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Nauji Metai bus laimingesni, jei į juos jžengsim nešdami kry 
žiu, kaip pop. Paulius VI.

VATIKANAS

UI DIJIMAS

«/ es esame pranašiškas liu
dytojas, jog žmonijos istorijoje 
niekad nenutilsią, ir net šian
dien ji tebesklinda j visas ketu 
rias apgyventos ir privilegijuo
tos žemės dalis, kuri yrą žmo 
nių žemė.

Gimė Išganytojas. Atėjo Kris
tus pasauliui ir pasaulin. Tai 
Jėzus Kristus. Nesibijokite! Ne 
jileiskit apsėdami baimės. 
Kaip tekanti saulė išblaško nak 
ties tamsq, taip ir ta iš dan
gaus slėpinių ateinanti nuosta- 
bi žinia išsklaido abejones, ap 
rami r a būkštavir .us, ištirpdo 
bain es jr apvalo ’ūščiq jtemp 
tq atmosferq, kurioje, atrodo, 
žmogus daugiau dejuoja, negu 
alsuoja, kamuojamas netikrumo 
savo trumpame natūralaus gy 
venimo laikotarpyje. Juk tiesos 
jr gyvenimo geidžiančiam žmo 
gui atrodo, kad tas dangus tu
ri būti jo paties kelio galas.

Galvojantieji žmonės, pasi
klausykite! Veikiantieji žmonės 
pasiklausykite. Pasiklausykite ir 
jūs neturtėliai vargšai, vergai 
ir kenciantieji! Pasiklausykite: 
Mūsų tarpan ir mums atėjo Iš 
ganytojas. Tikėkite: atėjo pa
saulio Gelbėtojas.

JUOZAS
GAVĖNAS

JAU KELINTĄ KARTĄ SAVO 

SUNKIAI UŽDIRBAMĄ PINIGĄ 

JUOZAS AUKOJA «MUSŲ LIE

TUVAI IŠLEISTI. UŽ GERĄ ŠIR

DĮ, UŽ LAIKRAŠČIO REIKALŲ 

SUPRATIMĄ P. GAVĖNUI DI

DELIS AČIŪ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!

M. L. ADMINISTRACIJA

Šimtai tūkstančių žmonių suplaukė Kalėdų dienq Šv. Pe 
tro bazilikos aikštėn Romoje gauti Sv. Tėvo teikiamq palai- 
minimq «Miestui ir Pasauliui». Ta proga Paulius Vl-asis pabė
rė žmonėms šių minčių:

«Visi čia susirinkę gauti Kalėdų palaiminimq pasiklausy 
kite mano žodžio. Pasiklausykit ir jūs visi, kurie nors ir toli, 
bet gali klausytis mano kalbos. Pasiklausykite ištikimo aido 
Jėzaus gimimo naujienos visi žemės gyventojai, Jums skel- 
biama nauja taika.

ATVERT ŠIRDIS!

«Taip, teatsiveria viso pasaulio žmonių širdys ir ausys 
išgirsti, priimti šimtmečio šimtmečius perduodamq iki šių 1971 
metų Kalėdų vienodai tebeskambančią gerq naujienq: «Nesi
bijokite, nes aš jums pranešu didelį džiaugsmq, skirtq kiek
vienai tautai, visai žmonijai: Šiandien jums gimė Išganytojas, 
kurs yra Kristus Viešpats».

«Tegul tas visada nepaprastas pranešimas niekada ne 
būna mūsų, mirtingųjų žmonių, pamirštamas. Jis nebuvo iš
rastas kokio nors mirtingojo žmogaus; jis ne kokios nors ideo 
logijos ar žemiškos įstaigos pagimdytas. Šitas dabar musų 
iš naujo skelbiamas pranešimas yra tie patys angelo žodžiai 
nakties metu pažadinę paprastučius Judėjos Betliejaus pie
menis ir pašaukę juos pirmuosius nueiti ir pasitikti atėjus! 
Mesiją.

