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kalėdų Šviesoms miegant
Kun. B. B. DANIS

Kiekvienais metais, oaltom snai- 
,em krintant iš padangių ir miestam 
skęstant spalvotų šviesų jūroje, pasi- 
girsta bažnyčių bokštuose Kalėdų vi- 
lurnakcio varpai. Jų iškilmingai dre
bantis gaudesys užlieja kalnus ir s- 
lėnius, laukus ir namus. Skambančio 
vario aidas pabudina tada kiekvieno 
žmogaus širdį,primindamas jam,kad 
Gruodžio 25-ji diena yra pašvęsta 
kaip Kristaus,Jo Bažnyčios Įsteigėjo 
Gimtadienis !

Gilioje senovėje tuo pat metu pago 
niškasis pasaulis irgi savotiškai džiū 
gaudavo,garbindamas saulės deivę 
Mitrą, pajutęs, kad šviesa nežūva tam 
sybėse, kad žiemos metu, sutrumpėjo 
sios dienos, pradeda ilgėti ir eiti š- 
viesyn. Krikščionybei nugalint pago
niškąjį pasaulį, Popiežius Leonas Di
dysis ( 440-461) atkreipė visų dėme
sį į netikusį šviesos deivės garbini
mą ir pasauliu priminė,kad Krisr 
tus, žmonijos Išganytojas, yra ’’tik
roji šviesa,kuri apšviečia kiekvieną 
žmogų,ateinantį į šį pasaulį”(Jon .1: 
9 ).Tuo būdu palaipsniui buvo sugria 
utas Mitros garbinimas ir jo vieton 
įvestas Kristaus užgimimo paminėji
mas .

Kristaus atėjimas į šį pasaulį pasi
rodė žmonijai kaip pats svarbiau - 
sias istorinis įvykis,ir ji,nurėdama 
šį įvykį pabrėžti ypatingu būdu,aplei 
do senąjį laiko skaičiavimo būdą nuo 
Romos miesto įkūrimo. Kristui gi - 
mus,žmonijai nušvito naujas laikotar 
pis ir skaičiuoti įvesta nauja tvarka. 
Pagal senąjį laiko skaičiavimo būdą, 
Kristus gimęs 748 ar 749 metais nuo 
Romos miesto įkūrimo.Atmetus šį 
senovinį kalendorių, visi istoriniai į- 
vykiai pradėta skaičiuoti nuo Krist 
taus užgimimo.

Kristaus gimimas Betliejuje yra 
tikras ir aiškus Dievo meilės ir Jo 
gailestingumo įrodymas: ’’Dievas 
taip mylėjo pasaulį,kad davė savo 
yiengimį Sūnų, kad kiekvienas, kurs į 
Jį tiki,nežūtų,bet turė'.ų rmzuiąjį gy 
venimą”(Jon. 3:16). Amžiais lauktojo 
Mesijo pasirodymas mūsų Žemėje 
yra pati didžiausioji dangaus dovana 
kurios gali pavydėti net Angelai dan 
guje! Žmonija,suprasdama ir įver - 
tindama šią Dievo Dovaną, greičiau

siai ir pati Įvedė Šį gražų paproų 
ledų metu dalytis dovanomis.

Nors Mozė, senovinis Izraelio tau
tos vadas, Pranašai ir Patriarchai 
vaizdavo busimojo Mesijaus Asmens 
ir Jo Karalystės tikrąją prigimtį,ta
kiau kieto sprando izraelitas Kristau 
Asmenyje panoro matyti žemiškąjį 
valdovą,kurs išgelbėtų savo tautą iš 
tada siautusios Romėnų priespaudos, 
ir,išugdęs savoje tautoje nepaprastą 
galybę,duotų jai progos viešpatauti 
visame pasaulyje nesibaigiančiais 
šimtmečiais. Bet,kadangi Kristus ir 
Jo mokslas neatitiko faraziejų ir Ral 
to žinovų troškimams, Jis buvo pa
smerktas ir prikaltas prie kryžiaus

Nors išrinktoji Izraelio tauta ir pa 
smerkė savo Mesiją,tačiau Jo pa. 
siuntinybė ir mokslas neliko sunai - 
kinti: Kalvarijos Kalne Kryžius su
blizgėjo didesne ir galingesne šviesa 
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negu tie spinduliai, kuriuos bėrė iš 
aukštybių nuostabi Betliejaus ŽvaigŽ 
dė.Dar prieš mirsiant Kristus išpra 
našavo,sakydamas:’’Kai būsiu pa
keltas aukštyn nuo žemės, visa pa 
trauksiu prie savęs ”(Jon. 12:32). Iš 
tikrųjų, Izraelio vietą Kristaus Baž
nyčioje užėmė seniau buvusios pago
niškos tautos. Izraelis, išsižadėjęs 
tikrojo Mesijo,iki pat šiol vis tebe
laukia žemiškai suprasto galiūno - 
naujojo Mesijo,bet tokios nesulauks! 
Tik Kristuje išsipildė pirmiesiems 
žmonijos Tėvams duotieji pažadai ir 
visos kitos pranašystės,o Jo Sven4- 
tas gyvenimas, stebuklai ir nuosta - 
bus mokslas įtikinamai kalba, kad 
Kristus yra Dievo Sūnus, lauktas pa
sirodant žemėje nuo pat žmonijos 
pradžios ir Jame yra sudėtos mūsų 
viltys ir užtikrintas išganymas !
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IšLietuvos K. BažnyčiosKronikos N r. 48
MEČISLOVO JUREVIČIAUS TEISMAS

1. M: JUREVIČIUS organizavo ir 
vadovavo procesijai 1979 liepos 27 d. 
iš Meškuičių j "Kryžiaus kalną'.

Šiaulių raj. LDT VK savo pažymoje 
nurodo, kad gauti leidimą dėl procesi
jos j LDT V K niekas nesikreipė ir toks 
leidimas nebuvo duotas.

Liudytojas E. ŽULPA parodė, kad 
1979 liepos 22 d., iš ryto, j Vidaus rei
kalų skyrių pradėjo skambinti vairuoto
jai, kurie skundėsi, kad procesija truk
do eismui. Nuvykęs j vietą, jsitikino, 
kad procesija tikrai trukdo transporto 
darbui, pažeidžia viešąją tvarką.,Proce
sijos organizatorius įspėjo Vykdomojo 
komiteto pirmininkas, o taip pat ir jis. 
Tačiau grupiniai veiksmai nutraukti ne
buvo. Kadangi procesija sudarė grėsmę 
saugiam eismui, buvo priverstas uždary
ti judėjimą tuo keliu, kuriuo vyko eise
na.

Liudytojas V. PLUNGĖ parodė,kad 
jis fotografavo procesiją iš Meškuičių j 
"Kryžiaus kalną". Matė, kaip vadova
vo žemo ūgio vyriškis, pražilusiais plau
kais, su akiniais, apsirengęs juodu kos
tiumu. Iš V. PLUNGĖS paimtos 2 foto
juostos, iš kurių padarytose fotonuo
traukose matosi M. JUREVIČIUS kaip 
organizatorius ir vadovas.

Liud. L. LUKOŠEVIČIUS parodė, 
kad matė, kaip Meškuičių šventoriuje 
anksčiau nematytas vyras, žemo ūgio, 
pražilusiais plaukais, su akiniais, apsi
rengęs tamsios spalvos kostiumu, susi
rinkusius rykiavo j koloną, davinėjo nu
rodymus, paliepimus, mokė kitus, kaip 
elgtis eitynių metu. Apylinkės Vykdo
mojo komiteto pirmininkas A. JOZI- 
KIS jįjspėjo. Procesijoje buvo apie 500 
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žmonių, priekyje nešė kryžių.
Iš pateiktų atpažinti asmenų M. JU

REVIČIŲ atpažino, kaip procesijos or
ganizatorių ir vadovą.

Analogiškus parodymus davė liud. 
G. JUODZEVIČIUS ir V. GENTIS.

G. JUODZEVIČIUS ir V. GENTIS 
taip pat atpažino M. JŪREVIČIU,kaip 
procesijos organizatorių ir vadovą.

Liud. A. JUZIKIS parodė, kad Meš
kuičių bažnyčios šventoriuje susirinko 
daug privažiavusių žmonių. Iš jų išsisky 
rė žemo ūgio žmogus, pražilusiais plau
kais, su akiniais, apsirengęs juodu kos
tiumu, kuris viską organizavo: davinėjo 
įvairius nurodymus, surikiavo visus į 
koloną, kiti jo nurodymų klausė. Ka
dangi leidimo tokiais procesijai niekas 
nebuvo davęs, tai jis, kaip LDT VK pir
mininkas, organizatorius įspėjo. Nežiū
rint j tai, grupiniai veiksmai buvo to
liau tęsiami: garsiai giedodami, nešda
mi kryžių, procesijos dalyviai iš Meš
kuičių keliu nuėjo link Jurgaičių pilia
kalnio.

Liud. J. TIKNIUS ir S. JOKŪBAI
TIS parodė, kad procesiją organizavo 
ir jai vadovavo žemo ūgio vyriškis, pra
žilusiais plaukais, su akiniais. Savo 
veiksmu, kaip organizatoriaus ir vado
vo, nenutraukė ir tada, kai buvo per
spėtas VK pirmininko JUZALIUNO.

II. 1979 rugpiūčio 26 d. iš Tytuvė
nų j Šiluvą buvo suorganizuota maldi
ninkų eisena, kurioje dalyvavo apie 
1.000 žmonių.

