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jam kaip ir nebeliko kas veikti Argentinoje.

KOMUNISTINĖ KINIJĄ
Min. pirm. Ču-en-lai sako, jog Vietnamo
Amerikos karas galįs pasibaigti per trejetą

dienu

P. VIETNAMAS '
Prez. Thieu pasiūlė Š. Vietnamo komu

nistams karo paliaubas Kalėdų švenčiu metu
Jas butu galima pratęsti neribotam laikui,
iki galutinai susitartu dėl taikos.
Komunistai tokio pasiūlymo nenori pri
imti Tačiau visi Paryžiaus, Washmgtono ir
Londono žvirbliai čirškia, kad Nrksonasšio.
mis dienomis pasirašysiąs taikos sutarti
RUSIJOS - KINIJOS KOVOS7 7

J .A. V. HOUSTON, TEXAS

Visos iki šiol NASA paskelbto žinios apie astronautų Eugene Ceman, Harrison
Schmitt ir Ronald Evans kelionę Ménulin
sako, jog visa kelionė ir nusileidimas pasise
kė ko geriausiai.

MASKVA paskelbė šia savaite,jog Kini
jos pasienyje, Kazakstano rajone,lapkričio
mėn. jvykes susirėmimas su Kinijos Kanuo
mene. Žuvę penki sovietu kariai.

TREČIADIENĮ kita kelionė. Beto astro
nautai igręžė Ménulin tris pusantro metro
skyles (viena jų trijų metrų gilumo) į ku
PEKINAS tas žinias paneigia.Sako tai
rias sudėjo labai jautrius aparatus, kurie il
gus metus pasiųs Žemės mokslininkams įvai esąs rusu komunistu gryniausias prasimany
rius davinius apie tai,kas dedasi Mėnulio gel mas.
mėse ir paviršiuje: šilima, drebėjimai, mag ČILĖ. Prez. Allende savo^šveątkelionė
netinio lauko svyravimai ir tt, ir tt.
je" Maskvon tikra; laimėjo tiek, kad Rusija

Tartum koks helikopteris, palengva lavi
ruodamas tarp poros kilometrų aukštumo
kalnų, edrvėlaivis „Challenger“ nusileido aapie 100-200 metrų nuo pramatytos vie tos, pirmadienį 16.55 vai. Brazilijos laiku.

TRUKUMAI
Tiek erdvėlaivis, tiek vežimėlis turėjo
kaikurių trukumų. Bet juos ištaisė patys as
tronautai.

i ANTRADIENĮ astronautai sėdo į mėnu
lini vežimą varomą elektros baterija ir išvy
ko toliau pasidairyti, fotografuoti, filmuoti
bei rinkti Mėnulio akmenis, uolas, dulkes,
kurias parveš Amerikon mokslininkų tyri
nėjimams.
Šitas pasivažinėjimas truko 7 valandas.

Juk jis negalėjo išstatyt savo kandidatūros i
prezidento rinkimus 1973 m. kovo mėnesi.
Nepasisekė jam sujungti dauguaig partijų n
vyko skilimas jo paties šalininku tarpe. Jo
autoritetas, atrodo, buvo kurkas didesnis
jam gyvenant Ispanijoje, negu sugrįžus Ar
gentinon. Kadangi dabartinė karinė vyriau
sybė nepalanki užieist jam prezidentūrg,tai

pažadėjo parduot jam dideli kieki ginklu
(Šilėnams gi dabar labiausiai reikalingas
maistas.
J.A.V.

Spaudžiant M. Lietuvą daugiau žinių dar
Jau antra savaitė sunkai serga buvęs pre
nebuvo. Daugiau patieksime kitame numery, zidentas Harry Trumanas ir esąs pakibęs ,
' PIRMI ŽINGSNIAI
tarp gyvybės ir mirties"
Skrydžio kapitonas Ceman pirmas išlipo je.
iš erdvėlaivio ir tuojau jj^pasekė Schmitt.
ARGENTINA
Pirmas jų uždavinys buvo sustatyti atsivež
Su didelėmis viltimis peromstu partijos
tus Mėnuliui tirti įvairius instrumentus. Ši
KITAS M. LIETUVOS NUMERIS
sutiktas Argentinos buvęs diktatorius Pero
tas nusileidimas ir pirmi žingsniai Menuly
BUS JAU KALĖDINIS. GALIMA |nas gruodžio 13 išskrido „aplankyti kitus
je ši kartą nebuvo rodomi per televiziją,nes
DÉT | JI SVEIKINIMUS - TIK DE
P. Amerikos kraštus"ir Kalėdoms vyksiąs Is
nepasiėmė tam reikalui skirto aparato, kad
ŠIMTS KRUZEIRLĮ’.
panijon. Ar besugrįš Argentinon7 Vargiai.
butų lengvesnis krovinys erdvėlaiviui.