NETOLERANCIJA

Jaučiame, tartum mūsų kai 
bq nutrauktų didelis triukšmas, 
kylqs visuose pasaulio kraštuo
se, visose dvasiose: kq reiškia 
Išganytojas - Gelbėtojas? Kas 
taip išdidžiai savinasi tokį di
delį titulą? Kaip gali būti, kad 
iš Betliejaus tvartelio ateitų vy 
ras ir jis būtų toks stebuklin
gas, kad įstengtų atskleisti mū
sų gyvenimo paslaptis, kurs ga 
lėtų išgydyti begalinę eilę mū
sų vargų, kurs įstengtų įgyven
dinti mūsų niekad nepasotina 
mas viltis? Kas jis yra? Svajo 
nė? Mitas? Ne, negali būti»..- 
Taip atsiliepia minios į Išgany
mo naujienq. iYpatingaj mūsų 
laikais minios maištauja, pro
testuoja ir šaukia: «Mums ne
reikia jokio išganymo! Nepa
žįstam tokio Išganytojo. Nei ne 
norim jį pripažinti!

Ar ne šitaip yra į nusiteikęs

mūsų dienų radikalusis pašau 
liškumas, mūsų išdidus ir nie
ko nepakenčiąs pats sovim 
pasitenkinimas? Nepakako vi. 
sos mūsų istorijos išlaikyti mo
dernią civilizacija; nei-žerrišką 
larališkumą, kurio Jėzus nie
kad negeidė; nė veiksmingo 
dvasinio svetingumo, nors ta 
storija yra pilna šventumo, ir, 
igrožio, ir žmoniškumo. Ir taip 
kaip anuomet jam gimstant jo 
motinai Marijai, taip ir šian
dien motinai Bažnyčiai, kuri 
gimdo mums Išganytoją, paša 
koma: «Jam čia nėra vietos. 
Dievas nustumiamas į pakraštį.

PAGALVOTINA

«Broliai, pagalvokite minulė 
lę visi: ar netinka šis momen
tas tarti žodį už mūsų Išgany- 
oją Jėzų Kristų? Ir mums atro
do kad jūs patys galit taj pa 
daryti. Jūs galit paversti liudy 
tojais už Jėzų ir tą galutinį 
žmogaus nepakankamumą pa
siekti jo vertas aukštumas, ir 
priminti krikščioniškąjį paveldė- 
mą, kuriuo visi mes galime kuk 
liai pasididžiuoti, už kurį esa
me atsakingi, kad galėtumėm 
sakyti, jog jis tebėra mūsų.

Broliai. Kristus atėjo. Šian
dien jis yra mūsų Išganytojas. 
Ryt jis bus teisėjas. Neatmes-

kim Jo. Neignoruokim Jo! Ne 
Ignoruokim Jo! Kaip inaujjeną 
išgirdę piemenys, verčiau tar
kime: «Eikim pasižiūrėti, kas 
ten atsitiko». Atverkim Kristui 
savo sąžinės duris, savo gyve
nimą. Jis atėjo ne atimti, o duo 
ti. Jis neatėjo užimti mūsų lais
vės butą, ar mūsų veiklą, ar 
mūsų žmoniškumą..Ne, Jis atei 
na apšviesti, praplėsti, pradžių 
ginti mūsų gyvenimo buveinę, 
kuri, gerai pažvelgus, pasirodo 
labai reikalinga to nuosta
baus, paslaptingo ^svečio Jė
zaus.

Taigi, atverkit jam duris. At
verkit jam širdis. Prisiartinkite, 
pasiklausykite Jo ’ žodžio. Ką 
Jis šiandien sako? Jis sako: 
«Laimingas, kas girdi šio pra' 
našavimo žodžius». Ar girdite? 
Jjs sako — LAIMINGI!

Šitą palaiminimą Jo vardu 
stęngiasi nunešti visiems Įįmūsų 
dabar duodamasis palaimini
mas.

Lietuvos nacionalinė-
M.Mažvydo biblioteka
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taisyti Lietuvių namus. LB iš
laiko lituanistinę mokyklą, re 
mia LB chorą, tautinių šokių 
grupę, reengia įvairius pa
rengimus.

