraštai bus 
vėl laisvi ir nepriklausomi ir 
atliks savo teisėtą vaidmenį 
pasaulio įvykiuose.»

JAV kongreso atstovas Der 
winski baltų vienetą BATUN, 
kuris rūpinasi baltų reikalais 
Jungtinių Tautų arenoje, pa
vadino vieną iš^stipriausių or 
ganizacijų, kovojančių už Jais 
vę baltų tautų žmonėms.

Lietuviška Spauda
Kalėdų Ženkle

EMILIJA ČEKIENĖ

Mažos tautos turi labai atsidėjusios rankio 
ti pasaulyje savo sūnus ir dukteris ir jungti juos 
į gyvą tautinio vieningumo bei darbo vainiką. 
Senoji išmintis sako, jog paskiri žmonės, nelygi 
nant pavieniui išdėstyti pagaliai, nedang naudin 
go darbo tegali atlikti. Tik juos surišus, suvieni 
jos, gaunasi jėga ar įrankis, kuriais galima ope 
ruoti ir šį tą tėvynės labui nuveikti.

Ypač mažai tautai svarbu jungti svetur gy 
venančius dar lietuviais tebesijaučiančius tautie 
čius. Mūsų tautos konservatyvumo, svetimai įta 
kai atsparumo dėka, tokių vis dar netrūksta ir 
netrūks, kurie betkur atsidūrę lieka sąmoningi 
ir tvirti, neša su savimi tikros Lietuvos dalį, 
daug prisideda prie savo tėvynės vardo išgarsi
nimo svetur. Toks yra ir dabartinis išeivijos jau 
nimas, kuriam tenka ne tik studijuoti, ruoštis 
profesijai toj valstybėj, kurioj gyvena ir kurioj 
teks dirbti,Jos gyvenimą pažinti. Ant to jaunimo 
pečių dedama ir tautinė pareiga — būti lietu
viais ne tik patiems, bet ir palaikyti tautiškumą- 
skleisti jį ir kituose savo drauguose, juos jung
ti, ugdyti.

Šis didžiausias lietuvių jaunimo uždavinys 

reikalauja iš jų gilaus tautiško įsisąmoninimo, di 
delio ryžto ir darbo. Žinant darbo reikalingumą 
ir svarbą, jo nedirbti, bet laukti, kol kas kitas 
jį nudirbs — reiškia žmogaus apsileidimą: Ta
čiau dar negirdėta, kad lietuvių jaunimas būtų 
apsileidęs (Ir Brazilijoje??? Red.) Visais Ameri
kos lietuvių gyvenimo laikais iš jaunimo atsiras 
davo paskirų asmenų, kurie visu idealizmo įkarš 
čiu šokdavo dirbti tautišką darbą.

Kalbant apie didelius lietuvių sąskrydžius, 
noriu atkreipti dėmesį j pačius svaigiausius tų 
pasisekimų punktus, kurių dėka tie koncertai, 
žygiai ir visi parengimai pasiseka organizuoti.

Tik prisiminkim nepaprastai gerai pavyku
sias demonstracijas Naujorke, Simo Kudirkos 
naudai ir Čiurlionio ansamblio koncertą. Jie pa 
sisekė dėl to, kad lietuvių radijas ir spauda juos 
nuoširdžiai rėmė, nuolat informavo.

Taigi, didžiausias visos mūsų veiklos pasi
sekimas glūdi mūsų pačių lietuviškoje spaudoje, 
kuri visus Lietuvai naudingą darbą dirbančiuo
sius remia, jų žygiams pritaria, garsina po toli
miausius kraštus ir juos jungia. Mūsų spauda 
yra viso pasaulio lietuvių jungtis.

Visas pasaulis gerai žino, kiek spauda le
mia tautos gyvenimą. Todėl kiekvienas priešas, 
okupavęs svetimą kraštą, pirmiausiai užgrobia 
spaudą ir radiją, paversdamas juos savo įrankiais.

Ir bolševikai, užgrobę Lietuvą, pirmiausia 
sunaikino jos spaudą, užgrobė radiofoną.

Prisiminę mūsų spaudos didelę reikšmę, ar 

tėjant Kalėdoms, užuot užvertę gimines ar drau 
gus dovanomis, kurių gavėjai ne ’visada džiau
giasi, nes nelengva atspėti svetimą skonį, užsa 
kykime jiems laikraštį, kurie dar įnegauna, žur 
nalą, kurie visus metus primena, jog tai Kalėdų 
dovana. Nupirkim knygą, lietuvišką plokštelę. 
Tuo ne tik pradžiuginsim gavėją, bet nejučiomis 
prlsidėsim prie tautinės kultūros ir lietuvybės 
pratęsimo išeivijoje.

REIKALINGAS KLUBAS
Čikagoje yra susidaręs «Lietuviškos Knygos 

Klubas*. Jis leidžia geras lietuvių rašytojų kny 
gas ir jas platina.

Mums, Brazilijos lietuviams, Čikaga toli. 
Jei knygas ir gautume, kaip už jas atsilyginti?

Kun. Gavėnas viename rašte metė mintį 
jog mums Brazilijoje, tarp kitų dalykų, reikia 
suorganizuoti knygnešius, žmones, kurie ^rūpin
tųsi ko plačiau paskleisti lietuviškas knygas ir 
žurnalus.

Labai gera gera mintis. Jai pritardamas siū
lau visiems lietuviams, kuriems dar rūpi lietu
viškas raštas, susiburti į Lietuviškos Knygos KIu 
bą>, kaip tai yra Čikagoje. Ir jei čia tas klubas 
neišleistų naujų knygų, tai jis galėtų lietuviš 

’ kas knygas platinti dvejopu būdu.
Pirma: įsirašantieji į Liet: Knygos Klubą

(pabaiga 3 pusi.)
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VILNIUS. — Iš patikimų 
šaltinių j laisvąjį pasaulį pra
siskverbė šiek tiek žinių apie 
Simą Kudirką ir jo žmonos Ii 
kimą. Po teismo Kudirka ku
rį laiką buvo laikomas Vil
niaus kalėjime. Žmonai jį ap
lankyti neleido, neleido net 
laiškais susirašinėti. Su Simu 
prižiūrėtojai elgėsi labai žiau 
riai, spardė ir mušė. Vėliau 
iš Vilniaus išvežė į Sovietų 
Sąjungos šiaurę.

Apie Simo žmoną Genę ir 
jo vaikus ok. Lietuvoj žmo
nės žino plačiai ir kalbama 
garsiai. Is butelio, kur gyve
no Simas su šeima, Genė ir 
vaikai buvo išmesti į gatvę. 
Baldai ir kiti reikmenys bu
vo konfiskuoti. Kurį laiką Ge 
nė su vaikais neturėjo kur

prisiglausti ir eilę naktų pra
leido atvirame ore. Vėliau ge 
ri žmonės pradėjo juos pri
glausti pas save. Genė ėmė 
ieškoti darbo. Jei turėtų dar 
bą, galėtų gauti ir kur nors 
kambarį, Sovietų Sąjungoj 
yra tokia tvarka, kad buto ar 
kambario negausi, jei neturi 
darbo. Darbo jai niekas neda 
vė. Kad ji dar gyva, tai tik 
dėka geraširdžių žmonių.

Valdžia iš jos reikalauja, 
kad ji išsižadėtų kaip pikto
sios dvasios, savo vyro ir jį 
pasmerktų. Tada ji gautų ir 
darbą ir butą. Terorizuojama 
Genė kol kas sugėba išsila^ 
kyti ir atsisako tai padaryti. 
Komentarų nereikia.

vusi daug kartų prašyta juos 
išduoti, bet Maskva negavusi 
jokio atsakymo.

