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PASAULYJE
Dvigubai praplatins dįdįj į plen
tą tarp S. Paulo bei Rio de Ja
neiroe Ir
tai abiem kryptim.
Darbai turi būti baigti iki 197 3
metu pabaigos, b
o
S. Paulo valstybės vyriausy
bė susirūpino nuolat didėjančiu
plaukimu žmonių čia iš kitu
valstybių. Per paskutinius 8
mėnesius čia atvykę 7 6o930 as*
menų, Žmones tikisi čia rasti
geresnį uždarbį ir palankesnes
sąlygas gyventi.
a
Italijos automobilių firma
FIAT veda derybas su Minas
Gerais valstybės valdžia pasta
tyt naują automobiliams dirbti
fabriką Belo Horizonte mieste»
FIAT projektuoja gaminti Bra
zilijoje populiarius ir ekonomiškui automobilius . Jų kaina
būsianti pigesnė už vietos Volksvageną, ’’Fusca” vadinamą.
.

©

Brazilijos valstybinis ban
kas suteikė Čilei 40 milionųdo
lerių kreditą, už kurį galės įsi
vežti įvairių Brazilijos gami
nių. Čilė pramato pirkti Brazi
lijoje mėsą, ryžius, bananus, įvairias mašinas, sunkvežimius
bei automobilius.
Statistika skelbia, jog Brazi
lijoje žūva auto nelaimėse virš
2000 žmonių kas metą, ir virš
20.000 yra sužeidžiamų. Dau
giausiai nelaimių atsitinka, di
džiuosiuose krašto keliuose ir
plentuose. Bet netrūksta jų nė
didžiuosiuose miestuose.
©

RUGSĖJO 3 DIENĄ, 9 vai. ry
to bus iškilmingos mišios prie
Ipiranga paminklo, minint 150
metų Brazilijos nepriklausomy
bės. Dalyvausim ir lietuviai.

SOV. RUSIJA. Didelį rūpestį
kelia sovietų valdžiai du daly
kai. Pirmautai didelis žmonių,
senų ir jaunimo, net paauglių,
girtavimas. Antra, tai atsigavi
mas religijos jaunime, išauki ės
tame bedieviškose valdžios mo
kyklose. Partija imasi griežtai
kovoti su girtavimu ir stiprina
priešreliginę propagandą.
&

Šiwi©s Imios apie
nižoSiv kankinimus»

j®J

Žiūrėkit 3 psl.

•

Jau anskčiau rašėme, kad
Rusijoje eina slapti laikraščiai
ir knygos, pačių žmonių persi
rašomi ir ranka ir mašinėlė
mis. Paskutiniu metu valdžia
visomis išgalėmis stengiasi su
sekti, kas ir kame tuos raštus
prieš komunistine tvarka spaudina. Nemaža žmonių areštuo
ta, bet slaptoji spauda eina kaip
ėjus. Prieš sovietinį režimą yra
stipriausiai nusistačiusi
daugybė rašytojų, stodentų ir
kitu intelektualu.

0

JF

Bražinskai An

karos teisme

Bražinskų — tėvo ir sūnausbyla Turkijos aukštesniame teis,
me turėjo būt sprendžiama lie
pos 19 dieną. Tačiau ji vėl ati
dėta. Dabar esanti nukelta €i
rugsėjo 25 dieną.
©
Sovietai visokiausiais būdais
URUGVAJUS pergyvena ne
stengiasi paveikti Turkijos vy
tik didelę politinę (tupamarų)
riausybę, kad ji BrazirTskus atikrizę, bet ir ūkinę. Nors per
duotu rusams, Bet Amerikos
paskutinį pusmetį daug tų tero ir kitu kraštu lietuviai nuolat
ristų suimta, bet jų keliamas
prašo neatiduoti ir ,kiek galimą
krašte nerimas, streikai, užmu- greičiau isspresti jų bylą.
šinėjimai kenkia krašto gamy
KAIP ILGAI UŽSITĘS?
bai. Juk iau kuris laikas tas
buvęs didžiausias jautienos ga
Bražinskų byla gali užsitęsti
mintojas savo gyventojams ne- keletą savaičių. Tad priklausys
beparduoda tos mėsos . Visa eks kaip greitai teisėjai (jų bus 3)
portuoja užsieniams, kad gautų
susipažins ir gerai supras by
šiek tiek degamai reikalingų dm los medžiagą.
lerių ir kitos užsienio valiutos.
GYNĖJAS
advokatas stengia
©
si įrodyti, kad Bražinskai nėra
ISLANDIJA. Reikijaviko
mieste jau kelinta savaitė vyks kriminalistai .nusikaltėliai, o
ta šachmatų rungtynės. Rungia yra politiniai pabėgėliai. Antra,
si S.Rusijos pasaulinis Čempio kai lėktuvo įgulos nariai ėmė
lėktuvą manevruot^(pikeruoti)
nas
Spaskis su amerikiečiu
tai Bražinskai buvo parkritę,
Bob Fišeriu. Iki šiol Fišeris
ir iš netyčių, nušovė tarnautoją,
laimėjo tr ■? taškus daugiau.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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Sveikinimo ir šventės
atidaromosios kalbos bai
gėsi» Po ni a N ixon i r gar bės svečiai jau buvo už
ėmę savo vietas specia
liose ložėse. Tūkstanti
nės minios pritilo. Ma
žieji šokėjai su nerimu
šoninėse patalpose laukė
savo eilės« Vyr esnįe ji šo -

olai kvietė pradėti Gyvatarą.
Per žiūronus metu
žvilgsnį į prezidentienės
ložę» Ji maloniai šypso
si, tuo tarpu ją lydėjęs
inž. Valdas Adamkus kaž
ką jai pas ako ja»»»
•9

