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Kristaus jaunystės dienos
šis rašinys yra ištrauka iš prancū
zų istoriku Roberto studijos, paskelb
tos 1971 metais išleistame sudėtinia
me Veikale “Jėsūs”. Jame autorius
atskleidžia Kristaus jaunystės faktus,
remdamasis naujausiais tyrinėjimo
duomenimis.

LINKIME DŽIAUGTO
KUN. JONAS GIEDRYS.S.J

.

Nazaretas Palestinoje buvo
mažareikšmis ir savo gyventojų
skaičiumi (keletas šimtų žydų),
ir jų kokybe. Tai gana nuošali
vietovė. Iki IV š. ten nebuvo
jaučiama graiku ir lotynų įtaka,
nors visas kraštas buvo tvirtai
okupuotas. Nazareto gyventojai.
— paprasti kaimiečiai, amatinin
kai, kuriuos galima būtų pava
dinti žydu patriotizmo tvirtove.
Ši tvirtovė buvo primityvi, o jos
gyventojų patriotizmas 'siauras.
Bent taip manė miestų gyvento
jai, kalbą graikiškai ir lotyniš
kai
Nazaretiečiai savo ara
ma jų kalbos vartosena (ano me
to liaudis kalba) bei akcentu at
rodė primityvūs, išsiskirią iš ki
tu. Dėlto Natanaelis šv. Jono
evan^elimį pašaipiai ir sakė:
‘Kas pero Pali ateiti iš Nazare
to9 O Montesquieu savo laiku
klausė: “Kaip galima tapti per
su9 Kitam sakant. Nazareto gy
ventojai buvo laikomi kaimie
čiais. t. y. žemės žmonėmis. O
“žemė’? žmoguje” atsisnindi že
mė” Plėstinos m žemė, kurios
paveldėtojus gerai žinome, nėra

vien molis ir purvas. Ji yra ir
Dievo liudytoja bei šventų daly
kų nešėja. Tuo būdu minėtoji
pašaipa tampa nazaretiečių gar
be ir jų pašaukimo reiškėją.
KRISTAUS PÈDSAKASNazarete yra vienintelis tikras
pėdsakas, išlikęs iš Jėzaus laikų
ir gyvai primenąs žydų religin
gumą. Ten, netoli katedros, už
darame plote, yra žemėn įsme
gusi dviejų tūkstančių metų se
numo miestelio sinagoga. Ji yra
maža, talpinanti daugiausia ko
kią šimtinę tikinčiųjų, paprasta,
be didelių papuošimų, kaip ir
dera kaimiečių gyvenvietei. Be
to, sinagoga nėra šventovė, o tik
tai susirinkimo vieta, lyg ir pa
rapijos salė, kur susirinkus bent
dešimčiai asmenų jau galima lai
kyti pamaldas. Nebuvo specia
lių kunigų prie tos sinagogos.
Rabinas-, jei kartais atsirasdavo,
nebūdavo kunigas. Kitaip sa
kant, rabinas nieku nesiskyrė
nuo kitu Izraelio sūnų. t. y. nuo
kunigiškos tautos narių, kurie
nuo Sinajaus laikų visi yra ku
nigai. Šių pasaulietišku kunigų
tarpe rabinas buvo tas, kuris
dauriau studijavoi lis geriau ži
nojo Šv. Raštą bei tradicija, ne
gu kiti. Galimas dalykas, jis są
moningiau, ištikimiau mvlėio
Dievą, geriau vykdė Toros įsaky
mus, ypač pagrindinį meilės

Ô
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aisvoje gimtojo krašto zonoje
įstatymą, išreikštą Levitų knygo
je: “Mylėsi savo artimą, kaip
patsai save”. Visa tai teikė rabi
nui didesnį autoritetą, darė jį
miestelio bendruomenės tėvuabatu, tačiau nedavė specialios
privilegijos ar didesnės kompe
tencijos atlikti religines apeigas.
Kiekvienas žydas, gavęs savo kū
ne sandoros ženklą ir sulaukęs
religinio subrendimo tryliktai
siais metais, taip dabar vadina
mo Bar-Mitzwa, — galėjo atlikti
religines apeigas. Nazarete, kaip
ir daugelyje dabarties sinagogų,
oratorijų, studijų namų, kur su
sirinkdavo žydai, pamaldas ar jų
dalį laikydavo pakaitomis patys
tikintieji.
Minėtoje kriptoje, kurios
skliautai šiandieną tyli, prieš du
tūkstančius metų skambėjo žy
dų maldos, dažnai minimos
evangelijų. Dabar ji yra vienin
telė vieta, primenanti kaimiečių
bendruoiųeųę, kurioje augo Jė
zus.
ROMOS ATSTOVAS
Palestina Kristaus laikais bu
vo Romos imperijos satelitu. Jos
karaliumi buvo Erodas. Gimęs
žydų žemėje, bet savo krauju —
X

nežydas. Jo motina Kypros bu Asmonėją Manama, kurią nepapras
vo arabė, o tėvas, vardu Antipa- tai mylėjo. Vos tai padaręs, Erodas,
ter, idumietis. Nei vienas, nei beveik pamišęs iš. skausmo, įsakė sa
kitas nebuvo kilę iš karalių gi vo rūmų tarnam garsiai šaukti mimminės. Dėlto Juozapas Flavius siąją, lyg ji dar gyva būtų.
Po kelią mėnesių Erodas Įsakė nu
rašė anie jų sūnų: “Privatus pi
lietis, idumietis, t. y. pusiau žy žudyti savo uošvę Aleksandrą, miru
sios savo žmonos Mariamos moti
das”.
Karalystė Erodui teko ne pa ną ... Iš save numylėtos Mariamos
veldėjimo keliu ir ne savo tėvy jis turėjo keletą vaikų, kuriuos mylė-'
nės žmonių valia. Jis jieškojo jo kaip jų motinos, suvenyrus. Juos
išsiuntė mokytis—du iš jų, Aleksand
jos Romoje ir ten ją gavo.
Tas negailestingas, iškrypęs rą ir Aristobulą, Romon, kur jie rado
žmogus valdė Palestiną Jėzaus malonią globą Augusto rūmuose.
gimimo metu. Jo karališkasis Kai kartą jie grižo Jeruzalėn, Erodas
dvaras, nors vadinamas žydišku, ir juos Įsakė nužudyti, nors Augustas
buvo tikras pagoniu dvaras, kur Romoje labai stengėsi juos išgelbėti.
leidžiami visokie iškrypimai: vi
Toks buvo Palestinos valdyto
sokiu formų pornografija — jas. monarchas ir Romos “drau
svetimoterystė , giminių paleis» gas bei sąjungininkas” — nenor
tu vystė, sodomija. Vyravo baisi malus. sadistas seksualiniame ir
prabanga, kuri buvo didelis privačiame .gyvenime.
Antraisiais metais po Jėzaus
kontrastas kaimo . žmonėms.
Žiaurumai, kurie nieko nepaisė. gimimo (grįžimo -momentu į Na
Štai kaip mons. Riccioti aprašo zaretą) Erodas Didysis, pilnas
garbės ir turtų, mirė, sulaukęs
baisiuosius faktus.
Dvidešimt- devintaisiais metais prieš 70 metų ir per savo žvalgybą pa
tyręs apie, karalių-išminčių atėji
Jėzaus Kristaus gimimą jis padarė'
mą kaipįpavojinga dalyką, ver
tragiškiausią nusikaltimą, kuris dau
geliu atžvilgiu primeną Otelą. Tais čiantį imtis bausmės priemonių.
meteis Erodas, išgirdęs dvare, sklei
džiamus šmeižtus, nužudė savo žmoną

Nukelta į 3 psl..
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Kalėdų - Kristaus gimimo ir šventosios
šeimos — šventėje mūsų mintys nejučiomis
nukrypsta ir į lietuviškąją šeimą.
“Lietuviškoji šeima miniatiūrinė Lietu
va’'. rašo dr. kun. J. Gutauskas lietuviškojo
ugdymo žurnale “Švietimo gairėse”. Ir toliau
jis teigia,
“Tai tikroji mūsų tautos, mūsų
gimtojo krašto dalelė išeivijoje. Kokia lietu
viškoji šeima, tautos kūno ląstelė, tokia ir
tautinė bendruomenė.
Lietuviškoji šeima — lietuvybės ateities lė
mėja. Ji lietuvybės ugdytoja, jos stiprintoja
arba jos pakasynų rengėja. Vienose lietuvių
šeimose lietuviškumo žiburėlis skaisčiai de
ga, kitose vos smilksta, trečiose visai užgesta.
Vienur perduolama tautinė tapatybė, kitur ji
prarandama visam laikui.

———
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Nevertiname lygiai gyvenimo ir mirties,
pareigos atlikimo ir jos apleidimo, tautinės
bendruomenės ir betautės masės. Tautinėje
bendruomenėje žmogus yra savas tarp savų
jų. Atsidūręs betautėje masėje, pats, virsta
masės žmogumi, vienišu medžiu be savo miš
ko. Jis pusiau benamis nes tikrai savu namų
neturi. Jis yra pusiau našlaitis, nes neteko
motinos tėvynės...
y
Kaip šeima turi griežtą pareigą teikti vai
kui fizinę globą, dorini ir religini auklėjimą
lygiai taip ji įpareigota rūpintis ir tautini!
vaiko auklėjimu. To reikalauja prigimtin
teisė, pozityvusis dieviškas įstatymas ir pats
vaiko labas.
Galas 11 pslr

ir kelionė Jeruzalėn
Savo testamentu Erodas pada
lino valdytą karalyste trim sū
num. kuriuos turėio iš kitu žmo
nų. Jis norėio, kad pirmasis sū
nus, Archelaius, tautu Judėjos.
Samariios ir Tdumėios karaliumi
bei valdvtu iš Jeruzalės. Antra
jam — Erodui Antinui jis numa
tė Gailėta ir didžiąja Perėjos
dali. Trečiajam —^Pilypui pa
skyrė pietinę Perėją. Imperato
rius Augustas sutiko su tokiu že
mių paskirstymu, bet atsisakė
pripažinti jiem karalių titulus.
Erodas Antipas ir Pilypas buvo
pavadinti tetrarkais, o Archelajus — etnarku. Pastarasis ėjo
“tautos šefo” pareigas devyne
rius metus. Jį apskundė Romai
žydai su samarijiečiais, ir buvo
pašalintas. Jo valstybė buvo pa
tikėta prokuratoriui, kuris ne
trukus turėjo tapti Poncijum Pi
lotu. Pastarasis buvo augštas Ro
mėnų pareigūnas, turįs galią
tvarkyti administracinius ir po
litinius reikalus: Teisminės by
los buvo sprendžiamos pačių žy
dų, žinoma, su sąlyga, kad nesi
priešins romėnų valdžiai.
JERUZALĖS KUNIGAI
Jeruzalės šventovė buvo ap
tarnaujama kunigų klasės bei
kastos, kuri susidarė iš vyriau
sio kunigo Aarono palikuonių.
Jos priešakyje buvo vyriausias
kunigas, asistuojamas daugybės
levitų. Vyriausieji kunigai nega
lėjo būti paskirti be sutikimo ro
mėnų, kurie taipgi turėjo galią
jį nušalinti. Per 65 metus buvo
15 vyriausių kunigų, kurių tarpe
— Annas ir garsusis Kaifas.
Šalia vyriausiojo kunigo, kaip
pirmininko, buvo 23 narių tary
ba, susidedanti iš kunigų ir pa-