Lietuvos nacionalinė
M A5...X........ 1 .
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PRIEŠ NAUJUS METUS IŠSIŲ
SIM LIETUVIŠKĄ SIENINI KALEN
DORIŲ- BET PASISKUBINKITE AT
NAUJINTI PRENUMERATĄ 1973
METAMS. AČlOJ AČIŪ'
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Vadovybė žinojo
davo Mišias. Kartais vienas ki kun. A. Dilio sesuo. 1955 m. lie
tas lietuvis, latvis ar lenkas ka pos mėnesį atvyko ji Vorkuton
Manoma, kad stovyklos vado
talikas prašydavo pažadinti ir traukiniu ir išbuvo visą savaitę
vybė apie pamaldas viską
žinojo.
(kelionė i viena pusę truko 5
juos Mišioms. Atsitikdavo, kad
tačiau netrukdė. O melsdavosi
skambutis keltis užklupdavo Mi dienas).
ten visi kaip mokėdami: ir bap
Netrukus kun. A. Dilys parašė
šias belaikant. Kaliniai, kad ir
tistai, ir jehovini’nkai, ir karaatsikėlę, laikydavosi griežtos ty skundą Sov. Sąjungos vyriausy
chai ir kt. Per septynerius me
bei ir gavo atsakymą, kad atšau
los (griežtesnės nei seminarijoj)
tus tik vieną vieninteli kartą
ir leisdavo kunigams laikyti Mi kiami jo kaltinimai, liečią kol
kun. A. Diliui sutrukdė užbaigti
chozo ardymą, partizanų palai
šias.
Mišias. Tą ankstyvą rytą, laikant
kymą, paliktas tiktai vienas kal
Prieš gegužės 1 ir lapkričio 7
Mišias, pasigirdo įprastinis ženk
tinimas — antisovietinė agitaci
šventes buvo daromos smulkios
las keltis. Atėjęs prižiūrėtojas
ja, o bausmė iš 25 metų suma
kratos kaliniu drabužiuose, tuĮsakė rikiuotis ir eiti valgyklon
žinta iki 10.
pusryčių. Jau buvo«po konsekra rimuose daiktuose, kambariuo
Taip reikėjo vėl tęsti kalinio
cijos. Kunigas, išgirdęs triukš se. Tą naktį kun. A. Dilys laikė
gyvenimą. Kurį laiką teko dirbti
mą, greit priėmė Komuniją. Pri Mišias. Atsidaro barako durys ir
statyboje prie pagalbinių darbų.
įeina 3 ar 4 prižiūrėtojai. "Ne
ėjęs sargybinis paklausė ji: “Ką
Vieną žiemą buvo paskirtas
keičiami. kalinių, jie tikrina spin
darai9’' Kunigas nieko neatsakė
dirbti pirtyje prie skalbinių pri
teles, patalynę, pagalves, jieškoir patylomis kalbėjo maldas, bet
ėmimo bei pakeitimo. Kai atvy
dami draudžiamų daiktų — pei
kiti kaliniai paaiškino. *kad jis
ko kriminaliniai nusikaltėliai,
meldžiasi. Sargybinis paėmė lo lių ir pan. Kun. A. D. tęsia Mi
kun. A. Dilys nuėjo dirbti sun
tynišką Mišių tekstą, rašytą ran šias, tyliai kalbėdamas maldas.
kesnio darbo prie kelių tiesimo,
ka, pažiūrėjo, sudraskė į 4 gaba Jis nekantriai laukia, kada pri
nes atvykėliai organizavo savo
liukus ir numetė ant grindų. Pa žiūrėtojai ateis prie jo spintelės
kombinacijas ir protegavo savo
žiūrėjo į korporalą, purifikato- ir Įsakys pasitraukti. Bet prižiū
žmones. Dirbdamas pirtyje, kun.
■ rių, bet nelietė. Mažyti kieliką rėtojai nieko nedarė ir tyliai iš
A. D. susipažino su kitais kali
—" taurelę, padarytą is aliumi- ėjo.
niais tarnautojais ir laisvais pri
niaus, ir pateną — iš konservų
Laisvės viltis
žiūrėtojais. Kai ateidavo siunti
dėžutės- dugno, kunigas suskubo
Mirus Stalinui 1953. III. 3, su
nys, latvis, irgi kalinys, pakvies
paslėpti. Sargybinis tarė:
žibo vilties žvaigždė — o gal iš
davo jį kalinių paštan, liepdavo
pavalgyk, o tada galėsi
leis iš kone, stovyklos į Lietuvą!
pasirašyti ir atiduodavo siuntinį
kiek norėsi.” Tai pasakęs, išėjo Iki jo mirties kaliniai, laikomi
nepatikrintą. Tuo keliu vėl atei
iš barako. Kunigas pusryčių tą stovykloje be teismo sprendimo,
davo ostijos ir bažnytinis vynas
dieną nenuėjo, tačiau nebuvo nebuvo išleidžiami — kai pasi
butelyje. Kartą kratos metu pri
nubaustas.
baigdavo bausmės laikas, ji pra
žiūrėtojas. priėjęs prie kun. A.
ilgindavo. Išveždavo tremfin tik
Ostijos siuntiniuose
D. narų, paklausė kieno lagami
tai
tuos,
kurie
buvo
teismų
baus

Po metų ar daugiau vėl atėjo
nas ir netikrino. Mat. buvo pa
ti
ir
atlikdavo
skirtą
bausmę.
siuntinys iš Lietuvos. Tikrinimo
žįstamas. Už vyną nebūtų bau
metu laisvasis cenzorius — ka Dabargi visiem buvo leista grįž
dęs, bet būtų atėmęs, nes daly
ti
Lietuvon,
bet
dar
netaip
grei

rininkas atėmė ostijas. “Jūs jas
vavo ir karininkas.
tai.
Pirmiausiai
paleido
krimina

pardavinėjat, spekuliuojat ir
Vyriausybės komisija
imat pinigus! Daugiau tų dalykų linius nusikaltėlius ir politinius
1956 m. iš Maskvos Vorkuton
negausit.” Mat, tikintieji kali kalinius, nuteistus penkeriem
atvyko kelios komisijos po tris
metam. Vėliau, kancleriui Ade
niai Velykų proga buvo gausiai
asmenis — teisėjas, prokuroras,
priėmę Komuniją. Vadovybė, at naueriui atvykus Maskvon, pa
advokatas. Jos apklausinėjo
rodo, tai šiek tiek žinojo. Tada leido vokiečius ir vokiečių oku
kiekvieną kalinį ir 90% jų pa
kun. A. Dilys parašė laišką savo pacijos metu bendradarbiavu
leido į namus. 1956 m. rugpjū
artimiesiems, kad šie, ruošdami sius su vokiečiais arba pateku
čio 8 d. buvo apklausinėtas ir
siuntinį, paslėptų ostijas miltuo sius į vokiečių nelaisvę.
kun. A. Dilys. Apklausinėjimas
se, kruopose, cukruje. Namiš
Garsiojoj Vorkutoj
truko 5 minutes. Čia pat buvo
kiai taip ir padarė, bet kontrolie
Paleidus kriminalinius nusi
pranešta, kad jis laisvas, nors
rius vistiek surado. Barė jis ta kaltėlius, dalis kalinių iš Kara
oficialų raštą gavo tiktai sekan
da kunigą, šūkaliojo, grasino
gandos buvo perkelta į Vorku
čią dieną. Išvažiuoti dar negalėbausti už slaptą susirašinėjimą,
tos anglių kasyklas. Ten gamtos
jo — reikėjo gauti pasą, kuris
bet grasinimų neįvykdė.
sąlygos buvo sunkesnės, o žmo
buvo išduotos Vorkutoj rugpjū
Artėjant Velykų šventėm, kanių nuotaikos liūdnesnės. Tiktai
čio 15 d. Rugpjūčio 19 d. jis iš
* linys rusas, kuris dirbo kalinių
artėjantis laisvės rytas išblašky
vyko iš Vorkutos, o 23 d. pasie
pašte su laisvu karininku, pasi davo liūdesį.
kė Vilnių, kur jį pasitiko arti
šaukė vieną lietuvį inteligentą ir
Vorkutoj
kun.
A.
Dilys
rado
mieji giminės. Taip pasibaigė
pasakė: “Jūsų tarpe yra kunigų.
italų
kunigą
Leoni,
gyvenusį
kun. A. Dilio septynerių metų
Švenčių proga jiem reikalingos
Odesoj, paskui grįžusį Romon,
sibirinė odisėja, kuri jį užgrūdi
ostijos. Imk jas ir atiduok kuni
kun. Kaz. Vaičiūną, Kadžių ir
no ir paruošė dar brandesniam
gam.” Rusas paėmė karininko
e v. reformatų kunigą Jurgį Ga
darbui lietuviškoje sielovados
surinktas ostijas iš siuntinių ir
vėną.
Tai
buvo
1953
m.
birželio
srityje. N. B.
atidavė lietuviui, kuris nunešė
mėnesį. Stovyklos administraci
savo kunigam.
ja panaikino kalinių numerius,
Naktinės Mišios
chloru išdegintus ant nugarų,
kultūringa kalėdinė dovana yra gera lietu
Šiokiadieniais kunigai Mišias
ant krūtinių (kurį laiką), pažymė
atnašaudavo rytais arba nakties
tus ant kepurių, kelnių. Tuos viška knyga ir plokštelė.
metu. Kalinių barakuose nuolat
„musų lietuvos” redakcijoje yra didelis
numerius dažnai keisdavo.
degdavo elektros lemputė. Laik
Po Stalino mirties ir Berijos
gerų knygų pasirinkimas.
rodžio nė vienas neturėjo — už
žuvimo buvo leista kaliniams
drausta. Keldavosi pagal nuojau- jiažniau laiškus rašyti, giminėms
' tą po pirmo prabudimo ir laiky "atsilankyti. Tuo pasinaudojo
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ATĖJO MOSH es lé
Šie buvo pirmieji metai po karo, per kū
nus kas diena buvo aukojama sv.Mišių au
ka kurioje nors laisvojo pasaulio lietuviu
bažnyčioje už Lietuvos laisve ir už perse
kiojama Bažnyčia tėvynėje Tai buvo mai
dos, atgailos ir aukos dienos—visi metai
Tos gražios mciatyvos ėmėsi Lietuviu
Kataliku Religinė šalpa S Amerikoje, ku
nos sumanytojas-kūrėjas ir pirmininkas yra
J.E. vysk. V Brizgys, o energingas, nepails
tas ir labai sumanus reikalų vedėjas kun St
Raila.
Pradedant šių metų 1 diena ir iki ko
vo 15-os Sv. Kazimiero parapijos koplyčioje
ta intencija buvo laikomos Mišios kasdien
Dabar visa gruodžio 21 diena - ketvirta
dienis - yra centro paskirta maldos ir atgai
los diena šv Kazimiero parapijai Panašios
pamaldom bus gruodžio 22 diena Rio dP
Janeire ir gruodžio 23 dieną Zelmoje
Visus lietuvius tikinčiuosius ir jų šeimas
kviečiame ko gausiau dalyvauti tose pamai
dose Pamaldų programa rasite 10 puslapy
ie