Sugaudz i a

si vai z ■; i keičiąs! figū
ros ir šokėjai, Ir kai iš

aukščiau žvelgi įšokan
čius — negali atsigrožė
ti raštų Įvairumu, o pats
vaizdas toks didingas,
žavus, kad, rodos, galė
tum ilgas valandas žiūrė
o r kės t r a i c ti ir žiūrėti. ■

Jaunimas šoko kaip viesulas tautiniu Šokių šventėje»».

kė j ai, gr aks tūs s m argąspalviuos e
tautiniuose
drabužiuose ir šviesų
sankryžose atrodė ža
vūs»
— Pasiruoškite
imkite savo vietas »«»pra
dedame,»» švelniu, tokiu
mielu balsu per garsia
kalbius įšokėjus prabilo
.šios šventės širdis -- me
no vadovė, kanadietė, Ge
novaitė Br eichmanienė 0
Ji atrodė kupina pasitikė
jimo, kiek išvargusi, bet
veide spindėjo giedra. Ji
plačiomis akimis žvelgė
į du tūkstančius jaunųjų
šokėjų, ji žvilgsniu susi
tiko. su kiekvienu grupės
vadove-vadovu ir, rodos,
tokia atvira, dėkingumč
.kupina
širdimi tarė
vjiems ačiū ir padrasinam

I r aki m i r ko m i s k c i Č i a ~

Tai puikus derinys, Pu
čiamieji ir Montrealio
jaunimo ansamblis "Gin
taras"» Nemažą proble
mą turėjo šventės diri
gentas" Alvydas V asUtis.
Sunkus uždavinys, tačiau
įveiktas .sėkmingai, šo
kių palyda drauge su jung
tinių, gerai paruoštų chor u , darė tikrai malonų
,įspūdį, buvo miela ne tik
žavėtis gražiausiais tau
tiniais šokiais, bet ir mu
zika. Pučiamųjų orkest
rui diriguoja Ąfc Vasai- ■
tįsų Jaunimo ansambl.
"Gintaras" orkestrui —
jo vadovas Zigmas Lapi
nas» Tai naujovė, geras
bandymas, ateičiai krai
tis» Įsidėmėtina kitas
š ventes ruo š i ant .

L Kanto nuotrauka

Ach, gal neįvardins iu
šoktų šokių. Juk jie sura
šyti puikiame, gražiai iš
leistame . šventės leidiny
je, kurį sumaniai ir šį sy
kį suredagavo Vytautas
Badžius. Tai istorinis do
kumentas,' liudijąs 1972
metų, lietuvių bendrą tau
tinį. ir didingą gyvastin
gumą»
Tik tiek galima pasa
kyti, kad šokių kaita, iš
ėjimai, įėjimai buvo taip
sumaniai išplanuoti, kad,
rodos, būtų vientisas
spektaklis»
Daugeliu, atvejų publi
ka įsijungia į muzikos r it
in. ą5 ploja ir ploja.,»... Ó šo
kėjų įvairios sudaromos
•situacijos, vaizdai aki
mirkomis keičiasi» Kai
«J

pirmoje dalyje didžiaja
me amfiteatre pradėjo
suktis žavusis malūną . 3.
g ė r o k ai
įp u s e j o, t aa a
Ponia Nixon su palyda ty
liai
apleido savo ložę»
Programos metu ji po
kiekvieno šokio nuošir
džiai plojo drauge su ki
tais svečiais» O kai vė
liau teko patirti iš Valdo
Adamkaus, ji buvusi la
bai sužavėta tokiu išskir
tinai šiltu ir didingu pri
ėmimu bei gražia švente
ir tautiniais,šokiais.
Gražus momentas,ne
užmirštama akimirka -mažųjų
įžygiavtmas į
amfiteatrą. Jie pirminia
me parade, dėl vietos sto
kos, negalėjo dalyvauti»
Todėl šie geltonsnapiukai, gražūs ir malonūs
dabar žygiavo ryžtingai
ir drąsiai, O ir šoko gra
žiai» Jiems specialūs ir
šokiai, lengvesni» Jie sa
vo dalį baigė smagiu Suk
tiniu» Tai busimieji, bu
simosioms šventėms pa
tys tinkamiausi šokėjai»
Jų nepalaužė nei nuovar
gis , nei ilgas stovėjimas
ir savo programos dalį at
liko gerai.
Protarpiais
gėrėjo
mės jungtinio choro ir
orkestrų atliekamais kū
riniais» Trecioje dalyje
vėl vietas užima vyres
nieji — jaunimas. Ir vėl
gėrimės gražia tautinių
šokių pypė. Ir nei nepa
jutome, kai kelF šimtai
šokėjų sutrenkia Jauny s
tės šokį, Į Amfiteatrą lyg
audringomis
bangomissubanguoja du tūkstan
čiai šokėjų bendram at
sisveikinimui» Dabar ma
žyčiai ir jaunimas išaudžia puikių raštų audi
nį ir pasiruošia»,» baig
ti šventę,
-J