JAUNIMAS

Rytinio JAV pakraščio skau 
tų stovykla buvo pavadinta 
Simo Kudirkos vardu.

SPORTAS

Australijos krepšinio pir
menybių komandai iš Vikto
rijos valstybės pakviestos A. 
Tamočiūnaitė ir R. Šidlaus
kaitė, kuri yra vicekapitonė.

Aldona Morkūnaitp, žymi 
lietuvaitė sportininkė Austra
lijoje, pakviesta j to krašto 
rinktinę ir gal 1973 metais 
dalyvaus pasaulinėse 'moterų 
krepšinio pirmenybėse Uru
gvajuje.

STUDENTAI

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
studentų sąjungos metinis su
važiavimas įvyko Toronte lap 
kričio 25 — 28. Suvažiavimo te 
ma: Studentai žiūri į save.

Lietuvių ir latvių studentų 
grupė surengė netoli Toron
to bendrą stovyklą.

VISUOMENĖ

Adelaidėje, Australijoje, ku 
nigų seminariją baigė kun. 
J. Vildžius; lietuvių parapija 
jam suruošė primicijas.

Geelonge, Australijoje, mo
kytojų kolegijos studentė Auš 
ra Žvirblytė buvo išrinkta 
grožio karalaitė.

Į Ontario, Kanados, parla
mentą kandiiatavo Laima 
Švėgždaitė, lietuvaitė veikė
ja ir poetė.

Arūnas Ališauskas, gwe. 
nąs Montrealyje, gavo Kana
dos generalinio gubernato
riaus medalį, baigdamas isto
rijos mokslus, kuriuos ėjo ga 
vęs pilną stipendiją ketve- 
riems metams. Laimėjo visą 
eilę stipendijų ruoštis dakta
ratui. Pasižymėjęs futbole ir 
krepšinyje, lankė septynerių 
metų lituanistinę mokyklą ir 
trijų metų aukštesniuosius li
tuanistikos kursus, priklausė 
skautams ir tautinių šokių 
grupei. Skambina pianinu ip 
vargoninkavo lietuvių para
pijoje.

KULTÚRX

Joana Sh’mkus vaidina fil 
me suaugusiems «The Marria 
ge of A Young Stockbroker.»

Rocheeterio, New Yorko 
valstybėje, Lietuvių Bendruo
menės apylinkė planuoja jsi-

MUSI LIETUVA

Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjunga išrinko dr. F. Kau
ną naujuoju valdybos pirmi
ninku savo aštuntajame šuva 
žiavime New Yorke. Dalyva
vo 80 gydytojų iš JAV, Kana
dos ir Europos.

Lietuvių architektų bendro
vė, Zubkus ir Žemaitis, Wa
shingtone statys 400 butų šei
moms, 400—600 būtų pensi
ninkams ir senelių namus su 
480 lovų. Statyba verta apie 
30 milijonų dolerių.

Sidnėjaus lietuvių pamaldo
se būna būgnų ir gitarų mu 
zikos, palydinčios lietuviškai 
skambančias giesmes, sukur 
tas Dariaus Gečiausko ir Al
gio Pluko.

Evangelikų liuteronų ben
drijos išeivių kunigų suvažia
vime dalyvavo keturių tautų 
atstovai, įskaitant 7 lietuvius 
kunigus ir darbuotojus. Sąs
krydis Įvykęi Vokietijoje.

Amerikiečių Draugiia svei
katai, kūno kultūrai ir re
kreacijai 1972 metų labiau
siai pasižymėjusiu žmogumi 
išrinko Vytautą Bielajų, tau
tinių šokių mokytoją ir žur-
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nalo «Viltis» redaktorių. Jis 
moko lietuvių ir daug kitų 
kraštų tautinių šokių.

Argentinoje, La Platos po
licijos komisaras yra lietuvis 
Albertas Mikeliūnas, gerai 
kalbąs lietuviškai.