3 Pašalinti baimą ir netikrovą visiems
lietuviams dėl to, kad j# ftori turėt są
žinės laisvą.
5. Pažadinti laisvojo pasaulio sąžiną,kad
jis nuolat atsimintų didžiausią neteisybe ir
gėdą,padarytą 20 amžiuje - Lietuvos pa
sergimą ir persekiojimą tikėjimo bei tikin
čiųjų.
Tat savo malda, atgaila ir auka paverskirn gruodžio 21-22-23 lietuvių Brazilijoje
užuojautos diena Tėvynėje kenčiantiems
broliams ir sesėms

Petras Pakalnis

NIKSONO TPdimFAS

KODĖL ORGANIZUOJAMOS
TOKIOS PAMALDOS7

Per šimtmečius Lietuva ir jos žmones ga
lėjo laisvai garbinti savo Tėvą - Dievą. Pir
ma kaip pagonys, vėliau kaip krikščionys.
Lietuviai labai vertino sąžinės laisvą kaip
didžiausią brangenybe.
DABAR
Lietuva okupuota. Nežmoniškas sąži
nės varžymas ir prievartavimas. Dievas, tikė
jimas, Bažnyčia, tikintieji ir jų dvaios vado
vai niekinami Didžiausia 20-įo amžiaus ne
teisybė- melas, kad yra religijos laisvė Lie
tuvoje, skelbiama pasauliui; Praktikoje vis
kas, ar beveik viskas religinio sunaikinta.
Palikta tik dalelė to, kas anksčiau turėta.
Bijodami prarasti ir taip menką duonos kąs
neli turi kąsti baisų tautin j-rel iginj perse
kiojimą.
Juk dar atsimenam Prienų parap. 2000
tikinčiųjų protesto laišką 1971 m.rugs. 19
d. pasiųstą Maskvos vyriausybei. Jame rašo
ma.,.Vietos įstaigos varžo religijos laisvą.
Lietuvos dvasininkai varžomi, jiems vyk
dant religines apeigas. Prienų "parap. kuni
gas suimtas,nes „vaikus mokąs katekizmo”,
ar juos_paruošąs Komunijai”.
„Musų, nuomone tai pažeidžia Sovietų
įstatymus ir konstitudiją. Dėlto mes prašo
me Sovietu vyriausybe suteikti mums tikrą
tikėjimo bei relgijos laisve rr leisti kumvykdyti be baimės ar trukdymu savo par
eigas.”
KO MES PRAŠYSIM DIEVA?
>■■■■■

....................... „.——r, ■

II nagi.

1. Grąžinti Lietuvos žmonėms religijos
laisve.
2. Leisti Lietuvos žmonėms sutarti,ko
kios jie nori Lietuvos.

Paskutinieji JAV prezidento rinkimai bu
vo tikras Niksono Triumfas Nors I960 m
jis pralaimėjo prezidento rinkimus u lygiai
prieš dešimti metų gubernatoriaus rinki
mus Kalifornijoje bei liūdnai atsisveikino su
žurnalistais, bet, keliaudamas užsienyje ir
studijuodamas nuodugniai savo krašto pro
blemas, jis panorėjo grįžti atgal i politiką
ir prieš ketvertą metų maža balsu dauguma
buvo išrinktas JAV prezidentu.

Niekas neabejoja, kad Niksonas yra stip
rus užsienio politikoje. Savo kelionėmis j
Kiniją ir i Rusiją jis pradėjo naują istorini
laikotarpi ir pašalino įtampą, užsitęsusią
virš 20 metų. Pasistūmėjąs pirmyn dery
boms su Šiaurės Vietnamu, Niksonas ne
siskubina pasirašyt 9 punktu projektą, bet
nori sudaryti tokią sutarti, kuri butu priim
tina ir Pietų Vietnamui. Paskutinėmis ži
niomis ir Pietų Vietnamo prezidentas yra
tinkąs daryti nuolaidų, nes be amerikiečiu
pagalbos jis neišsilaikytų. Ypatingai svarbus
dalykas yra pagerinimas santykių su Sovie
tais. Rusams trūksta maisto produktu, o
amerikiečiai norėtu pirkti duju n padidinti
savo energijos šaltinį. Tuo tiksiu tarp rusų
ir trijų JAV bendrovių vedamos prekybos
derybos, kurios Sovietams gali duoti 45 bi
lijonus doleriu pelno.
Praėjus prezidento rinkimams, amerikie
čiai save klausia, ką Niksonas darys vidaus
politikoje. JAV žurnalai ir laikraščiai iške
lia keletą opiu klausimu, į kuriuos publiką
norėtu turėti aišku atsakymą.
Visu pirma amerikiečiams yra labai svar