*

Groja orkestras mar
šą. Iš amfiteatro išneša
mos vėliavos»
Suk, suk ratelį»,» aidi
melodija» Sukurtais su
banguoja mažieji ir jau
niną as»»» Sukas i r alelis ?
sukasi žavus, sukasi spalGai a. s 10 p s 1,
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Kard. Doefnem, Vakarų Vokietijos vyskvpų konferencijos
pirmininko,, raštas
Mtaehem — Vakarų Vokie
tijos katalikų vyskupų konferen
cijos prezidiumas savo paskuti
niame posėdyje svarstė katalikų
Bažnyčios padėtį komunistų val
domuose Rytų Europos kraštuo
se. Vakaru Vokietijos vyskupų
konferencijos pirmininkas Miun
cheno arkivyskupas kardinolą s
Doepfneris ta proga Vakarų Vo
kietijos spaudoje paskelbė spe
cialų pareiškimą. Savo pareiški
me kardinolas Doepfneris rašo:
“Šiandieną visame pasaulyje ne
maža įvairių asmenų ir grupių
veikia ir kovoja už taiką ir tei
singumą pasaulyje. Ypatingo dė
mesio kreipiama į pagrindinį
žmogaus teisių pažeidimą Pietų
Amerikos, Afrikos ir Azijos
kraštuose. Tačiau nereikia pa
miršti ir žmogaus teisių pažeidi
mų tuose kraštuose, kurie, nors
yra pasirašę bendrąją Žmogaus
teisių deglaraciją ir ją skelbia
savo konstitucijose, tačiau gyve
nimo praktikoje kaip tik ją pa
žeidžia ypatingai nepaisydami
18-jo straipsnio, kuris gina tikėjhno ir sąžinės laisvės teises.
Tuose krštuose žmonės, kurie
bando pasinaudoti tdmis teisė
mis, yra baudžiami ir persekio
jami.

to Bažnyčios atskyrimo nuo val
stybės, vadinas, nesikišimo į re
ligijos reikalus, Sovietų Sąjun
goje ir kituose komunistų valdo
muose Rytų Europos kraštuose
• valstybinės Bažnyčios reikalams
tvarkyti įstaigos nustato kiek
galima priimti kandidatų į kuni-|
gų seminarijas, koks kunigas
kurioje parapijoje turi dirbti, ar
kokie maldos namai gali būti at
naujinami kulto reikalams. Ku
nigams griežtai draudžiama bau- i
džiaut piniginėmis ir kalėjimo
bausmėmis bei ištrėmimu mo
kyti religijos vaikus, kurie patys
pas juos laisvai ateina.
“Iš komunistų valdomų kraš
tų vis daugiau -pasiekia mus ži
nios, kad tie žmonės, kurie iš
pažįsta savo tikėjimą, ar tai būtų
krikščionys ar žydai, katalikai
ar baptistai, mokslininkai ar ra
šytojai, tremiami į Sibirą ar gy
vi palaidojami psichiatrinėse li
goninėse. Tėvams -atimamos teiįsės savo vaikus auklėti kitaip
negu reikalauja ateizmo dvasia.
•Vaikai dažnai net atimami iš
i tikinčiųjų tėvų ir patalpinami
valstybinėse auklėjimo instituci
jose. Tokių faktų apie religijos
: ir sąžinės varžymus nuo 1945 iki
1972 metų žinoma jau 2,943, o
kiek dar nežinoma. Bausmės už
“Pastaruoju metu — rašo
“religinius nusikaltimus” siekia
kard. Doepfneris — Lietuvoje
i nuo vienerių iki 25-rių metų ka
įvykę susideginimai, kaip vienin
lėjimo. Toks nuolatinis žmogaus
telė ir tragiška protesto prie
teisių paneigimas ir religinės
monė, atkreipė pasaulio viešo
laiąvės persekiojimas verčia vi
sios opinijos dėmesį į religinės
sus, kurie rūpinasi laisvės teisių
laisvės priespaudą ir tikinčiųjų
saugojimu, budėti ir kelti balsą
persekiojimus. Pagalbos šauks
, ginant persekiojamuosius”, —
mas su 17,000 Lietuvos tikinčių
i taip rašo V. Vokietijos vyskupų
jų parašais buvo nusiųstas Jung
konferencijos pirmininkas kard.
tinių Tautų gen. sekr. WaidheiDoepfneris, gerai žinąs ok. Lie
mui.”
' Hard. Dóepfnerís primena tuvos tikinčiųjų kančias.
kąd nežiūrint įstatymais pąskelb

KAUNAS. Š. Amerikoje gautomis žiniomis iš Kauno, po Romano Kalantos
susideginimo atsitiko šiurpūs dalykai,.
mas už laisvę padarė gyventojams, ypač
jaunimui,gilų įspūdį» Kai jis degė9 drau
ge apdegė ir Kauno sodely medis, prie
kurio jis stovėjo. Jaunuomene, ypač momoksleivės ir moksleiviai, ėmė nešti g ė
les prie to medelio, Policija pradėjo gau
dyt juos, areštuoti»
Kaune policijos dauguma rusai. Jie la
bai žiauriai elgėsi su areštuotais lietu
viais jaunuoliais, Tyčia stengėsi juos su
žaloti. Sulaužomos rankos, išnarinami
sąnariai tardant.. jp_ra mušamas galvos
kaušas, KALANTOS BROLIS TAIP SUŽALOTAS, KAD YRA KRITIŠKOJE PADÈTYJE NEURCLOGINÈJE KLINIKOJE.
JAUNIMAS, YPAČ GIMNAZISTAI,/
įstengia nakčiap r is linkti prie susidegini-

Kaune veikia policijos akademija, Iją
p r įgabenta rusų. Nei į ta akademiją, nei
i bet kuria karo mokyklą už geležinės už
dangos lietuviui beveik neįmanoma patek
ti, Turi vykti Rusijos gilumom Ten prii
ma s
Besistengdami Lietuvą surusinti, oku
pantai į naujai pastatomus fabrikus gabe
na darbininkus ir tarnautojus iš Rusijos,
nes, girdi., Lietuvoje trūksta tam.reika»
lui žmonių. Lietuvos gi jaunimą verbuo
ja vykti į plačiosios ’’tėvynės'1 kitus ra
jonus tekiems darbams, (jp)

fa

>■ -a:

avasari
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<to gelį veiklos metų glo.lietuvių

centrą, naujas

dar papildo ir tobulina.