' sauliečių, kuri sudarė Jeruzalės
sanhedriną. Tai buvo lyg ir tiky
binis tribunolas, sprendžiąs vi
sus reikalus, daugiau ar mažiau
susijusius su religiniu tautos
gyvenimu. Jis, nors turėjo galią
skirti mirties bausmę, tačiau ji
Įsigaliodavo tik ja patvirtinus
romėnų prokuratoriui. Toks bu
vo pvz. Jėzaus atvejis—Jo baus
me Poncijui Pilotui pasiūlė sanhedrinas, sudarytas iš romėnų
šalininku (dabar sakytume —
kolaborantu).
Taigi, Jėzus praleido savo vaikvste ir jaunyste .satelitiniame
krašte, valdomame jį užkariavu
sios tautos. Jos religija buvo
priešinga monoteizmui, t. y.
Šv. Rašto tiesoms, kurias Jėzus
’ turėjo sutelkti ir skleisti savo
viešojo gyvenimo metais.
LAISVOJOJ ZONOJ
Anuo metu užkariautoje bei
okupuotoje Palestinoje buvo
miestu ir sričių, kurias mažai telietė romėnų valdžia ir kurios
buvo, taip sakant, “laisvoje zo
noje”. Nazaretas kaip tik ir bu
vo viena tokių privilegijuotų vie
tovių: romėnai joje įsikūrė tik
tai IV šimtmetyje. Iki tol žydų
kultūra, kuri yra ir biblinė kul
tūra, išliko nepaliesta nei reli
giniu, nei politiniu, nei sociali
niu požiūriu. Šiose srityse pa
pročių grynumas ir biblinis tikė
jimas tvirtai laikėsi tame izoliuo
tame miestelyje bei priešinosi
pagoniškom įtakom, kurios reiš
kėsi ypač krašto sostinėje Jeru
zalėje.
’ -Religinis Nazareto gyvenimas,
kuriame dalyvavo Jėzus savo
vaikystėje bei jaunystėje tel
kėsi apie sinagoga. Pagrindinis

dalykas buvo laiminimas, kuriuo
tikintieji dėkojo Dievui kiekvie
na gyvenimo minutę savo žo
džiais ir veiksmais.
Ribotos galios žmogus savo
malda gali, jei taip galima saky
ti. padidinti religini visatos po
tencialą, ją pašventinti, žinoma,
nebūdamas tikras, kad jis iš to
pašventinimo turės ^ąu tiesiogi
nės naudos. Tačiau jis žino, kad
bendruomenė, kuriai priklauso,
laikotarpis, kuriame gyvena, bus
šventesni bei grynesnį, ši mintis
yra giliai įsišaknijusi žydų tradi
cijoj. Pagal ją, kiekvienas žmo
gus yra atsakingas už savo veiks
mus ir kartu naudojasi jų pada
riniais, tačiau jam rūpi ne tiek
savasis asmuo, kiek visata, ku
rios raidą jis gali pakeisti bei
pagerinti. Dėlto žydų malda sie
kia sustiprinti Dievo įtaką pa
saulyje, o ne Jį palenkti žmo
gaus poreikiam, kaip kad nau
jųjų laikų maldos. Ji neprašo
stebuklingos pagalbos, aplen
kiančios gamtos dėsnius — jai
užtenka nuolatinio visatos ste
buklo.

LAIMINIMAI
Suprantama tad, kodėl tokio
je atmosferoje, dvelkiančioje re
ligingumu, laiminimas Jėzui,
kaip ir kiekvienam to laikotar
pio žydui, buvo tas raktas, kuris
nustato jo santyki su visata. Su
prantama, kodėl kiekvienam
įvykiui, net ir kasdieninio gyve
nimo bei gamtos reiškiniam, at
liepia atitinkamas laiminimas —
malda; suprantama, kodėl laimi
nimu rinkinvs sudaro atrama,
įgalinančią žvdą ir visa Izraeli
dalyvauti visatos gyvenime bei
Galas 4 psl.
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Kristaus jaunystės dienos..
istorijos vyksme. Esminis daly
kas tad yra malda bei laimini
mas ...
Kiekvieną kasdieninio gyveni
mo’ žingsnį, momentą, mostą ly
di laiminimas; Jėzaus kūdikystės
dienos buvo nužymėtos laimini
mais. Štai keletas pavyzdžių.
Atsibudęs, Jėzus kalba laimi
nimus Dievui, reikšdamas dėkin
gumą už pakirdusias mintis ir
sąmoningus veiksmus. Atmerk
damas akis, sako: “Palaimintas
būki, amžinasis mūsų Dieve, vi
satos valdove, kuris atveri aklų
jų akis”. Atsisėsdamas lovoje:
“Palaimintas būki, amžinasis
mūsų Dieve, visatos valdove, ku
ris išlaisvini surištuosius”. At
sistodamas: “Palaimintas būki,
amžinasis mūsų Dieve, visatos
valdove, kuris atities! sulinku
sius”. -Stovėdamas ant žemės:
“Palaimintas būki, amžinasis
mūsų Dieve, visatos valdove, ku
ris ištiesei žemę virš vandenų”.
i Žengdamas pirmuosius žingsÍ nius: “Palaimintas būki, amžina' sis mūsų Dieve, visatos valdove,
kuris sutvirtinai žmogaus žings
nius”. Apsirengdamas: “Palai. mintas būki,, amžinasis mūsų ‘
Dieve, visatos valdove, kuris ap
juosė! Izraelį galybe”. Apsisiausdamas galvą: “Palaimintas būki,
amžinasis mūsų Dieve, visatos
valdove, kuris apvainikavai Iz
raelį garbe”.
Jei kiekviena diena yra lydi
ma religinių formulių, juo
labiau subata, specialiai skirta
maldai ir susimąstymui. Profaninis gyvenimas sustoja 24 va
landom—nuo penktadienio sau
lėlydžio iki šeštadienio vakaro...

MIESTELIO SINAGOGA
Taigi, religinis žydų gyveni
mas Nazarete, toj “laisvoj zo
noj”, telkėsi daugiausia šeimoje
ir kasdieniniame gyvenime. Taip
pat jis reiškėsi ir miestelio sina
gogoj bendrai maldai skirtomis
dienomis.
Sinagoga yra specifinė .žydų
institucija, nepripažįstanti jokio
klerikalizmo, ritualizmo, netu
rinti dvasininkų. Taigi vieta, kur
tikintieji susirenka melstis ir
mokytis. Kaip minė.ta, kiekvie
nas čia gali vadovauti apeigom
RENKA 10.000
Čikagos lietuviai iki vasario mėnesio su
rinks 10.000 dolerių užmokėti GRANDIES
tautiniu šokiu ansambliui kelionę i. PAL
Kongresą. GRANDIS išbus 6 dienas P.Ame
rikoje.

PAL

visos bendruomenės vardu. Si
nagogos apeigos yra savaimin
gas kultas, kurį atlieka žmonės,
susieti draugystės bei kaimynys
tės. Jėzus, kuris, kaip liudija
evangelijos, dažnai smerkdavo
ano meto žydų ritualizmą, kar
tais papeikdavo Jeruzalės šven
tovės kunigus, bet niekad nelies
davo sinagogos, nes per ją įau
go žydų gyvenimaa ...
Sinagoga arba sinagogos yra
labai skirtingos nuo Jeruzalės
šventovės, kaip ir pats miestas
labai skirtingas nuo Nazareto
miestelio.
DVYLIKAMEČIO KELIONĖ
Jėzaus kelionė į Jeruzalės
šventovę, apie kurią pasakoja
šv. Luko Evangelija, yra išskir
tinės reikšmės jo brendimo me
tais. Tiesą pasakius, tai vieninte
lis epizodas, minimas evangelijose\trįsdešimties metų laikotar
pyje v-* nuo Jėzaus gimimo iki
šv. Jo\io krikšto, t. y. misijinio
darbo pradžios. Dėlto jo reikš
mė yra\ypatinga — raliginė ir
politinė. \
Religinių požiūriu ši dvylika
mečio Jėzaus kelionė, kartu su
šv. Šeima į\ Jeruzalės šventovę,
buvo žydų paprotys, dviejų tūks
tančių mėtų senumo, išlikęs net
iki mūsųt laiku,u
Jaunas žydaitis, sulaukęs 13
metų, tampa subrendusiu religi
ne prasme. Susipažinęs su Įsta
tymu bei apeigom, jis laikomas
tinkamu iškilmingam aktui, ku
ris dabar vadinamas Bar-Mitzva.
Pastarasis reiškia religinį su
brendimą, kuris atitinka krikš
čionių pirmąją Komuniją. Prieš
apeigas jaunuolis turi išlaikyti
egzaminus pas rabinus, dakta
rus, kurie ištiria, ar jis pakanka
mai pasiruošęs dalyvauti Sina
jaus sandoroje.
Jeigu dvylikos metų Jėzus yra
vedamas r Jeruzalės šventovę,
kur kalbasi su mokytojais bei
diskutuoja, parodydamas, pasak
šv. Luko, nepaprastą išmintį, —
tai reiškia, kaip ir visi to meto
žydų vaikai, jis buvo egzaminuo
jamas. Žydų istorikas Juozapas
Flavius, beveik Jėzaus bendralaikis, pasakoja savo atsimini
muose taip pat atlikęs tą patį
formalums.
Kelionė Jeruzalėn visų pirma

KONGRESĄ APRAŠYS

reiškia atlikimą žydų apeigoj
kuriai Jėzus ruošėsi Nazareto si
nagogoje. šioje srityje nėra
spragos tarp “laisvosios zonos”
ir okupuotos sostinės.
JĖGOS AKIVAIZDOJE
Be to, ties Jeruzalės šventove
jaunutis Jėzus pajus savo nuste
bimą ii* nepasitenkinimą, kai
patirs, kad šventoji vieta yra ro
mėnų rankose. Jų įgulą nepasi
tenkina krašto kontrole iš; Anto
nijos bokšto. Ginkluotų kareivių
eilė laiko apsupusi išorinę šven
tovės užtvarą ir tikrina atvykstančius.
Romėnų prokuratorius, kuris
paprastai gyvena Cezarėjoj, prie
Viduržemio jūros, atvyksta Je
ruzalėn trijų didžiųjų švenčių,
ypač Velykų, proga." žinoma, jis
tai daro ne iš pamaldumo.TirŠtai
apgyventame mieste, kur susi
renka masė žmonių, linkusių de
monstruoti prieš svetimųjų jun
gą, reikia tiesioginio imperato
riaus atstovo palaikyti tvarkai.
Tomis dienomis romėnai budė
davo visai arti šventovės. Tai
buvo perspėjimas ne tiktai tikin
tiesiems laikytis ramiai, bet ir
augštiesiems šventovės dvasi
ninkams, nes romėnų prokurato
rius turėjo teisę skirti bei atleis
ti dvasininkus, neišskiriant nė
vyriausiojo kūnigo. Tie romėnų
kareiviai, kurie stebi tikinčiųjų
žydų įkarštį, tyliai stovėdami su
savo ginklais, yra nemažiau bud
rūs. Ar kartais jie nepalydi pa
šaipiais žodžiais žydų maldinin
kų, Velykų proga einančių šven
to vėn? Argi Jėzus bei jo arti
mieji nematė tokių scenų, negir
dėjo apie tai kalbant? Ar Jėzus
atėjęs nuo Alyvų kalno pusės,
kur matyti Antonijos bokštas,—
nepajuto pirmojo sitsidūrimo
tarp Izraelio ir pagoniškojo pa
saulio, kuris jį dominuoja ir nie
kina?
Kai Jėzus sužinojo, kad Kaifas
yra romėnų žmogus, kaip ir dau
guma sanhedrino narių, — gal
būt jau nujautė dvasinę kovą,
kurios atomazga jau pradeda
ryškėti jau dabar kaip okupaci
jos drama, bent iš dalies.
Tokios tad surizgusios proble
mos — politinės ir religinės pa
sitiko jaunutį Jėzų, palyginanti
Nazaretą su Jeruzale.