Raseinių raj. LDT VK savo praneši
me nurodo, kad gauti leidimą pravesti 
minėtą maldininkų eiseną j Raseinių 
raj. LDT V K niekas nesikreipė ir toks
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leidimas nebuvo duotas.
Liud. A. MIKALAUSKAS parodė, 

kad nors leidimo procesijai nebuvo 
gauta, 1979 rugpjūčio 26 d. įvyko ti 
kinčiųjų procesija iš Tytuvėnų m. baž 
nyčios j Šiluvą. Eisenai kirtus "Tarybų 
gatvę, visiškai sutriko transporto eis
mas. Einantys garsiai giedojo. Jis, kaip 
Tytuvėnų apyl. VK pirmininkas per 
garsiakalbį visus įspėjo, kad eitynės 
draudžiamos ir liepė išsiskirstyti. Pakai 
tojo tai 3 kartus.

Liud. V. NAVICKAS parodė, kad 
procesija iš pradžių visiškai nutraukė 
eismą "Tarybų" gatvėje, einantys kolo
noje procesijos dalyviai garsiai giedojo. 
| įspėjimą nekreipė jokio dėmesio.

Panašius parodymus davė ir liud. V. 
MIŠEIKIS.

Liud. A. VEZNIAKAS parodė, kad 
eiseną organizavo ir dalyvaujantiems 
vadovavo bei nurodinėjo anksčiau ne
matytas vyriškis, žemo ūgio, pražilęs, 
su akiniais. Pateikus vienodo amžiaus 
su akiniais vyrų fotonuotraukas, jų tar
pe ir M. JUREVIČIAUS, A. VEZNIA
KAS atpažino M. JŪREVIČIU kaip or
ganizatorių ir vadovą

Liud. D. GAIŽUTIS parodė, kad ei
seną organizavo ir jai vadovavo anks
čiau nematytas vyriškis su akiniais.Pro
cesiją trukdė eismui, kėlė triukšmą.Fo
tonuotraukoje atpažino M. JŪREVI
ČIU/ kaip organizatorių ir vadovą.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS

CIRURGIÃO DENTISTA 
CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696

R. Itapeva, 49 • Cj. 35 fone: 288-4770
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Analogiškus parodymus davė liud.
JONAITIS. Jis taip pat fotonuotrau

koje atpažino M. JUREVIČIŲ, kaip ei- 
enos organizatorių ir vadovą.

Liud. J. JONIKĄ parodė, kad proce
są trukdė eismui. Stebėdamas eiseną, 
atkreipė dėmesį j organizatorių ir vado 
zą: tai buvo vyriškis, žemo ūgio, su aki
niais. Fotonuotraukoje atpažino M.JU
KE VIČIŲ, kaip tą organizatorių irva- 
Jovą.

Analogiškus parodymus davė liud. 
n JUODZEVIČIUS ir V. GENTIS.

G. JUODZEVIČIUS ir V. GENTIS 
aip pat atpažino M. JŪREVIČIŲ,kaip 

procesijos organizatorių ir vadovą.
Liud. A. JUZIKIS parodė, kad Meš

kuičių bažnyčios šventoriuje susirinko4 
daug privažiavusių žmonių. Iš jų'išsis
kyrė žemo ūgio žmogus, pražilusiais 
plaukais, su akiniais, apsirengęs juodu 
kostiumu, kuris viską organizavo: davi
nėjo įvairius nurodymus, surikiavo vi
sus j koloną, kiti jo nurodymų klausė. 
Kadangi leidimo tokiai procesijai nie
kas nebuvo davęs, tai jis, kaip LDT VK 
pirmininkas, organizatorius įspėjo. Ne
žiūrint j tai, grupiniai veiksmai buvo 
toliau tęsiami: garsiai giedodami, neš
dami kryžių, procesijos dalyviai iš Meš
kuičių keliu nuėjo link Jurgaičių pilia
kalnio.

Liud. J. TIKNIUS ir S. JOKUBAI- 

ir jai vadovavo žemo ūgio vyriškis, pra
žilusiais plaukais, su akiniais. Savo 
veiksmu, kaip organizatoriaus ir vado
vo, nenutraukė ir tada, kai buvo per
spėtas VK pirmininko JUZALIŪNO.

II. 1979 rugpiūčio 26 d. iš Tytuvė
nų j Šiluvą buvo suorganizuota maldi
ninkų eisena, kurioje dalyvavo apie 
1.000 žmonių.

Raseinių raj. LDT VK savo praneši
me nurodo, kad gauti leidimą pravesti 
minėtą maldininkų eiseną j Raseinių 
raj. LDT VK niekas nesikreipė ir toks 
leidimas nebuvo duotas.

Liud. A. MIKALAUSKAS parodė, 
kad nors leidimo procesijai nebuvo 
gauta, 1979 rugpiūčio 26 d. įvyko ti
kinčiųjų procesija iš Tytuvėnų m. baž
nyčios j Šiluvą. Eisenai kirtus "Tarybų'' 
gatvę, visiškai sutriko transporto eis
mas. Einantys garsiai giedojo. Jis, kaip 
Tytuvėnų apyl. VK pirmininkas per 
garsiakalbi visus įspėjo, kad eitynės 
draudžiamos ir liepė išsiskirstyti. Pakar
tojo tai 3 kartus.

Liud. V. NAVICKAS parodė, kad 
procesija iš pradžių visiškai nutraukė 
eismą "Tarybų" gatvėje, einantys kolo
noje procesijos dalyviai garsiai giedojo, 
į įspėjimą nekreipė jokio dėmesio.

Panašius parodymus davė ir liud. V. 
MIŠEIKIS.

Liud. A. VEZNI AKAS parndp kad 

vadovavo bei nurodinėjo anksčiau ne
matytas vyriškis, žemo ūgio, pražilęs, 
su akiniais. Pateikus vienodo amžiaus 
su akiniais vyrų fotonuotraukas, jų tar
pe ir M. JUREVIČIAUS, A. VEZNIA- 
KAS atpažino M. JUREVIČIŲ kaip or
ganizatorių ir vadovą.

Liud. D. GAIŽUTIS parodė, kad ei
seną organizavo ir jai vadovavo anks
čiau nematytas vyriškis su akiniais.Pro- 
cesiją trukdė eismui, kėlė triukšmą. Fo
tonuotraukoje atpažino M. JUREVI
ČIŲ, kaip organizatorių ir vadovą.

Analogiškus parodymus davė liud.
J. JONAITIS. Jis taip pat fotonuotrau
koje atpažino M. JUREVIČIŲ, kaip ei
senos organizatorių ir vadovą.

Liud. J. JONI KA parodė, kad proce
sija trukdė eismui. Stebėdamas eiseną, 
atkreipė dėmesį j organizatorių ir vado
vą: tai buvo vyriškis, žemo ūgio, su aki
niais. Fotonuotraukoje atpažino M.JÜ- 
REVIČIŲ, kaip tą organizatorių ir va-’ 
dovą.

Liud. A. RlMELAITIS parodė, kad 
procesija uždarė eismą Tytuvėnų m. 
"Tarybų" gatvėje ir todėl jis negalėjo 
pravažiuoti.

Liud. A. SIMKEVIČIŪTĖ ir V.GLE- 
VECKAITÉ parodė, kad procesija truk
dė eismui.

TIS parodė, kad procesiją organizavo
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DARBINGAS VLIKo SEIMAS
CLEVELANDE

AURELIJA BALAŠAITIEN#

Pabėgėliai Austrijoje
BALFo sekr. O. Jokūbaitienė patvir

tino, kad B AL Fui Austrijos pabėgėlių 
reikalas yra žinomas ir kad BALFas 
jau konkrečiai "ištiesė savo brolišką pa
galbos ranką". Ji taip pat perspėjo,kad 
BALFo šalpa dėl visiems suprantamų 
priežasčių negalinti būti visada skelbia
ma.

Kitas "karalienės žemės" atstovas 
A. Firavičius papildė A Rinkūno pra
nešimą lietuvių pabėgėlių Austrijoje 
klausimu. Kanados vyriausybė jleisian- 
ti tam tikrą skaičių pabėgėlių, jei atsi
ras, kas jiems sudarys reikiamas garanti
jas. Kanados LB posėdyje buvo disku
tuojamas reikalas siųsti j Austriją savo 
atstovą, kad būtų sudaryti lietuvių pa
bėgėlių sąrašai. Dėl Seinų klausimo Ka
nados LB nutarė rašyti popiežiui memo
randumą. Čia kalbėtojas paklausė: "Ko
dėl mūsų dvasiški ja nesiunčia tuo reika
lu delegacijos pas popiežių? "

J. Pažemėnas iš Niujorko pastebėjo, 
kad Austrijoje esančių pabėgėlių klausi
mas yra VLIKo interesų sferoje ir kad 
VLIKas privalo parūpinti lėšų iš tarp
tautinių organizacijų tiems pabėgėliams 
paremti. Toliau kalbėtojas tvirtino, kad 
prel. L. Tulabos kelionė j Seinus neda
vė jokių pozityvių rezultatų, tačiau grį
žęs į Vatikaną tvirtinęs, kad Seinuose 
"viskas tvarkoj". VLIKas turįs daryti 
spaudimą j katalikų hierarchiją Seinų 
klausimu.