• Nauji planai

ANTANAS SIŪLAITIS, SJ

Sunku tikėti, kad tik per me

Sukaktis praėjo nepastebėta,

bet Lietuviai

saleziečiai,

pritraukti gerai pavytosios va.BSgrbfc što^-klos vasario mėnesį,

sukau

pę keturis pajėgius kunigus, per

mėnesinių

tus laiko daugiausia saleziečių
.vyresniojo kun,

Prano Gavėno

iškylų į i pastangomis po ilgos perinaugamtą, vyst mos . savivaldybės iikos pradėjo įvairiais rūpimai-1
tvarkos, o svarbiausia — nuo- , siais klausimais tartis visos lie-

trumpą laiką sugebėjo ne tik į-

augti į Brazilijos lietuviu gy
venimą, bet ir jį sparčiai pa-j

skautiškų

tuvių organizacijos. Įkaita Bra-

stųmėti tautiniu ir religiniu po
žiūriu.

i zilijos lietuvių kunigų vienybė,

Veikla šn vietiniais

: išleista 32 psl. brošiūra portu-

Jaučiama, nauja gyvybė ir fibra
kun. B. Sugintą, Sao Paulo lie

: galų kalba apie Bažnyčios kovą

tuvių nepaprastai gerbiamą, jų

žilų. tarpe. Su veiklių suaugusių
pagàífeá tėvai saleziečiai, iŠ prel.

už religinę- laisvę Lietuvoj, spar
čiau platinama lietuviška span-*

bažnyčios statytoją, gražiai pa

Pfjto# fegaižinsko,

vaizdavo jo ir saleziečių ryšį:
aa ■
.. a
j
jis talkino Lietuvių saleziečių

kídbmwmo, perėmę mišrią pa-

dą, spausdinami religinio turi
nio lapeliai įvairioms progoms.!

metus

raftju, sukūrė JU€ — “Jauni-i užmegzti ryšiai su. arkivyskupe
žną-^ussaJungusį Kristui’ * ir toto jos savaitraščiu, -planuojama į■sifetu^ ktmė praveda poringa-1 sigyti lietuviams atostogų na

darbams Europos lietuvių tarpe,
ta šv. Juozapo parapijos baž

lanko šeimas* t mus ar klubą ir jaunimui alkssc’^-a neturtinguosius, padeda i tę. Savitarpio pagalbai, paramai
’vest; liturgines reformas. Kle | ir teologiniam atsinaujinimui ke-j
bonas ku’y Martynas Gaidys, turi saleziečiai ir keturi jėzui-i

nyčia liko stipriose naujakurių

Gal niekas saleziečių nuošir

daus darbo nejaučia taip

36

11 metų dirbės Portugalijoje ir

aito

tai kas mėnesį rytmetį pralei
jau beveik 25 metai Brazilijo- džia kartu mąstydami &v. Rato
je. rūpestingai praveda jaunu 1 tą it savo bendras uždavinius. !
le riks tysimų šeivedžiams
ir
. Daug darbų abiejų parapijų
moms kursus,
kunigai atlieką kariu; taikina
rimą, vietinėse parapijose skir
damas apylinkės 1.5 - 20 tūks-i pamaldose, ruošia šventes, ben
tančių brazilų religiniam atgai dradarbiauja ir tariasi apie snąų

toli, kaip kiti lietuviai kunigai,

•ypač jėzuitai, turį sv. Kazimie
ro parapijos centrą už trijų ki
lometrų ir apie 21 metus dirbą
Brolijoje.
j

•Veikla <m ; laimimu
i
Apie jaunimo ir vaikų gyveni

vinimui. Ir pati bažnyčia su jau
eilę metų kruopščiai dirbančio,

mą nėra ko aiškinti; kun. Juozo
Šeškevičiaus,
dabar dirbančio

parapijos komiteto pagalba at-'
naujinta
__ suolai, altorius, van</
gonai.

jaunimo namai bažnyčios šven
toriuje kiekvieną dieną, ypač

I

savaitgaliais ūžia. Kun. Jonas
StâfêÊB; šių metų pradžioje at-

’ mačiusi* įvestas

Lietuvių parapiečių dalis, pa1 liturgines

iš Vasario 16 gimnazijos
per trumpą laiką
sūb^ganmv.o tėvus budėtojus,

seniai atidėtas

kurios

nieko

nelaukda

ma, reiškia savo pasitikėjimą:

kun. Gavėnas yra Brazilijos LB
valdybos ricepirmininkas, V Pie
tų Amerikos lietuvių kongreso
komiteto vicepirm., ton, Šulcas
jaunimo komisijos vedėjas. Kun.

i galvosenoje sulydintos su tuo,

Stasį štoką, daug laiko skirian
tį lituanistiniam švietimui, pa

pavyz rapijos choras priėmė kaip sa
džiui, kad išimtas- nuolat stovė vo narį, kuris rūpinasi naujo-*’
jęs katafalkas. Kiti, bandydami mis giesmėmis ir jaunimo, vyks*
naujuosius kunigus patraukti tančio į ii PtiJĮK, muzikiniu pasavo pusėn, mėgina dar šio kršš ruošimu. Kun. Šileika dalyvau-1
■to ir jo lietuvių nepažįstančius ja ir savitarpio šalpos tamybo*'
parapija, nutautinama,

fetf ‘Sutemą užėmimų lankyto^h> küuta, kurin dažnai
su iIMuvbikais vyksta pirkio
ti ir sportuoti. 'Net ir pątjrs jau-

sistatymą: atvykome įdirbti Su

mino ntmų kantriai’- prašvito
diâtó^. spalvotais pa■moisfeeĖžsds ant -sieir nutrauktas pajamų
—v vestuvių puotos jau-.