JŪS TIKRIAUSIAI NORITE;
KAD „MUSU LIETUVA“ NESU
Čikagoje leidžiamam dienraščiui DRAU
STOTU ĖJUS 1973 METAIS.
GUI jo atvykstąs korespondentas Zigmas
Umbražiūnas, kurs nuo sausio vidurio ke-."< ■i TODĖL TUOJAU ATNAUJINKITE SAVO PRENUMERATĄ.
liaus po P. Amerika,vasario pabaigoje atsi
ras S. Paule.

MOŠŲ5 LIETUVA
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No outro lado do rio Hudson achamos
várias cidades de indústria que também
tem suas colônias lituanas, representadas,
como todas, na Comunidade Mundial Lituana (Lietuvių Bendruomene): são os litua
nos do estado de New Jersey, chamado
„O estado de jardins’"

PASAULIO LIETUVIS - NEW YORKAS.
Um dos tripulantes da nossa expedição
de julho disse: „Nova York não é nada,pois
parece como São Paulo’’. Pode ser, mas a ci
dade tem o seu aspecto romântico próprio
Já que todos sabem disto, não adianta con
tar tudo.
Nós visitamos a ilha com a estátua de li
berdade, de barco. Muitos imigrantes, ao
chegarem ao país, reconheceram imediata
mente êste símbolo de liberdade para todos
A estátua é enorme, com 168 degraus da es
cada-espiral dentro. Visitamos também o edificio de ONU, o Empire State Building,os
museus de arte e história. No Parque Cen
tral podemos ver a estátua de Jogaila, Grão
Duque da Lituânia e Rei da Polonia no sé
culo XIV-XV. No parqüe de Flushing Mea
dows, onde em 1965 realizou-se a exposi
ção mundial, achamos a cruz Ütuana que
fêz parte dela.
Como já falamos, o primeiro lituano che
gou lá há mais ou menos 330 anos, na épo
ca dos holandeses. A comunidade não é pe
quena, mas dispersa nesta cidade de 14 mil

ioummoj
tuanas aos sábados, para os maiores, além
do curso de verão, seminários do nivel uni
versitário. Antigamente os lituanos mora
vam em Brooklyn, mas agora mudaram em
direção de Long island (ilha Comprida), ao
Leste. São quatro as paróquias lituaiias, uma
na ilha de Manhattan. Os padres franciscanos imprimem o jomal Darbininkas e agora
começaram a construir o Kultūros Židinys,
um centro para cultura e esporte.
Há paróquias e comunidades lituanas em
outras cidades do estado (vejam o seu atlas
Albany, Binghamton, Rochester, Amster
dam e outros. O centro financeiro do Con
gresso da Juventude ara Nova YnrL

26. Todos os meus amigos e amigas contam que
sempre há brigas entre irmãos e irmãs da sua fa
mília, mas na nossa (somos em 4 irmãos) nunca
há brigas. Como posso amimar alguma para que
tenha algo para contar aos outros?
Desconsolado do PaÃijue das Nações.
Use sua imaginação para tentar amintar algu
ma briga e comece a agir. Se você tentou tudo de
errado que seda capaz. de irritar' seus irmãos e na
da conseguiu, faça algum favor ou alguim coisa
boa, talvez assiní êles se zangyrião e brigarão com
você. Um coftselho de quem tem rrsrita prática
em briga: quembriga unido permanece unido.

27. Na exposição dos países báitícos eu vi os
„Kanklės’, aquele instrumento musical lituano.
Como a gente podería aprender a tocá-lo?
Futuro músico de Vila Ema.
Na Rua Juatindiba, 20 existe um exeiente pro
fessor de Kanklės, é o Tėvas Kidykas, que ensina
máto bem. pessoedmente nós já tivemos várias au
los e gostamos bastante e até aprendemos tocar
algumas musiquinhas. Se você tem talente apro
veite, pois Kanklės é um instrumento muito raro,
e seus amigos ficarão com inveja de você.

28. Eu vi o anuncio na ML procurando hospeda
gem aos participantes do V-to Congresso lituano
da América do Sul (de 22-2 a 25.-2) em São Pau
lo. Já comprei bastante arroz e' feijão para a visi
ta. Falta ainda uma coisa ou outra para recebêlos dignamente. Eu não sei preparar „kopūstai”

hões de almas. Nem o complicado mas efi
ciente Metro ajuda muito na busca de horá
rios comuns para reuniões e festas
Durante o verão, na universidade de Ford
ham, ao lado do Jardim Botânico e do Zo
ológico, poderemos assistir um semestre de
estudos lituanos, que completaram em agos
to o seu 16° ano. Depois de três anos a gen
te já ganha um diploma que dá direito de en
sinar lituano nas escolas onde o lituano é uma das linguas modernas, junto com francês
alemão, espanhol. A turma de 20 ou 25 que
estudam no Instituto tem ao seu dispor uma biblioteca ampla, professores dos melho
res, um ambiente agradável.

Sirvo-me da presente para opinar sobre êste
jornal, do qual sou leitor assíduo.
Gosto principalmente da Secção Mažiesiems,
e acho que os Srs. deveriam publicar mais artigos
de Irutė ir Kęstutis, porque me divertem muito.
Os horóscopos devem também continuar mes
mo não acreditando, eu acho que êle é como a
mulher do vizinho, nós olhamos sabendo que
nunca dará certo.
Nesta semana notei a ausência das palavras
cruzadas e do artigo escrito em português.

Sem mais comentário para o momento, subs
crevo-me mui:
Kespenosamen ie
Alfonsas Juozas Lisauskas

Imirim, 10/11/72.
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29. Tų V PALKo gražuolių perdaug. Jau penkios
praėjo mano namus,prašydamos pirkti balsų, iš
kiekvienos nupirkau, o dabar bijau duris atidary
ti, nes žinau, kad dar liko dvi gražuolės, kurios
renka balsus. Ką man daryti?
Generoso da Vila Zeiina.
Jeigu pirkai penktų mergaičių balsus, tai labai
mažai išleidai (tik Cr$.l,00 kiekvienas balsas).
Nupirk dar kitu dvieju kandidačių balsus, ir tada
galėsi išeiti į gatvę visai ramus, žinodamas, kad
padėjai kandidatėrm ir tuo pačiu PALKui Kiti

UZ'OCrrC

V
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Há várias maneiras de preparar repolho. Pode
ser feita sopa,'salada, recheado, repolho azedo,
torta de repolho, refogqdo. Corno não sabemos
qual a receita que você quer, não podemos escre
ver todas pois o espaço é pouco, mas giaxmtimos
que sabemos preparar todas as receitas, pois são
fáceis. Nada term, com Mmes. Teresa e Helena,
não há problema.

*
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ŠIOS SAVAITĖS HOROSKOPAS
CARNEIRO - AVINAS
Para o verão, os astros aconselham a não usar Bâ,
é muito quente.
TOURO - TAURAS
Sua fôrça esta sendo desperdiçada. Reserve suas
energias para outras ocasiões.
GÊMEOS - DVYNIAI
Sua còr favorável é branco esparadrapo.
CARANGUEIJO - VĖŽYS
Procure ser mais carinhoso, a,não morda ninguém
LEÃO - LIŪTAS
Cuidado com os rugidos, pois assim vai assustar
muita gente.
VIRGEM - MERGELĖ
Se você gosta de peru, presunto recheado, nozes
castanhas, e se você fôr um pouco gordo, a, pro
ve a si mesmo sua fôrça de vontade não comen,do estas delicias nêste Natal.
BALANÇA - SVARSTYKLĖS
Se você gosta de gente jovem e alegre, venha pas
sar a noite de fim de ano no reveillon de Vila Zelina, será maravilhoso.
ESCORPIÃO - KURKLYS
Os astros nos contaram que a còr predileta e da
sorte é amarelo gintaras. Portanto use e abuse.
SAGITÁRIO - SAULYS '
Os astros dizem que nêste ano você encontrará
o seu grande amor. Paciência t! felicidades.
CAPRICÓRNIO - OŽRAGIS
A pedra da soste é pedra -pomes. Aproveite-a bem
AQUÁRIO - VANDENIS
Se você tem problemas com as bolas de Natal,
êste ano faça uma árvore diferente e deliciosa:
Coloque balas e bombom. Fica bem decorado e
sua família e amigos certamente gostarão.
PEIXES - ŽUVYS
Não esqueça de encomendar .,plotkeliu” pois é
indispensável para uma típica ceia de natal íituana.

6

ACAMPAMENTO-STOVYKLA
Santa Isabel, 6 de janeiro • 13 de
janeiro, 8-12 anos
Ubatuba, 2S de janeiro - 5 de
fevereiro, 1246 anos
Semana de estudos do Congresso
dos Lituanos da Arnérica do
Sul, 15-22 fevereiro, 15 anos
e mais.
Informações nas Casas Paroquial
da Vila Zélina
_
K e Moóca.
ACEITAM-SE ARTIGOS INFORMATIVOS

Logo depois de completar o ciclo de artigos
sòbre os lituanos no mundo livre, série iniciada
em 17/2/1972 a ser terminada em fevereiro
de 1973, começaremos a „Kelionė per Lietuvą’
A Viagem pela Lituânia.
Para que a nova série seja mais representativa
e interessante, solicitamos artigos dos nossos lei
tores jovens sóbre os lugares de origem de seus
pais, avós ou bisavós. Mas é preciso reservar com
antecedência o artigo particular, isto é, avisar a re dação desta página (pelo correio ou por telefone)
qual seria o assunto do artigo (cidade, aldeia, re
gião).
Os artigos devem induir algo de interessante
contado pelas pessoas de sua família que ainda
se lembrem da Lituânia por terem vivido lá.
E também deve-se incluir alguns dados históricos
e geográficos: a população, a fundação do lugar,
as principais ocupações (profissões), os lugares in
teressantes (lagos, rios .castelos, igrejas, bosques).
Para quem precisar de livros, a nossa redação põe

Galvosūkis
Skersai: 5. Sulenkiami viršeliai, j kuriuos
įsegami paskiri lapai. 9. Vienas ir kitas. Pav.
jie — gyvena tame pačiame name. 10. Tai, ką
visi šie žodžiai turi: nuneša, nueina, nušoko.
11. Viščiukai išsi — iš kiaušinių. 12. Kas —
šį vandenį, turės ir sušluostyti. 14. Lituanisti
nė mokykla. 15. Kai daiktai pasidaro nebepa—.
mes juos išmetame. 17. —,
•. ratelį. —, į
vieną pusę ... 18. •— lango vyptelėjo paukštelis. 19. — paėmė mano kepurę? 20. -Mažas-gumos gabalėlis, kuris piešiant labai reikalingas.
žemyn. 1. Kai tu iš ryto ilgai miegi, tave
mamytė tuo žodžiu žadina. 2. Ta. pelė — grū
dą, tas grūdas per pusę ... 3. Mokymosi kny
ga Pav. istorijos —, geografijos —. 4. Pada
riau — (ne man) švilpynę. 5. Visur ieškojom
ir pagaliau —. 6. Prie žodžio “renka” prira
šyki! *‘at”. 7. Mes — iš čia. kol tu neatiduosi
man sąsiuvinio. 8. ar jūs klasėj — Gedimino
pilį ? 10. Ar man šiandien —- obuolį mokyk
lon? 12. Kai eisi pro mano namus, — (pa
mojuok) man, aš būsiu prie lango. 13. Medinė
ar plastikinė lentelė, kuri mums padeda nubrėž
ti tiesią liniją ir ją išmatuoti. 16. Ji atėjo ir
— (sugadino) visą mūsų žaidimą.

i
í
j

e

ao dispor dos interessados, a Enciclopédia Litua
na e a série „Mūsų Lietuva” que apresentam pa
ra cada lugar um artigo particular.
Aceitam-se também fotografias ou desenhos
para os artigos, tamanho até 13 x 13 cm. (o mel
hor tamanho seria um pouco menor - veja as
páginas da MLM).
Avisem a redação até o dia primeiro de feve
reiro, por favòr.