Kitame posėdy buvo išsiųs 
tas Derwinskiui atsakinėti iš 
Lietuvos atvežtas Vytautas 
Zenkevičius, kuris turįs Lie
tuvos užsienio reikalų vicemi 
nistro titulą. Ir šis pradėjo 
nuo to, kad Derwinskis falsi
fikavęs faktus; Jis tvirtino, 
kad naciai nužudę 700.000 lie 
tuvių. Kaip lietuvis jis dar 
švietė klausytojus apie laimė 
jimus, pasiektus Sovietams 
Lietuvą aneksavus — Lietu
va dabar turinti modernišką 
žemės ūkį, naują pramonę, 
kurios gaminiai ’pasiekią 70 
valstybių, gi inžinierių iš Lie 
tuvos mokslo įstaigų kasmet 
išeina daugiau, negu Ameri
koj.

Gaiim paliudyti, kad tai bu 
vo klasiškos «šaltojo karo> 
stiliaus kalbos.

Pogrindžio spaudoj apie 
kun. Zdebskio suėmimą

MASKVA. — Esame nesykį rašę apie ok. Lietuvos, 
Prienų parapijos kun. J. Zdebskio suėmimą ir nuteisimą. 
Dabar gavome Maskvoj leidžiamą pogrindinio laikraščio 
Bėgamųjų įvykių Kronikos 21 numerį (1971 iugsėjo 11), 
kur apie suėmimą duodama kai kurių smulkmenų.

Kronikoj rašoma, kad kun. Zdebskis yra labai žino
mas ir gerbiamas ypač inteligentijos tarpe. Suėmimo die
ną birželio 16, bažnyčioje buvo apie 260 vaikų, daugiausia 
8 ir 9 metų amžiaus. Buvo ir tėvų, kurie patys atvedė vai 
kus į bažnyčią, kad kun. Zdebskis prieš pirmąją Komuni
ją patikrintų, kiek jie moka tikėjimo tiesų. Tuoj pat į baž 
nyčią atėjo 10 vyrų, tarp jų vykdomojo komiteto pirminin
kas, 3 mokytojai, kad atpažintų vaikus, o kiti buvo saugu 
mo valdininkai. Atėjusieji pradėjo vaikus fotografuoti ir jų 
pavardžių klausinėti Vaikai Išsigando ir kilo sąmyšis. Sau 
gurno valdininkai pastebėjo pas kun. Zdebskį užrašų kny 
gutę ir pareikalavo, kad ją atiduotų, bet jis atsisakė.

Birželio aštuoniolikta 89 parapijiečiai prieš tokį gru
bų veiksmą kompartijos centro komiteto kontrolės komi
sijai įteikė protestą.

Liepos 28 pas aun. Zdebskį padaryta krata ir ieškota 
kokių nors sąrašų, bet jų nebuvo

Po kun. Zdebskio arešto grupė tikinčiųjų kreipėsi ' 
gorkomo komitetą norėdami pareikšti protestą, bet jų į vi
dų neįsileido. Protestą buvo pasirašę 450 tikinčiųjų. Dar 
vienq protestą su 350 parašų, surinktų Prienuose, nusiun
tė Lietuvos kompartijos c. komitetui ir Lietuvos genera- 
Hniam prokurorui.

kitas įvykis Simne
Tam pačiam Kronikos numery yra aprašytas kitas įvy 

kis Simne (įlaikrašty; «Simas»), apie kurį prieš tai mažai 
buvo žinoma.

Vieną rugpjūčio dieną Simne buvo laidojama parapie 
tė Babarekaitė. Į jos laidotuves susirinko daug žmonių, bu 
vo ir vaikų, kurie norėjo ant karsto pjadėti gėlių. Prie baž 
nyčios durų vaikus sustabdė mokyklos direktorė Guzevi- 
čienė ir neleido jiems įeiti j bažnyčią». Vėliau ji pareikala 
vo, kad mokyklos mokytojai prieš kunigą laidotuvių tvar
kytoją parašytų skundą.Į

Simno parapiečiai dėl tokio Guzevičienės elgesio pa 
rašė skundą sovietinės Lietuvos kompartijos centro komi
tetui. Jie pasiskundė, kad Guzevičienė jau ne pirmą kar
tą kėsinasi į sąžinės laisvę ir verčia tikinčiuosius vaikus 
prieš jų norą rašytis į komjaunimą. Protestą pasirašė 692 
žmonės.

JAV - Jo vietų dvikova 
dėl Baltijos valstybių 

paversimo.
SUSIRĖMĖ KOMITETE DISKUTUOJANT TAUTŲ 

APSISPRENDIMO f E SE

JUNGT. TAUTOS. — JT g. 
asemblėjos 3-jame komitete 
šį pirmadienį pradėtos disku
sijos tautų apsisprendimo tei 
sės klausimu,

Diskusijas pradėjo Sovietų 
atstovas Safronchuk pareiški
mu, kbd apsisprendimo teisė 
yra vienas tarpt, teisės prin 
cipų, kurį sutvirtino ir J. Tau 
tų charta Šitą vienintelę jo 
kalboje buvusią tiesą pade
klamavęs, tuojau grubaus me
lo smūgiais pradėjo atakuoti 
JAV ir Angliją kaip kolonia
lizmo, neokolonializmo ir im
perializmo globėjas bei prak- 
tikuotojas. Net P. Korėja bei 
P. Vietnamas palaikytos JAV 
agresijos aukomis, nors žino 
ma, kad P. Korėją užpuolė 
Maskvos pakurstyta ir apgin
kluota Š. Korėja, kurios gel 
bėti vėliau Maskva išstūmė 
kom. Kiniją. Po to jau kliu
vo visiems Nato nariams už 
tariamą rėmimą Portugalijos 
jos kovoje su iki šiol tebetu
rimomis kolonijom s. Jo kraš 
tas, girdi, ir kiti socialistiniai 
kraštai visada remsią paverg 
tų tautų laisvės sąjūdžius, 
nors Vengrijos ir Čekoslova 
kij s laisvės sąjūdžius Mask
va ir Co. pasmaugė tankais 
ir ikšiol ten tebevykdoma 
okupacija.

«Susitvarkęs» su Amerika, 
Safronchuk prisikabino prie 
Izraelio už arabų užpuolimą 
ir Anglijai priskyrė kaltę dėl 
riaušių Ulstery.

Trečiuoju kalbėjo JAV de
legacijos narys kongresma- 
nas E. Oérwinski. Pakartoję» 
senus Amerikos pareiškimus 
kad apsisprendimo teisė pri 
klauso ir Portugalijos koloni 
jų ir Rodezijos, ir Nabijos gy 
ventojams, ir pasuko prie Bal 
tijos krantų, kur Lietuva, Lat 
vija ir Estija yra tapusios 
naujos kolonializmo formos 
aukomis — jas Rusija fiziš
kai aneksavo ir jų egzisten
ciją sunaikino. Tai reiškia, 
kad Sovietų S ga laikytina 
naujausių laikų kolonijine 
valstybe. Ir dar pridėjo, kad 
Sovietijoje yra daug tautųz 
kurios norėtų nepriklausomy 
bes, jeigu joms būtų leista 
pasinaudoti apsisprendimo 
teise.

Tą pačią dieną Safronchuk 
prikišo Derwinskiui istorinių 
faktų falsifikavimą, pats fak 
tus falsifikuodamas, nes tvir 
tino, kad Baltijos valstybės 
laisva valia įsijungusios į So 
vietų S-gą, tautai už tai pasi
sakius laisvais rinkimais. Ir 
jos kovoję prieš nacių oku
paciją. Bet kad tie patys krag 
tai kovojo prieš nacių okupa 
ciją Safronchuk negalėjo liu
dyti, nes tuo atveju būtų tarė 
jęs prašyti Amerikos leisti pa 
sinaudoti azilio teise.