Kiti klausimai
Klevelandiškis dr.H. Brazaitis kreipė

si j susirinkusius, prašydamas paaiškinti, 
kodėl VLIKe dalyvauja regijonalinės 
organizacijos, nors kūrimosi stadijoje 
VLIKas buvęs sudarytas politinių parti
jų pagrindu. Čia jis paminėjo Vilniaus 
ir Mažosios Lietuvos sąjungas. Kodėl 
VLIKe nesą žemaičių, suvalkiečių ir ki
tų atstovų? Argi Vilniaus kraštas ir Ma
žoji Lietuva nepriklauso Lietuvai?

Adv. J. Stiklorius iš Filadelfijos pa
reiškė, kad M. Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio negalima "lyginti su kupiškė- 
nų klubu": Skirtumai tarp Didžiosios
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ir Mažosios Lietuvos prasidėję nuo Vy
tauto Didžiojo laikų, ir M. Lietuva su
daranti specifinę problemą. Kada nors 
tarptautiniame forume bus keliamas 
Klaipėdos krašto klausimas. Jau prieš 
20 metų tas reikalas buvo diskutuotas 
VLIKo posėdyje, sprendimas padary
tas, ir nesą argumentų tam sprendimui 
pakeisti.

Klevelandietis Pr. Razgaitis kvietė 
lietuvius sujusti, kad lietuviai būtų gina
mi nuo neteisingų kaltinimų ir grasini- 
prių deportacija, sudarant žydų perse
kiojimo bylas, pagrįstas falsifikuotų 
parodymų pagrindu. "Turime jieškoti 
būdų, kad mūsų pačių mokesčiai nebū
tų naudojami melagingų dokumentų 
jieškojimui pas komunistus", tęsė jis, 
savo pastabas iliustruodamas konkre
čiais pavyzdžiais.

J. Nasvytis paklausė, kokie pasiruo
šimai daromi žmogaus teisių reikalu se
kančioje konferencijoje.

Žmogaus teisės
Dr. K. Bobelis pabrėžė, kad istorijo

je išliks tas faktas, jog JAV prezidentą 
J. Carteris turėjo didžiausią įtaką j žm< 
gaus teisių gynimo klausimą. Dabartin 
administracija ta liniją tęsia toliau, kei 
dama kryptį. Iki šiol žmogaus teisių 
klausimas ir sankcijos buvo taikomos 
dešiniojo bloko kraštams, ypač P. Ame
rikoje ir Azijoje. Dabartinė administra
cija tą klausimą suka j Rytų bloko pusę. 
Sekančiam žmogaus teisių forumui dar 
nesiruošiama, nes dabartinis nėra galuti
nai pasibaigęs — neprieita susitarimo 
dėl asmens ir religinių teisių. Sekančios 
konferencijos laikas ir vieta dar nežino
mi. Kalbėtojas taip pat nurodė, kad 
JAV Valstybės Departamentas duoda 
išsamų pranešimą apie dokumentų falsi
fikaciją — originalų negalima atskirti 
nuo falsifikato. Laikas imtis akcijos gin
ti lietuvius nuo diskreditavimo. Tuo 
bandoma sumažinti mūsų įtaką, kaip 
gerai organizuotos etninės grupės, j sa
vo krašto politinį gyvenimą.

Dėkodamas kalbėtojui, pirm. A. Ka- 
sulaitis pastebėjo, kad lietuviai skun
džiasi negaudami šventųjų pripažinimo. 
"Lietuvių tauta turi daugiau šventųjų,
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negu visą pasaulį sudėjus. Tūkstančiai 
partizanų ir kovotojų, už musų tautos 
laisvę ir Bažnyčią paaukojusių savo gy 
vybę, yra šventi". Jo žodžius palydėjo
me entuziastingais plojimais.

Prof. Éringio žodis
Paskutiniuoju j dalyvius prabilo prof. 

K. Éringis, savo trumpame žodyje pa
brėždamas tragišką lietuvių tautos pa
dėtį. Jei skundžiamasi lietuvių rusini
mu Lietuvoje, tai Rytprūsiuose ir Gu
dijoje lietuviai esą visai suniekinti. Čia 
jis šiltai paminėjo neseniai mirusį pro
fesorių Ivanauską, kuris labai rūpinosi 
lietuviškos inteligentijos Gudijoje prie
augliu, lietuvių jaunuolių mokslu, ben
drabučiais ir 1.1. Kalbėtojas sutinka, 
kad rusai lietuvius laiko tautine mažu
ma, nors lietuviai savame krašte, yra 
savo tautos kamienas. Tik už savo kraš. 
to ribų, kaip antai Amerikoje, lietuviai 
yra tautinė mažuma. Kalbėtojas kvietė 
VLI Ką giliau rūpintis tomis problemo
mis ir ruoštis ateičiai.

Pirmasis posėdis
Jau nuo 9 v.r lapkričio 7 d. didžioje 

Lietuvių Namų salėje buriavosi seimo 
dalyviai su pavardžių kortelėmis prie 
švarkų atlapų, spaudos atstovai ir sve
čiai. Registraciją tvarkingai ir maloniai 
tvarkė Beatričė Natkevičiūtė ir Dalia 
Orentaitė. Tarpduryje susitiko spaudos 
atstovai, jieškodami tinkamos vietos 
atsisėsti. Deja, niekas jais nesirūpino, 
kol pagaliau energinga Čikagos žurna-
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VLIKO SEIMAS
listé Z. Juškevičiene, j talką pasikvietu
si keletą simpatingų seimo atstovų, ra
do vienam stalui vietos netoli scenos.
V. Rociūnas ("Draugas"), A. Balašaitie- 
nė ("Dirva" ir "Tėviškės Žiburiai") ir 
Zuzana Juškevičienė ("Naujienos") su-

PLB-NÉS VALDYBA SVEIKINA
Jau keturiasdešimt antrą kartą sėdame prie Kūčių stalo ne laisvoje nepriklauso

moje Lietuvoje, bet pavergti ir išblaškyti po visus pasaulio kraštus. Sėdame skau
dančiomis širdimis, nes mūsų tautos kančios kelias dar nesibaigė. Tačiau mus drąsi
na ir viltingai nuteikia mūsų sesių ir brolių nepailstanti kova pavergtoje tėvynėje, 
pasireiškianti pogrindžio spauda ir tyliu atkakliu pasipriešinimu okupanto priespau
dai.

simetė j vieną spaudos stalui patogų 
kampą.

Jei penktadienio vakare salė buvo 
beveik pilna, tai šj rytą joje bebuvo 
apie 50 asmenų. Buvo įdomu patirti, 
kad iš 45 seimo atstovų, atstovaujan
čių 15 VLIKą sudarančių organizacijų, 
į seimą atvyko net 42 atstovai.

Pirmą seimo posėdį pradėjo VLIKo 
Seimui Rengti Komiteto pirm. V. Jo
kūbaitis. Ta proga buvo paskelbtas gar
bės komitetas, kuriame dalyvauja Kle- 
velando miesto burmistras George J. 
Voinovich ir abiejų lietuviškų parapijų 
klebonai. VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, 
padėkojęs už paruošimo darbus ir vaišiu 
gą priėmimą, kvietė pradėti posėdį, j 
seimo prezidiumą jis pasiūlė: pirminin
ku — A. Kasulaitj (LK Demokratų Są
junga), vicepirmininkais — J. Stiklorių 
(M. Lietuvos Rezistencinis.Sąjūdis) ir 
Marių Blyną (Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis), sekretoriais — M. Pranevičių (Soc. 
Demokratų Sąjunga) ir Vaclovą Mažei
ką (Lietuvių Tautinis Sąjūdis). | rezoliu
cijų komisijos sudarymą grupės buvo 
paprašytos paskirti savo atstovus, o j 
mandatų komisiją buvo pakviesti L.Gi
rin is-Norvaiša, M. Valiukėnas, J. Ardys, 
S. Lazdinis ir A. Rinkūnas.

Prezidiumui užėmus vietas, posėdis 
buvo pradėtas malda, kurią sukalbėjo 
prel. J. Balkūnas, Prezidiumo pirm.A. 
Kasulaitis pakvietė atsistojimu pagerbti 
neseniai Brazilijoje mirusį dr. E. Drau
gelį, buvusį vieną iš Lietuvos valstybės 
kūrėjų ir seimų narį. Pasiūlyta darbo
tvarkė priimta be didelių pataisų bei 
diskusijų.

VLI Ko seimą sveikino ALTos pirm, 
dr. K. Šidlauskas, PL Gydytojų Sąjun
gos vardu — dr. J. Valaitis, Ateitininkų 
Federacijos ir LK Susivienijimo - J. 
Laučka, Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
— A. Misiūnas, M. Lietuvos Draugijos 
Čikagoje — dr. A. Regis, BALFo — O. 
Jokūbaitienė, Reorganizuotos LB — A. 
Juškevičius, LK Veteranų Sąjungos 
"Ramovė" - A. Jonaitis, Klevelando 
L. Namų — Z. Dučmanas.

(Bus daugiau)

Džiaugiamės ir laisvojo pasaulio lietuvių gyvastingumu. Sukaktuvinės Australijos 
Lietuvių Dienos, VIl-tasis Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas, Vasario 16-tosios 
gimnazijos 30 metų sukaktis, tradicinė Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, IV- 
tasis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas Chicagoje — tai vis tie mūsų gyvenimo žiedai, 
įpinti į praėjusių metų vainiką. Pirmosios Lituanistikos Katedros laisvajame pasau
lyje įsteigimas Chicagoje buvo iškiliausias šių metų užmojis, kurio svarba ir reikšmė 
dar labiau išryškės kelyje j ateitį. Visa tai teikia paskatinimo ir drąsos viltingai žiū
rėti j 1982-uosius metus.