CURSO INTE^sfvO^CüLJUHA

E LINGUA LITUANA
nível leigo'
IDIOMA LITUANO para estudantes e adul
tos, 5 de janeiro -14 de fevereiro de 1973 na
Casa de Juventude, Vila Zelina
1. Introdução à língua liíuana, conversação método audiovisual)
2. Lituano • nível intermediário - instrução
programada
3. Cures de perfeiçoamento

2a, 4a, 6a feira, das 20:00 às 22:00 hs.
CULTURA LITUANA (apresentações em
português), 4 de janeiro - li de fevereiro de
1973 no saião da Paróquia de S. Casimiro,
Rua Juatindiba, 20, Parque da Moóca.
4. VISTA HISTÓRICA
-história, aspetos da lingua, introdução à lite
ratura, arte folclórica, música, teatro, imprensa,
educação, ecumenismo, esporte-

3a e 5a feira, das 20:00 às 21:15 hs
5. VIST A CONTEMPORÂNEA
-demografia, ecologia, literatura, costumes,
historiografia, belas artes, urbanismo, juventude,
expressão coreográfica, lituanos no Brasil

ia e 5a feira, das 21:30 às 22:30 hs
Patrocinio da Comunidade Lituano-Brasileira.
Informações nas casas paroquial da Vila ZeIma e da Moóca (63-59-75 e 273-Q338).
■ (J3Í ‘SPPIV fel®uinz topnuĮjĮSjB psS
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M0MS1ÂS
II-sis MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS
V. Vidugiris, paaiškėjo, kad dr.
Alg. Avižienis yra sutikęs rūpin
tis H-jo M. ir K. simpoziumo
suorganizavimu ir jo pravedimu
ir inž. J. Jurkūnas yra sutikęs
Chicagoje suorganizuoti simpo
ziumui ruošti organizacinį —
techninį komitetu. Į patariamąjį
programos nustatymo komitetą
buvo sugestijonuota šie asmenys: dr. Alg. Avižienis, dr. Arv.
Klioré, dr. V. Klemas, dr. V.
Maciūnas, dr. Ed. Lenkauskas,
dr. P. A. Mažeika, dr. St. Matas
ir AL Vaškelis. Vėliau šis komi
tetas turės sudalyti programos
paruošimo ir pravedimo komisi
ją, į kurią numatoma kviesti ir
Pasitarimo tikslas — išspręs čia nesuminėtų organizacijų ir
ti klausimus, liečiančius II-jo M. sambūrių (pav., Rašytojų sąir K. svarstybų rengimą. Buvo i jungos) atstovai ir pavieniai
pareikšta visa eilė konstrukty- asmenys. Sugestijonuota, kad
vių sugestijų ir patarimų. Iš -sis M. ir K. simpoziumas vykpranešimų, kuriuos pateikė c. tų 1973 m. Padėkos dienos savaldybos narys Al. Vaškelis ir vaitgalyje (lapkr. 22-25) ChicaPLLAS-ALIAS buvęs pirm. inž. | goję.
Spalio 9 ČL Washingtohe, D.
C., JAV LB vaidybos ir PLIASALIAS pastangomis įvyko pa
sitarimas II-jo (Mokslo ir kūry
bos simpoziumo rengimo reika
lu. Pasitarime buvo reprezentuo
jama šios mokslinės organizaci
jos : Lituanistikos Institutas,
PLIAS-AIJAS ir Lietuvių Gy
dytojų sąjunga. LB buvo atsto
vaujama: PLB vaidybos, PLB
Kultūros tarybos, JAV LB ta
rybos ir JAV LB centro valdy
bos. Pasitarime dalyvavo apie
30 asmenų, kurių tarpe buvo ir
Lietuvos pasiuntinybės patarė
jas dr. A. Bačkis.

Sveikiname visus parapiečius
KRISTAUS GIMIMO ŠVENČIU PROGA
ir linkime visiems ir kiekvienam atski
rai sveikatos, džiaugsmo, sutarimo šeimy
niniame bei visuomeniniame gyvenime ir
Viešpaties malone atžymėtų Naujųjų
1973 metų?
Vietoj dovanų ar atsveikinimų, Kalė
dų naktį ir per Naujuosius Metus atlaiky
sime Misiąs visomis Jūsų intencijomis.
Saleziečiai

*•

MIELĄ BROLI VINCĄ KULIEŠIŲ
IR JO ŽMONĄ ONĄ, GYVENANČIUS
ČfKAGOJE, O KALĖDOMS BESILAN
KANČIUS S. PAULE,SVEIKINA IR
LINKI GAUSIU DIEVO MALONIU BEI

LAIMINGU NAUJU METU?

ŠV. JUOZAPO VYRU BROLIJA

ŽEMĖS BALSAS

Ar tai tu čia Šauki.
Mano te m e puiki?
Ar tai tu čia šauki?

Aš prie žemės širdies
Prisiglausiu arčiau.
Kad galėčiau mylėt
Dar karščiau, dar karščiau

Paslapčių daug turi
Savo kūne giliam.
Ar išgirsiu kada
U

Nors kartotum kasdien
Paslaptinga gelme,
Aš tavosios kalbos
Nesuprasiu oi, ne!
Tu didvyrių krauju
Apšlakstyta esi.
Mano žem(> šventa.
Ar tai tu ten šauki?

Balsą nuolat girdžiu
Mano žemės jaunos.
Kaip plakimą širdies,
Tartum savo dainos . . .
Aldona Skirutytė

------------

- RAMI ŽEMĖ PRIEŠ AUDRĄ

Eilėraštis iš Lietuvos
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L ! E T O Vi S AMAZO^iJOJE
Misijonierius, daktaras, socialinių darbų organizatorius
DR. F. BENDORAITIS
Jo pavyzdys paveikia daugel) kitu, ypa
..Tikriausiai bus iabai tolimas ir užmirš
tas užkampis, be civilizacijos'' - galvojau tingai prancūzu jaunimo, jam Prancūzijoje
teko ruoštis tai misijai, tad Paryžiuje jo dar
sau keliaudamas pas lietuvi misijonierių
daktarą kunigą Bendoraitj. Tiesa, vieta yra bai plačiai pažįstami, dėka žmonių propa
tolimas užkampis tai paskutinis Brazilijos gandos, kurie dirba ministerijoje.
miestelis prie pat Bolivijos pasienio - GuaKai lankiausi, užtikau pas kuri. Bendojara Mirim Gyventoju jame nedaug, bet y- raitj sekančius bedirbančius
ra plačios religines ir socialines veiklos cen
- Viena ponia iš Paryžiaus, 73 metu, ku
tras " šitoje veikloje kun. Bendoraitis atlie ri organizatore iš profesijos. Ji talkininkau
ka itin svarbu vaidmenį.
ja bendrame techniškame susiorganizavime.

Kun Ferdinandas Aleksandras Bendo- . tuo pačiu metu pamokindama žmones,kaip .
raitis atvyko i tą miesteli prieš 10 metu ir tai vieniems atlikti,
- viena slaugė iš Jugoslavijos;
įsteigė bei dar veda ligonine ir socialinį cen
- vienas slaugis prancūzas,
tre Ligoninė yra vispusiška pilna žodžio
- vienas prancūzas statybininkas ir dar
prasme, nes čia visko reikalinga, kadangi ap
link, keletas!00 myliu rate,nėra panašios,bū keli jaunuoliai savanoriai įvairiems darbams.
Neužilgo žada jam talkininkauti dar du dak
tinos pagalbos įstaigos.Ligoninėje yra kontarai, akiu ir kaulu specialistai.
sultorija, tuberkulozės, raupsų ir tropikali
Gal dabar būtu jdomu sužinoti, kaip
niu ligų sekcijos, dar odontologijos ir analikun. Bendoraitis priėjo prie šitų darbu,
zų laboratorijos Socialinis centras apima
kaip tam pasiruošė, kaip brendo jo toks
bendrai socialine asistenciją, gi ypatingai
rūpinasi vietiniu įdarbinimu ir indėnu į bal .vienkartinis pašaukimas?
tum gyvenime įgyvendinimu Be to kun
Jis gimė 1919 m. Norgiliškėje, netoli
Bendoraitis dar įsteigė indėnu ūkine kolo Ariogalos. Jis nuo mažens jautė troškimą
niją, kurioje jie viskuom aprūpinami ir ap tapti kunigu, bet tėvas, būdamas medicinos
mokomi, kas reikalinga gyvenime nebe miš daktaras ir norėdamas, kad jo sūnus taip
kuose.
pat taptų tokiu, nesudarė sąlygų tapti ku
Miestelyje dar yra auklėjamoji radio sto nigu. Tai užbaigęs gimnaziją Kaune, jis
tis, irgi jo suorganizuota ir įsteigta, bei dar čia pradėjo medicinos mokslus. Juosotęsė
gan moderni plytinė tvirtesnei namu staty Dresdene, kur gavo medicinos diplomą;
bai, nes dauguma namu ten iš visokiu nen dar studijavo medicina Paryžiuje, kur įsigi
drių ir panašiu žolių.
jo specialybe chirurgijoje ir raupsų, ligose.
Kad visa tai yra tiesiog palaima vietos São Paule, lankė tropikalinių ligų kursą,
žmonėms, galima spręsti iš nuoširdžios mei prieš pat pradėdamas darbus Amazonijos
lės h pagarbos, kuria žmonės parodo kuni miškuose.
Paryžiuje bebūdamas (tuo tarpu jo tė
gui Bendoraičiuijr mes lietuviai turime tie
siog didžiuotis, kad musu tautietis atlieka vai, jau buvo išvežti Sibiran), atsirado gali
tokį puiku labdarybos darbą. Bolivijoje ne mybė savo pašaukimui įgyvendinti Čia,
seniai kun. Bendoraitis sustabdė vieną epi ,,institute catholique", jis studijavo filoso
demiją ir dabar jis yra to krašto laivyno gar fiją ir teologiją ir 1960 metais, balandžio
bės kapitonas ir kas penki metai jo laipsnis 16 diena, vyskupo Blanchet,to instituto
vienu pakeliamas; kai jis nuvyksta Bolivi- rektoriaus Jis buvo įšventintas kunigu.
jon, garbės palydovai vyksta su juom ir jam
Kun.Bendoraitis ruošėsi dirbti su raup
pats prezidentas pasiūlė net ministro parei suotais Afrikoje. Bet Paryžiuje jį sutiko tuOn
gas.
metinis Guajara-Mirim vyskupas Dom Rey,