bus neturto klausimas, kuri iškėlė jau prez
dentas Kennedy ir iki šiol tebėra dar neišriš
tas. Vesdamas rinkimu kampaniją, Niksono
oponentas Me.Govern buvo nuomonės, kad
JAV vyriausybė kiekvienam neturtingam
asmeniui turėtų duoti kasmet po 1 005 do
lerių pašalpos. Tačiau to plano negalima
įvykdyti, nes jis kaštuotu valstybei kelias
dešimt bilijonu dolerių ir pataikautu tingi
mams. Niksonas,iš savo pusės,norėtų kiek
vienai negalinčiai dirbti šeimai užtikrinti
metines pajamas ir pridėti tiems dirban
tiems, kurių pajamos yra nepakankamos
Tačiau ir jis iki šiol nepateikė jokio konkre
taus piano, nors aiškiai pasisakė prieš dabar
tmą šelpimo sistemą.
Antrą nemažą galvosūki sudaro Nikso- .
nui JAV didmiesčiai. Jų oras yra užterštas,
gatvės užkimštos automobiliais ir naktimis
nesaugios, o kai kurie kvartalai yra apleisti
gyventoju ir atrodo kaip pabaisos. Niksonas
norėtų perleisti atskiroms valstybėms mokes
čiu dali,kad jos galėtu remontuoti senus na
mus ar statyti naujus, gerinti susisiekimą ir
mokyklas, ypač negru rajonuose, arba ma
žinti mokesčius neturtingoms šeimoms Tas
jo planas studijuojamas kongrese .
Savo laiku senatorius R. Kennedy patei
kė kongresu' platu sveikatos draudimo pla
ną, panašu i Anglijos Niksonas jo neatmetė
bet ir nepnemė Tačiau matydamas iš vie
nos pusės milžiniškas ligonių išlaidas (ka^
tais po 100 dolerių i dienąi n ivamų svei
katos draudimo bendrovių maišatį, bei iš
kitos pusės kai kūnų sluoksnių neturtą, jis
yra priverstas tuo'klausimu susirūpinu Gy
dymasis yra pelningiausias JAV verslas Gv
dytojai tampa turtuoliais
neturtingieji
,valstybės ubagais
JAV vidaus reikalų Ministro nuomone
apie 1980 m. Amerikai pradės pritrūkti eipk-.
uos jėgos Todėl Niksonn vyriausybe bus
priversta panaudoti Aliaskoje atrastą žibalą ,
didinti tanku laivyną, statyti atomines »egaines ir rūpintis Artimųjų Rytų taika ku*
yra didelės žibalo atsargos
Per paskutinių rinkimų kampaniją Mt
Govern daug kalbėjo apie JAV bedarbius
Jų skaičius yra nemažas ir padėtis nepavv
dėtma. Kai kur aukštesniųjų mokyklų mo
kiniai nebaigia mokslo n ieško darbo nes
žino, kad įmonės priima tik jaunus darbi
mnkus. Kartais ir aukštą mokslą baigą spe
cialistai negauna darbo arba todėl nepriimami. kad turi daktaro laipsni, už kun gan
gauti geresni atlyginimą. Taigi ju pastangos
įgyti daugiau žinių it geriau patarnauti v
suomenei yra ju pačių nedalios priežastis
Bet nedarbą kartais didina u patys darb*
nmkai, statydami didelius reikalavimus
Taip prieš porą metu buvo apmirusi medmų namu statyba, nes staliai reikalavo 8 do
lerių i valandą. Kadangi ateinančiais metais
daug profesiniu sąjungų turės atnaujini
kontraktus ir galės statyti didelius mikaia
vimus, galimas daiktas, kad Niksonas pm
tąs algų ir produktu kainu užšaldymą • iš
vengs infliacijos. Tuo .tarpu jis noi pe>
tvarkyti ministrų kabinetą-ir atleisti valei’
mnkus, kurie neatitiko jo reikalavimų
Tai tik keletas pavyzdžių, iš kurių dam
si aišku, kad nemažas Niksono triumfas yra
surištas su dideliais rūpesčiais.
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LIETUVOJE IŠNIEKINTAS —
SAÕ PAULE PAGERBIAMAS

„Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikos” galinti leisti. Ji negalinti leisti, kad kas nors
Nr. 1 aprašo teismą,nuteisusj sena moterj vaikus mokytu kitaip, negu jie mokomi mo
kykloje.
Kleopą Bičiučaitę.
Prokuroras kaltino mokyklos mokyto
Komunistams pasiglemžus Lietuva tuč
„Naujojoj Akmenėj 1972 m.Sausio 13 d.
tuojau prasidėjo niekinimas tikėjimo bei re. liaudies teismas nagrinėjo septyniasdešimt, jus, kad per ju apsileidimą daugelis vaiku
liginiu daiktu naikinimas. Dauçj išvartyta ir
metės žagarietės Kleopos Bičiučaitės byla. nėra (traukti j pionierių organizacija. Kriti
kavo ir smerkė partinius dėl politinio sąmo
sudeginta kryžių, koplytėlių, uždaryta baž
Ji nusikalto įstatymais, kadangi ruošė vai
nyčių.
kus Pirmajai Komunijai^ Jos kaltei patvir ningumo stokos, nes ju vaikai mokėsi tikė
tinti buvo sušaukti 27 liudininkai, daugiau jimo tiesu. Baigdamas savo kalba, proku
Šiomis dienomis šv. Kazimiero parapija
sia 7-14 metu vaikai. Kadangi K.Bičiučaite roras pasiūlė nubausti K.Bičiučaitę viene gavo iš Lietuvos išniekinto kryžiaus Nukry
pati prisipažino, jog 1971 m. liepos mėne riems metams kalėjimo. K.Bičiučaite pasku
žiuotojo Kristaus kūną TasNukryžiuotasis
si per šešias dienas vaikus išmokiusi poteriu, tiniame žodyje aiškino, jog vaikus mokiusi
kabėjo ant gražaus lietuviško kryžiaus prie
tai tie liudininkai net nebuvo reikalingi - tėvu prašoma, ir kad tiems tėvams, kurie ne
vieno kelio. Bedieviškieji komunistai kry
tiktai trukdė sklandu teismą nes labai prieš gali patys savo vaiku pamokyti, leidžiama
žių sudaužė, degino. Nukryžiuotai) irgi iš
taringai liudijo. Matydama, kad vieni vaikai paprašyti kito žmogaus pagalbos. Ji tokia
niekino nulauždami jam ranka ir numesda
neigia tai, kg kiti teigė, teisėjas ėmė tikrinti pagalba tėvams suteikusi. O be to, jinai
mi. Geri žmones ji rado, paslėpė, gerbė ,
vaiku politinį sąmoningumą: kiek ju priklau vaikus mokiusi geru dalyku: nevogti, neme
ir pagaliau,gavę gera progaiatsiuntė mums,
so pionierių organizacijai. Tik keturi pasisa luoti, klausyti tėveliu.
kaip gyva liudininką, kurs mums nuolat pri
Teismas paskelbė nuosprendi, kad K.Bikė esą pionieriais.
mintu bolševikiška „laisve ir teisingumą '.
Prokuroras savo kalboje priminė, kad čiučaitei vieneriems metams atimta laisvė.
KAIP PAGERBSIU
Konstitucija visiems piliečiams leidžia lais Paskelbus nuosprendi, milicininkai iš kar
Ta per s’imtmečius musu tikinčios tautos
vai išpažinti kokia nori religija, arba būti to senute areštavo ir nuvežė j savo būstine,
mylėta, gerbta Nukryžiuotai) V.Jėzų Kristų
ateistais. Niekas šios laisvės nevaržąs ir jo kad daugiau negalėtu mokyti liaudies vai
sužvėrėjusiu priešu biauriai išniekinta mes
kios prievartos nedarąs. Bet tarybinė san ku taip, kaip nori liaudis. Po keturių dienu
čia, laisvoje Brazilijoje, nuoširdžiai pagerb- tvarka kovojanti prieš religija bei mulkini nuteistoji iš Akmenės buvo pervežta i Šiau
sim. Šv.Kazimiero koplyčioje jam rengiama
mą, nes ji negalinti pakasti, kad religija mul lių kalėjime. Lietuvos TSR Aukščiausias
„šventovėlė”, kur lietuviškas ir braziliškas i- kintu piliečius. Pagal Konstitucija Bažny Teismas^ bausmę pakeitė 100 rb. pinigine
rašai liudys V. Jėzaus Kristaus ir musu tikin čia esanti atskirta nuo valstybės ir mokyk bauda. Šiaulių kalėjime K. Bičiučaite išbuvo
čios tautos patiriamus išniekinimus ir per ■ la - nuo Bažnyčios. Gi kaltinamoji Bičių- mėnesį laiko. | namus ji grįžo vasario 17 d
sekiojimus, ir kur mes dažnai suklaupė at čaitė organizuotai vaikus mokiusi tokius
Kleopą Bičiučaite ir ankščiau buvo baus
lyginsima Jam savo ištikima meile ir mat poterius, kaip: Tėve Musu, Sveika Marija, ta ui vaiku mokymą religijos tiesu. Ji buvo
Tikiu Dieva, Viešpaties Angelas, Dešimt atleista iŠ vaiku' darželio ir negavo nei dar
dausim savo tautai laisvės.
Todėl ypatingai gausiai susirinkim ket
Dievo įsakymu. Šito tarybinė santvarka ne bo, nei pensijos, pragyventi padėjo brolis”
virtadieni, gruodžio 21 diena, 20 valanda
i Lietuvoje išniekinto, S. Paule atsiradusio
ŠIA VASARĄ NUO SAUSIO 4 IKI VASARIO 13 BUS INTENSYVUS
Nukryžiuotojo pagerbtuves.
LIETUVIU KALBOS IR KULTŪROS KURSAS ŠV. KAZIMIERO PARAPI
Organizacijos ir jaunimas prašomi atsius
JOS SALĖJE, R. Juatindiba, 20, Pqe da Moóca. PASKAITOS-PASIKALBĖ
ti savo delegacijas. Pagerbtuviu programa yJIMAI APIE LIETUVIU KULTŪRĄ ISTORIJĄ IR k.'
ras paskutiniame šio numerio puslapyje.
Daugiau apie tai bus kitame M.Lietuvos numeryje.

ANTROJI ADVENTO SAVAITĖ
1

— Darykit atgaila, nes Kristus jau čia
pat, - šaukia Jonas Kriksštytojas Judie

jos tyruose susirinkusioms minioms ir
žmones maudosi Jordane.
Bet negi Jordanas kokia paslaptinga vo
nia, ar dvasinė gydykla?
Nėra prasmės mazgotis iš viršaus netu
rint vidinio nusistatymo pakeisti savo gyve
nimo krypti.

- Angių veisle, - nedailindamas žodžiu
tiesiai rėžia j akis, pamatęs daugelį farizie
jų ir sadukieju, atėjusiu į jo krikštą.
- 0 jūs, žalčiai, kas jums užtikrina, kad
krikštydamiesi, (plaudamiesi čia, Jordane,)
tuo pačiu nuplausite ir savo nuodėmes ir
tuo būdu išvengsite Dievo rūstybės?
- Ne galva reikia plauti, o reikia pakeist
savo galvosena ir gyventi pagal/faują nusi
statymai Darbais įrodyti (sau,kitiems ir

Dievui, kao apsisprendei už Kristų.
Nei priklausymas kokiai bažytinei orga
nizacijai, nei „geri darbai”,nei pasitikėji
mas savo padėtimi (Juk esu geras katali
kas”) negali savaime„išteisinti” ir išganyti.
Atgaila yra galvosenos, nusistatymo, pa
keitimas, ar nors patikslinimas.
Kiekvienas musu jau šiandien turim sto
ti teisman ir teisti pats save, pirmiau negu
Dievas mus teis nebepakeičiamu sprendimu
Adventas yra skirtas kaip tik tokiam sa
vęs teismui.
- Viešas jau su vėtykle rankoj,pasiren- gęs (valyti savo klojimą, - šaukia šv. Jonas.
- Kviečius supi s j aruodus,o pelus sude
gins.’
KAS AŠ ESU VIEŠPATIES AKYSE?

Ar esu Kviečiai, dar išvėtytini, išvalytini ir supiltini į aruodą?
0 gal esu tik pelai, skirtini sudeginti?

Gal tikiuos pripildęs pilna aruode grynu
gryniausiu kviečiu per savo gyvenime?
0 jei taip pasirodytu buvę tik pelenai,
šapai ir dulkės?
Aš tikiuos pats esąs aruodas kviečiu. 0
jei taip atėjęs Viešpats rastu vien tik ....
pelu maiše?
- Viešpatie, pasigailėk '...
Mano klojime gal bus ir kviečiu (nes
tiek dirbom abu, Viešpatie..); bet kaip jie
sumaišyti su pelais ir dulkėfhis, supurvinti.
Jie gal taip labai sudulkėję, kad
Tu,
Viešpatie, galėtum nebeatskirti ju nuo pelu
ir viską sumesti į ugnį...