Amerikoje spauda pranešė, 
kad visi prancūzų Užsienio 
Legijono nariai, kovoję Indo
kinijoje iki 1954 metų, buvo 
paleisti iš komunistų nelais 
vės. Tik gryni prancūzai su. 
grįžo, o kiti, kaip čekai, len

kai, vengrai, rumunai, latviai 
ir lietuviai buvo nusiųsti į 
kraštus, iŠ kurių buvo pabė
gę. Belaisviai buvo priversti 
daug metų dirbti Šiaurės Viet 
namo anglių kasyklose.

A. Mikalauskas Anglijoje 
priimtas į seniausių Britani
jos virėjų draugiją. Yra vy 
riausias virėjas viešbutyje, 
kuris gali pamaitinti 600 as 
menų iš karto didelėje puo 
toje.

Vietoj neseniai mirusio Lie 
tuvos konsulo J. Daužvardžio 
Čikagoje Lietuvos garbės kon 
šulu pripažinta J. Daužvar- 
dienė.

O vis dėlto parapijos 
reikalingos

DR. Z. DANILEVIČIUS

Nesykį gyvenime paprasčiausi dalykai yra 
sunkiausiai apsprendžiami. Dažnai mes j juos žiū 
rime, kaip Į visai natūralų būtinumą, kuris ne 
vertas daug dėmesio. Taip yra ir su parapijo
mis. Regis, ką gi gali apie jas kalbėti?

Tačiau neduok Dieve, jei menkutis parapi
jos veiklos aspektas! kur gal mes ’patys buvo
me apleidę, nuėjo ne ta linkme, kuri mums pa
tiktų, tada kyla daug kalbos, triukšmo, reikalin
gos ir nereikalingos veiklos.

LIETUVIŠKA PARAPIJA - VEIKLOS
PAGRINDAS

Bet kas gi liktų iš lietuvių visuomenės be 
lietuviškų parapijų? Juk parapijos yra tikrieji 
magnetiniai centrai, pritraukią lietuvius vienon 
bendron gyvenvietėn, duodą mokyklas, panapijo 
je telkiasi galybės lietuviškų organizacijų veik 
la, jose pasireiškia savitas autonominis lietuvių 
tvarkymasis.

Beveik niekas neginčytų, kad parapijos yra 
mūsų lietuviško susigrupavimo nugarkaulis, jos 
yra reikalingos, vertos palaikymo, vertos dalyva 
vimo ir darbo:

Prisiminkime, kad tautinės parapijos nėra 
nei surištos su jokia teritorija, nei automatiška; 
mums primetamos. Jos yra tik daugiau ar ma
žiau vietinės bažnytinės vyriausybės toleruoja
mos. Palaikymas, išlaikymas, apsigynimas nuo 
tautinio charakterio nustojimo priklauso nuo mū 
sų pačių. Mes esame visi pilnai atsakingi už sa
vo parapijas.

LEGALINIS ĮSIJUNGIMAS Į PARAPIJĄ

Brazilijoje gyvenimas parapijos ribose neį
jungia žmogaus į parapiją. Parapijos ribose daž
nai gyvena daug net ir nekatalikų, daug žmonių 
priklausančių kitoms tautinėms grupėms, daug 
žmonių, priklausančių kitoms artimoms bažny
čioms ir parapijoms. Tad parapijai priklausymas 
yra aktyvus, sąmoningas, apsisprendimu pagrįs
tas aktas. Į parapiją reikia Įsirašyti.

Prisirašymas į parapiją nėra tai vien para 
pijai aukos davimas. Pats prisirašymo faktas už 
viską. Tai yra pareiškimas savos valio0, kad no 
ri būti tautinės parapijos narys, kad nori Dievą 
sa oje bažnyčioje savais papročiais garbinti, kad 
nori būti vienos tautinės ir religinės bendruome
nės narys. Tuo pačiu žmogus, prisirašydamas pa 
rapijai, viešai pareiškia, kad ta parapija reika
linga ir ji turi egzistuoti.