kuris.su ašaromis,kvietė talkon j Brazilija.
Ten ,Guajara-Mirim miestelyje, kun Bendorartis pradėjo nuo nieko.'Statant ligom
ną, jam pačiam teko būti ir planuotoju ir
architektu ir statytoju. Žemaitišku atkak
lumu jis nepasidavė, pastatė puikia ligoni
ne, kuria dabar net didina. Pati valdžia.sumteresuota jo darbais,jį remia.
Ilga jo darbo diena vidutiniai kasdien
apie 50 ligonių pereina per jo rankas ir jis
gydo tokiose sąlygose, kur visko dar reika
linga, po komplikuotų operacijų jam kar
tais reikia ir grindys valyti
Pagalba jam labai reikalinga, gi pagalbi
ninkų maža. Tad kun Bendoraitis, nesu
laukdamas pastovios talkos, pats iš indėnų
tarpo prisiaugino padėjėjų virtuvei, namų
švarai, šoferiavimui Tačiau indėnų, bent
baltųjų mekamzme, gan ribotas sugebėji
mas, tad labai dažnai jam pačiam tenka at
likti visokius darbus (pav sekmadienjjytais, 5 valanda, pripirkti visai savaitei mė,sos, nes neturi sugebančio ekonomo).
Galima įsivaizduoti, kiek jis yra išvargęs
tarp tų visu darbų (Jau 10 metų be atosto
gų, nes dar neatsirado, kas |į bent trumpam
pavaduotu), bet jo gera nuotaika.nuostabi
ir jo vaišingumas itin nuoširdūs.
Buvau pirmas p ten aplankąs lietuvis,
ir jis-tuo buvo giliai laimingas, vis kartoda
vo savo bičiuliams: ,,Džiaukitės su manimi
lietuvis mane aplankė" Jam pažadėjau mū
sų visuomene apie jo darbus informuoti, su
viltimi, kad bus ne tik susidomėjusių žmo
mų, bet kad atsiras ir konkrečiu talkiom
kų, ypač iš jaunimo tarpo.

Gruodžio 13 d. širdies smūgis pašaukė am
žinybėn daugelio sanpaujiečįų gerai pažįsta
mą meninioką6režisieriu ir fotografą Alfonsą
Žibą. Buvo sulaukės 70 m. amžiaus. Gimęs
Garliavoje ir po II karo išvykęs Vakaruosna
nenorėdamas, kad okupantai išvežtų j Sibirą.
Liko liūdinti žmona Ona Andriuškevičiutė, sūnus.Algimantas ir kiti giminės,o Lietu
voje vyresnysis brolis Pranas.
Palaidotas naujosiose Congonhas kapinėse
Septintos dienos mišios atlaikytos šv. Kazį
miero parap. koplyčioje antradienj, gruodžio
19 d..

ALFOIMSUi ZIBOi
mirus, jo žmonai Onai, sūnui Algiui
ir visiems artimiesiems reiškia gilią
užuojautą.
SĄJUNGOS ^ALIANÇA VALDYBA
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LIETUVA.

1. Mokiniams nuo 7 ik*
metu amžiaus
nuo gruodžio 28 dienos, kasdien 16.00 vai.
Mokestis 1 5 kruz. imamas užsiregistruojant.

2 Mokiniams nuo 13 iki 16 metu irgi
nuo gruodžio 28 dienos, 9 vai. ryto kasdien
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU STUDEN Mokestis 1 5 kr.
TU ŠALPOS FONDAS.
3 Jaunimui ir suaugusiems šešių savaičių
kursas pagal lietuvių kalbos mokėjimo lygį
Braz.Liet Bendruomenės Valdyba susi pradedantiems, truputį mokantiems, gerai
rinko 1973 m Lapk.22 d. aptarti PA lietu kalbantiems, bet dar norintiems išmokti ra
viu studentu stipendijų reikalus Stipendi šyti ar skaityti. Kursas prasidės sausio 5 d.
jos suorganizuotos 1972 vasara JAV-se,Ka ir pamokos bus pirmadienį, trečiadieni ir
nadoje bei Kolumbijoje ir suaukotos tenykš penktadienį nuo 20 iki 22 valandos, iki va
čiu lietuviu Viena stipendija yra 400 US do sario 14 dienos. Mokestis 20 kruzeirų.

leriu metams
Per posėdi nutarta stipendijas teikti tiems
studentams, kurie aktyviai yra įsijungė j lie
tuviu visuomenine veikla, ypatingai Jauni
mo Namuose, dėsto lituanistika ar talkina
jaunimo stovyklose Lietuviškiems reika
lams ju skiriamas laikas bus tiek apmoka
mas. kiek galėtu tuo pačiu metu vidutiniai
uždirbt' kitur
Tokiu būdu tikimasi, kad studentai (-ės)
labiau dirbdami lietuvybei išlaikyti, labiau
įsisąmonins pačia lietuvybe n vėliau, nes ir
• ip visi, bus aktyvūs LB-ės nariai
I uom 'odos, bus išvengiamas sunkumas
itgaui' duotas stipendijas kaip tai rodo kitu
panašiu uindu patirtis.
yisuv stipendijų reikalus tvarkyti paves’h bus niai Komisijai, kuriai vadovaus Jau
nimu Suknios įgaliotinis kun H.J Šulcas,
tas stipendijas suorganizavęs, lankydamas
rš nuimtas valstybes
i Koniisua siūlyta kviesti
o Joną Valavičių
p Vmca Tubeli
P Algi Siiesoraiti
p e Ona Mateįionyte
u ie L uciia Jodelyte

LIETUVIU KULTŪROS TOR
SAS Mokoje, šv. Kazimiero parapi
jos patalpose, nuo sausio 4 iki vasario
13 dienos, antradieniais ir ketvirtadie
niais.

.9

Vidutiniųjų stovykla, nuo 13 jki 17 me
tų, sausio 25 iki vasario 4 d. p. Šišlų vasar
vietėje, Praia Vermelha, pne Ubatubos. Mo
kestis už vieną - 150 kr. Už antrą iš tos pa
čios šeimos-100 kr. Už trečia 70 kr
NATŪRALIZACIJOS DMBNTO

Grestes ir gasssteoM
250$
Kseiptig i: Av. fesžgs
Mm 241, 2-o odarjxsja 202,
8 Iri 18
vaSasdm kasdien. .
Šsstafemsis smo 8 iki Í6 wl.
Setas&rjisfe
8 iri 12
šio de AfeHda, 7OL Tdef.: 298^630.
Stasys

Tos paskaitos bus portugališkai nuo 20
iki 21.J 5 vai. ir nuo 21.30 iki 22.30 valan
dos. (Žiūrėk pranešimą 5-6 pusi ) Mokestis
10,00 kr., įskaitant ir sąsiuvinius.
Paskaitininkai H Mošinskienė. Dabarti
nė lietuvių literatūra. Kun. Pr. Gavėnas:re!igmė istorija ir ekumenizmas. A.D.Petraitis:
dailė. R. Petraitienė: Lietuva dabar. A. Sliesoraitis: Lietuviai laisvajame pasaulyje.Kun.
A. Saulaitis,S.J., Istoriografija 5un-R- Šul
cas: Jaunimas ir organizacijos. Ž Jurajtytė:
Lietuviu kalbos istorija. R. Jūraitis: Švieti
mas Lietuvoje. E.Mikuckytė Ekologija, ir
kiti
VISIEMS KURSAMS ĮSIRAŠYTI GALI
MA KLEBONIJOSE ASMENIŠKAI ARBA
IR TELEFONAIS- Zelina: 63-59-75, Moòca. 273-0338.

I GUARULHOS „FARIAS BRITO"
FAKULTETE egzaminus išlaikė Cé
lia Regina LEKEVIČIUS.

PASKAITAS LANKYTI KVIEČIAMI
IR NELIETUVIAI.
RIBEIRÃO PIRES MIESTE SUSITUO-

JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITÉ-STO- kė Karolis h Assunta Sarokai u gyvena IVYKLA nuo vasario 15 iki 22 d. Vieta ir raqueroje
kaina bus paskelbti vėliau. Ton stovyklon
priimami nuo 15 metų.
ŠIOS VASAROS STOVYKLOS
5 stovyklas užsirašyti abejose klebonijo
Jaunesniųjų stovykla: nuo 8 iki 12 metų
se ko greičiausiai.
sausio 6- 13 dienomis, Santa Isabeloje. Mo
kestis 105 kr. vienam vaikui. 80 kr. antram
VASAROS KURSAI
tos pačios šeimos vaikui. 40 kr. už trečia, o
Lietuviu kalbos kursai Zelinoje, jaunimo
ketvirtas - nemoka nieko.
namuose:

DĖDĘ J U O Z Ą", INSTITUTO RURAL DOM AG^ELLO RGSSI /
SAVO KALĖDOMS GAUT GAUTI:
/

jaunų minkštų viščiukų, ančių ir žąsų,

/

o jei širdelė labai geidžia, tai ir riebių triušių ir _

gardžių paršiuku '.U
_
Užstekyt galima psr p.
Šimonį
Telefonu: 634S38. Rua Bario do Pirai, 67Í
Užsisakyki! tuojau, turėsit sveiku
svečių stalui, ir tuo pačių Instituto^
. •globojamus vargšas.paremsit Ačiy 1

PRISTATYS į NAMUS!
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Atlieka visus teisia-šo poMdêio

jaunimo studijų savaitė-stovykla ĮI.15-SB

ritss, veda skkybą k miommsnku &
Manau, kad PALKas padės Lietuvių vie
nybei. Turime jungtis.

tus ir atlieka visos kito
patarnavimus.

g
M

MOTERYS ČIA IR TEN
Amerikos moteris daugiau domisi ben
dru socialiniu darbu ir turi įvairių užsiėmi
mų.

Rezidencija: R. Joaquim Piza, 204,
Telefonas: 37 - 89 - 58

W

Rastinė: 15 de Nov. ,244, 4a, s. 19

b

2S

IDEALUS VYRAS

sars

Darbininkas, ištikimas ir gabus vyras.

ATEITIS
Noriu mokytis, keliauti ir siekti aukštes
nio talento. (Laima mėgsta siūti, austi, vir
ti, sportą. Laisvu laiku skaito ir žaidžia, pa
tinka moderniškos filmos ir televizija.Gruo
džio 15 atšventė 19-tąjį gimtadienį.

PIRMININKAS ARGENTINOJE

KANDIDATĖ -LAIMA VOSYLIŪTĖ
BALSAI

Daugumas, kuriems pasiūliau pirkti bal
sus, įvertino mano pasiryžimą.
GYVENIMAS AMERIKOJE.

Patiko aukštas Amerikos vidaus gyveni
mo standartas. (Laima buvo II PLJK atsto
vė, moka ir angliškai).
ATEITININKAI
Man patiktų, kad taip veiktų čia Brazi
lijoj Ateitininkai, kaip J.A.V. Labai organi
zuoti, ir pastebėjau, kad jie stengiasi kį
nors naudingo atlikti. Būtų galima čia suor
ganizuoti Ateitininkus,kurie tikrai būtų
veiklūs, jeigu būtų kam organizuoti.