’ Gimusio Kūdikio džiaugsmas ir ramybė teranda kelią j kiekvieno lietuvio širdį. 
Naujųjų metų tėkmėje dar stipriau liudykime savo tautinę ištikimybę pavergtai Lie- 

tLJvai- Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

ir & -Jif. -j& & *
Senasis VysKupas, Dom Reu grįžo iš 

São Paulo, pasveikęs.
Šiuo laiku mūsų ligoninė pergyvena 

didelius f mantinius sunkumus. Admi
nistracija suka galvą kokiu būdu iš jų 
išsigelbėti. Reikia melstis, kad Visagalė 
Apvaizda ateitų j pagalbą.

Po karštos sausros,kuri užtruko kele
tą mėnesių, gamta dabar vėl buvo gau
siai aprūpinta lietaus vandeniu. Dabar 
viskas žaliuoja ir begalo sparčiai auga.

Kun. Bendoraitis turėjo sveikatos •„ 
problemas dėl aukšto kraujo spaudimo. 
Buvo Manaus pas specialistą. Gavo ati
tinkamų vaistų. Jeigu ne tie f mantiniai 
galvosūkiai tai jaustųsi normaliai.

Iš Vokietijos atvažiavo mums pagel
bėti viena lietuvaitė; vadinasi Raimun
da.

Linkiu Jums ir visiems saleziečiams 
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų. Sveikinimai visiems draugams 
bei pažįstamiems.

Jūsų Sės. M. Ksavera

h

SKAITYTOJAI RAŠO.,.

Mielas kun. Urba it i

Labai ačiū už Jūsų malonų laiškutį 
jau senokai gautą. Tas laikas taip greit 
bėga. Velykoms buvote mūsų svečias, 
štai jau ir Kalėdos artinasi.

Pas mus nieko naujo neįvyko. Vokie
čių televizija, kuri pranešė apsilankysian
ti praeitą Rugsėjo mėn., atidėjo kelionę 
ateinantiems metams. Bet laukiame ne
užilgo Vokietijos ambasadoriaus iš La 
Paz (Bolivija). Ligoninės statybos dar
bai Guayara Meri n (Bolivija) eina lėtai. 
Kalti financai.

Mūsų Vyskupas Dom Geraldo Ver- 
dier grįždamas iš Prancūzijos parsivežė 
kunigą, jau buvusį misijonierių Brazili
joj, kuris pasiliks kuriam laikui padėti 
pastoracijos darbe.
*

Linksmu Kalėdų Svenčiu-
Laiminnu Nauju Metu!
GIMINĖMS, DRAUGAMS ir KLIENTAMS

FÁBRICA DE GUARDACHUVAS

& *RUA

• VICENTE VITOR BANYS LTDA.

Fone 274-0677 - São Paulo -
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KALĖDŲ BURTAI
Vaizdelis

- Et, tu vis juokies, - numojo Petras.
- O ko man verkti? Užtenka ir taip jau 

ašarų aplinkui, — šaipėsi Jonas.
Jie dar paėjėjo galiuką drauge. Staiga Jo

nas ištiesė Petrui dešinę:
— Aš pasuksiu čia.
- Tai neini namo? — nustebo draugas.
- Ne. Jau senai žadėjau aplankyti senuką 

Rubšį ir vis man neišeidavo. Šiandieną prisi
miniau jį darbe, nei pats nežinau kodėl. Už
suksiu, sakau, grįždamas.

— Nebijai, — sušnabždėjo Petras.
— O ko bijoti? negi jis koks nusikaltėlis?
- Ne nusikaltėlis, bet, žinai, buvęs tremti

nis. .. Dar kas gali pasekti.. .
- Juk ir aš turiu savųjų tremtyje. Jie irgi 

niekuo neprasikalto. Juos bent laiškeliu ap
lankau. O čia, pašonėje, vienui vienas, visų už
mirštas, baigiąs savo gyvenimą. _ Kalbėjo 
Janas pusbalsiu.

Halina Didžiuly té Mošinskienė

Lietuvoje gruodžio mėnesį dienos trumpos. 
Tik prašvito, jau vėl sutemos slenka iš visų 
kampų, slenka ilgais šešėliais ir čia pat naktis 
apgaubia visų šalį. Užsižiebia miestų gatvėse 
šviesos, rodos, dienos kaip nebuvę. Čia pat šal
tis pradeda gnybti nosį, rankas; kiekvienas 
skuba greičiau pasislėpti namuose, sušilti prie 
įkūrento pečiaus sienelės.

Du draugai, Jonas ir Petras, grįžo apšviesto
mis gatvėmis namo. Jų patenkinti veidai švytė
jo; abudu nešėsi rankose pirkinių ryšulėlius. 
Astrus vėjas švilpė tarp apnuogintų šakų, dul
kindamas smulkutėmis snaigėmis, badančio
mis kaip adatėlėmis įraudusių praeivių veidus.

— Žiūrėk, kaip anksti šiais metais šaltis ima 
siausti, — pastatydamas apykaklę iškošė pro 
dantis Petras.

— Ehe, atrodo, kad naktį ims pustyti, - 
atsiliepė Jonas užtraukdamas giliau ausinę ke
purę.

— Taigi, kur striuka - ten trūksta... - 
vėl sušnypštė Petras.

- Tai gal kuro nepasirūpinai laiku?
— Gavau savo normą, bet jei bus dideli šal

čiai, vargiai ar užteks iki žiemos galo.
Nedejuok be laiko. Dabar turi kuo susišil- 

dyti ir džiaukis. Toliau — pamatysi Dar neži
nai, ar šaltis laikysis — ramino Jonas.
. — Matai, Jonai, tu vis kitaip galvoji, gal to
dėl tau visur geriau sekasi

- Nežinau, ar geriau. Tik kiekvieno menk
niekio neimu į širdį: yra — gerai, nėra — irgi 
gerai Svarbu sveikata, o visa kita vėliau ateis. 
Dejavimas nieko nepadeda. Reikia savo išmo
ne gyventi Tad gyvenu, kaip išmanau, - įtiki
nėjo Jonas draugą, kurio nosis jau buvo gero
kai nuo šalčio paraudusi

- Rodos ir man išmonės netrūksta, bet 
žiūrėk, sugalvoju ką nors, tai vis ne taip išei
na, kaip norėčiau, — atsiduso Petras, patrauk
damas smarkiai nosimi — Va, sloga jau ka
bina. .. — nusičiaudė į saują.

— Didelio daikto sloga. Gydoma praeis per 
dvi savaites, negydoma per keturiolika dienų’ 
— nusijuokė Jonas, gniaužydamas šąlančius 
pirštus kišenėje.

Sveikiname kun. PETRĄ
S t gimtadienio proga, linkime 
•sveikatos ir ištvermės tęsti pa 
dėtus darbus.

Casa Verde Lietuviai

- Bet tu jį prisimeni? - lyg provokuuda 
mas sušnabždėjo Petras.

- Žinoma. Protingas, inteligentiškas žmc 
gus, visada toli numatantis, visada skaitanti? 
Daug teko jaunystėje iš jo pasimokyti. . . N. 
iki rytojaus Petrai Jonas lengvai paspaudė 
draugo pirštiniuotą ranką ir įsuko į silpna? 
šviestą skersgatvį.

Petras, dar kiek pastovėjo, kažko nerami, 
apsidairė ir nuskubėjo namų link.

Jonui Stulgiui grįžus namo, pirmas žm<> 
nos klausimas buvo: “Ar parnešei vakariene 
ką prašiau? ’

Jonas pradžioje norėjo teisintis, kad parne
šęs, bet prisiminęs paskutinius profesoriai 
žodžius, jis viską papasakojo žmonai, kaip h- 
vo. Moteris pradžioje jaudinosi, barė už neai 
sargumą, bet sužinojusi, kad jų vakarienė bu 
vo atiduota visų užmirštam senukui, apkabi 
no vyro pečius ir sušnabždėjo: “Sėsk, Jonuk. 
prie stalo. Tuojau ir vaikai pareis iš susirinki
_ _ Mmo... .

Įėjęs į valgomąjį, Jonas rado akinančiai b;ė 
tai uždengtą stalą. Ant jo buvo padėta tik ką 
iš pečiaus ištrauktų šližiktų bliūdelis, aguonų 
pieno ąsotis, kimšta žuvis, silkė ir spanguolių 
kisielius... Prieš šeimininko vietą ant vienintr 
lės jų turimos krištolo lėkštelės, - kaip pakly 
dęs dangaus plaštakės sparnas, audros suplėšy 
tas, - ilsėjosi švęsta plotkelė - ostijos dalelė.

— Ir tu prisiminei... - vos ištarė Jonas 
jausdamas, kad jo gerklę smaugia nenumaldo 
mas ašarų kamuolys. Jis apkabino žmonos pe 
čius.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ

SVEIKINAME
Julią ir Jose Joteika G a! vão, Angelę Jote i kaitą, Birutę ir Stasį Ger- 
vetauską, kūmą Albiną Stankevičiūtę, kūmus Joną ir Sofią Gudele- 
vičius ir taip pat jp gerbiamas šeimas.