Didžiausia bėda, anot jo, 
esą Amerikon atbėgę Baltijos 
valstybių vyriausybių nariai, 
kurie ir čia varą antisovieti 
nę propagandą. Amerika bu-

(pabaiga iš 2 pusi.) 

tuo pačiu įsirašymu pasisaky
ki jog jie nori gauti lietuviš 
kų knygų ir už jas ąpsimokė 
ti. Toks nuolatinių knygos 
ėmėjų sąrašas leistų kad Ml 
redakcijai iš anksto užsisaky 
ti iš Amerikos ar Anglijos lie 
tuviškas knygas. Būtų žinoma 
kiek jų išpirks. ML redakci
ja apsiimtų priimti pinigus už 
knygas ir juos leidėjams su 
mokėti.

Antra: Klubo nariai pasis
tengtų liet, knygas pasiūlyti 
savo giminėms; draugams, pa 
žįstamieme. Tai ne mažmo
žis. Įsivaizduokim, kad bent 
pirmais metais į Liet». Kny
gos Klubą įsirašytų nors 10 
narių. Jau čia ateitų 10 liet, 
naujų knygų. Jei ta dešimtis 
narių metų bėgyje surastų po 
vieną lietuvį, kurs sutiktų 
pirkti liet, knygą, jau būtų 20 
knygų daugiau mūsų padan
gėje.

KAS GALI PRADĖTI?

Atrodo, jog būtų visai su
prantama, jei pirmaisiais Liet. 
Knygos Klubo nariais susire- 
gistruotų literatūros mėgėjų 
būrelis. Jo narių esama arti 
20. Tai būtų gera pradžia. O 
beto, juk tame būrelyje susi
spietė tokie asmens, kuriems 
lietuvių literatūra prie šir
dies. O gal tas būrelis kaip 
ta k ir sudarytų Knygos Klu
bo branduolį, ir apsiimtų re
gistruoti norinčius įsigyti kny 
gų Iki tai paaiškės ML redak 
cija apsiima laikinai regibfc-uo 
ti visus, kurie norėtų tam klu 
bui priklausyti. Įsirašant ne
reikia nieko mokėti. Mokėti 
reiks kai bus gautos knygos-

Laiks nuo laiko ML įdės lie 
tūvišku knygų sąrasus ir kai 
nas. Kadangi paskiram žmo
gui sunku pasiųsti Amerikon 
ar Anglijon vieną kitą dolerį 
už knygą, tai redakcija apsi 
ima ir tuo reikalu patarpinin 
kauti. Galima užsisakyti ir 
plokštelių.

Norintieji įsirašyti į Klubą 
skambinkit 273-0338.
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VZelina
PAMALDŲ TVARKARAŠTIS:

Kalėdų švenčių proga Želi 
noa bažnyčioje IŠPAŽINTYS: 
22, 23 ir 24 dienomis 19,30 
vai..

MIŠIOS: Bernelių mišios 12 
vai. nakttes.g

Kalėdų dienos mišios įpras 
tomis valandomis.

Gruodžio 26 d.; antroji Ka 
lėdų idiena = Šv. Šeimos 
šventė.

Gr rodžio 31 n vakarinės Nau 
jų Metų Mišios: 29 valandą.

KVIEČIAM J ŠVENTĘ

Dr. EI. Draugelio ateitinin

verta paremti moraliniai ir 
materialiniai darbą tų jau
nuolių, kurie savo jaunystę 
lenkia Dievui ir Tėvynei?

| Ateitininkų Šventę sve
čiai prašomi Įsigyti pakvieti 
mus, kurių galima gauti pas 
ateitininkų tėvus, Vakarais 
Jaunimo Namuose, o sekma
dienį prie V. Zelinos bažny
čios.

kų kuopa, veikianti prie šv. 
Juozapo parapijos Zelinoje, 
ruošiasi metinei šventei; kuri 
bus gruodžio 19 d. sekmadie
nį. Programa pramatyta to
kia :

16 vai. šv. Mišios, bendra 
Komunija, dalyvaujant orga
nizuotai s j vėliava ir tauti
niais rūbais.

17 vai. agipė-arbatėlė drau 
ge su svečiais, Jaunimo na
muose.

Meninę programą išpildys 
patys ateitininkai. Bus naujų 
narių pasižadėjimas. Po to įvai 
rūs lietuvių liaudies žaidimai 
ir tautiniai šokiai, talkininkau 
jant «Žilvičio” jaunimui.

Į šventę kviečiami visi lie
tuviai, kurie brangina lietu
višką žodį, dainas, žaidimus 
įr tautinius šokius. Argi ne-

SV, KAZIMIERAS

Sekmadienį, gruodžio 19 d. 
8 valandą ryto bus šv. Mi
šios Šv. Kazimiero koplyčio 
je už a.a. JURGI SLIESORA1- 
TĮ. Tai šeimos kalėdinė dova 
na mylimam Velioniui. Pažįs
tamieji ir draugai kviečiami 
dalyvauti.

Kaip įprasta, taip ir šiemet rengiamas

NAUJU METU 
SUTIKIMAS

Colegio S. Miguel Arcanjo salėj, gruodžio 31 d. 
naktį. Erdvi puošni salė, skoningai paruošti staliukai, 
šeimyniška aplinka.
Gros šaunus orkestras Conjun’o Musical NEW JETSON’S 
Pradžia 22 vai., iki 04 vai. ryto.
Staliukus galima užsisakyti pas rengėjus.

Parapijos Taryba (s V

Kūčių-Kalėdų vidurnaktį 
šv Kazimiero parapijos ko
plyčioje bus Bernelių mišios. 
Giedos choras ir žmonės Ka 
ledų giesmes. Kaikurias gies 
mes palydės lietuviškos kan 
klės. Choras mokosi iš Lietu 
vos gautas kalėdines gies
mes. Būt malonu, kąd ko 
daugiau parapijiečių dalyvau
tų tose vidurnakčio mišiose. 
Išpažinties bus galima prieiti 
nuo 23 valandos.

Kalėdose bus kitos mišios 
8 ir 17 valandą, kaip kiekvieną 
sekmadienį.

Kalėdų dieną po 17 vai mi
šių bus atidaryta T. Algiman
to Kezio S. J. fotografijos 
darbų paroda. T, Kezys yra 
tarptautiniai pagarsėjęs, kaip 
nepaprastai gabus fotografas, 
kurio darbai yra tikri meno 
perliukai. Ateikit ir pamaty- 
kit. Paroda bus parapijos sa 
Įėję. Tęsis iki Naujų Metų.

Tradicini
Nauju Metu 

sutikima
Ruošia ir šiais metais, gruodžio mėn. 31 d. 22 vai.

Lietuviu Sąjungą Brazilijoje - Aliança Lituann Brasileira 
savo rūmuose, Rua Lituania, 67 — Mooca. Kas nori jaukiai 

ir linksmoje nuotaikoje, su savais tautiečias, praleisti 
senuosius Metus ir pasveikinti Naujuosius, puikioje išpuoštoje 
salėje ir prie skoningai paruoštų stalų su valgiais, gėrimais, 
muzika ir šokiais. Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto pas 
valdybos narius ir patarėjus. TeL: 273-5851, 93-5470, 81-6423

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius l

;D R; ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças —- Molestas de Senhoras 

Partos — Operações
Horário.* Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas 

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS. 1576
Moocaj Fone 92-3991

Sekančių metų vasario 27 dieną yra [numatomi Brazi 
lijos Lietuvių Bendruomenės rinkimai. Kad mūsų kolonijos 
tautinė sąmonė gyva, gali parodyti didesnis rinkėjų skai
čius1.