PALKAS IR VIENYBĖ

Finansų Komisijos pirm. Jonas Valavi
čius lankėsi Aregentinoje ir su Buenos Aires
lietuviais tarėsi Kongreso reikalais. IŠ ALOST ir Argentinos PALKo komiteto pirmi
ninko A. Mičiudo. p.Juknevičiaus. O Kai relienės, Kun. A. Steigvilos sužinojo apie
pasiruošimus Kongresui Argentinoje ir pa
aiškino jiems, kas daroma S.Paule. Aplankė
LAIKO IR ARG.BALSO redakcijas,kur ta
rėsi su p. Ožinskiu.
Argentinos lietuviai paruoš straipsniu
politinei sekcijai portugališkai ir įteiks vieti
nei spaudai. Jie prašė atsiųsti visas PALKo
lemas, kad galėtų pasirinkti ir jas paruošti,
ar paskaitoms, ar pranešimams.
Chorai pageidauja suderinti programą,
kad galėtų drauge dainuoti Kongreso kon
certe, nors iš jų chorų atvyks tik pavieniai
dainininkai, ne pilni chorai.
Atrodo,jog iš Argentinos atvyks apie 60
asmenų, įskaitant ir tautinių šokių grupę.
Argentiniečiai pažadėjo netrukus atsiųsti
dalyvių sąrašus, kad būtų galima rast jiems
nakvynės.
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Premija: NEŠIOJAMAS TELEVIZO
RIUS - TELEVIZOR
2. Premija: BATEDEIRA
Premija: STALO SERVIZAS - FA-.
QUEIR0
Premija: ARBATOS SERVIZAS JOGO DE CHÁ
Premija: JOGO DE CANETAS.

Kada ta loterija bus?

PALKo talkininkų loterija bus 1973 me
tų sausio (janeiro) 6 diena ir eis per vaistyb
ne loterija (Loterip Federal Nacional)
O kiek bilietas kainuoja?

PALKo talkininkų loterijos bilietas kai
nuoja tik 10 kruzeirų.
Tai tuoj pat bėgu nusipirkti PALKo Tal
kininkų Loterijos bilietą. Būtų gaila, jei ne
spėčiau. Juk ne kasdien tokia loterija pasi
taiko.

Loterijos bilietų nupirko: už 100
kr. Rymantė Steponaitytė, o už 50
inž. Zenonas Bačeiis.
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Po 25 kr.—Joana Bilevičienė, Marija Palec
kiene, A.Monstavičienė„Jusefa Karaliūnie
nė, Petras Makuška, Kaz. Maciulevičius,
Pov. Urbonas, Pov.Buitvydas, Al f. Lisaus
kas, Juzefą Taleikienė, Ona Jakutienė.
Už du metus 50 kr .Petras Paunksnis, ir
55 kr. P. Vilkas.
Po 30 kr.-VI.Jurgutis, Julija Šmitas, Jonas
Gervetauskas, J .fįkurkevičius, Zig.Labuckas
Ant.Kučinskas, Juoz.Vengrys, Kun.Juozas
Šeškevičius, Bronius Onusa, Andrius Mizeikis, Stasys Rinkevičius, Ant.Šiinbelis, Alf.
Vidžiūnas.
Po 40 kr.->P. Rakauskas, J.Lisauskas.
Po 50 kr.-V.Butkevičius.
Po 100 kr. Kaz. Vilkas, Pranas Šukys ir Ka
Kristaus gimimo ir Nauju Metu šventės savo prasme ir tradicijomis yra taip visu, kad mu zimieras Ambrozevičius.
rėtųsi jas ir švęsti visiems kartu. Šioje dvasioje bandau jus pasiekti nors šiais žodžiais. 110 kr. V.Zelinos bazn.Conselho Paroquial.
Lietuviai jaučiamės ir toliau jauskimės viena šeima. Gyvenimą tačiau imkime realiai.
Būdami sava bendruomene,neužmerkime akiu prieš tikrove, kad esame dalis plačios visuo
menės kiekvienas gyvenamam krašte. Tos visuomenės įtaka i musu jaunąją kartą dažnai yra galingesnė už mūsų bendruomenės [taką. Toje visuomenėje pasitaiko net viešu tendenci
jų paneigiančiu visokį net elementoriausią natūralu padorumą, net nekalto žmogaus teise
gyventi. Tu blogu tendencijų visokiu pasėkų naštos didžiausia dalis tenka nekaltiems pado
riems žmonėms. Del daugelio priežasčių negalima i tai žiūrėti pasyviai. Žmonijai reikia są
moningu pastangų grąžinti i viešą ir privatu gyvenimą daugiau krikščioniškos dvasios ir
krikščioniško turinio. Jeigu tai visu krikščioniu uždavinys, tai ir šioje srityje lietuviai neli
kime antroje eilėje. Patys sau ir kiliems tiek suteiksime tikro džiaugsmo ir gėrio, kiek įve^
sime i gyvenimą Kristaus žodžiu ir jo paliktu gyvenimo keliu.
Visiems linkiu Švenčiujeriningu Kristaus šviesa ir palaima.

Nuoširdžiai su lumis

Vysk. Vincentas Brizgys

Antradienį, gruodžio 26 , 19 valandą,30
dienos mišios bus už a.a. STASĘ MIKĄ
LAUSKJĘNĘ, šv. Kazimiero parap. kop
lyčioje. Tautiečius prašo dalyvauti,

Velionės vyras ir giminės

Gruodžio 17 Lapos bažnyčioje buvo
metinės mišios už a. a. mokytoją Stanislo
vą KUBILIŪNĄ. Atlaikė šv. Kazimiero pa
rap. klebonas. Žmonių susirinko apie 50.

KALĖDOS IR LIETUVIŠKOJI ŠEIMA
Iš 3 puslapio

Tink šį kūdikį ir išaugink jį man. o aš tau
gausiai atlyginsiu' (Iš. 2. 9). Taip kalbėjo Egipto karalaitė, perduodama mažąjį Mozę
auginti jo motinai. Su kiekvienu \aiku. gims
tančiu lietuvių šeimoje, tarsi pasigirsta mūsų
tautos prašymas: 'Išauginkite jį man, o aš
jums gausiai atsilyginsiu. Jis kalbės jūsų ir
jūsų protėvių kalba. Jis bus ne tik fiziškai,
bet ir dvasiškai jūsų vaikas. Aš jam skirsiu
savo didžiuosius praeities ir dabarties turtus.
Jis nebus pasaulyje vienišas, nes augs ir gy
vens gausioj tautinėj šeimoj, savo tautiečių
tarpe.'
‘Kas, kaip manai, bus tas vaikas?' (Luk. 1.
66). Taip klausė kaimynai, gimus Jonui
Krikštytojui. Tas pats klausimas iškyla prie
kiekvieno naujagimio, atsiradusio lietuvio
šeimoje. Vaiko ateitis yra mįsle. Tačiau iš
patirties žinome, kad vaiko likimas žymia da
limi priklauso nuo to, kokį auklėjimą jis gau
na šeimoje. Kaip religiškai dorinis, taip ir
tautinis namų auklėjmas yra pagrindinis ir
sunkiai pakeičiamas.”
Tokiomis mintimis ne tik sėdame prie
Kalėdų švenčių stalo, bet bet ir nuolat esa

Vincas ir Ona Joteikaitė-Kuliešiai, atskridę Kalėdoms iš Čikagos
sveikina gimines ir pažįstamus su šventėmis*

me susirūpinę, regėdami augančias lietuvis
kas šeimas. "Kas. manai, jis jis bus. tas nau
jas Algimantas, ta naujoji Birutė? Ar betautis
pasimetėlis, ar tvirtas, sąmoningas lietuvis.
Lietuvos praeities ir ateities paveldėtojas?"
Bus tas. ką išaugins lietuviškoji šeima ir
1 i etų viškoj i bendr uom enė.
Sis straipsnis perspaustas iš 1970 metu
LIETUVIU DIENU, rekordu-g mt'
plei Onai Matelionytei.
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Šio Mūsų Lietuvos numêrio

GARBĖS LEIDĖJAI

Ištikimi ilgamečiai skaitytojai bei rėmėjai
Jiems nuoširdžiausia padėka

MALDOS i R ATGAILOS

Di BHA
jįfjfa».

zi^fero parapijos kopiyêioje bižs i atkilos
bss malto dienos ®ž
progwma:

. MALONIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS I

7.30 vai. Mišių. auka už Lietuvos laisvę ir
oi pes^ldo^mą Bažnyčią.
8.30 iki 20 vaLišst&tyta® Švesčiaosias vi
sos (ienos adoracijai. M. ApasÉahvÍMS ir kitos ©.rga^zacijos
Piešom® atsiust ssvo sato
nors pss&'stadž’o maldai dienos
bėgyje, kad neliktu Švesfeissias
vienas.

í.

RENGIA PALKo FINANSŲ KOMITETAS.
V.ZELINOS SESERŲ PRANCIŠKI ECIU SA-

20 vai. šventoji valanda su giesmėmis ,
maldomis, pamokslu h* Mišrų au-

Gros ne eilinis muzikos humoristas, garsu-

Prieš Mišias bus:
LIETUVOJE IŠNIEKINTOJO NUKRY

žinomas „NENCO44 pravarde. Jis yra TV
artistas, įgrojęs keletą plokštelių Su vargo
nais jis padaro pilna orkestrą. Gros ir lietu
viškus šokius.

ŽIUOTOJO PAGERBIMAS.
Nora diena ir nepatogi, bet dalyvaukim
ko gausiausiai.

Pakvietimai gaunami pas:FINANSU KOMI
TETO NARIUS, ZELINOS KLEBONIJOJ
IR PAS JONĄ BAGDŽIU. Tek: 273-18-65

KALĖDOSE

Berneliu mišios sekmacfienio, gruodžio
24 dienos vidurnaktį. Per valandą prieš
Mišias bus klausomos išpažintys. Prisimin
dami mums gimusį Dievo Sūnų, priimkim
Jį šv. Komunijoje. Argi būt galima atšvęst
Kalėdas be Kristaus savo sieloje?

G. Baltušis:

SMAGUS IR LINKSMAS

„AUŠROS41 choro nariai šalia trad či
nšu giesmių su visais žmonėmis, pagiedos
ir keletą naujų Mėdiffiių giesmių.

Kalėdų dieną Mišios te kaip kiekvieną
sekmasfeu: 8 vai.ryte ir 17 valandą.

273-9764 ;A. Valavičius: 269—9292; O. Güigiené 273-6199 Misiūnas: 27^ — 1449

SĄJUNGOS - ALIANÇA RŪMUOSE ■ RUA LITUANIA 67
Pradžia 22 vai. - gruodžio 31 dieną < sekmadieni i
Užsisakykite vietas iš anksto Telef. 93-5470 273-5851 278-6500
BTOjBaĖŽ8HŠ®sčaKBSS^3ss®s^m^wesj®3>MMBW!Wi^ss!wu^

mstócs dtaa už LMvm:
Šeštadienį, gruodžio 23:

7.@© vai. Mito bž Uetsvą.
16,00 vai. Šventoji Valanda už Lietuvą.

r« •mT» 24 dieną
Gmodži©
Mito vidurnaktį sn ietevifasms kalėdinėmis giesmė te.