tie natóti

visais it visiį naudai;
Sugrįžo brazilų ir lietuvių, ku

rie ■ buvo- apylinkės ■gyvesnių., pa
rapijų pritraukti žmonės, net
ir vyresnio amžiaus, pradėjo’
uoliai per Mišias atsakinėti, įš~
mokti naujų giesmių, pratinti
tautiečius dalyvauti matomu ir

pažįstą verslesnius'

girdimu būdu. Prel. Pijaus Ra-

'

Saležiėoiams
jaunimas

0a Jfjų ds&ytt. vatanų puófeMÍ
■ "
;
'

JK ruošoje.
Visuomenė,

jų

reformas,

kas lietuviška, ėmė skųstis, kad

įp^tSpino, kad jaunimasv issi-

a-

dą, kariu judina, jaunimą, ypač

Wdų jáátóno tarpe. Tai ton.

gažinėko, dabar einančio Rio de
Janeiro lietuvių klebono ir Bra

Mco 'ir jaunųjų toidradarinų

zilijos lietuvių pastoracijai kraš-

ir

ypatingai rūpi

galimybė skatinti

juos kunigystėn; iš Brazilijoje
gimusių ar išaugusių lietuvių,

Lietuvoje nebe valia statytį kryžių
nevalia mokyt vaikučių tikėjimo. Mo
tinos, nepaisydamos nei grasinimų,
nei baudų,diegia kūdikėliams Dievo
meilės dáigusssavo tautos meilę.

pareigas, per sunkius karo me
a

5

Nr 3 3 (1255)XXIV. 1972. VIII, 17.

..• •

MUSŲ

LIETUVA

.-•MWr-'IWn'-'T.ltW I’VCT.Ty .e»5SB«!53W»«»-M~*«*-

Švenčiausios Marijos dangum p? nimo šventė Lietu
voje buvo vadinama vienu trumpu. ■•. du — ŽOLINE, Tą
dieną nešdavo bažnyčios. pašventinti rugių varpas, įvai
rias žoles, net jaunus obuoliukus , kaip tų metų vasaros derliaus pi r m ą s iá s dovana s . Visą gi katalikiškąjį
pasauli stebino didysis įvykis, kad Išganytojas savo my
limą motiną Mariją, po jos mirties, prikėlė iŠ mirusių
ir su kūnu paėmė dangun. Apie tai gražių puslapių turi
kun.dr.
Juozas Prunskis savo knygoje METAI SU DIE v
VU. Čia seka ištraukos is tos knygos»

Ferraroje3 Italijoje.. švč'3‘
P. Marijos bažnyčioje, al tor iun
buvo įstatytas didingas ,1518 me
tais garsiojo dailininko Ticiano tapytas paveiksiąs, vienas
iš geriausiai pavaizduojančių
Marijos į Dangų Ėmimą,Pasku
tiniame laikotarpy tas paveiks
las buvo perkeltas į akademijos
rinkinį Venecijoje.
Ticianas dvejus metus pa
šventė. kad įkūnytų jam paves
tą uždavinį. Paveikslo apačio
je matyti prie Marijos karsto
susirinkę apaštalai, kurie su
didžiausiu nustebimu žiuri į
jų patikrintą stebuklą, Ypatingai ryškiai nutapytas Sv. Pe
tras, kuris įvykio pagauta s, s u
sunertomis rankomis, susmu
kęs prie akmens karsto briau
nos, čia ir apaštalas šv. Jo mės pilnumą, kurią jai VLe šnas» Apaštalų galvoms ir rankos pats Danguje paruošė. Ne tik
kyla į dangaus mėlynę. Ten-ant Ticianas — visas krikščioniš
debesėlio, pripildyto angeliukų, kas pasaulis į Dangų Paimtąją
tolsta nuo žemės Marija, iškil nuo amžių garbino.
Dantė savo "Dieviškoje ko
dama į Dangaus erdves. Jos vi
sas kūnas apsuptas akinančiai medijoje” aprašo, Kad jisai per.
ėjęs per septynis Dangaus
šviesiais dangaus spinduliais.
Persimainiusi Marijamežemis - skliautus, pa siekė augščiausiąko s laimės pilna, tiesia rankas, jį, kur Švenčiausioji Trejybė,
pakėlusi akis į veidą Viešpaties, šviesos apsupta, ir ten jis iš
kuris lenkiasi į, ją iš šviesos? girdo vardą, kurio "aš šau
tvano. Cherubinų buriaijpavaiz- kiuosi visose žemės nelaimėduoti šviesiomis sidabro spal se!\ *«• Marijos. Jos garbei ar
vomis, jungiasi prie angelų, su kangelas Gabrielius pradeda
darydami skliautą aplink apsi - giesmę, kurią tęsia angelai.
Girdėti garbės giesmė, lyg ją
reiškusi, Viešpatį»
Marijos, kylančios prie Die tūkstančiai liežuvių giedotų,—
vo, žvilgsnis pripildytas nenu pagarbiau rašo Dantė.
1940 metais Marijos į Dan
sakomos laimės; jos burna kiek
praverta, lyg reikšdama tą ne gų Ėmimo dieną benediktiną^
nugalimą nuostabą, jaučiant lai vienuolis tėv. Claver, Sv.-Oti*
J TU