Dabartinė BLB Taryba kviečia visuomenę rinkimams 
tinkamai pasiruošti. Rinkimuose gali daug lemti geras kan 
didatų parinkimas. Kandidatus siūlyti gali kiekvienas lie
tuvis.

Kovai už tautos laisvę pirmaisiais buvo savanori a 
Bendruomenė reikalinga savanorių, pasiryžusių skirti sa
vo laiko ir jėgų išeivijos lietuvybės išlaikymo ir tėvynės 
laisvės paramos darbui. Kandidatų ypatingai laukiama iš 
jaunuomenės. Savanoriais būtų ir tie, kurie siūlomi kitų 
neatsisako.

Taryba kandidatų parinkimui kviečia į talką per spau 
dą visas organizacijas siūlyti kandidatus iš savo narių. ar 
ba jiems veiklesnių lietuvių. Kandidatais laikomi tie, ku
rie duoda sutikimą kandidatuoti raštu ir tuo būdu prisi
ims pareigą, jeiguibus Išrinkti, aktyviai dirbti.

Šiame pareiškime turėtų būti nurodyta: pavardė, var 
das, gyvenamoji vieta ir sutikimas kandidatuoti. Kandida 
tu gali būti kiekvienas virš 21 metų lietuvis, kurio nusis
tatymai nėra priešingi tautos interesams.

Pageidaujama siūlymus gauti ligi sekančių, 1972 me
tų, sausio mėnesio 15 dienos. Įteikti galima bet kuriam Ta 
rybos nariui.

Siūlykime kandidatus, kandidatuokime ir rinkimuose 
balsuokime!

Br. Liet. B-nės Taryba

RIO DE JANEIRO
P. KAZIMIERAS GAULIA įsigija Ekonomijos ir Finan 

tų fakulteto Rio de Janeire baigimo diplomą. Ta jam ir jo 
šeimai gsrbinga diena bus 23 šio mėnesio. Diplomų įteiki 
mo iškilmės bus Teatro Municipal 20 valandą.

Poną Kazimierą ir jo šeimą ta džiaugsminga proga 
sveikiname linkėdami ir toliau geriausios kloties.

Antanas ir Ona Jočiai.

TAUTŲ MIŠIOS

Šitą sekmadienį, gruodžio 19 d. Jo Eksc. arkivysku
pas Paulo Evaristo Arns aukos šv. Mišias dalyvaujant 
26-oms tautoms, su savo vėliavomis ir tautiniuose rūbuo
se. Mišios bus Švč. Sakramento bažnyčioje Paraiso, Rua 
Tutoia, 1125. Prasidės lygiai 17 valandą. Lietuviai susior 
ganizuokim ko gausiau dalyvaūti.

SUNKIAI SERGA

Juozas Vabalas Modelio, 
Mykolas Šinkūnas Santa He
lena ir Mykolas Skadas For- 
mozos ligoninėje. Mieliems Ii 
goniams linkim ko greičiau 
pasveikti.

KONSERVATORIJOS 
FRANCISCO BRAGA 
DIPLOMŲ ĮTEIKIMAS 

įvyko praeitą šeštadienį. Ja
me dalyvavo: Prof. Arlete Ce 
cilia Buzin, Kun. Newton Gur 
gel, Maestras José Viegae 
Neto, Šv. Juozapo . kolegijos 
V. Zelinoje direktoriai, So

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitiSį doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai i

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

v Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.■———i—i

ciedade Amigos de Vila Zeli- 
na prezidentas, Gazeta de Vi
la Prudente direktorius Hi- 
rao Tessari, Prof. Eunice Pas 
saroda ir kiti asmenys.

Mišias laikė kun, Newton 
Gurgei.

Diplomus gavo: Irineu Lom 
bardi Filho, Ivani Popic, Luiz 
Fernando do Nascimento, 
Adriana Elane Bellucci, Mi
riam do Nascimento, Denise 
Bifoni, Wilma Tarmoxaites.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Po 25 kr.: Stenąs Adomė
nas, P. Nakvazas, J. Jasiulio
nis, D. Ruzgaité, V. Vosylius, 
Juozas Vengris, Mik. Lisaus- 
faas, Juzė Toleikienė, K, Ma 
Čiulevičius, P. Urbonas, Ona 
Jakutienė 20 kr., St. Ambro- 
ziejus 20 kr, ir Vikt. Dam
brauskas.

Po 30 kr.: A. Kučinskas, K. 
Ambrozevičiūs, J. Skurkevi- 
čius, Natalina Giedraitis už 
dvejus metus 50 kr.
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V. J. KRISTAUS

JUO DŽIAUGIAME/ ID 
LINKJMU KALĖDŲ

SIMINAS!
ŽVEIKINAMĖJ 
/VENCIU!!!

h.

Hr. 51 (1221) XXIII METAI

/x\u
Saleziečiai

S. PAULO — BRASIL

INDIJA—PAKISTANAS
ITALIJA

NAUJŲ ŽINIŲ ŽIUPSNELIS 
iŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

dradarbiauti ir padėti 
minti Azijos tautas bei čia 
tvirtinti taiką.

vi-
10
ir

1971 m. gruodžio — dezembro 24 d.

nura-
su-

Čia taip labai nesutaria 
sos partijos, kad jau virš 
dienų balsuoja ir balsuoja 
vjs neįstengia išrinkti naujo 
prezidento!

Plačiajame 
Pasaulyje

Svęsdami pirmąsias Kalėdas Sanpaule,

KRISTAUS GIMIMO švenčių proga sveikiname ben- 
drabrolius Viešpaties vynuogyne — kunigus, seseles, re
ligines ir tautines lietuvių organizacijas, parap:ečius ir 
visus mielus tautiečius, ypač gi jaunimą, senelius, varg. 
šus ir ligonius, linkėdami ir melsdami visiems ir kiekvie
nam gausių Viešpaties malonių Kalėdoms ir Naujiesiems 
1972 Metams!

«AAŪSŲ LIETUVOS» Redakcija ir Administracija svei
kina visus savo skaitytojus ir ypač Garbės Leidėjus Ka 
ledų Švenčių proga. Kristaus meilė ir šis laikraštis te- 
jungia mus ir toliau vienon, darnion lietuviškon-katali- 
kiškon šeimon!

Pasibaigė rytuose Indijos-Pa- 
kistano karas. Pakistanas pra
laimėjo. Visa rytinė jo dalis 
paskelbta nepriklausoma vals
tybe BENGLA DEŠ.

Kadangi Vakarinio Pakista
no valdžia, sakoma, nužudžiu
si daug Rytinio Pakistano ben- 
galiečių gyventojų, tai dabar 
laimėję kovą bengaliečiai ker
šija pakistaniečiams ir esą ne
maža jų išžudyta ir tebežudo 
ma net karui pasibaigus.

INDIJA. Ministrė pirmininkė 
Indira paprašė Niksoną tarpi
ninkauti, kad Vakarinis Pakista 
nas paleistų iš kelėjimo žy
miausią Rytinio Pakistano, da
bar Bengia Deš, vyrą Mujibur 
Rahman. Jis yra rinkimuose 
virš 90 procentų visų balsų lai 
suėjusios partijos vadas, ku 
riuo žmonės labiausiai pasiti
ki, ir kurs sugebėtų naują res
publiką pastatyti «ant kojų».