Parapijon prisirašyti gali ir turi tie, kurie 
parapijos ribose gyvena, ir tie, kurie gyvena to 
11 už jos ribų. Prisirašymas yra savo lietuviško 
ir religinio credo pareiškimas.

Vien pastovėjimas sekmadienį svetimos baž 
nyčios pasieny, sujungtas su aštriausia kritika 
savosioms lietuviškoms parapijoms ir jų adminis
tratoriams nėra joks patriotizmo ar susipratimo 
įrodymas.

KRITIKUOTI TIK TADA, 
KAI AKTYVIAI DIRBI

Gali ką nors kritikuoti, jei pirma pats akty 
viai prisidėjai prie kritikuojamo daikto ar veiks 
mo egzistencijos ar funkcijos. Jei nesi jo sūdė 
tinė dalis, tai ir burnos neaušink. Negi kiti pri 
valo už tave dirbti, o tu tik pareikšti, ar tau pa 
tinka ar ne?

(Bus daugiau)
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MŪS LI BETŲVA

Šv. Petro Bazilikos s omoje kupulas

FAKTAI, ATSKLEIDĘ

BRUTALU OKUPANTU 
KOLONIALIZMĄ

Kaip muilo burbulą? sudužo Sovietų propaganda apie 
religijos ir sąžinės laisvę jos kontroliuojamuose kraštuo
se, kai buvo paskelbta apie nubaudimą kum J. Zdebskio 
ir kun. Prospero Bubnio už vaikų mokymą tikybos Bažny
čioje. Tai net nebuvo s.steminis mokymas, o tik apklausi
nėjimas vaikų, ruošiamų pirmai komunijai ir sutvirtinimo 
sakramentui, tarpais atitaisant vaikų netikslesnius atsaty 
mus ir paaiškinant, kaip iš tikrųjų yra.

Nubaudimas tų kunigų metams laiko į vadinamus pa 
taisos namus ir Į sunkiųjų darbų kalėjimą už vaikų mo
kymą bažnyčioje yra ženklas žiauresnės priespaudos, ne 
gu buvo caro laikais, brutalesnio persekiojimo, negu bu
vo nacių laiKais. Visose šalyse bažnyčia yra šventa vieta 
sąžinės laisvė ir tikėjimo aiškinimas — nevaržomas reika 
las Daugeliu atvejų net nusikaltėliai, bažnyčioje ieškoję 
prieglaudos, galėdavo rasti saugumą, o čia nekalti vaikai 
už klausymą religinio aiškinimo bažnyčioje yra terorizuo
jami, o kunigas už švenčiausių savo pareigų ėjimą bruta 
liai baudžiamas. Pagaliau visiškai nesiskaitoma su tėvų 
valia.

Vaikai į bažnyčią tikybos egzaminams ėjo ne be tė
vų žinios. Tėvai juos leido ir atvenė. Kokią teisę komisa
rai turi laužyti tėvų valią vaikų auklėjime? Persekiojimai 
už tokius dalykus yra didelio brutalumo dalykas.

Sovietų konstitucijos 124 straipsnis sako: «Užtikrinti 
piliečių sąžinės laisvę Sovietų Socialistinių Respublikų Są 
jungoje bažnyčia yra atskirta nuo valstybės... Tikėjimo 
laisvė... yra pripažinta visiems piliečiams». Ar persekioji
mas vaikų už bažnyčios lankymą derinasi su Sovietų kons 
titucijos garantuotomis religijos laisvėmis? Jeigu Sovietų 
pareigūnai net laužo savo konstituciją, pažeidžia pačias 
pagrindines žmogaus sąžinės laisvės teises, kaip gi gali
ma būtų tikėti, kad jie pagerbs kitus žmogaus laisvės

principus?