Olga Vasiliauskaitė Penedo Marcos

M KAŲĘDV ir džiugių

giminėms, draogams ir pažįstamiems 
linki -

Algirdas ir Elena
BAUŽIAI
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Argi aš galėčiau pamiršti... - atsakė ty
liai moteris glausdama galvą prie vienintelės 
atramos.

Jono virpanti ranka glostė žmonos žilstan
čius plaukus. Jis ilgesingu žvilgsniu įsižiūrėjo 
i jos geras, ištikimas akis, kurios šį vakarą bu
vo taip panašios j tas, kurias jis matė profeso
riaus kambaryje, tarp kuklių, tamsių rėmų...

Tuo metu sugrįžo vaikai. Jie nieko nelauk
iami puolė prie padengto stalo, bet motina 

juos sulaikė. Tėvas sukalbėjo tyliai trumputę 
maldą ir laužė plotkelę.

- Prisiminkime, prisiminkime visus tuos, 
kurie šį vakarą negali laužyti plotkelės... - 
skardžiai nuskambėjo tarp keturių sienų.

Motina nubraukė vogčiomis ašarą, vaikai 
rimtai žiūrėjo į tėvą.

Staiga pasigirdo stiprus beldimas j duris. 
Visi sustingo. Tėvas pašoko, kaip įgeltas. Mo
kina čia pat paslėpė šližikus, liepdama vai
kams valgyti ramiai tai, kas yra ant stalo.

Išėjęs į prieškambarį, Jonas ne savu balsu 
paklausė:

— Kas ten?
— Milicija. Atidaryti.
Jis jautė, kaip pakirto kojas. Smilkiniuose 

kalė šimtai plaktukų. Atidaryt, neatidaryk.. 
Nejaugi, nejaugi Petras būtų jį įdavęs... Mintys 
švysčiojo žaibo greičiu.

Vėl pasibeldė. Vėl suriko.
Jonas drebančia ranka atidarė duris. Jo 

veidas liko kreidinis ir gerklė išdžiūvo, kai jis 
pamatė du nepažįstamus užsmaugtom kepu
rėm ir pastatytom apykaklėm vyrus.

— Pats būsi Jonas Stulgis? - paklausė pir
masis, žengdamas per slenkstį.

- T-t-taip... - vos ištarė Jonas.
Antrasis irgi įėjo. Jonas stovėjo prisiglaudęs 

prie sienos, visomis jėgomis stengdamasis su
valdyti drebančius sąnarius.

— Uždaryt duris. - paliepė antrasis keis
tai kimiu balsu. Jonas paklusniai jas uždarė.

Nepažįstamieji sunkiai žengė virtuvės lin
kui. Tik dabar Jonas pastebėjo nepaprastą ty
lą namuose, kuriuose taip klaikiai bildėjo sve
timų batų žingsniai. Jis sekė paskui juos. Įėjus 
virtuvėn, vienas jų užrakino duris, ir staiga 
abudu vienu mostu nusiėmė kepures.

Atpažindamas draugą Jonas suriko:

| Artinantis Sv. Kalėdų ir g 
I Naujų 1982 metų proga aš ir I
| mano vyras sveikinam visą « 
á "Musų Lietuva" personalą, H n- | 
| kėdami kuo geriausios kloties, | 
g kad išlindus iš slegiančių skolų. | 
I Paliekame su geriausiais lin- g 
Š kėjimais iš Venezueios. «

- Petrai, O kad tave šimtas. - ir nustebęs 
pažiūrėjo į kitą ateivį.

- Stasys. — isteriškai šaukdamas puolė į 
brolio glėbį.

- Taigi, berods, šiandieną Kalėdų naktis... 
atėjome pasveikinti. — juokėsi Petras, nusi
mesdamas apsiaustą.

Čia duryse pasirodė ir Jono žmona ir smal
sūs vaikų veideliai

- Stasys. .. puolė moteriškė prie ateivio, 
užmiršdama čia pat esantį Petrą. — Ty gyvas? 
— beprasmiai svebeldžiodama žiūrėjo į Stasio 
akis.
. — Kaip matote gyvas ir sveikas. Skubėjau,, 
kad šį vakarą galėčiau pagaliau su jumis pra
leisti drauge.

- O kad tave bala, Petrai. Kas galėjo tikėti, 
kad tu mums tokią staigmeną paruoši? . -plo
damas draugui per petį juokėsi atsipeikėjęs 
Jonas.

- Taigi, nors kartą pasisekė ir man įvykdy
ti tai, ką sumaniau.

- Bet kurgi tu suradai Stasį? — nustebo 
šeimininkė.

- Stasys jau kelios dienos pas mane. Juk 
turėjau jį kiek atganyti, sugrįžusį iš taip ilga
laikės “poilsinės”...

Susėdus visiems prie stalo, be viso paruoš
to prisidėjo dar ir rūkytos žuvies bei dvi bon- 
kos vyno — taip jau buvo Petro numatyta.

Valandos slinko nepaprastai greitai, kaip 
ir visos laimės valandos. Vaikai nebeatlaikė ir 
prigulė kur kas sau.

Stasys pasakojo ir pasakojo. Tik kiekvie
nas stebėjosi, kad jis niekuo nesiskundė, ir 
nei sykio neužsiminė apie tą vietą, iš kurios 
jis grįžo. Tik vienam Jonui buvo aišku, prisi-
minus profesoriaus žodžius:

- Niekada neklausinėk apie praeitį nei vie
no tų, kurie iš ten sugrįžo.

Miestas jau seniai nutilo nakties poilsiui. 
Gatvėse įsiutęs vėjas varė į užkampius sniego 
pusnis. Senuko profesoriaus rūsio langeliai iš- 
sipuošė fantastiškais šalnos lapais kaip tik ta-

dâ laimingos staigmenos įkaitintas Jonas rodė 
savo žmonai ir broliui gautą iš profesoriaus 
dovaną, kurioje jis savo ranka buvo įrašęs: 
“Nepaprasti yra Kalėdų nakties burtai”.

Su šventėm sveikinam Mūsų Lietuva 
redakciją ir administraciją, Parapijų vi
sus kunigus, plačią Joteikų giminę ir 
visus musų mielus draugus ir prietelius.

Jūsų visų pasiilgę
Vincas ir Onutė Kuliešiai
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IBRAZIILIJOJE
BRANGINKIME LIETUVIŲ KALBĄ

Lietuvių kalbos klausimas tremtyje 
svarbus. Skautų sąjunga, kaip ir kitos 
organizacijos, turės kreipti vis daugiau 
dėmesio j kovą už lietuvybę.

Jaunimas dažnai kalbasi angliškai, 
net studentai gerokai pamaišo; namuo
se išmoktų paprastų žodžių neužtenka.

Viename skilti ninku sąskrydyje pa
aiškėjo, kad iš 10 palapinių, kuriose gu
lėjo 24 dalyviai, 10 min. po tylos signa
lo viena palapinė kalbėjo lietuviškai,.; ' 
dvi visai tylėjo, o septynios angliškai.

Priežastys
Jų daug: mažai progos lietuviškai kal

bėti, "virtuvinių" žodžių nepakanka; 
kartais nėra pavyzdžio vyresniųjų tarpe.

Daug jaunuolių neturi progos ar no
ro išmokti daugiau. Daugumas neužten
kamai skaito ir rašo.

Svarbiausia, kad bendrai nėra pagar
bos lietuvių kalbai. O tai kyla iš to,kad 
daugeliui gėda būti lietuviu svetimųjų 
tarpe.

Kodėl lietuviškai?
Lietuvių Charta labai gražiai išreiš

kia:
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė 

garbė
Ji yra mūsų nuosava kalba. Kalba se

na savo forma, graži, jdomi (taip ją ap
rašo įvairios enciklopedijos). Ji moks
liškai svarbi.

Lietuvių kalba yra turtas, kurį gavo
me iš tėvų ir kurį "lietuvis perduoda 
ateities kartoms, kad amžinai gyventu
me". (Liet. Charta).
* Vien to turėtų pakakti. Kiekvienas ' 
suaugęs lietuvis, ypač studijavęs, turi 
mokėti gražiai kalbėti, rašyti ir skaity
ti. O tai neįmanoma be pastovaus lavi
nimosi.

O kaip bus su išlaisvinta Lietuva? 
Ar reikės gėdytis grįžti?

Kova už lietuvių kalbą

Keli sumanymai.
Vieneto vadovai ir vyresnio amžiaus

PARDUODAMAS
vertingas sieninis 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
dydis: 80 x 60 cm 

Kreiptis j Sv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338

skautai turi pastoviai savo tarpe ir su 
jaunesniaisiais kalbėti gryna lietuvių 
kalba.

Kartais gerai pavartyti žodyną, ar 
lietuvių kalbos Vadovą, ar Enciklope
diją ir surasti naują žodį, kurį būtų ga
lima vartoti, pvz., abaras — sakais apte
kusi ir todėl nudžiūvusi pušies medžio, 
dalis.

Daug padeda skaityti — knygų gali
ma rasti. Jaunesniems įdomios Krėvės 
apysakos ir padavimai, vyresniems jo 
dramos ir kt. Gerai išmokti daugiau ei
lėraščių.

Reikia palaikyti lietuvių spaudą raši
niais ir lėšomis. Jos užsakyti j namus ir 
j būklę ir skaityti.

Vadovai turi ištisai raginti jaunesniuo
sius lietuviškai kalbėti, duoti mažas bet 
tinkamas pastabas; patarti, kodėl svar
bu ir garbinga lietuviškai kalbėti.