VAKARŲ PAKISTANE atsista
tė prez. gen. Yahya Khan. Jo 
vietą užėmė Zulfikar Ali Bhut
to. Jis tuojau pasakė, kad 
kariaus ir atsiims Indijos 
laisvintą» ir'nepriklausoma 
publika paskelbtąjį Rytinį 
kistaną — Bengia Deš.

ve1
«iš-

res-
Pa-

NUVERTINTAS DOLERIS’

Amerikos valdžia nupigino 
savo dolerį, (lyginant jį su auk
su) 8.57 procentais. Visi vaka
rų pasaulio kraštai tą Ameri
kos žingsnį sutiko labai palan
kiai ir mano, jog tai padės iš
lyginti ir sustiprinti paskutiniu 
metu labai šlubavusią pasau
lio ekonomiją.

Prez. Niksonqs prašė Kinijos 
ir Sov. Rusijos vyriausybes ben

Negalim pasakyti iš kieno ir 
kaip tos žinios gautos. Tačiau 
jos yra tikros. Lietuvių atsparu 
mes nubedievinimui Lietuvoje 
yra nepaprastai stiprus. Nors 
per paskutinį pusmetį bedieviš
kos valdžios kunigų ir tikinčių 
persekiojimai gerokai padidė
jo, bet padidėjo ir persekioja
mųjų drąsa.

Dviejų parapijų tikintieji su
rinko virš trijų tūkstančių para
šų ir su jais pasiuntė savo de. 
legacijas į Maskvą, reikalauda
mi laisvės išpažinti savo tikė
jimą ir paleisti iš kalėjimų ku
nigus.

Teisiant Kaune kunigą Zdebs 
kį už egzaminavimą vaikų 
prieš pirmą komuniją, prisirin
ko šimtai tikinčiųjų, ir jaunimo, 
protestuoti ir reikalauti jam 
laisvės. Mergaitės atnešė jam 
gėlių. Jau žinoma, kaip žiau
riai su jomis pasielgė policija. 
Toks nežmoniškas komunisti
nės valdžios elgesys dar la
biau nustato prieš režimą žino 
nes.

KITOS GEROS ŽINIOS.

Vienoje nedidelėje parapijė
lėje buvo trijų dienų atlaidai. 
Per tą laiką išklausyta virš 800 
išpažinčių ir išdalinta virš 1300 
komunijų!

Vėlinių vakarą, jau vėlokai 
atėjo pas kleboną du vaiki* 
nai. Vienas jau baigęs univer
sitetą, kitas aukštųjų klasių gim 
nazistas Paprašė žvakelių. «No 
rim jas uždegti kapuose». Išė 
jo. Kiek vėliau į kapines nuėjo 
ir klebonas. Rado abu vyru-

«Praeityje Dievas įvairiais laikais ir įvairiais būdais kalbėjo mūsų tėvams per pranašus; 
paskutiniais laikais jis kalbėjo mums per savo Sūnų, kurį jis paskyrė būti visako paveldėtoju... 
Sūnus yre Tėvo garbės atspindys ir jo esmės paveikslas. Jis palaiko pasaulį savo žodžio galia- 

(Žyd. 1, 1-6)

«Ir Žodis tapo kūnu ir apsigyveno mūsų tarpe, ir mes regėjome jo garbę, Tėvo vienatine 
Sūnaus garbę, kupino malonės ir tiesos».

«Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas».

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS

Kalėdo 

geriau 

didžiojo

vardu sveikinu visus Brazilijos lietuvius su Šv. 

mis ir Laimingais Naujais Metais! Linkiu visiems 

sios sveikatos ir pasisekimo, su viltimi sulaukti 

džiaugsmo — pavergtos Tėvynės laisvės.

Juozas Ciuvinskas

Br. L. Bendruomenės Tarybos Pirmininkas

kus beklūpančius prie vieno 
kapo, bedeginančius žvakes ir 
besimeldžiančius. Tada 
si trys sukalbėjo dalį 
čiaus, Marijos litaniją, 
mi iš kapų dar užsuko 
čion sakramentų.

dar vi 
rožan 

Grjžda 
bažny-

Kitos dienos ankstyvą rytą 
ateina pas vieną kunigą du 

. i

jauni vyrai. Vienas vienos aukš 
tosios mokyklos studentas, ki
tas darbininkas. Prašosi išpa
žinties, nori komunijos. Kodėl? 
Jiedu tą dieną turį išvykti ka 
riuomenėn. Laiške sakoma: 
«Pas mus retas vaikinas išeina 
kariuomenėn neatlikęs išpažin
ties».

Jo 14, 6

Neužmirškim, jog ta saujelė 
vaikinų, kuriai komunistinė vai 
džia šiaip taip leidžia įstoti 
kunigų seminarijon, irgi turi bū 
ti atitarnavusi rusų kariuome
nėje. Čia juk viskas daroma 
karių tikėjimui sunaikinti. Ir vis 
tiek atsilaiko, ir iš kariuome 
nės grįžę prašosi leidžiami įs
toti kunigų seminarijon, nors 
gerai žino, kad partijai ir vai 
džios organams tai nepatiks!

Ar tai ne gyvo tikėjimo žen
klai? Ypač Kalėdose pasimels- 
tina karštai, kad ir toliau Lie
tuvos žmonės, ypač jaunimas, 
nepalūžtų, bet taip gražiai 
laikytųsi savo tikėjimą.

\x’ftUVOS n;'cio"-'lim 
M.Mažvydo biblioi.k..
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BERNELIU MIŠIOS
Kiekvienas kraštas savotiškai išgyvena Kalėdų 

paslaptis. Pranciškonas Leonardas Andriekus, gyvo poeto 
vaizduote nuskrenda Lietuvon ir mums perteikia tėvynės 
tikinčiųjų nuotaikas Kūčių naktį

H ■

Skamba žingsniai
Ant ledo,
Ant sniego —
Į Bernelių mišias Tu šauki.
Ne Betliejaus žvaigždė — meilė veda, 
Ne žvaigždė mus prikėlė iš miego.
Skamba žingsniai
Ant ledo,
Ant sniego,
Skamba žemė jauki
Mūsų žingsniais, 
Angelų giesmėmis
Ir žvaigždėm, lyg sidabro varpeliais.

44444444444444
Gražiausių ir Kristaus pa

laimos kupiniausių Kalėdų 
švenčių 1 nkiu visiems S. Pau
lo lietuviams 1

T. Jonas Giedrys, S. J.

I rugvajaus lietuvių 
klebonas.

44444444444444
Prisimindami malonių vieš

nagę S. Paulyje ir Rio de 
Janeire, dėkinga širdimi svei
kiname visus lietuvius Kalė
dų švenčių ir Naujų Metų 
proga!

Urugvajaus Lietuvių Tautinių 
šokių ansamblis

ĄŽUOLYNAS

444444444*14444
Žinom patys
Tą kelią
Per lauką —
Stebuklinga žvaigždė nes; indės 
Prakarte rasim Jėzų vaikelį, 
Prakarte, Išganytojau, lauki.
Žinom patys
Tą kelią
Per lauką =
Mums nereikia žvaigždės
Keliui rodyt
Užsnigtom lygumom, 
Užpustytais keleliais, pakalnėm.

NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINAME VISUS SV. KAZĮ

MIER^ MIELUOSIUS PARAPIJIEČIUS IR VISUS SÃO

PAULO BEI BRAZILIJOS LIETUVIUS PRELATUS,

KUNIGUS, VIENUOLIUS IR VIENUOLES. LINKIME

GAUS’OS MUMS GINUSIOJO V. JĖZAUS PALAIMOS

IR PAGUODOS BEI STiPRYBĖS!