Išvėtyk, iškratyk, Viešpatie, mano širdj kol dar nepervėlu, ir išskirk kviečius
nuo pelu.
Padėk man, Viešpatie,išvėtyti savąjį
klojime (širdį ir gyvenime) ir atskirti kvie
čius nuo pelu ir dulkiu, ko! dar neatėmei
vėtyklės iš mano ranku, rimta sąžinės apyskaita, ryžtinga išpažintim....
Kun. Pr. Gavėnas.
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Lietuvaitės belaukiančios1 vasarinės veiklos *
iš kairės i dešinę Loreta Zdanytė, Birutė
ZdąĮjyįtė.. ir „Laima Dapkutė ...................... 2 »

PASAULIO
1
1 ■ • < . .• ■/t LIETUVIS
■ —CONN
. ■ i ECT1CU
. .•
■
Todas as cidądes dėste pequeno estado
tem coloniãs lituanas. Por exemplo, há pa
róquias lituanas em Bridgeport, New Ha
ven, Ansonia, Waterbury, New Britain e
Hartford, a capita! do estado e também das
agências de seguro do país. Muitos lituanos
estudam na universidade estadual em Stor
rs.
Os primeiros imigrantes chegaram aqui
em 1848 da Pennsylvania, das minas de car
vão. A imigração pós-guerra trouxe mais
ainda aos núcleos já estabelecidos
as pa
róquias, escolas, associações. Quem não sa
be onde fica a igreja lituana, tem que pro
curar apenas a cruz tradicional em frente,
erigida para lembrar o país de origem e as
aspirações do povo lituano. A maioria tra
balha na indústria de metais
cobre, alu
mínio,aço, mas alguns tem suas fazendas de
leite ou verduras, pois o mercado de consu
mo c grande.

i - ■
O relevo do estado varia do litoral plano
até ,,montanhas' de 300 metros, com bas
tante áreas verdes, rodovias modernas. Vo
cê sabia que néste estado foram inventa
das as linhas brancas às margens de rodo
vias, para que os motoristas saibam onde
termina o pavimento? Ou a lei,já implan
tada em todo o país, de que os motoristas
de carros tem que parar quando um ônibus
escolar estaciona para deixar os alunos des
cerem, para evitar acidentes. Também a po
licia rodoviária e municipal é bem rigorosa
em questões de alta velocidade, faróis ver
melhos. etc.

’8 19 23’
24-

Helena Bareišytė
Alberto Eimantas
Vanda Bajorinaité
Nelson (Šmitas) Masella

A vida das comunidades lituanas é semel
hante em todos os casos, desde sua funda
ção ao redo; das paróquias, construídas
com donativos dos próprios lituanos :há es
colas lituanas,' associações da juventude,
grupos de dança,teatro, ets. Todas as colô
nias são pequenas, mas vivas.
A paróquia de Waterbury. ..A capital de
cobre", é uma das maiores entre as 123
paróquias lituanas dos E.U.A. com cêrca
de 2.000 famílias lituanas. com fiais, filhos
netos, bisnetos. Reza-se sempre oelo menos
uma missa em lituano, e o evangelho em lituąnp nas Missas em inglês. Os padres são
quase todos nascidos-nos EUA, mas falam
lituano muito bem. Um monumento vivo
desta paróquia é o organista octagsnário
Aleksandras. Aleksis, compositor de can
ções. operetas e um dos líderes da comuni
dade há mais de 50 anos e mais.
Na esquina perto da igreja e da padaria
que vende pão preto há uma livraria., onde
podemos comprar livros lituanos. pagar asrinaiuras, adquirir fitas, discos, trabalhos
manitó de madeira (cruzes, capelinhas,
símbolos nacionais). E podemos conversar
em lituano nêste bairro de Brooklyn no
mercado, na alfaiataria, na farmácia, no
pôs to de gazoliną - e até com os dirigentes
dos velórios particulares. A biblioteca mu
nicipal central e na secção destes bairros
tem muitos livros em lituano, alguns doa
dos pela colônia.
Entre os lugares turísticos há vários par
ques estaduais, um pôrto(da cidade de Mys
tie) reconstruído da época de mesca (ou mel
hor, caça) de baleias, casas do período colo
nial (como as que vimos em Sturbridge Vil
lage em Massachussets).

20
25
26
27

-
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27 - Janete Nikitin
Marcus’ Sauka
_ 26 - Paulo Šlepetys
Roberto Bareišis
Reinaldo Putvinskis 29 - Carlos Grunauer
29 - Silva Gru nau er
Irutė Petraitytė

ŠIOS SAVAITĖS HOROSKOPAS (Mme T ir H)
AVINAS
Kalėdų metu visi gauna dovanų. Žvaigždės sako,
kad šiais metais gausi didelę dovana. Kokia bus?
TAURAS
Žvaigždės ir toliau padeda tau, bet ir pats turi pri
sidėti. Patraukti savo meilei turi pavartoti savo
ginklą - šypsena.
DVYNJAÍ
Rasi laimės, i gyvenimą žiūrėdamas linksmai. Yra
verta stengtis.
VĖŽYS
Žvaigždės sako. ’Aid šiais metais praleisi labai ma
lonias Kalėdas kartu su savo šeima.
LIŪTAS
Nudėti darbus tarnyboje yra blogiausias būdas
dirbti. Dirbk tik viena darba iš kario.
MERGELĖ
Gausi geru pasilymu. Nesuabejok.
DANGAUS PYRAGAS
(boio do céu)
I puodukas Mazda aliejaus
T 1/2 puodukai cukraus
4 kiaušiniai
3 puodukai miltu
11/2 šaukšteliai kepimo milteliu (fer
mento Royal)
1 puodukas grietinėlės (creme de lei
te fresco)
1 mažas Šaukštelis yanilijos
100 gramu aguonu
Sumaišyti viską ir kepti 300°C.
viena valanda.
Tada suvalgyti.

SVARSTYKLĖS
Tavo laiminga spalvayra kukurūzu miltu geltona
(amarelo fubá).
KURKLYS
Jeigu rakai, sumažink cigarečių skaičių pusiau.
ŠAULYS
Atrodo, kad ši mėnesi bus daug gimtadieniu šven
čių. Visi laukiame pakvietimu.
OŽRAGIS
Būk rami, nes viskas išsispręs bo problemų.
VANDENIS
Neapgalvotos pastangos gali ateityje įšaukti gai
lėtis. Griebkis atsargos ir vitaminu.
ŽUVYS
Jeigu palikai vasaros mokyklai (segunda epoca).
nenusimink. Žvaigždės sakp. kad jeigu mokysies,
pereisi i sekančius metus.
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23. Como moro longe de Vila Zelina e da Moóca e sei que outros interessados moram longe de
São Paulo - quero saber se há um curso de iituano pela correspondência ou se há possibilidade
de adquirir livras, etc., para que possamos apren
der lituano sem assistir as aulas. Estudante B.C.
Agora que as fériastfrão começar, começará
taniem um curso intensivo de lituano, na Rua
Juatindiba, 20 Parque da Mecca. Quanto a
livros, êles podem ser adquiridos no mesmo ende
reço indicado. E bom saber que há gertte interes
sada em aprender lituano. PARABENS.

24. AŠ tik dabar sužinojau apie ekskursiją i šiau
rės Ameriką prieš šešis mėnesius įvykusią. Kada
bus organizuojama sekanti kelionė, kurioje daly
vaus visas būrys lietuvių? Curioso de Agua Bran
ca.
Yra planuojama viena kelionė, tik ne mums,
bet kitu Pietų Amerikos Kraštų lietuviams vasa
rio mėnesį Užtrijų mėnesių čia SP įvyks V P. Amerikos lietuvių kongresas . Už trejų metų įvyks
III Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas čia Brazi-

* —— ?,JJ -rL-ZXKL~ ■ ■

.........