Kalbos istorijos ar kiti panašūs pa
šnekesiai apie gramatiką, literatūrą ir 
kt. labai naudingi.

Vieneto vadovai gali pasitarti su tė
vais ir tuo būdu skautus smarkiau pa
veikti. Gerai ir draugų paprašyti pada
ryti pastabą tam, kuris visiškai netvar
kingai kalba: abu pasitaisys.

Svarbu neduoti progos nelietuviškai 
kalbėti — ar kartu būti, ar netoli stovė
ti, nejučiomis prižiūrėti, kad prie užsiė
mimų, darbelių ir kt. lietuviškai kalbė
tų.

Prieš užsiėmimą vadovai žino visus 
pavadinimus lietuviškai. Jiems gerai ži
noti mokyklos terminus lietuviškai, 
kad kalba būtų gryna.

Jeigu žymūs žmonės pareiškia, kad 
sava kalba kalbėti garbė, būtinai tą pra
nešti ir aptarti.

Vyresnius sudomins leidinėlis Gimto
ji kalba, kuriame iškeliami ir atskomi 
įvairūs įdomūs kalbos klausimai. Kiti 
domėsis arba gali būti sudominti Litua
nistikos Institutu Fordhamo universite
te vasaros metu.

Yra ir žaidimų apie lietuvių kalbą. 
Sugretinti angliškus ir lietuviškus žvėrių 
pavadinimus; sugalvoti kiek galima dau
giau žodžių, kurie prasideda raide ė ar 
ū; sugalvoti daug įvairių mažybinių žo
džių (žirgelis, juodbėrėlis); arba žodžių 
panašių j vieną (medis, mediena ir kt.); 
sugalvoti žodžių, kurie susideda iš 6 rai

'i

i

džių; kaip kitaip vadinasi, pvz., stalas 
(skobnys); parašyti po vieną žodį, 
prasideda skirtinga abėcėlės raide; s; n v 
ti atskiras raides j žodžius; ir kt.

("Budžiu")

Iš Porto Velho siunčiu geriausius Hnkė- 
'jimus visiems kurie dar mane prisimena 
— kad Kalėdų šventė atneštų daug
džiaugsmo, sveikatos ir Dievo palaimos.

Vitas Kiaušas

Stasys Gečas

LĖDI RYTĄ
Sniego žvaigždutės ankstyvą rytą 
Sklaidėsi padangėje visur, 
Kai mes skubėjom pasveikinti Jį, 
Ką tik gimusį Rytuose kažkur.

Mes tylūs,susigūžę nuo šalčio, 
Žingsniavome svetimomis gatvėmis 
Kur varpų gaudimas kvietė, 
Kur skambėjo Tyliosios Nakties 

giesmė..
Čia mes dar vis svetimi žmonės, 
Išsiilgę tėviškės laukų ir kluonių... 
Meldžiame Tave,Viešpatie,užgimusį 
Leisk mums greičiau sygrįžti 
Į tėviškės laukus.
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MU.

PADĖKA
Širdingai dėkojame visiems, kurie 

prisidėjo prie MŪSŲ LIETUVOS šven
tės pasisekimo. Ypatinga padėka kun. 
Juozui Šeškevičiui, Sv. Juozapo Vyrų 
Brolijai, Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijai, Antanui Golskiui ir jo birby
nių mokyklai.

SPAUSDINTO ŽODŽIO ŠVENTĖ

Gruodžio 13 buvo lietuviško spausdinto 
žodžio diena. Per pamaldas kun, Pr. Gavėnas 
išryškino gilią ŽODŽIO - spausdinto žodžio
— “paslaptį’.

° Ir Žodis tapo kūnu...” — skelbia gi
lioji šv. Jono Evangelija.

Dievo Žodis, Dievo mintis — pats ne
matomas, neapčiuopiamas Dievas suma- 
terialėjo, tapo matomas, girdimas, ap
čiuopiamas žmogus.

Ir ši gilioji paslaptis, ir ši evangelija, 
lengviau pasiekė mus, nes buvo parašy
ta — tarsi įkūnyta medžiagoj. Tai rašto, 
tai knygos, tai spaudos paslaptis — ir 
paskirtis.

Ir mūsų poetas, Eduardas Mieželaitis 
(Čia Lietuva, Vilnius, 1968), dainuoja:

Tu davei man duoną 
ir davei man žodį...

Tu davei man kūną
ir davei man sielą...

Tu man ištiesei dosnią 
motinos ranką...
Ir ištiesus ranką, pasakei:
— Čia bus tavo duona...

Bet ir, ištiesus ranką, pasakei:
— Čia bus tavo knyga...
Ir knyga bus tavo 
kasdieninė duona...
Tai kas bus mano duona? — klausi as i 
poetas. Ir tąsia:

Bliovė mano avelės.
Aš stovėjau ant kelmo 
ir, apsižiojąs karklo dūdelę, 
švilpavau strazdo skerco...
Paskui pasidėjau knygą ant kelmo 
tarsi ant stalo. Verčiau 
baltus jos puslapius, 
duoną kramčiau...
0 tu dainavai man lopšinę:
— Baltos lankos, 
juodos avys, — 
kas išmano,
tas jas gano...

Aš ganiau savo baltas avis.

Ir jos manęs klausė. 
Aš nemokėjau juodų avelių 
ganyti — juodos neklausė...
Pabiro ant baltos knygos 
juodi duonos trupiniai — 
lygiai tokie, kaip juodos raidės. 
Ir aš paklausiau:
— Duonos grūdeli, 
kas tave sėjo? 
kas užaugino? 
kokį tu speigą, 
kokį tu vargą
pakėlei, kol mus užauginai?...

Grudas atsakė:
— Sėjo artojas, 
žemė augino, 
žiemą pakėliau,
užaugau, kad jus pamaitinčiau... 
Žiurėjo iš baltos knygos 
juodos raidės — lygiai tokios, 
kaip duonos juodi trupiniai.

Ir aš paklausiau:
— Žodžio grūdeli, 
kas tave sėjo? 
Kas užaugino? 
Kokį tu speigą, 
kokį tu vargą
pakėlei, kol mums užaugai?... 
Žodis atsakė:
— Sėjo poetas,

žemė augino, 
žiemą pakėliau, 
vargą pakėliau; 
užaugau, kad jus pamaitinčiau: 
"... imki et mani ir skaitykiet..." 
Ir aš paėmiau ir skaičiau...
Nurijau duoną kaip žodį. 
Nurijau žodį kaip duoną. 
Ir žodis man tapo duona. 
Kasdienine mano duona.

Ir tęsia poetas:
Grūdas niekad negali numirti — 
nebus kūnui duonos.
Žodis niekad negali numirti — 
nebus sielai duonos.

Ir auga pasėtas lietuviškas žodis: 
Nuo žemės daigo iki saulės... 
Didelis, iki žvaigždžių užaugo 
žodis, kurį pasėjo pirmoji knyga.

Šiandien lietuviškos spaudos diena. 
Tai ne tik medžiaginis priminimas mū
sų vienintelio Brazilijoj laikraščio bėdų. 
Tai nors trumpas apmęstymas to seno 
lietuviško žodžio paslapties — žodžio, 
kuris nuo amžių glūdumos, per šimtme
čius ir tūkstantmečius, lyg kokios pas
laptingos jūros banga, atplaukia ir pasie
kia net ir mus. Ko jis nematė, ko nepa
tyrė tas lietuviškas žodis?.

Si

*

PRIIMA NUO 8 iki 12 vaL ir nuo 14 iki 18 vai.

Vila Sta. MARIA

Ora. HELGA HERING

AV. E U LINA, 99

»»»-B*-B* 3 S

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ

GIMINĖMS, PAŽĮSTAMIEMS IR KLIENTAMS

Julijis ir Stasė
I N G A U N I S

1^-
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Augo žodžiai — 
saulės išnokinti, sodrūs, svarbūs, 
duona kvepiantys ir kvepiantys žeme...
9 • 9

prakaito ir ašarų čia prisigėrę, 
nudažyti verkiančios širdies krauju...
ftl 9 9

ir prasimušę pro usnį ir pro svėrę - 
niekas neįveiks, nebeišmipdžios jų.. 
Vešlūs žodžiai, 
šaltį, speigą, lietų, gruodą, vėją 
žemėje įveikę, amžinai gyvuos. ..
9 9 9 9

karžygiškai mūšy priešą nugalėję, 
nugalėtojais sugrįžę iš kovos...

žygių didvyriai, kovų herojai, 
veržęsi j mūšį nuoga krūtine... 
9 9 9 9

Jūsų narsios raidės atsistoja 
kaip karių paminklai prieš mane. 
Brandūs žodžiai — 
mano duona, duona kasdieninė, — 
man be jos gyvenimas nykus... 
Amžiai žodžiams, 
laisvės žygių didvyriams, nupynė 
ąžuolo žaliuosius vainikus.

Ir girdžiu dabar kiekvieną syk j, 
versdamas pageltusius lapus, 
žodį:.. . imk i et mani ir skaityk iet. ... 
su kuriuo ir gulsiu j kapus. . .

Musų senas kaimas išlaikė pasauliui 
šj didžiausią pasaulinės vertės pamink’ 
lą — senąją lietuvių kalbą.

Knygnešiai gabeno iš užsienio spaus
dintą lietuvišką žodį — knygą ir laikraš
tį, ir švietė musų kaimą.