Sovietų Sąjunga yra narys 
Jungtinių Tautų, kur žmogaus 
teisių deklaracijomis ir paôiu 
dalyvavimu J. Tautose įsipa
reigota pagerbti žmogaus tei
ses. Ir šį įsipareigojimą So
vietų Sąjunga pačiu grubiau
siu policinės valstybės būdu 
laužo. Net Af-ikoje, net tarp 
laukinių misionieriai gali 
skelbti tikėjimo tiesas vai
kams ir suaugusiems. Tačiau

Vaidila — kanklininkas

Sovie’ų Sąjunga nepalieka nė 
tų teisių, kokas pagerbia net 
ir mažai laisvės sąmonėje pa 
žengę kraštai,

Sovietų Sąjunga taikos su
tartimi, o taip pat ir nepuo
limo paktu įsipareigojo nesi
kišti į , ie uvos vidaus reika
lus. Tą savo įsipareigojimą 
okupuodama sulaužė, bet mi
nėtos sutartys net pačios So
vietų Sąjungos nėra atšauk
tos, kaip pavyzdžiui neteisė
tai ir vienašališkai buvo at. 
šauktas Lietuvos konkorda
tas su Vatikanu Taigi net to
mis sutartimis teisiškai oku
pantai yra įpareigoti nelaužy
ti pagrindinių Lietuvos gyven 
tojų teisių, o tie vaikų perse
kiojimai ir kunigų kalinimai 
yra pažeidimas pačių pagrin
dinių žmogaus teisių, net ir 
laužymas pačos Sovietų kons 
titucijos.

Tai labai gerai juntama pa 
šaulyje ir dėl to minėtoji ži
nia apie nuteisimą kunių už 

tikybos mokymą bažnyčioje 
buvo taip plačiai perduota v* 
somis kalbomis per Ameri 
kos Balso stotis, ją plačiai 
kartoja laisvojo pasaulio spau 
da, radijas ir televizija, triuš
kindama Sovietų melagingą 
propagandą apie religijes lais 
vę, apie laisvę okupuotuose 
kraštuose.

Ne, šie įvykiai tik parodo, 
kad Sovietų Sąjunga yra žiau 
riausia kolonializmo atmaina, 
kuri netik tautoms atima po
litinę nepriklausomybę, ne tik 
sunaikina jų ekonominę Jais 
vę, primesdama valstybinio 
ūkio monopolį, bet ir kalėji- 
mišku kietumu suvaržo min
ties laisvę, atima į vaikus tė
vų teises, kurios yra pagrin 
dinis žmogaus teisių nuosta 
tas, kurį gerbia visas kultū-

1971 m. gruodžio 31 d,

ringasis pasaulis. Šitokie So 
vietų Sąjungos veiksmai kaip 
juodžiausia dėmė Sovietų Są
jungos režimui bus atžymėta 
žmonijos kultūros istorijoje.

Kas žiauriausia, kad net 
suėjusius lietuvius protestuo
ti prieš tą kruviną neteisybę 
okupantų policija Kaune su
mušė, terorizavo iki Apalpi
mo. Komunistai, nepagerbda
mi moters, vienai net sulau
žė šonkaulius, ojvisą eilę mo 
terų tempė už kojų gatvėje j 
automobilius išvežti j arešto 
namus, sudarydami vėl nau
jas bylas.

Apie visa tai kiekvienas 
lietuvis turi plačiai aiškinti 
mūsų jaunimui, kad jis su
prastų, koks žvėriškai ibruta- 
lus yra komunizmas. Reikia 
plačiai pasakoti privačiuose 
pasikalbėjimuose. Reikia ke| 
ti jaunimo ir kituose susirin
kimuose. Reikia priminti ir 
sąjūdžiams, keliantiems bal
są už «moterų išlaisvinimą» 
įvairiems civilinių teisių sąjū 
džiams klausiant, kada jie pa 
kels balsą už šitokį piliečių 
teisių laužymą Sovietų Sąjun 
goję.

J. Pr.

CLEVEL^NDAS

Clevelandolburmistru išrink 
tas Ralph Perk, Amerikos Tau 
tybių sąjūdžio pirmininkas, 
sūnus čekų emigranto. Jo rin 
kiminėje komandoje dirbo du 
lietuviai.