ACAMPAMENfô-STOVYÉLA
Santa Isabel, 6 de janeira- 13 de
janeiro, 8-12 anos
Ubatuba,.25 de janeiro - 5 de
fevereiro, 12-16 anos
Semana de estudos do Congresso
dos Lituanos da América do
Sul, 15-22 fevereiro, 15 anos
e mais.
Informações nas Casas Paroquial
da Vila Zelina e Moóca.
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Pastabos apie JK ir ateitį

Laima Vosyliūte, veikli ateitininkė ir žilvitietė, atsako i redakcijos klausimus apie
Jaunimo Kongresą, kuriame ji buvo viena
17-kos Brazilijos atstovu.
Įdomiausia PLJK tema

į

----- XI"~T~

Jaunimo veikla, nes mums padės dabar
ir toliau. Šita lema davė mums patarimu
apie tai, ką'mes galime daryti musu būre
liuose. Jeigu galėtume sušaukti stipresnių
ir daugiau elementų, tai tik trūksta noro.
Dalyvavimas

lijoje. Qa bus gera proga pažinti kitų kraštų lie
tuvius. Gali ir padėti ruošti bei dalyvauti šiuose
kongresuose Alpte ekskursijas - sek Musų Lietu
va

25.No meu quarto tenho um espelho que a minha
vovó comprou há centenas de anos. É bonito,
mas, para dizer a verdade absoluta,parece que
tem algo errado pois não representa a minha ima
gem tão bonita, como sou. Beleza da Lapa.
Temos duas sugestões a dar, a primeira: tro
que de espelho. Segundo: em jejum tome um co
po de chá de louro, e em seguida faça uma más
cara de beleza usando lama negra, na falta desta
utilize qualquer uma. Todavia se depois de ten
tar tudo isto não der resultado. Conforme-se,
mas nao desanime Continue tentando. Felicida-

Man atrodo, kad atstovai nedalyvavo sąžyningai nei diskusijose t ,nei pokalbiuose,
ypatingai iš Brazilijos. As' buvau visose dis
kusijose ir pokalbiuose, bet negalėjau daly
vauti, nes nesuprasdavau beveik nieko. Iš vi
sų kraštų (išskyrus Braziliją ir kitus Pietų
Amerikos kraštus) jaunimas mokėjo kalbė
ti labai gerai lietuviškai.
Nauda

Man tikrai patiko, kaip lietuviai ten visi
susijungę, kada reikia padaryti koki gerą da
lyką, kaip PLJK, todėl, kad čia Brazilijoje,
nėra tokios stiprios vienybės, ir mums rei
kėtų jos, nes mes esame labai didelė kolo
nija čia Brazilijoje. Todėl aš manau, kad jau
nimas, tą pamatęs, galėtų padaryti tą patį
čia.
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LIETUVOJE

Pabaiga

Bažnyčios
Sovietinė tvarka ypač jaučiasi lankant
bažnyčias. Vilniaus katedra, miesto centre,
gražioj aikštėj - dabar paveikslu galerija,
kartais ten būna vargonų muzikas koncer
tai. Sv. Kazimiero bažnyčia - ateistinis mu
ziejus, bet nemačiau,ar kas nors jj lanko,
nors ten dažnai praeidavau.- Mačiau ir ki
tu bažnyčių, uždarytu su išmuštais langais
Sv Jono bažnyčia ir bernardinu bažnyčia
remontuojamos; kas jose bus, nežinau

Atidarytu kataliku bažnyčių apie 10 (vie
ni sako mažiau, kiti daugiau, žiūrint to, ar
priskaito kokius ten užmiesčius Vilniaus
miestui ar ne). Aš aplankiau tik Aušros Var
tų koplyčia ir prie jos esančia, dabar remon
tuojama Sv. Trejybės bažnyčia. Tai labai mė
giama ir visu gerbiama vieta, per pačius var
tus jokios mašinos nepravažiuoja, eina tik
pėsti, ir vyrai beveik visada nusiima kepures
(su kepurėmis mačiau tik keletą Kareiviu
praeinant)
Ten kiekviena diena daug Sv Mišių 9
vai. giedama lietuviškai, 10 vai - lenkiškai.
Girdėjau ten ir rusiškai ir vokiškai kalbam

Sv.Petro ir Povilo bažnyčia Antakainy
gražiai atremontuota, išleista meninė kny
ga apie ta bažnyčia, kaip meno paminklą
Ten didžiajam altoriui patalpintas Sv Ką/1
miero karstas.
Gotmė Sv Onos bažnyčia irgi'gražiai ar
remontuota, remonto darbai bus tęsiami
ir toliau ■ Klebonas man pasakojo, kaip
sunku remontuoti statyboj buvo vartotos
47 farmu plytos, o dabar tokiu fermų nie
kas nenori daryti (tai yra, valdiškos plytų
dirbtuvės) Bet požemiuose dar buvę šiek
tiek atsarginiu plytų
Atrodo, jog kunigai, neturėdami; plates
nio veikimo lauko (nes nėra jokiu organiza
cijų, nei katechizacijos, nei ligoniu lankymo
nei spaudos) dabar užsiima bažnyčių remon
tu. Ir visi remontai, bažnyčių pastatu daro
mi tikinčiųjų lėšomis