Dar nesant mokykloms, mūsų senos 
močiutės išmokė mūsų senelius ir pro
senelius skaityti iš spausdintų lietuviš
kų maldaknygių.

Lietuviškas žodis išliko gyvas, augo 
ir tobulėjo dėlto, kad buvo spausdina
mas.

Tas lietuviškas žodis ir šiandien ne
laisvas ir varžomas mūsų brangioj Tė
vynėj. Spausdinto žodžio svarbą gerai 
žino mūsų tautos engėjai. Ir todėl ne
leidžia viešai pasireikšti laisvai lietuviš
kai spaudai — ji nugrūsta j pogrindį.

Tačiau čia, nor išeivijoj, bet laisvam 
krašte, tas senas lietuviškas žodis, nkve
piantis duona ir kvepiantis žeme", gali 
laisvai klestėti ir nevaržomas įeiti j mū
sų namus.

Jis ateina paprastas, kuklutis, kaip 
senas lietuviškas žodis.

Ateina apsisiautęs lietuviško laikraš
čio apdaru. Ateina pasivadinęs MŪSŲ 
LIETUVA.

Jis nieko kito iš mūsų nenori, kaip 
tik kad būtų priimtas ir skaitomas.

O jei jis, sumaterialėjęs dėl spausdirv 
tos formos ir popieriaus, yra reikalin
gas ir finansinės paramos — tai jau nę

BRAZILIJOS LIETUVIU LAlSKAS . 
TĖVYNĖS KANKINIAIS

Per Spaudos Šventę daugelis šventės 
dalyvių pasirašė laišką, kuris buvo pa
siųstas j Lietuvą mūsų laisvės kovoto
jams kaliniams. Čia to laiško tekstas, 
kuris bus taip pat perduotas per Vati
kano radiją.

São Paulo, Brazilija
1981 metų Kalėdos

Brangusis Tėvynės Kankiny,

Kai laisvas pasaulis džiaugiasi artė
jančiom Kalėdų šventėm ir Naujųjų 
Metų išvakarės mums neša viltį atgauti 
užslopintą mūsų Tėvynės laisvę, mes, 
Brazilijos lietuviai, jungiamės mintimis 
su Tavim, brangusis Tėvynės Kankiny.

Kai Kalėdų Naktį džiugiai gaus var
pai, skelbdami gimus j Atpirkėją, prisi
minsime, kad Tu regėsi tik šaltas kame
ros duris. Ir tą valandą nors mintimis 
būsimi su Tavimi, ir kartu — Tu ir mes 
— prisiminsime, kad Tėvynė yra nema
ri, ir kad nei kalėjimai, nei tremtis, nei 
žmogaus laisvės atėmimas nesustabdys 
kovos už Tėvynės laisvę.

Sveikiname Tave ir Tau siunčiame 
nors mažytį mūsų saulės spindulėlį. Ir 
kartu dalinamės viltimi, kad Tėvynė, 
už kurią Tu aukoįi savo gyvenimą, ne
trukus bus laisva.

Brazilijos lietuviai

Seka parašai

paties žodžio, o vien tik technikos rei
kalas. Visų mūsų reikalas.

Taigi ir mums, kaip poetui, lietuviš
kas žodis tebūnie mūsų kasdienė duona?

_ Mums, ir mūsų vaikams.
Nurijau duoną kaip žodį.
Nurijau žodj kaip duoną.

ir žodis man tapo duona.
Kasdienine mano duona.

Kun. Pr. Gavėnas

I g
i

I imuxrwi i
| “’"’’"’lėkmingy |

klientams, giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki—

JONAS BAGDŽIUS
fê S^ELMA - INDUSTRIA METALÚRGICA LIDA.

Rua Ministro Salgado Filho, 317 . Vila Prudente tel. 273-1865
rxT*T^rxTXff

Halina Mošinskienė

"SPAUDOS BALIUN" ATSILANKO

Artai buvo balius? — Anais laikai 
kai mes buvome "jauni ir gražūs", i 
tuvoje baliai būdavo rengiami vakare, 
publika pasipuošdavo baliniais rūbais 
ilgos suknelės, blizgantys mirgantys 
puošalai moterų, vyrai su smokingais, 
baltais marškiniais su "drugeliu" paka 
lėje. Visi išsidabinę pagal išmonę ir išga 
lę. — Orkestras pradėdavo balių - 
"Spaudos baliaus" valsu. Gal klystu, 
bet valso melodijos pagrindu buvo po
puliari daina: "Sunku gyventi žmogui 
ant svieto"... - Gal kitų atmintis geriau 
išsilaikiusi, tai iš anksto prašau atleisti 
"paklydimą".

S. Pauly, man atvykus 1953 m. ir įsi 
jungus j "M. L", savaitraščio bendradar 
bes, kai redaktoriumi buvo Mons. Pre 
latas P. Ragažinskas, V. Zelinos klebo 
nas, teko metų bėgyje dalyvauti tuose 
"spaudos baliuose", kurie būdavo ruo' 
šiami Seselių Pranciškiečių gimnazijos 
salėje su menine programa. Menu, kad 
net man teko vieną tokj vaidinimą reži
suoti, kurį pati buvau sukūrusi paskai
čius „Drauge" feljetoną — „Kultūrinė 
Misija". — Pagrindines roles vaidino ta
da — V. Tatarūnas, J. Bagdžius, Monika 
Jonavičiūtė, p-lės Šimonytės ir kt. — 
Tai buvo 1957 m. IV.29.

Kitas toks „balius" buvo surengtas 
su vaidinimu, kurį irgi teko režisuoti, 
tai 1962 m. XI 1.31 d. — Naujų Metų iš 
vakarėse ir buvo suvaidinta Sofijos Oi u r 
lionienės „Pinigėliai", kur pagrindinėse 
rolėse vaidino: Al.Vinkšnaitis, jo dukra 
Nijolė, Vincas Tūbelis, Jonas Bagdžius, 
Vikt. Tatarūnas, Vincas Bilevičius, Ire
na Skurkevičiūtė, Ona Sinkevičienė ir 
Irena Klišytė, Irena Simonytė buvo suf
leris. Vaidinimas publikai patiko, ir po 
jo sekė linksmas Naujų Metų sutiktuvių 
balius.

Šiandieną kiti laikai, kitokios nuotai
kos. Anot vienos tautietės išsireiškimo: 
„Niekam nebeįdomūs tie mūsų pasiro
dymai — vaidinimai scenoje..." — vis 
dėlto jei yra vaidinimai, kaip būdavo 
ruošiami „Jausmo dienos" rugpjūčio

S
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nėn. įvesti kun. J. Šeškevičiaus ir turé- 
j išlikti tradiciniai, publika susirenka, 
įvažiuoja iš tolimiausių priemiesčių, 
)et iš Jundiai ir Campinas.—

Deja, lyderiai paseno, nuvargo ir vi- 
ai j kitas sritis pasuko savo vairą. 0 be 
/derio — vadovo, tas vadinamas jauni
mas, kurių jau daugelis peršokę Kris
tus amžių, lieka nuošaliai apatiškas.

Lietuviškų organizacijų pagrindinė 
daida visame veikime Brazilijoje, tai 
ra baimė Valdybos sąstatan įsileisti 
<ent vieną kitą jauną narį su jo dabar- 
es pažiūromis j imigranto padėtį Bra- 
lijoj, su nauja iniciatyva, kuri mums 
seniams" gali atrodyti,,skaudi", bet...

lieka vienas kelias j ateitį — „senų 
ordų" klubams laukti savitarpyje pasi
dalinus „garbės diplomais" mirties, ar- 
*a įsileisti pro visus „plyšius" — gaivi
nantį jaunystės vėjo polėkius, ir juos 
*riimti kaip dabartį kurioje gyvename.

Tokie mano įspūdžiai atsilankius j 
pastarąjį „spaudos balių". Tai buvo ne 
oalius, bet kuklūs pietūs sekmadienio 
oopietėje, kuriuos paruošė L.K.Ben- 
Iruomenės moterys užprašytos „M. L." 
■eidimo kolegijos. Čia pat darbavosi ir

K. Bendruomenės Vyrų Brolijos pa- 
jelbininkai.

Svečių buvo graži gausa. Kadangi pa- 
ėlavau, dėl susisiekimo priemonių trū

kumo, neteko man girdėti svečio — bra
do kalbos, nei kitų kalbų,bet labai su

judino L. Bendruomenės pirmininko 
•i Jono Tatarūno kvietimas susirinku
siems pasirašyti po Sibire ir sovietiniuo
se kalėjimuose kalinamiems lietuviams 
ių šv. Kalėdų proga parašytų pasveiki

nimų.
Kiek mano atmintis siekia, tai įvyko 

oirmą kartą Brazilijos lietuvių bendruo
menėje. Pirmą* kartą per 40 metų Lietu
vos vergijos. — Gaila, kad tai nebuvo pa
daryta, kai Katedroje minėjome Lietu
sių Tautos genocidą, ir nebuvo pasiųs
tas oficialus raštas su ne vien lietuvių, 
bet ir brazilų parašais, kad būtų patei
sintas Brežnevo 350 tūkstančių išveži
mas j Sibiro konclagerius lietuvių, nie-
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Iškilus Spaudos Baliaus svečias: dr. Paulo Zingg, 
S. Paulo Ėst. Žurnalistų Sąjungos pirmininkas 
kuo neprasikaltusių šeimų, atskiriant 
vyrus, žmonas, vaikus. — Remiantis Hel
sinkio Žmogaus Teisių traktatu.