Gaisras neseniai sunaikino 
Clevelando lietuvių salę, ku 
rioje per 70 metų vyko be
veik visi lietuvių parengimai. 
Ugnis prasidėjo sandėlyje, 
bet gaisrininkai sulaikė, kad 
nepadegtų ir šalia stovinčio 
Dirvos pastato.

Dr. Vytautas Urba, vieno 
universiteto sveikatos centro 
direktorius, išrinktas apskri
ties gydytojų sąjungos preži 
dentu,

BOSTONAS

Bostone einančio «Kelei
vio» žurnalistui Stasiui Mi- 
chelsonui suėjo 90 metų. Jis 
nuolat rašo «Miko ir tėVo» 
straipsnelius, humoristiniu bū 
du vaizduojančius lletuviš 
kus klausimus.

Boštone mirė kun. Myko
las Vembre, kilęs iš Šimulių 
apskrities, po karo nuvykęs 
JAV ir ilgiausiaišdirbęs Brock t
tono lietuvių parapijoje.
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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. JBendruomenės Tarybos 
rinkimų reikalai.

3. Revizijos komisijos kvie 
tlmas.

4. 16 Vasario minėjimo rei
kalai.

5. Einamieji reikalai.
Visi Tarybos nariai prašo

mi būtinai dalyvauti šitame 
posėdyje svarbiems reika> 
lama aptarti.

Juozas Čiuvinskas
Br. L. B. Tarybos pirmininkas

lė Dorelytė, Inės Kamanduly- 
tė, Estela Šilingauskaitė, Ste
fa Štendelytė, Povilas Mocke
vičius ir Aldo Basanto Meš- 
kerevičius. Džiaugiamės turė 
darni juos mūsų tarpe.

Tą patį pirmadienio vakarą 
S v. Kazimiero salėje įvyko 
pirmas pasimatymas, susipa
žinimas ir pasitarimas su p. 
mokytoja Breichmaniene. Su 
ėjo jaunimo apie 40. Atvyko 
ir Jonas Bagdžius, kun. Šilei 
ka ir keletas Kitų vyresniųjų 
asmenų.

Susitarta, kad šokių pamo
kos bus kas vakarą Šv. Kaži 
miero salėje 19—23 vai. Per 
Naujus Metus bus parodyti 
Gyvataro šokių filmai, taut, 
rūbų pavyzdžiai ir tt.

Sveikiname malonią vieš
nią p. Breichmanienę ir linki
me jai bei mūsų jaunimui ge 
ros kloties!

PRASIDĖJO KURSAI

Pirmadienį, gruodžio 27 at
skrido iš Kanados Gyvataro 
tautinių šokių ansamblio va
dovė ir mokytoja p. Genovai
tė BREICHMANIENÊ. Ji čia 
iki sausio 9 dienos praves 
kursus paruošti ko daugiau 
taut, šokių mokytojų.

Į kursus atvyko ir 6 jaunuo 
liai-ės iš Urugvajaus: Marce-

KALÉDOS S. PAULYJE

Zelincje Bernelių mišios 
buvo vidurnaktį. JKoncelebra- 
vo klebonas M. Gaidys, kun. 
Pr. Gavėnas ir Šileika. Gra
žiai papuošti altoriai ir pra
kaitas. Daug žmonių.

Kadangi ta bažnyčia aptar 
nauja ir nelietuvius, bet ir ki 
tataučius parapijiečius, Mi
šios giedotos lotyniškai. Kalė

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 Zelioos klebonijoje, 

pas p, Kazimierą Triubą nuo 8 vai. vakaro Jaunimo na 
muose ir pas Petrą Šimonį, Rua Barão do Pirai, 67.

Parapijos Taryba (ek)

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

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa d ė 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 hora

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1S76 
Moocaį Fone 92-3991

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Sveikiname su Naujais 
Metais

Visus savo Brolijos narius, draugus bei rėmėjus, 
visus dalyvaujančius mūsų parengimuose ir šventė
se. Linkime gausios Dievo palaimos, sveikatos ir mu
sų tautai bei Bažnyčiai gerovę nešančios veiklos.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba 
Jonas Bagdžius, pirmininkas

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,40

A. A. STASYS KUBILIŪNASEINA 1 DAKTARUS
♦

Onos Dambravienės vaikaitis Adalbertas Panko 
mokosi medicinos ir laimingai perejo į antrą kursą.