Ten karaliai 
Gal 
Per tyrus.
Čia varguoliai švies kelią naktis. 
Lydi mus tavo akys atlaidžios, 
Šildo mus apšarmojusios girios. 
T®n karaliai 
Gal klaidžios 
Po tyrus
Ir žvaigždės nematys 
Šventąją naktį, 
Nors 
Savo 
Mes 
Kaip
Išpuošei
Milijonais šviesiausių Žvaigždžių.

klaidžios

Jonas Bruáikas, S. J. Klebonas
Petras Daugintis, S. J.

Antanas Saulaitis, S. J.
Jonas Kidykas S. J. asistentai

jieškos danguje 
balzganas galvas iškėlę, 

gi matom,
skliautą

Ir taip lengva šią naktį keliauti — 
Lengva sielai pleventi, lyg tosei... 
Mes gi matom. 
Kaip skliautą
Išpuošei
Pro šarmotus medžius
Savo girių —
Pro Betliejaus nakties

RAMYBĖ
Tas pats poetas L. Andriekus paberia 

žavių, paguoda sklidinų minčių nakčiai. Ir 
kuriai kitai nakčiai tos mintys būtų tokios 
savos, jei ne Kalėdų?

Ramu šią naktį mano sieloj, 
Ramu, ramu ir vandeny.
Vilnis neberauda,
Akmuo nebevaitoja,
Tikta' girdžiu.
Jog tu vilnim eini.
Tiktai žinau,

Jog tavo žingsniai lemia 
Šitos nakties ramybę 
Nedaugeliui sirnžių.

Čia ne baugus Genezaretas, 
Kurį audroj Tu raminai — 
(>ia mano įlanka 
Į vėjo nualsintą jūrą 
Su gintarinių bokštų paslaptim. 
Sakyk, kad kruvinai 
Širdies nebesužeistų naktys 
Nugrimzdusių į gelmę brangmenų 
Atsiminimais — 
Sakyk naktims I

Jei Tu joms nieko nesakysi, 
Sakys akmuo, sakys vilnis —• 
Akmuo, vilnis pravirks, 
Pažinę mano skaudžią dalią 
Iš kruvino dangaus.
Vėl skliautai nerimo pilni!
Neleisk, jog dėl manęs kentėtų 
Nė vienas Tavo sutvėrimas.
Neleisk, jog dėl žmogaus 
Vaitotų akmenys, 
Raudotų vilnys.

(Iš «Saulė Kryžiuose»)

iŠ AMAZONES DŽIUNGLIŲ 

siunčiu savo nuoširdžiausius sveikinimus I 
Labai dėkoju už ga”tą paramą mūsų in

dėnų misijai ir sudegusiai ligoninei atsta
tyti.

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų 
Naujų Metų su gausia Aukščiausiojo palai
ma Jums linki

Kun. Dr. F. A. Bendoraitis 
Caixa Postai 21 
78980 Guajará-Mirim 
Rondônia, Brasil.

Visa Rio de Janeiro dvasiškija sveiki
na savo parapiečius ir tautiečius šventų Ka 
ledų ir Naujųjų Metų proga, linkėdama vi* 
siems Dievo palaimos ir sveikatos ateinan
tiems metams.
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TAMSYBIŲ 
NEUŽGESINTA

ŠVIESA
Brangus lietuviai. Labai linkėčiau, kad minėdami 

Kristaus gimimą kiekvienas patirtumėt šiai šventei deran
čio džiaugsmo.

Kristaus arba krikščionybės era, palyginta su žmoni
jos amžiumi, yra dar ne sena. Vienur prisirišimas prie se
nų religijų ir tradicijų, kitur žmonių primityvumas iki 
šiol sukliudė dar daugybei žmonių pažinti krikščionybę. 
Nekrikščioniškų tautų antplūdžiai ne vienoje šalyje kardu 
išnaikino ten buvusius krikščionis. Jau 25-ti metai, kai 
žiauriais būdais kovojama prieš krikščionis Lietuvoje.

Asmens ar generacijos amžius yra pertrumnas, kad 
suspėtum viską perduoti sekančiai generacijai, kuri savo 
nieko neatsineša. Naujai generacijai yra lengviau pavelde 
ti praeities žmogaus patikimą, įkūnytą’medžiaginiuose daik 
tuose teknikos, chemijos ir panašiose srityse. Sunkiau yra 
pasisavinti paliekamus dvasinius turtus. Jeigu mirštanti 
karta nesugeba šios srities turtus perduoti savo jaunai 
kartai, tai ir jos ne vienas ilgai, o kiti niekad jų nesu
ras. O tie viršmedžiaginės ideologijos turtai yra svarbiau 
si. Be jų žmogus blaškosi nesurasdamas gyvenimo teis n 
go kelio. Ir mūsų laikais taip įvyko su nemaža dalimi net 
krikščionių kilmės jaunimo. Jie blaškosi, įieško ne kartą 
iki visiško savęs suniekinimo. Dalis jų po trumpos patir 
ties suprato ir pajiito, kao jie yra daug vertesni už gyvus 
ar negyvus neprotingus daiktus, šlaikę Vaikystėje gautą 
nors menką Kristaus ir jo kryžiaus prisiminimą jie eina į 
gatves ir aikštes skelbti Jėzų. Daugelis jų permažai žino, 
kiek žmonija per du tūkstančiu metų savo protu ir Šven • 
tos Dvasios vadovaujama pasiekė Kristaus žodžių pras
mės. Pasistengę, daugelis ir tai suras. Šių jaunų žmonių 
pavyzdžiu derėtų pasekti ir suaugusiems perdaug pasken 
dusiems medžiaginiuose niekuose, esantiems» pertoli nuo 
Kristaus palikto gyvenimo kelio ir savo jaunimui jo nepa 
rodžiusiems. Nepagarbos tėvams, gązdinančių jaunimo nuo 
taikų nepašalinsime rūgojimais ir nuogąstavimais- Gero 
bus tiek pasiekta kiek pozityviai s engsimės vieni kitiems 
padėti pilniau pažinti ir pasisavinti Kristų. Tokia Kristaus 
ir artimo meilė kiekvienam bus bus dvasinė šviesa, vil
tis, džiaugsmas. Kristaus gimimo šventės ' proga nuošir
džiai visiems linkiu pasiekti kuodaugiausia tos šviesos, 
vilties, džiaugsmo.

\ysk. V. Brizgys

ŽAVIEJI NEDDIIMA-
Kas nensri išsigydyti iš apsėdusios ligos? O tačiau 

ne visi sergantieji nori imti daktaro prirašomus vaistus] 
Tai ypač aišku alkoholikų atveju

Pasaulis šiandien sunkiai 
serga. Net kliedi. Kliedėda
mas pridaro daug žalos sau. 
Mokyti žmonės svarsto, taria 
si, kaip pataisyti tą kliedintį 
pasaulį. Patarimų patarimai, 
Įstatymų įstatymai, ir vistiek 
paskutinį žodį taria kumštis, 
ginklai Ar ne pamišimas?

Dievas taip labai mvli pa
saulį, kad siuntė jam savo 
vienintelį sūnų, padėti susi
tvarkyti, padėti išgyti iš sa 
vo kl edėjimų, įjungiant žmo 
nes į dieviškąjį tiesos, mei
lės ir taikos gyvenimą. Kad 
tai yra labai rimtas rimtas 
reikalas, tai jis užtikrino sa
vo mirtimi ant kryžiaus ir 
prisikėlimu. Tai neribotos iš. 
minties ir mei ės pastangos 
žmogui laimingam padaryti.