Bet... grįžtame ir vėl prie „Spaudos 
baliaus". Viskas buvo gražu ir harmo
ninga. Kun. J.Šeškevičiaus paaukotas 
„jautukas" (nabagėlis.) visus pasotino 
daržovių gausa ir majonezu. Alaus už
teko nusipirkti.

Susitikome senai matytus draugus, 
išsikalbėjome. „M.L." skaitytojai atvy
ko iš Lapos, Anastacio, C. Verde ir kt. 
priemiesčių, net iš Santos. — Buvo jau
ku.

Išklausėme ir p. Golskio liet, instru
mentų kvartetą. Savo „disonansų" iš
pildymu nelabai priimtinas publikai, 
bet, tur būt taip dabar „madoj" .

Gaila, kad „M.L." kolegijos rengėjai 
nesusiprato ta pat proga bent ant plikų 
„Jaunimo namų" sienų suruošti „M.Lie
tuvos" nuo pirmojo numerio parodėlės 
Juk tie savaitraščio viršeliai visi buvo 
piešti dailininkės Vlados Stančikaitės-

Abraitienés, bent 10 metų gyvenusios 
mūsų tarpe ir savo paveikslais puošu
sios rengiamas parodas.

Tačiau, be kritikos ar ateičiai suges
tijų noriu nuoširdžiai pasidalinti, tuo, 
kas labiausiai mane sujaudino. Nesijuo
kite, prašau.

Nuėjau iš salės j tualetą apsitvarkyti
— pasigražinti. Bufete dirba, plauna 
lėkštes, stiklines ir valgių įnagius mote
rys, ir... visos savo tarpe lietuviškai kal
ba. Netikiu savo ausimis. Dar brūkšte
liu šukas žilėje, dar lūkterėjusi braukiu 
raudoniu lūpas, o jos vis šneka lietuviš
kai: ... — dėk stiklines čia, lėkštes aš su
plausiu. Ogi, kai išeinu j jas — čia Zalu- 
bienė, Dirsytė, Petronilia, SeliOkienė...
— Čia lietuvės, čia ateitis. — Ir dar j glė
bį puola Guzikauskienė. — Čia mūsų 
Lietuva.

Ačiū, ne vien už vaišes, bet už lietu
višką žodį. — Jums V. Zelinos mote
rims, kuklioms, tylioms, kaip sapnas 
Lietuvos, man pasivaidenęs.

. Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

Halina Mošinskienė

ORIGINALUS BAZARAS L.SĄJUN 
GOS - ALIANÇA
buvo paįvairintas Antano Augustaičio 
filatelijos paroda Lietuvos ženklų. Pir
mieji ženklai nuo 1918 m. Nepriklau
somybės atgavimo įkainuoti skatikais. 
Tais laikais valiuta buvo auksinai ir ska
tikai. "Oficialiai litas įvestas 1922 m. 
spalio m. 2 d. Jis pakeitė iki tol krašte 
ėjusius vad. ost — pinigus, rublį bei mar
kę bei iš jų išsilukštenusį auksiną" (.L. 
E. XVI t. 278 psl.) Tada pasirodę paš
to ženklai jau atžymėti centais (1 litas 
— 100 centų).

A. Augustaičio kruopščiai ir labai 
tvarkingai paruošti stendai patraukė 
atsilankiusios publikos dėmesį. Tai yra 
miniaturos visokių atžymėtinų įvykių 
jubiliejų atsikuriančios tautos, svarbių
jų nepriklausomybės kovotojų, veikėjų, 
rašytojų, Rinkiniai suskirstyti epocho
mis.

Iš okupuotos Lietuvos, iš Kauno ir 
JAV-tųJabai įdomūs lietuviški jubilieji
niai vokai - jų kelios dešimtys, daugu
moje pirmą kartą matyti. Tai parodo, 
kad p. Augustaitis susirašinėję su įvai
rių kraštų filatelistais ir tuo pačiu pra
turtina savo stambios vertės, ypatingai 
Lietuvą liečiantį pašto komunikacijos

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys turistams, norintiems savait
galius ar atostogas praleisti Santų ku
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga, 
No. 173, José Menino, 11100 Santos.

Tel. 37-1913
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Šis kalėdinis MOŠŲ LIETUVOS nu
meris yra paskutinis šių metų numeris. 
Sekantis ML numeris išeis tik po Naujų 
Metų su sausio mėn. 8-tos dienos data.

PAMALDOS KALĖDŲ METU
V. Zelinoj Bernelių Mišios lietuviš

kai bus 22 vai. Braziliškai 24 vai.
Kalėdų dieną suma bus 11 vai.
Brazilų pamaldų tvarka ta pati, kaip 

kitais sekmadieniais.

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEI

OLGA VASILIAUSKAITĖ PENEDO MARCOS
Jai širdinga padėka ir geriausi linkėjimai.

Administracija

Mokoj Bernelių Mišios bus 22 vai.
Kalėdų dienos mišios 8 vai.

SPAUDOS VAJUS
Naujus Metus

SUTIKSIME
Mūsų kolonijoj yra keli dosnūs MU

SŲ LIETUVOS Rėmėjai, kurie kasmet 
stambesnia auka paremia mūsų spaudą. 
Šiemet spausdinamos mašinos skoloms 
sumažinti ir spaudai paremti vėl auko
jo po 20.000 kruzeirų Petronėlė Drau- 
gelytė Vosylienė ir Zigmas Šlepetys.

Dosniems spaudos rėmėjams širdin
giausia padėka ir geriausi linkėjimai.

Administracija

Sąjungos - Aliança N amuose
Rua Lituânia, 67 Moica

1981 METAIS GRUODŽIO MÉN. 31 DIENĄ 21 VALANDĄ 

TELEFONAI: 93-5470; 274-5116;
92-3309

Greitai prabėgančių Kalėdų 
švenčių proga sveikiname 
parapijiečius bei visus geros va
lios lietuvius ir linkime, 
kad pastovi Kalėdų dvasia t- 

Kristaus atnešta taika, ramybė, 
sugyvenimas, džiaugsmas — kar 
tu su reikalinga sveikata lydėtų 
visus ir kiekvieną per šiuos nau
jus 1982 metus.

Asmeninės lietuvių šv. Kazi
miero parapijos kunigai:

kun. Pranas Gavėnas, SDB 
kun. Petras Urbaitis, SDB 
kun. Petras Rukšys, SDB

Per visus metus, kartas nuo karto 
yra lankomi ligoniai ir seneliai, kuriems 
yra teikiama parama. Švenčių proga 
gauta: — V. Zelinos Liet. Kat. Mot. 
Draug. Cr$,5,000,00; pp. Narušių 
Cr$. 1.000,00; p. S. Petrokaitės Cr$. 
300,00, Kun. Urbaičio Cr$.3.000,00 
ir pp. Sepetauskų Cr$. 1.000,00 — už 
kuriuos nupirkta reikalingų vaistų.

Dievas teatlygina visiems, kurie lan
kė, prisidėjo pinigine ir maisto produk
tų auka, Kun. P. Urbaičiui ir Kun. P. 
Rukšiui už dvasinę ir reikalui esant, pi
niginę paramą. Linkime visiems Kalėdų K
ir Laimingų Naujų Metų. *

Ligoniai, Seneliai ir £
Labdaros Ratelis S

pasišnekėti prie užkandžių stalo.
Ypač reikia išnaudoti tai, kai koloni

joje, pasireiškia toks atsidavęs ir entu
ziastas, kaip Antanas Augustaitis, kuris 
tikru nuoširdumu prisideda savo ne vien 
gera valia, bet ir darbu. Ačiū už lietuviš
ką širdį.
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SPAUDOS BALI UN ... & 
rinkinį. Sveikintina ir pati idėja bazaro į? 
metu tokią parodą suruošti. Tai yra pa- Ą 
skatinimas ir kitiems, viešų pobūvių 
proga ruošti, kad ir nedideles bet pa- L 
trauklias parodas. Kiek man žinoma, L. 7 
Sąjunga turi gausiai labai įdomių foto- 
grafijų savo archyve, kur yra ' įamžinti"& 
įvairūs įvykiai organizacijos 50 metų £ 
gyvavimo ir darbuotės. Vertėtų ir tą Si 
turtą parodyti viešai kuria nors proga. &

Turime savo tarpe menininkų, daili- L 
ninku, keramikos specialistų, rankdar- M 
bių siuvinėtojų ir audėjų - tai pastebė- 
jome bazaro fantų gausoje. u

Kartą j metus galima būtų suruošti £ 
"desfilę das modas" - moterų ir vaikų 
— visa tai tikrai paįvairintų tuos pobū- 
vius, kur žmonės susirenka pasimatyti,

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
LAIMINGŲ 1982 METŲ 
ir tikrojo džiaugsmo.

Nuoširdžiai visiems linki 
Vila Zelinos kunigai 

Prel. P. Ragažinskas 
Kun. A. Milius 
Kun. V. Kavolis 
Kun. F. Jokubauskas 
Kun. J. Šeškevičius

Linksmų Kalėdų ir sėkmingų 
Naujųjų Metų. Dieviškasis Kū
dikėlis telaimina visus.
Tai sveikinimai ir linkėjimai, 
kuriuos iŠ Kanados siunčia vi
siems tautiečiams

kun. Stasys Šileika, SDB
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