.no s abatijos bažnyčioje varga
nų muzika kėlė Marijos
•!ė-- garbę. Su pilnu nuoširdų ■ •
mu jisai vargonavo, giedodam as mišparų, antifoną :
"Šiandien Švč.Mėūgelė Ma
rija. įžengė į Dangų; džiaukitės,
nes viešpatauja su Kristumi
amžinai*
Staiga—jo pirštai ėmė slysr
tic. Jisai dar įstengė sušukti sa
vo nuoširdaus atsidavimo žo
dį: "Deo gratias" — Ačiū Dievui!
Širdies smūgis pašaukė jį prie
j o pamil to s io s Mar ij o s <. Į Dan gų Paimtoji mums.gali suteik
ti daug paguodos gyvenime ir
mirtvie.
Kasytoj a Jiuena lUost pixma
buvo evangelike, vėliau ’ ku
rį laika buvo tapusi visai ne;
tikinti, pagaliau atsivertė ir
mirė kaip domininkone vienuo
lė» Savo ypatingą gyvenimo ke
lią ji apraše knygoje: "Eik ir
skelbk”. Čia ji pasipas^ko-ia^.
kaip pirmą kartą kalbėjo pSve i ka Marija” ir kokią malonę ši
malda jai atnešė:
•F» Kartą pensionate aš pa
prašiau savo kambario drau
gę, kad man padiktuotų "Sveika Marija". Ji tai padarė. Aš
susirasiau ir ilgai nešiojau tą
rašteli po savo laikroduko vir
šeliu, kaip didelę brangenybę.
Tačiau kurį laiką aš vis dar
neišdrįsau tos maldos kalbėti.
Ir tada, atėjo skaidrus lapkri
čio vakaras. Aš vėl savo vie
numoje meldžiausi. Kai atėjo
mano kitos dvi draugės, gyvos
ir linksmos, kaip visada, aš
nuėjau prie lango. Mano šir
dis dar buvo per pilna. Aš sė
dėjau ant lango ir tylėdama
žiurėjau į nakties platųjį danMane jaudino tos pagaunan
čios idėjos: Dievas, tiesa,šven
tumas. Ir tada lyg pradėjo kaž
kas manyje kalbėti, o manoji
siela, sujaudinta ir išgąsdinta,
lyg pati pradėjo klausytis Svei
ka Marija, malonės pilnoji,
Viešpats su Tavimi. Tu pagir
ta tarp moterųįir pagirtas Ta
vo įsčios vaisias Jėzus. Švento
ji Marija, Dievo Motina, mels*
Užbaiga 8 psl
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Tekantys vandenys.
Nenoriu alaus, noriu

Sugrįžus iš atostogų
— Na, ir ką? Turėjote gražų
orą atostogų metu?
— Gražų. Lijo tik du kartu.
— Tai labai gerai
— Gerai. Pirmą kartą lijo sep
tynias dienas, antrą kartą — as
tuonias.

Rožii| spalva,
Giedriu dien|? dangaus
spalva.
■

' «*>»

«*•
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JUCPZAS KRALIKAUSKAS

Ugninę kupole ą. naktį prie te c Pil
kapio Daumantas prisiekia užmušti
Mindaugą.

Kupole - didžioji Saulės ir jaunystės
šventė.
Pievų ir lankų pats■* žydėjimas, ypač gi raudonų ir baltų dobilų. Šilta ir įkvipę.
Jaunimas būreliais kupoliauja. Braidžioja
pamiškiu pievose, lankose ir skynymuose.Ren*
ka vaistinius žiedus bei žoles: devynių rūšių
gyduoles žmonėms ir gyvuliams gydyti bei grū
dams nuo pelių saugoti.
Mergos,giedodamos pina iš žiedų vainikus.
Jais burs, ar ištekės šiemet? O jeigu— tai
kurion šalelėn, už kurio bernelio? Jos slaptai
pasirenka meiliažolių: degučių, gaidukų, žirgarūkštynių šaknų. . .
Marguoja būreliai. Gandrinėja, gervinėja.

Vakare susirenka paupiuose, miške, pae
žerėse. Senas eldijas prikrauna sausų šakų ir
užpila smala. Įveža ežeran, uždega ir palieka.
Arba uždegę nustumia upės srovėn ir paleicfea*
Girios kalneliuose dega dervos statinèlés,
uždegtos tik trintine ugnimi. Kad dievai būtų
pralinksminti ir palankūs, kad saugotų nuo ba
do ir maro, kad nepašykštėtų gerovės ir lai
mėsi
Bėga išsigandę briedžiai, traškant lūžtant
užmintoms krūmų'šakoms. Visa šeima gilyn
į plačiąją girią, kur tamsiau. Tai ir vėl koks
pasibaidęs žvėrelis nuskuodžia per tankumyną.
Švitėją sausuolių šakose pritaisytos tošys,
uždegtos tiktai trintine ugnim. Kad galingieji
dievai saugotų ir globotų, kad dosniai teiktų
derliaus ir laimėsi...