ABIEJU CHORU VADOVYBĖS SUSITARĖ DĖL PAL KON GRESO METU BŪSINČIOS BENDROS PROGRAMOS BAŽNYČIO
JE IR SALĖJE. ŽINOMA, SU SĄLYGA, KAD CHORISTAI LANKYS
REPETICIJAS' TODĖL VISI, ESANTIEJI IR BUVUSIEJI CHORIS
TAI MALONĖKIT PASIAŲKOT IR UOLIAI PASIDARBUOTI KAD
MUSU KONCERTINĖ DALIS BŪTU TIKRAI AUKŠTO LYGIO.
Kol kas chorų repeticijos yra atskirai, įprastu laiku. Vėliau jos bus
drsūge.

šv. Mišios mirties metimų proga už a.a. inž.
'MYKOLĄ M I T R U L Į
bus V. Žolinos-, parapijos bažnyčioje, šeštadienį,
gruodžio 30 dieną, 7.00 valandą.

Užprašė

Selé ir sônus Leonardas su žmona

Viskam
pa*
dvejus metus
esame priversti paįselti
Lietuvos" prenumeratų.
Todėl 1973 metų .prenumerata te» 30 kraseiru. Gar
bės leidėjų 1B0 kr.. Atskiras numeris 60 eentavų.
ĮVteionėkit užmokėti
pradžioje, ne gale.Aciul
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SV.KAZIMI
Apima: S.Paulo arkivyskupiją ir S to. Andrė vyskupiją. Atlieka visus parapijinius patarnavimus
CENTRAS: R.Juatindiba,20 Parque da Moòca,-03 t 24 São Paulo,ESP. Telefonas: 273-0338.
Klebonas: T .Jonas Bružikas,SJ. Vikarai:!.Petras Daugintis,S.J. TJonas Kidykas,S.J. T.Anta
nas Sauiaitis, S.J.

1 P NAUJI METAI-Dievo Motina
2 A Izidorius-Mažvydas,Gailutė
Genov ai te-Al pis
| 4 K Titas -Trainys,Švy trė
i 5 P Telesforas- Vytautas,Gedutė
|6Š Teofilius - Radvile, Rūtenis
| 7S
TRYS KARALIAI
I 8 P Apolinaras- Virintas,Gintė

$ 9A
Í0T
11 K
12 SŠP
21
20

Marcijona-Algis,Gabija
Vilimas-Ginvilas,Ragailė
Anastazas-Audrius, Vilnė
Arkadas - Vaigedas,Gida
Veronika-Dargaudas,Gilvė

A
T
K
P
Š

4S Andriejus Kors-Barkus,Girkandė Į

4S ŠV. KAZIMIERAS. LIET.GLOB.

Agota-Birutė,Žvingis
5 P Klemensas-Daugvydas,Giedre
6 A ""
UŽGAVĖNĖS
"
Perpetua-Rožė
”
Darata- Živilė, Alkis
Romualdas-Ramu tis,Švitrigėlė k 7T PELENO DIENA,-Vaidilutė
Jonas Mato-Dorman tas,Sitai kė
8 K Jonas iš Dievo-Vaižgantas
Kirilas Aleks.-Algė,Prišmantas
9 P Domininkas Savija-Visgailė
Skolastika-Mingėla,Kęsgaila
10 S“ Emilis-Visgailė,Žibutė

11 S Liucijus -Algirdas,Man ta
12 P
13 A
14!
15 K

11 S GAVĖNIOS I SEKMADIENIS

j 12P Grigalius Did.-Joninė,Goštautas
13 A Kristina-Liūtavaris,Vaiga
14 T M a tilda - Karigai la, Igau ta
15 K Lionginas Simmt.-Ruklis,Gūnia
16 P Agapitas-Vaidotas.Nirgunda
17 S Patrikas-Gedvilis, Varuna

Benediktas-Diemantė,Rikantas
Kotryna Ricci-Ugne, Raude
Valentinas k.-Vėjūnas,Žynė
Faustinas-Girdenis,Ežerė

16 P LIETUVOS NEPRIKLAUSOM.
17Š Donatas,-Vytis,Viltė

18S GAVĖNIOS II SEKMADIENIS

18S Simonas - Auga,Šarūnas
19
20
21
22
23
24

Agnietė K.-Rungaila,Garsė

23
24
25
26
27

1 K Al binas - Ru snė. Am alis
2 P Elena—Eitau tas, Almonte
3Š Ku nigu nda - Uosis,Daukan tas

5P
6A
7T
8K
9P
10Š

19 P KRISTAUS KRIKŠTAS.Auksė
15 P Povilas atsisk.-Skirgaila
18K Henrikas-Draumantas, Ringą
16 A
17 T Antanas atsisk,-Jovaras,Vilda
Beatričė-Kaributas^aba
Porta-Raivedy s,Gidą
Fabionas,Seb. -Daugvydas

1

1 K Ignacas v.k.-Eidvilė,Gytautas
2P GRABN YČI OS - Rytis, Vandenė
3 S Blažiejus - Asta,Radvilis

Vincentas- Vingaudas,Nau ta
Klemensas -Gailigedas
Timotiejus-Rainis.Damilė
Povilo atsiveri.-Viltenis
Polikarpas-Riman tas,Singa
Jonas Auksab.-Jogundas

P
A
T
K
P
Š

Konradas-Saugė
Leonas-Visgintas,Rindaugė
Feliksas-Žemy nas,Jovilas
Margarita kart.-Gintaute
Petras Damijonas,-Varguolis
Motiejus-Gaudrimas

25 S Viktoras-Rasa, Regimantas

i

26 P Aleksandras-Aurime,Jogintas
27 A Gabrielius-Ašmantas,Skirmantė
28! Romanas-Alna,Žygimantas

28 S Karolis - Nijolė, Karibų tas

29 P Pranc.Salezietis-Zibutė
30 A Martynas k.-Milgaudas
31 T Jonas Bosco-Skirmuntas

19P
20 A
21 T
22 K
23 P
24 Š.

JUOZAPAS,Jėzaus Glob. Eimutis
Kutbertas - Žibartas, Saulis
Benediktas abatas - Alpė.
Benvenutas - Meida,Linas
Pelagija - Galintas, Vismante
Gabrielis Ar kang. - Daumantas

25

GAVĖNIOS III SEKMADIENIS

26 P
27 A
28 T
29 K
30 P
31 Š

Teklė - Gėla, Arbutas
Jonas Damaskietis - Meldutis
Joana Marija - Vygandas
Bertoldas - Almante, Kernius
Jonas Klimakas-Danulis, Medą
Benjaminas - Ginutis, Vartvilė

Šv.Kazimieras, Lietuvos glo
bėjas,
Oail Ą VaĮeS
kos vitražo eskizas

BALANDIS
1 GAVĖNIOS IV SEKM.Teodora k
2 P Pranciškus Paulietis-Dainora
3 A Ričardas - Vytenis, Rasa
4 T Izidorius - Algaudas, Eglė
5 K Irena,Zenonas - Žyginte
6 P Celestinas - Dauginitis,Žinté
7 Š Hermanas - ‘Minvydas, Kiną
! d S GAVĖNIOS V SEKM.Julija

'9
10
11
12
13
14

P Marija Kleope - Dalia
A Apolonijus - Kilnutė,
T Leonas Did. - Vykintas,Gėlė
K Julius pop.- Jūratė,Giruiis
P Hermenegildas-Algaudé
Š Justinas k. - Visvaldas,Didutė

15 S VERBŲ SEKMADIENIS
' 16 P Bernadeta - Giedrius,Sirvydas
17 A Anicetas - Sigitas
18! Apolonijus - Suvartas,Totilė
. 19 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS
20 P DIDYSIS PENKTADIENIS
21 Š DISYSIS ŠEŠTADIENIS
.22 S VELYKOS

23 P
24 A
25 T
26 K
27 P
28 Š

Jurgis k.-Juragis,Tolvaišas
Fidelis - Kantrimas, Veja
Morkus Evang. - Tyvaita
Kietas - Vilūne, Kaributas
Zita - Aušra, Gotardas
Povilas nuo kryž.- Rimgailė

29 S ATVELYKIS Robertas30 P Katarina Sien.- Venta,

I

Į

1 A
2T
3K
4P
5Š

DARBO ŠVENTĖ.sv.Juozap.
Anastazas-Eidmantas,Meilė
Juvenalis-Dievonis,Nenitė
Monika-Beržas,Miniautė
Pijus V-Neris,Traidenis

6 S MOTINOS DIENA-Prudenc.

7 P Romualdas-Danutė,Angis
8 A Mykolas Azkang. Džiugas
į 9 T Grigalius Naz. -Sytis,A.ustė
10 K Izidorius-Putinas,Igauja
| IIP Pilypas-Jokūbas apaštalai
12 Š Nerėjas-Vaidu tis, Viligailė

!

i 13 S Robertas -Gardevutis,Alvyde
i 14 P
15 A
16 T
17 K
18 P
19 Š

Bonifacas-Gintaras,Neris
Sofija-Jaunutė,Gražutis
Jonas Nepomukas-Bitė,Vaidys
Paskalis-Mindaugas,Gailė
Venancijus-Ryte,Erdvilas
Petras Celestinas-Taura,Gilvinas

20 S Bernardinas-Eidvilas,Vyginte

21 P
22 A
j 23 T
24 K
25 P
26 S

Golėnas-Aldona, Rimtenis
Julija,Rita-Vaidevutis,Jova
Andriejus BoboiaSJ-Augmantė
Zuzana-Algirdas,Gina
Grigalius VII-Danutė,Žydrė
Pilypas Neris-Algimantas,Kinta

27 S Brunonas -Saulė,Gindas
28 P
29 A
30 T
31 K

Augustina-Jogirdas,Rima
Marija Magd.Pazietė-Erdvilė
Joana Arkietė-Gražina,
DANGUN ŽENGIMAS

1 P Jokūbas-Jogaila,Galinda
2 S Marcelinas-Ažuolas,Auksė

3 S Klotildė-Develta,Taukantas
4P
5A
6T
7K
8P
9Š

Kornelijus-Vendrė,Šerkšnas
Bonifacas-Dauga,Kantvydas
Norbertas-Tauras,Mėta
Medardas-Žostautas,Akytė
Robertas-Milda,Šilgaila
Primas-Gintas,Vorilė

10 S SEKMINĖS-Vainius, Vingėla

11
12
13
14
15
16

P
A
T
K
P
Š

Barnabas apašt.-Dainius,Aluona
Anupras-Ramūnas,Rūta
Antanas Pauvietis-Minkante
Bazilijus Did.-Alka,Butrimas
Modestas-Švarnas,Kristainė
Justina-TolminasJūra

17 S Adolfas-Dainava,Kitibutas
18
19
20
21
22
23

P Efremas Sirietis-Gimbutas,Vaiva
A Brunonas-Doviltas,Ramunė
T Silverijus-Alva,Žadvainas
K Aloizas Gonzaga,SJ.-Rezeta
P Paulinas - Laimutė.Sudargas
Š Zenonas-Arvydas,Vaida

LIETUVIŠKOS PABALDOS
PARAPIJOS CENTRE
Rua Juatindiba, 20
Sekmadieniais: 8 ir ?7 valandą.
Šiokiadieniais :7 ir 7 30 valanda.
I.MĖNESIO SEKMADIENI:

Pque d. Nações: 9.30 valanda.
Vila
Carolina:
15 valandą
MĖNESIO
SEKMADIENI:
į III
PASKUTINI*
MĖNESIO
SEKMAD.
Casa Verde: 17.15 valanda
Agua
Rasa: 8.30
valanda.
V.
Anastácio:
8 valandą.
II MĖNESIO
SEKMADIENI;
Moinho
Velho:
1 1 valandą.
valanda.
V, Bonilha:
10.30
Lapa:
16.30
V.
Prudente:
18 valandą.
Jaçaná:
8.30 valanda.
valanda.
Boro Retiro: 10.15 valandą.
Utinga: 16.30 valandą.