Ir štai kokia nelaimė! Tas 
bent pusiau pamišęs pasaulis 
nepriima vienintelio savo ti
kro gydytojo. Nepriima net 
savieji, anot šv. Jono žodžio. 
Net save, neva krikščioni 
mis katalikais taikančių dau 
gybė iš tiesų jo neprima, ne
priima jo patarimų, nurody
mų. Mieliau paklauso net ne-

IMIGRANTE DIENA
«Gerbkite savo papročius ir 

kultūrą, žinokite, kad Kris
taus Bažnyčia jungia visus; 
kurkite krikščionišką šeimą, 
kurioje yra taika, ramybė ir 
meilė» Šiais žodžiais S. Pau
lo arkivyskupas Pauio Evaris 
to Aras kreipėsi į aštuonių 
tautų atstovus, susirinkusius 
Sómo. Sacramento bažnyčio
je, Paraiso, gruodžio 19.

Tautos dalyvavo su savo 
vėliavomis, o aukojimo metu 
atnešė ir arkivyskupui įteikė 
dovanas tautiniais rūbais pa
sipuošę atstovai. Mišias kon 
celebravo aštuonių tautų ka 
peiionai ar klebonai, kurie 
pabaigoje tarė trumpą žode
lį apie Kalėdas ir suteikė pa
laiminimą sava kalba.

Po Mišių bažnyčios salėje 
buvo jaukios vaišės, kurių 
metu slovakai ir korėjiečiai 
padainavo. Sekančiais metais 
tikimasi sulaukti dar dau
giau dalyvių ir turtingesnės 
programos. Imigrantų dienos 
šventė, kuri buvo skelbta per 

sąžiningų politikų, nepavyz- 
dingo gyvenimo save profe
soriais, pažangiais, apsišvie
tusiais vaidinančių šarlatanų, 
bet nepaiso V. Jėzaus Kris
taus žodžio, patarimo; nesi
naudoja Jo paliktomis prie
monėmis žmonijai pagerinti. 
Tai kas belieka? Kur berasti 
tikrą taiką ir ramybę pasau
liui? «Nėra nė vieno kito, ku 
riame būtų mums išganymas, 
kaip tik Jėzuje Kristuje, kaiP 
liudija šv. Paulius.

Šios Kalėdos tebūnie kiek
vienam mūsų aukso proga su 
simąstyti ir pasitikrinti, ar aš 
priimu Jėzų? Tokį Jėzų, koks 
jis atėjo, jo patarimus bei įs
pėjimus? Ar aš iš tiesų sten 
giuos sužinoti ir suprasti ką 
jo patarimai bei įsakymai iš 
tiesų reiškia, ir kaip pagal 
juos tvarkyti savąjį gyvenimą 
visais atvejais? Jei mes to 
nedarome, tai ne mums gimė 
Kristus, tai Kalėdos mums bū 
tų tik tuščias žodis, tik pro
ga pabaliavoti, ir po jų vėl 
tik pagiriomis sirgti. Visas 
pasaulis sirgs toliau. Tiesa, 
nė vienas mūsų negalim pa- 
gydyti viso pasaulio, bet mes 
galėtume ir privalėtume gy
dyti pačius save ir savo šei 
mas. O tai jau ir būtų gera 
pradžia ir platesniam pašau 
liui grąžinti sveikatą —protą 
— priimant mums gimusįjį 
Dievo Sūnų.

J. Kidykas.

arkivyskupijos laikraštį O 
São Paulo», rcngė Imigrantų 
ir migrantų koordinatorius.

Buvo atstovaujami: slova
kai, korėjiečiai, vokiečiai, ita 
lai, ispanai, portugalai ir lie 
tuviai. Tautiniais rūbais pasi 
puošę dalyvavo Rymantė Ste 
ponaitytė, Emantė Mikuckytė 
ir Julius Tijūnėlis, o lietuvius 
kunigus atstovavo kun. A. 
Saulaitis, S.J.

S. PAULO ĮKŪRIMO ŠVENTĖ

Pascoa da Fraternidade 
apeigos, pernai sutraukusios 
apie 10000 asmenų, 1972 me 
tais perkeltos j sausio 25 die 
na, miesto įkūrimo šventės 
proga. Dėl Metrô statybos,

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ *M. LIETUVĄ» 

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo. 
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

1971 m. gruodžio 24 d
Mišios ir tautų eisena turbūt 
vyks Patio do Colegio. Arki 
vyskupas kviečia visas tau
tas. Mieste šv. Mišios kas 
sekmadienį laikomos 26-mis 
kalbomis. Lietuviai taip pat 
ruošiasi dalyvauti.

PARAPIJIEČIAI PASITARĖ

Šv. Kazimiero parapijos ma 
zojoje salėje š.m. 12 dieną 
įvyko didoko būrio parapijie
čių pasitarimas. Pasitarimas 
prasidėjo 11 vai. mišių auka, 
paskui bendri pietūs, o po 
pietų atstovai iš įvair ausiu 
S. Paulo rajonų tarė savo žo 
dį Šv Kazimiero parapijos 
reikalais. Pasitarime dalyva
vo ir jaunimo atstovai, drau
ge su vyresniaisiais.

Šitame pobūvyje laisvu sti
lium pasidalinta mintimis, pa 
sisakyta kaip kam atrodo mū 
sų parapijos reikalai, kokios 
jos problemos ir kaip jas 
reiktų spręsti. Tarp kitko vi
si sutiko, jog reiktų kviesti 
visus šv. Kazimiero parapi
jiečius nors vieną kartą per 
mėnesį atsilankyti savo pa
rapijos bažnyčion j pamal
das ir tuo būdu p įrodyti, 
kad jie tai parapijai nori 
priklausyti.

Prašyta, kad priemiesčiuo
se laikomose pamaldose 
laiks nuo laiko atsilankytų 
parapijos choras i** pagie 
dotų lietuviškas mišias. Iš 
anksto tai paskelbuš, tikrai 
sutrauktų daugiau lietuvių. 
Gera būt tose vietovėse su
ruošti kokį koncertą ar vai 
dinimą.

Kiti pageidavo mėnesinių 
pamaldų jaunimui, kurioms 
pasibaigus galėtų būti vai
šės, šokiai ar ir kokia 
Lnksma programa.

Reikia labiau skatinti tė 
vus ugdyti vaikuose lietu 
višką nuotaiką atsivedant 
juos j lietuviškas pamal
das, koncertus, parengimus 
prikalbinant į įjungti į tau 
tinių šokių ratelius, chorus, 
kakkiių orkestrą, siunčiant 
juos į lietuvių kalbos pamo 
kas Ir tt.

Rengti lietuviškas pamaldas 
šeimų namuose, kur susibur
tų artimosios apylinkės lietu 
viai.

Parapijiečių pobūvis praė
jo jaukioje nuotaikoje ir pasi 
ryžta dažniau susieiti tokiems 
pasitarimams.
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ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,40

Šiaurės Amerikoje mirus
A, A. ALEKSUI REMENČIUI,

Jo broliui Stasiui Remenčiui ir šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

A. Vinkšnaičių šeima.
ir lietuviškų dainų koncertas, 
su vaišėmis.

TARYBOS POSĖDIS

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės Tarybos posėdis šau
kiamas 1972 metų sausio 15 
dieną, 15 vai., šeštadienį, Jau 
nimo namuose, Zelinoje.

Dienotvarkėje;;
1 Paskutinis terminas nau 

jos Tarybos rinkimams kan
didatus pristatyti.

2. ^Bendruomenės Tarybos 
rinkimų reikalai.

3. Revizijos komisijos kvie 
tlmas.

4. 16 Vasario minėjimo rei
kalai.