LI £ T U V A
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Da uma rua f eina pėsčias prie savo tėvo kapo, kuris alkagirvį netoli Utenos pilies.
Kažkur galiūniŠkai subaubia stumbras, girių
milžinas. Ten jis bus sujudęs irgi pasitraukti
kitur, tolyn nuo liepsnų, žmonių ir alaso. Už
girsti stumbro baubimą— geras, palankus žerg
iąs lPačiose sausuolių viršūnėse tvieskia stebu
lės su smala, uždegtos irgi tik trintine ugnim.
Kai kurie kelia degančias išsmaluotas šiaudų
grįžtes, Kad dievai saugotų nuo staigios min
stieB ir nuo viso pikto?,
Aplinkui matyti gausybė trintinės ugnies:
šventosios genčių ugnies tūkstantmetės. Kaip
saulėje ugnis, taip ir ugnyje saulė.
Daumantas sustoja prie savo tėvo kapo. Per
anksti mirusiajam Nalšios rikiui pilkapis gerai
išrinktoje vietoje: šalia dvikamienio uosio, tu
rinčio angą liemenų suaugime, Pilkapiui atvi
ras rytų podangis! niekas neužstoja velioniui
regėti aušrą, tekančią saulę, šviesos pergalę
prieš tamsą, gyvatos pomirtinį prisikėlimą.
Daumantas atneš e savo tėvui atmino lauktu
vių: ragaišio, druskos, medaus su aguonom ir
midaus su šermukšnio pernykščių uogu sultimis.
Oi tėve, tėvuži mano’. Jaugi kelintas mėnuo
kai maniškes skobnis bendras su Mindų. Negi
bendras tik skobnis, o patalas — ne? Ar ji bega
lėjo išvengti, kai skobnis mėnuo po mėnesio vis
bendras ? Nebe vieną įžymų rikį privertė paklus
ti, nebe vieną buvusi galiūną. Tat kas gi jam pa
sivergti sau tokią Ulęl
O man jis — girdi, šnekėkis su savo moterim.
Surado, mataųkvailį, kuris čia nepermanytų ir
patikėtų: esą, Ulė Kernavėje nedaugiau kaip vkn
tik viešnia. Tai ir Mindys neva būtų visiškai nie
ko dėtas. Čia tavo reikalai, tu ir žinokis. Pai
kas buvau, kad tokį kelią ten jojau ir dar aiški
nausi. Reikia ne šnekėti, o tylint ko greičiau tą
grobiką nudėti.
f
Mindys tik šaipėsi, vis taip pat išdidžiai lai
kydamasis. Juokėsi iš Nalsios rikio ne tik savo
viduje, bet jau ir tiesiai akysna. Ir išgerti pa
siūlė vis pajuokiančiai, lyg katė žaistų su pele.
Pajuoka, kieno ji bebūtų, yra jau aštrus dalykas.
Ale gi ypač įgeli šito rekso pajuoka. Ta jo lūpų
pašaipa, tas vilkinių ve iz ė tu vų niekinamas žvilgi.
nis - priklu, tegu jį skalsės suriečia*. Kandus
pašaipokas — kad jis smalkėmis užtrokštų’. Kaip
gi prasišiepė viršum tos plačios gauruotos barz
dos: ’’Negi vai-kai laukia?” Tu gi ten Utenoje,
matai, bevaikis. Tas patyčioko prasišiepimas
ir tie žodžiai — kaip druska ant žaizdos. . .
Hm, Šitoks Mindo atsilyginimas už mano il
gametę jam tarnybą’ Kiek kartų gi dėl jo savo
galvą mirties pavojun stačiau. Ir kaipgi suktai’. *
Pakviečia, matai, neva į Mortos šermenis .Kaip
apgaulingai: atvyk savo sesers apraudoti apgai
lėti..,
(Bus daugiau)
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tlâlMÉC

PENKTOJO PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ
KONGRESO

ŽINIOS.

Pietų Amerikos Lietuvių Kongreso finansų komi
tetas skelbia P ALK talkos vajų.
Jau atspausta 40 knygučių-blokų su 2 5 ’’kongreso talkininkų bilietais” kiekvienoje knygutėje.
Vienos knygutės (25 bilietai) kaina - .250 kruzeirų; vieno bilieto kaina 10 kruzeirų.
Nupirkusieji ar išpardavusieji vieną knygutę
bus laikomi PALK r ėmėjais-mec enatais .
Išpardavus visus bilietus bus leidžiamos burtų
keliu penkios didelės premijose
PALK finansų komitetas kviečia visus tautie
čius prisidėt ir skubiai išpirkti ’'kongreso talki»
ninku bilietas. Tokiu būdų prisidėsim ir prie pa
ties kongrese lengvesnio paruošimo.
& & &
1-------—--- —------ -------------------------- —

REIKIA

MUMS

BENDRAUTI

Paskendę kitų tautybių jūrėse, mes
pasijuntame mažyčiai, neskaitlingi, nereikšmin
gi, Todėl kaiką apima mintys, kad mes nieko ir
nebegalim. Norint pajusti savo ’’galybę6* reikia
susitikti, susiburti vienam • būrin » reikia pasida
linti mintimis, patyrimais, sumanymais, patirt
kurs ką mūsiškiai daro, apžvelgti pasisekimus,
sudaryti naujus planus ir tt. ir tt. Tik susitikdarni ir bendraudami iš laikysim broliškumo jaus*
mą, tik drauge veikdaĮni patirsim, kad mes ga~
lim ir išeivijoje daug/ką nuveikti.
Todėl Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas ateL
nančių metų vasario mėnesį mums yra labai svar.
bus įvykis, kuriam reikia gerai pasiruošti. Jo
rengimo komitetas uoliai darbuojasi, planuoja.Gi
finansų komisija labai praktiškai imasi sutelkti
reikalingu lėšų. Visi padėkim, prisidėkim!
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MUNO
mas iš II 1
greso ir kiti malonumai.
Pakvietimai gaunami abejos e klebonijose ir pas fin.kom
narius 0
V PALKo^^ Komisija