Pp. Anelės ir Jono Šepetauskų sūnus Ed taip ge 
rai mokinosi praėjusiais metais, kad laimėjo tris sti
pendijas medicinai studijuoti. Dar nežinia į kurį fa
kultetą pateki.

e
danės giesmės lietuviška ir 
portugališkai, arba net lietu 
viškos melodijos bei žodžiai 
— vienas posmas lietuviškai, 
kitas portugališkai.

Prieš mišiasjišklausyta daug 
išpažinčių ir daugelis dalyvių 
priėmė Švenčiausią.

SV, KAZIMIERASĮ
Vidurnakčio mišias aukojo 

klebonas T. Jonas Bružikas, 
T. Kidykas vargonavo. Kalė
dines giesmes giedojo visi 
dalyviai. Koplyčia buvo arti
pilnė.

Nauja šiemet čia buvo tai, 
kad pradžioje mišių giesmę 
«Tyliąją naktį- ir gale mišių 
«sveikas Jėzau gimusis paly 
dėjo dvejos kanklės. Kanklia 
vo Sofija Žūtautaitė ir T. J. 
Kidykas. Jei būt spėta pasi
gaminti daugiau kanklių, būt 
ir daugiau mergaičių išmokę 
kankliuoti. Tikimasi, jog per 
busimąjį koncertą jau dau 
giau kanklių pasirodys.

Tėvai Jonas Bružikas ir An 
tanas Saulaitis išvyko atlikti 
savo metines rekolekcijas. 
Grįš apie 3 ar 4 sausio.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Per A. Gogelį iš Mogi das 
Cruzes gauta 50 kr., Vladas 
Jurgutis 30 kr., Sofija Dauk
šienė už dvejus metus 50 kr., 
Jonas Jakutis už propagandą 
ir laikraštį 125 krr. Ačiū!

Adm.

MIŠIOS UŽ LIETUVĄ

Naujų Metų 1 dieną Šv. 
Kazimiero parapijoje prasi 
dės eilė mišių už Lietuvos 
laisvę. Jos bus laikomos kas 
dien iki kovo 15 dienos.

Daugiau apie tai kitame 
numeryje.

S. Paulo, ypač Anastazijos 
ir Lapos lietuviams gerai 
pažįstamas ilgametis anos lie 
tuvių mokyklos mokytojas Sta 
sys Kubiliūnas. Kūčių rytą 
pajuto stiprius širdies skaus 
mus. Jiems nesibaigiant; nu 
vežtas Matarazzo ligoninėn. 
Nors pirmieji vaistai atrodė 
krizę nugalėję, bet ji atsinau 
jino, ir jie pasimirė Kūčių 
vidurdienį, su 50 metų, atro 
dė visai sveikas.JKalėdų die 
ną 11 vai. į Lapos kapines 
nulydėjo T. Jonas Bružikas 
ir daug draugų bei pažįs 
tarnų.

Liko liūdinti žmona Euge 
nija, duktė Gražina ir sū
nus Ramūnas. Netikėta mir
tis sujaudino daugelį širdžių 
ir privertė pagalvoti, gal ir 
mūsų eilė nebetoli

A. a. Stasio mirtis paliko 
didelę spragą. Anastacio lie- ----
tuviai neteko stipraus patrio
to, Šv. Kazimiero parapija uo 
lauš rėmėjo. Kas dabar vado 
vaus lietuviškoms giesmėms 
ir pamaldoms? Jo vietą pri
valėtų užimti artimieji jo 
draugai ir bičiuliai.

Žmonai ir tvaikams giliau 
šia užuojauta. Žmonai Euge
nijai ypač skaudu, nes tais 
pačiais metais neteko savo 
motinos, o dabar ir vyro.

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

d&o de Janeiro

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.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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 yal.

MM

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 
Simo, Kudirkos paminėjimas

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