5. Einamieji reikalai.

Kaip įprasta, taip ir šiemet rengiamas

nauju metu 
SUTIKIMAS

Colegio S. Miguel Arcanjo salėj, gruodžio 31 d. 
naktį. Erdvi puošni salė, skoningai paruošti staliukai, 
šeimyniška aplinka.
Gros šaunus orkestras Conjunto Musical NEW JETSON’S 
Pradžia 22 vai., iki 04 vai. ryto.
Staliukus galima užsisakyti pas rengėjus

Pakvietimus užsisakyti galima Zelinos klebonijoje, 
pas p Kazimierą Triubą nuo 8 vai. vakaro Jaunimo na 
muose jr pas Petrą Šimonį, Rua Barão do Pirai, 67.

Parapijos Taryba (sk'

Tradicini 
Nauju Metu 

sutikima
Ruošia ir šiais metais, gruodžio mėn. 31 d. 22 vai.

Lietuviu Sąjungą Brazilijoje - Aliança Lituano Brasileira 
savo rūmuose, Rua Lituania, 67 — Mooca. Kas nori jaukiai 

ir linksmoje nuotaikoje, su savais tautiečias, praleisti 
senuosius Metus ir pasveikinti Naujuosius, puikioje išpuoštoje 
salėje ir prie skoningai paruoštų stalų su valgiais, gėrimais, 
muzika ir šokiais. Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto pas 
valdybos narius ir patarėjus. Tel.: 273-5851, 93-5470, 81-6423

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Visi Tarybos nariai prašo
mi būtinai dalyvauti šitame 
posėdyje svarbiems reika
lams aptarti.

Juozas Čiuvinskas
Br. L. B. Tarybos pirmininkas

V.Zelina
PAMALDŲ TVARKARAŠTIS:

Kalėdų švenčių proga Želi 
nos bažnyčioje IŠPAŽINTYS: 
22, 23 ir 24 dienomis 19,30 
vai..

MIŠIOS: Bernelių mišios 12 

vai. nakties.
Kalėdų dienos mišios įpras 

tomis valandomis.
Gruodžio 26 d.; antroji Ka 

ledų diena = Šv. Šeimos 
šventė.

Gr odžio 31 o vakarinės Nau 
jų Metų Mišios: 20 valandą.

SV, KAZIMIERAS

Kūčių-Kalėdų vidurnaktį 
šv Kazimiero parapijos ko
plyčioje bus Bernelių mišios. 
Giedos choras ir žmonės Ka 
lėdų giesmes. Kaiknrias gies 
mes palydės lietuviškos kan 
klės. Choras mokosi iš Lietu 
vos gautas kalėdines gies
mes. Būt malonu kąd ko 
daugiau parapijiečių dalyvau
tų tose viduruakčio mišiose. 
Išpažinties bus galima prieiti 
nuo 23 valandos.

Kalėdose bus kitos mišios 
8 ir 17 valandą, kaip kiekvieną 
sekmadienį.

Kalėdų dieną po 17 vai mi
šių bus atidaryta T. Algiman. 
to Kezio S J. fotografijos 
darbų paroda. T. Kezys yra 
tarptautiniai pagarsėjęs, kaip 
nepaprastai gabus fotografas 
kurio darbai yra tikri meno 
perliukai. Ateikit ir pamaty
ti. Paroda bus parapijos sa
lėje. Tęsisiki Naujų Metų.

J\io de Janeiro

Naujoje lietuvių koplyčioje 
Romoje arti šv. ’Petro kapo 
susituokė Rio lietuvių para
pijos nariai Ignas ir Zita Du
bauskai.

Jauniesiems, sukūrusiems 
lietuvišką šeimą ir jau ilga
mečiams parapijos veikė
jams, bei M L. skaitytojam® 
linkime laimės ir Dievo pa 
laiu os. Yra vilčių, kad jau

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo *
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

noji pora jsiku-s mūsų tar
pe Brazilijoje.

PREL, Z. IGNATAVIČIUS

Gruodžio 21 d. prel. Igna
tavičius išvyko į Porto Ale
gre lankyti lietuvių šeimas. 
Jis laikys lietuviškas pamal
das, rodys skaidres iš Lietu
vos ir išeivijos lietuvių gyve 
nimo. supažindins tautiečius 
ir jaunimą su pašaukimu į 
kunigystę. Grįždamas iš Por 
to Alegrė į Rio, sustos įvai 
riose Rio Grande do Sul, San’ 
ta Catarina ir Parana vieto
vėse, kur gyvena lietuvių. 
Kelionėje praleis apie 3 sa
vaites laiko.

KALĖDŲ MIŠIAS parapijos 
koplyčioje (Rio) koncelebruos 
klebonas prel. P. Ragažins- 
kas ir klebonaslemeritas kun. 
J. Janilionis aukodami jas už 
a.a. Žverono bei Asbarų šei 
roas.

Sausio mėn. užprašytos mi
šios: 9 dieną už a.a. Alfonsą 
Paulionį, 16 d. už a a. Vincą 
Tumonį, 23 d. už Bernatavi
čių šeimos mirusius.

Sausio 30 d. iš S. Paulo at 
vyks L. K. Bendruomenės 
choras ir giedos per pamal
das. Po pamaldų ten pat. bu 
vusiame kurijos Balione an
trame aukšte, įvyks Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas 
Šituo Kudirkos paminėjimas

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Po 25 kr.; J. Gavėnas, Aid. 
Valavičiūtė, Magd. Buivydie 
nė, Teklė Perednė, Ant. Sėju 
nas, Ona Slivinskaitė, Aleks. 
Mikalauskas 50 kr. *už dvejus 
metus, Kostas Merkys, J. Ka 
marauskas, Ag. Pumputienė 
už 1971 metus ir Petras Šukys 
50 kr. už 1971 metus.*!

Už 1972 metus po 25; Juo 
zas Kamarauskas, Ignas La 
butienas, Pr. Čepas, Povilas 
Kamarauskas, Jurgis Juzėnas 
Apolinaras Jočys, Vincas Ba
nys, Jonas Makusevičius, Ve
ra Vaišnorienė ir Liudas Ra 
ickas. 30 kr. Mari ja Šiaulie
nė.

50 kr. Jonas Dimša; 40 kr., 
Jonas Paukštys, 120 kr. Jule 
Šimonytė (JAV). Garbės leidė 
jai po 100 kr,; Juozas Gave 
nas Ir Jonas Dimša.

SANTOS IR APYLINKĖJE UŽ 

ML UŽSIMOKĖJO;

Antanas ir Liuda Majai 100 
kr. Po 50 kr. St. Remenčius 
ir M. Mazurkevičienė, Tėklė 
Gričienė ir Jonas Vosylius 39 
kr. Po 25 kr. Bronė Pegaga 
Ona Dabravienė, Kastytis Si
pavičius, St. Šabonas Edv. 
Pažėra ir Edv. Pažėra sūnus 
Ona Slivickaitė.

Nauji skaitytojai; Albinas 
Sinkevičius ir Tadas Šable' 
vičius

Campinas: Petronėlė Vosy- 
lienė 25 kr.

Visiems ačiū, ačiū!
ML Administracija

APIPLĖŠĖ LIETUVES 
GUIANAZÉJE

Tik dabar sužinojome, kad 
Guianazes rajone užpuolė dvi 
vyresnio amžiaus seseris Če- 
markienes, atėmė joms laikro 
džius, brangesnius papuoša
lus, 1500 kr. pinigų ir dar jas 
apmušė. Užuojauta mieloms 
tautietėms I

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — MoleoMas de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 hora 

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
' Moocaj Fone 92-3991

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbali

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
JAUNIMAS rengia studijų sa 
vait-ę nuo sausio 6 iki 8 die
nos. Sausio 10—16 bus stovy 
kla. Kviečia dalyvauti Urug
vajaus ir Brazilijos lietuvių 
jaunimą.

i
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