sus bei visas, kas turit tautiskus rūbus, prašome juos vilke t
ta reta proga® Juo jų bus dau
SĄJ UNGA - AlIANÇ A
Praėjo daug laiko nuo mano iŠ* giau, juo bus gražesnis musų
ruošia pietus šio mėn0 20 d.
vykimo į Jaun. Kongresą,* praė pasirodymas B
sekmadienį, 13 valandą» Vie®
jo ir jo įkarštis e Dabar galima
Smulkesnę programą įdėsim
tas malonėkit užsisakyti šiais
kiek atsikvėpti, todėl norėčiau
kitame ML numeryje*
telefonais s 273-585 lTarba 93per M. Lo pasveikinti vįus Bra*>
5470zilijos bičiulius., Musų jaunime*
LIETUVOS TAUTINE SVEbk
lis jau grįžo, bet čia. žmones
TE IŠ 8 RUGSĖJO NUKELIASPAUDOS BIČIULIŲ BALIUS
dar daug kas jį prisimena^ir,
ME į ARTIMIAUSIĄ SEKMA
šiemte bus rugsėjo 17 dieną
bendrai, , prisimena šimpa tin*, DIENĮ, t.y. į rūgs. 10 dienąe
12., 30 vai», tuojau po Sumos
g ai e Mus ų j aunima s paliko ge
Abejose parapijose bus iŠklL
Zęlinoje, Jaunimo namuose»
rą įspūdi. Ypatingai patiko jo
Mingesnes mišios» Tėvų Jėzui
Dalyvaudami padės it išlai
nuoširdumas ir linksmumas.
tų salėjetpo tų 17 valandos mi*
kyti vienintelį P .Amerikoj e
Aišku, buvo pastebėta, kad
siu,bus trumpa įspūdinga pro
savaitraštį MUS IĮ LIETUVĄ
silpnai kalba lietuviškai, arkad
grama»
Pakvietimus galima gauti
jo lietuviškos kultūros žinios
abiejose klebonijose, pas Bro
y^a labai ribotos, Bet kongre
M. L .REDAKCIJOJE YRA
lijos valdybos narius, Casa
sas daug kam davė akstiną rim iš Lietuvos laiškas Zuzanai
‘Verde pas Jurgį Matelionį ir
tai pasimokyti savo tėvu kal
Sir g ie nei» Siunčia Le Sinkevi
brolius Stankūnus; Prudentėbos bei pilnai įsijungti į liet,
čienė, Banaičio g. 7-13, Kau
je pas Motiejų Tamaliuną, tel
visuomeninę veikla0 Daugelis
nas 233009» Malonėkit p» Zu
274-0784...
musų delegacijos narių čia vie* zanai pranešt, kas žinote, kur
Vyrų Brolijos Rengėjų Komi
Sėdami tai pažadėjo. Kad tik iš ji gyvena. Ačiū»
sija»
tesėtų savo pažadus! ’
Kum Šulcas prideda redak
Tik iš M. Lietuvos sužinojau, kad mirė mano širdžiai
toriui, kad dar turi apvažiuoti
labai brangus žmogus STASYS
SALDYS.
visas didžiąsias lietuvių kolo
Nors pavėluotai, bet skubu pareikšti savo giliausią
nijas Amerikoje ir Kanadoje,
užuojautą velionio žmonai, jo vaikams ir visiems girrr*
Nori rasti musu jaunimo moksnėms.
lui stipendijų,
Liūdįs Šv, Kazimiero parapijos
klebonas
T . ANTANAS SAULAITIS
Jonas Bružikas, S.
turėtų atsirasti S, Paule šios
savaitės gale. Jis, kaip buvo
skelbta9yra išrinktas Pasaulio
ŽILVIČIO JAUNIMO ŠVENLie t. Jaunimo Sąjungos primi- Nuoširdžiai dėkojame visiems i
ninku ir jam teks vadovauti čia dalyvavusiems mišiose už a* a,
būsimam trečiajam pas.liet,
jg Mieli Zilvitiečiai, ateinartį
JUOZO MATELIONIO
jaunimo kongreso suorganiza
s ekmadienį rugpj .20 do bus
vėlę, trečiosios e mirties meti
vimui.
p. jūsų šventė.
nėse. Ypač dėkojame Sv.Juo
$
15 vai. jaunatviškos mišios
zapo
Vyrų
Brolijos
nariams,
DIDELES IŠKILMES BUS RUG*
Ramovėje. Seks lietu vilką
giminėms ir bičiuliams.
SĖJO t dieną Ipirangoje prie
gt meninė programa, arbatėlė,
paminklo» Apie šimtas vysku
Matelionių šeimos
^muzikos "show11“ Iš žilvitiepų, šimtai kunigų koneeleįruos
čių neturi trūkti nei vieno, o
Mil i* s, padėkot Dievui už Bra
V PALKo finansų komisija ren
su jaunimu taip pat kviečia
zilijos 150 metų nepriklauso
$ mi dalyvauti tėveliai, mamy*
gia
mybę. Lietuvių bendrija, t. y.
VAKARIENE-CHURRASCO
tės ir kas tik trokšta pa s ida»
visi lietuviai,prašome ko skait
Ji bus rugs . 26 d. 19. 30 vai. IK lint i savo jaunimo„.džiaufi s - _
lingiausiai susirinkti prie savo
mals. Šest. 17.30v. susikaupiSąjungos-»Aliança salėje, R. Li*
I I lcX O 9
vo vėliavųtBrazilijos, tautinėj
GERB. PONIOS, MALONE
tuania, 67, Mooca.
ir šv Kazimiero iš Lietuvos at®
KIT ATSINEŠTI SAVO VAI
Programą pasįvairins NEsiųštosio&Žilvitį, Nemumą ir viKAMS UŽKANDŽIŲ. K0 St. Š.‘
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