!I

24 S DEVINTINĖS Kristaus Kūno
Joninės
25 P
26 A
27 T
28 K
29 P
30 &

Vilimas-Milga,Mantminas
Jonas ir Povilas k.-Jaunius
Vladislovas kar.-Norgaila,Almas
Irenėjus-Gaudrė,Tulantas
JĖZAUS ŠIRDIES PEtr.ir Povilas
Emilija-Uogelė,Skaldąs

Dėl vedybų, krikštų, laidotu*
vių, ligoniu aplankymo,Mišių ir
visaijkitais reikalais galima skam bind telefonu: 273-0338.

| 3 T Teresė Kūd.Jėzaus - Alanta
j 4 K PRANCIŠKUS AS1Ž.-Gailius
7 Š Kirilas,Metodijus- Vilgaila
| 5 P Donatas Gildą, Palemonas
16 Š Brunonas Buivydas, Ašarinė
8 P Brigita - Daugas, Gaiva
97 SA MARIJOS
Dionizas ROŽINIS
Dauknys—
- Mažrimas
Eglė
į 10 T PRANCIŠKUS BORGIA,S.J.
i 11 K Zinaida - Daugvydė, Rindaugas
12 P Serafinas - Maldeika, Deimena
13 Š Edvardas Norutis, Gaivilė
114 S KALIKSTAS - Gendrė, Lygandas
6 P Domininkas-Skairde.Jodotas
I 15 P Teresė Avilietė - Ina, Edge
f 16 A Jadvyga Bitė, Gudigirdas
17 T Margarita Alacoque-Svajūnas
' 18 K Lukas Evang. - Liubartas,Milita
19 P Petras Alkani.- Kantra, Sangėla
| 20 Š Vaitiekus Gedainis, Saulė

14

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
EÍSSSÍE52Í2Í33

21 S URŠULĖ ir DRAUGĖS-Tureitis

J 2 P Donatas - Norbutas, Minė
235 AK Teodoras
Ramutė, Sidaugas
Filomena-- Lakštutė,
Vintaras
i 24 T Rapolas
LIEPA
Arkang.- Undinė,Dugalis
?| 251 KS Boleslovas
- Karigaila,Kristina
Julius -Gendrutis,
Liepa
į $62PP Evaristas
Nargis,
Mingintė
MARIJOS APLANKYMAS
27 Š Florencijus - Hute, Ramonas
Anatolius-irŽivilė,
Vaidilis
j 283 SA SIMONAS
JUDAS
AP.Vikis4 T Berta-Alšys. Danrnilė
j 29 P Narcizas - Gelgaudas, Tolvidė
j 30 A ALFONSAS RODRIGESAS,S.J.
pi T Liucija - Tyris, Tanvilė

1

RUGPJŪTIS
IT
2 K
3 P
4 Š

J on a tas
Ligeikis.Vartvilė
Alfonsas Liguori- Guoda
Nikodemas Sirputis.Tanvilė
DOMININKAS Smilga

5 S MARIJOS SNIEGINĖS
6 P
7 A
8T
® 9K
10 P
11 Š

V.Jėzaus Atsimainymas-Daiva
Kajetonas Prutenė. Drąsutis
Gustavas Uogintas, Daina A
Jonas Vianey-Pilėnas.Gražutė
Laurynas Nerimantas,Laima
Zuzana - Prutė.Putvinas

12 S KLARA

Danguotos,Erimas

13 P Ipolitas - Gilvilas, Irvė
14 A Euzebijus - Pajauta, Eimantas
15 T MARIJOS DANGUN ĖMIMAS
ŽOLINĖ - Sigita,Kestutis
16 K Rokas - Rugelis,Vaiselė
17 P Jacintas - Saulenis. ingutė
18 Š Elena - Mantautas. Alė
19 S LIUDVIKAS - Patrimpas,Astys

20 P
21 A
221T
23 K
24 P
25 Š

Bernardas - Neringa. Toivinas
Joana - Govartas. Medeinė
Ipolitas - Karijotas, įminė
Pilypas Benitas - Baumilas.
Baltramiejus - To baras. Rasuolė
Liudvikas kar. - Liudytė, Gailius

26 S Aleksandras - Gailutis. Vaiva
27
28
29
30
31

P
A
T
K
P

Šv.Kazimiero kūno perkėlimas
Augustinas-Liūtas.Tarvilė
Sabina-Gaudas.Nadinė
Rožė Li miete-Vytautas, Augu na
Raimungas-Sirman tas. Vilmantė

RUGSĖJIS
• S Egidijus- Daugvinas, Burvilė
2 S Steponas kar.-Protenis, lugaudė

3
4
5
6
7

P
A
T
K
P

8Š TAUTOS ŠVENTĖ.Marijos Gimimas,
Šiluvos atlaidų savaitė
9S Petras K1 avėtas

10 P
11 A
12 T
13 K
14 P
15 Š

4S
5P
6 A
7T
8 K
9P
10 Š

Karolis, - Arūnas, Buteika
Elzbieta Judra, Auktumas
Leonardas - Vygaudė,Asvydas
Girtautas - Sirtautas.Gata
Severas - Svirbutas,Domą
Teodoras - Asau tas,Miglė
Andriejus Avetono - Vaišilgas

11 S Martynas - Vygintas, Suda

12
13
14
15

P
A
T
K

Matas-Gelvainis,Nauna
Eugenijus-Narvydas.Eirimė
Juozapatas-Ramantas.Saulenė
Albertas Did.-Vaidila,Žada
B RAZ. RESPUBL.ŠVENTĖ
16 P Gertrūda-Aiškutis,Agnė
17 Š AUŠROS VARTŲ D.MOTINA

18 S LATVIJOS NEPRIKL.ŠVENTĖ
19
20
21
22
23
24

P
A
T
K
P
Š

25 S
26 P
27 A
28 T
29 K
30 P

Elzbieta Tiuringietė-Dainotas
Eugenijus-Grožvilė,Daugardas
MARIJOS AUKOJIMAS ŠVENTĖ
Cecilija-Siauris,Dobile
Klemensas-Liet.Kariuom.Šventė
Jonas nuo Kryž.-Rytis,Minvidė
KRISTUS KARALIUS

Silvestras - Švitrigaila,Dovilė
Virgilijus - Girdutė, Dautaras
Teofilė - Vakarė, Rimgaudas
Filomenas - Daujotas, Gaja
Andriejus - Augąs, Audrilė

Mikalojus Tolent.- Katile
Protas- Sungailė, Gintautas
MARUOS VARDAS - Birutė
Eugenija-Giratė, Birman tas
KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS
Nikodem as - Nau tinga, Vismantas

16 S Kiprijonas- Normante

17
18
19
20
21
22

P
A
T
K
P
Š

Kolumbą-Asminta, Rambaudas
Irena - Mingaila, Aura
Januarijus-Praurimė, Vytė
Bernardas-Vainoras, Gata
MATAS APAŠTALAS -Viskantas
Tomas Vilanova - Vyrmantas

23 S Linas pop. -Galintas, Baumiiė

24 P
25 A
26 T
27 K
28 P
29 Š
30 S

M.BELAISVIU UŽTARĖJA.Juodis
Kleopas-Želvė, Jaunutis
Justinas - Gintarė, Vydenis
Kozmas - Danyla, Daugilė
Vaclovas - Visgirde, Tautvydas
MYKOLAS ARKANG. -Arminas
Jeronimas-Zymantas, Bitautė

G RUODIS

LAPKRITIS
IK VISU ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ
2 P VĖLINĖS
3 Š Teofilis-Vidmantas.Edvilė

Bronisiava-Jaugailis, Mirga
Rozalija-Germantė,Rimantas
Laurynas-Teisutis, Donga
Filomena-Vaišvilis, Varmonė
Regina- - Rėdą, Bartis
Brazilijos Nepriklausomybės Šventė

1 Š NataIija-Butigeidas,Gedūnė
2 S ADVENTO I SEKM.-Aurelija

3
4
5
6
7
8

P
A
T
K
P
Š

PRANCIŠKUS KSAVERAS,S.J.
Barbora-Erdmė, Žvaigždikis
Sabas-Alan ta, Vintilas
Mykolas-Tolutis, Vėtra
Ambroziejus-Domeika,Ringis
M.NEKALTAS PRASIDĖJIMAS

9 S ADVENTO 11 SEKMADIENIS
10 P
11 A
12 T
13 K
14 P
15 Š

Melkijadis-Eidimtas, Žydrė
Damazas - Dirvoną, Garbu tas
Aleksandras-Gilrnintas
Liucija-Kastytis, Dulūnė
Alfredas-Trainaitis, Žvagulė
Kandi das- Vingilė, Varpis

16 S ADVENTO III SEKMADIENIS.Au<
17
18
19
20
21
22

P
A
T
K
P
Š

23 S
24 P
25 A
26 T
27 K
28 P
29 Š

Lozorius-Grinius, Drovydė
Gracijanas-Gerbilis, Eivilė
Fausta-Rimantė, Gediminas
Urbonas-Grožvilė, Daugardas
TOMAS APAŠT.-Ilgis, Girenė
Praniška Kabrini-Gedvydas, Ulė

ADVENTO IV SEKMADIENIS.Viki
KŪČIOS, Adomas ir Ieva,-Jogaiia
KALĖDOS, KRISTAUS GIMIMAS
Steponas- Perbandas
JONAS EVANG. - Gedvinė
NEKALTU VAIKELIU
Tomas Kanterburietis-Gajutė

30 S ŠV. ŠEIMA- Audrilė
31 P Silvestras- Gedgantas, Naudė

BRAZILIJOS LIETUVIU
TAUTINĖS, RELIGINĖS
KULTŪROS IR INFORFORMACIJOS SAVAIT
RAŠTIS.
Leidžia:

TĖVAI JĖZUITAI
Diretor responsável:

DR,JOSÉ FERREIRA
CARRATO
Redaktorius: J.Kidykas.

Administratorius:
Jonas Bružikas.
METINĖ KAINA: 30 kr.

Paskiras numeris: 60 cts
Garbės leidėjai: 150 kr.
Siunčiant prenume

ratą čekiu,užrasyti,ar
Jonas Bružikas. ar Pet
ras Daugintis vardą.
Taip yra lengviausia pi

nigus gauti.

DIDELIS PRAŠYMAS

Malonėkit savo me
nę prenumeratą atsiųs
ti iki sausio mėnesio ga
lo, kad nereiktų sustab
dyti laikraštį. Neturė
dami pinigų, negalėsim
išleisti.

ĮVAIRIU progų
SVEIKINIMAI. U7
WOJAUTOSE ir h >
puslapiuos kainuota
10 kruzeirų.
Dėl skelbimų kai
nos reikia tartis su ad.
ministracija.
Pora kartų i.š eilės

negavę laikraščio paš
tu, malonėkit pranešt

administracijai ir pa

tys pasiteiraukit savo

pašte, kodėl negavote.
'Administracija įpašti
na laikraštį trečiadie
ni iki 14 valandos.