P?®L Pijus Ragažisiskas

TRISDEŠIMT PENKER5 METAI

SU DAINA
CHORO STREIKAS

veikalų. Neturint režisorių, keletą veikalų
režisavo neseniai atvykusios seselės pranciškietės.
Aš ankščiau maniau, jog Gedimino kal
Veikimui sąlygos pagerėjo seselėms pa
nas Vilniuje kur nors už miesto, bet pasiro
stačius mokyklą ant šventoriaus. Čionai
do, jog jis beveik centre, prie pat Katedros.
persikėlė choro, vaidinimo ir tautinių šokių
Pora kartu, kai oras buvo gražesnis, buvau
repeticijos.
ten užlipęs. - Ant kalno yra pilies griuvė
Verta dėmesio muz. J.Stankūno inicia
tyva ruošti mėnesinius dainos meno popie
siai, o pats Gedimino bokštas dabas atstaty
tas, pagal senovinius braižinius. Viduj istori čius. Čia būdavo patogu pasirodyti naujiems
talentams dainuojant, deklamuojant, pianu
nis muziejus, išstatyti seni ginklai 0 iš vir grojant. Visuomenė šituos popiečius gausiai
šaus, jeigu oras geras, galima apžvelgti visa
lankydavo.
miestą.
Negalima nepaminėti nuoširdžios taikos
dainininkų: Kazimiero Ambrozevičiaus ir
Atstatyta ir senoji Traku pilis. Dabar ji
Vaclovo Laurinaičio, kurie visur ir visuo
nei pelėsiais nei kerpėmis neapaugusi,bet
met talkindavo. ar tai solo dainuodami, ar
saulės šviesoje gražiomis raudonomis ply tai su choru, išpildydami solo partijas. Su
toms žvilga. Vilniečiai pasakoja,jog pra choru buvo susiriŠusi^ir dainininkė Heriqueta Ehlers.
džioj tos naujos raudonos plytos tiesiog
„akis gadino", visai netiko senai tvirtovei
JAUNUČIU CHORAS-CHORO ARUO
dabar gi plytos apiblėso,jau ne tokios nau
DAS
jai raudonos,ir akys priprato.
Seselėms pranciškietėms atvykus tarp ki
tų pirmųjų daafeų buvo jaunučiu choro su
Turistai atsargiai *
organizavimas. Tam sėkmingai vadovavo se
Važiuojant j Trakus, atsitiko mažas ne selė M.Marcelina. Jaunučių choras paruošė
malonumas. - Vilniuj aš visada eidavau vie daug choristų didžiajam chorui, kaikurie. ju
ligi Šios dienos tebėra chore.
nas, eidavau, kur norėjau, ir man niekas nie
Choras pradėjo jausti naujų choristu trū
ko nesakydavo. Ir kai mano pažįstama man kūma Zeiinoje suorganizavus paaugančio
pasiūlė nuvežti mane i Trakus, aš mielai
ir mokslus einančio jaunimo chorui, kuris
sutikau, visai užmiršdamas, jog Trakai už pasiekęs vyresnio amžiaus būt turėjęs pe
miesto ribų, ir jog ten turistai gali važiuoti reiti i Bendruomenės choro eiles. Bet vie
[ik su leidimu. Nuvažiavom, truput) pažiū ton bendradarbiavęs jie atsitverė ..gheto
siena”, sąmoningai vengdami Bendruome
rėjom (nes jau ouvo vakariop ir lynojo).
nės choro. Iš ano meto moksleivių ateitinin
Grįžtant atgal, milicija sulaikė musu auto
kų choro Bendruomenės choras negavo ir
mobilį, n ne tik šoferės dokumentu papra neturi nė vieno choristo.
šė bet ir mano Prisipažinau,jog dokumen
Naujos gyvybes choran atneše po karo
tai viešbuty ir jog aš turistas
atvykę iš Europos tremtiniai, kuriu daugu
Liepė mums ateiti j milicijos raštinę ir sura m as jau Lietuvoj ar Vokietijoj buvo dalyvy
šė protokolą rusiškai (vienas raštininkas bu vę choruose.
Bendruomenės chorui vadovavo šie chor
vo lietuvis, kit.as rusas). Milicininkas buvo
vedžiai; Juozas Stankūnas. Feliksas Girdaus
gan prastas vyrukas ir man paprašius j pro kas, Aleksas Ambrozaitis. Juozas Strolia.
tokolą įrašė:..Važiavo j Trakus, kadangi InTarp chorvedžių negalima nepaminėti
turistas nepaaiškino, jog negalima be leidi muzikos mėgėjo Jono Antanaičio, kuris di
mo važiuoti"
rigavo chorui, koncertuojant Volta Redon
Taip suvertė kaltę Inturistui, mes grį da, kai tas neturėjo kam diriguoti, nors jau
ir gerai paruoštą programa. Be tos jo talkos
žom i Vilnių ir jokiu kitu pasekmių tas epi choras nebūt galėjęs išeiti scenon.
zodas neturėjo. Aš bijojau, kad mano šofeAl. Ambrozaičiui išvykus Kanadon. ne
rė, dabar susinervinusi, neįvažiuotu kur
buvo vilties susilaukti iš kur nors kito chor
nors j griovį, bet ji atvežė mane svei vedžio, ypač dėl neaukšto Brazilijos ekono
minio lygio. Š. Amerikoj ar Kanadoj lietu
ka j viešbutį.
vis muzikas, artistas, jeigu ir negali išsiversti
iš muzikos, tai iš bet kokio fizinio darbo
mėse. Jie norėjo neleisti ir Vilties choris
gali pragyventi žmoniškai.
tams giedoti. St.Starta, K.Jurgeievižius ir
Chorui atsiradus kryžkelėj grėsė pavojus
kiti, vėliau tapę labai uolūs Bendruomenės
pakrikti. Šiuo kritišku momentu chorą išchoristai, sustoję prie laiptų į vargonus,negeibsti didelis muzikos mylėtojas uolus cho
Jeido lipti į viskas. Bet atvykęs chorvedis J.
ristas Viktoras Tatarünas. chora vėl atsta
Stankūnas steikininkus pašalino. Mišias gie
tęs į aukštą meninį lygį.
dojo vienas, tuo metu ga»>«us ir stiprus „Vil
Lietuviu chorų ateitis, ne tik Brazilijoj,
ties” choras. Apie streiką sužinojom tik po
bet
ir kituos kraštuos, kelia dideli susirūpi
pamaldų. Tą pat dieną vargonininkas Stan
nimą. Jaunoji karta labai maža dėmesio be
kūnas likvidavo zelinbeiiečiu chorą. Daugu
kreipia Į lietuvišką dainą. Čia daug galėtų pa
ma choristų, ju tarpe ir streiko organizato
dėti jaunučių chorai, gerai organizuoti prie
riai, perėjo Bendruomenės choran. Nuo Šio
lituanistikos
pamokų. Todėl choru likimu
momento Bendruomenės chorui vadovauti
turėtu rūpintis ne vien choru valdybos,
grįžo J. Stankūnas ir vadovavo ligi išvykda
bet ir organizacijų vadovybės ir visuomene
mas Amerikon. Choras augo nariu skaičiu
Chorų silpnėjimas yra termometras bendro
mi ir meniniu lygiu. Repeticijos ilgokai vyk
lietuviško veikimo silpnėjimo.
davo chorvedžio pastogėje nes tuo metu
Sunku suprasti tuos tėvus, kurie susirin
dar nebuvo jokios kitos patalpos išskiriant
kimuose,
minėjimuose išdrožia patriotines
zakristiją. Nors sąlygos nebuvo palankios,
kalbas, bet savo vaikų neijungia i jokią lie
bet choristai buvo tvirti dvasia.
tuvišką organizaciją.
į repeticijas rinkdavosi pusę valandos
Liet. Kat. Bendruomenės choro 3 5 me
ankščiau. O ir po repeticijų greit nesiskirstų
gyvavimo
sukaktis yra gera proga chorų
tydavo, o linksmindavosi, žaizdavo^ ar iš
likimą plačiau pasvarstyti.
liaudies repertuaro ką nors įdomesnio dai
nuodavo.
CHORO VEIKIMAS ŠAKOJASI...

Pilys

I

1937 m. Verbų sekmadieni buvo bažny
čios varpų šventinimas. Šventinimo apei
goms pakviestas vietos vyskupas auxiliaras.
Pašventus varpus iškilmingos lotyniškai gie
damos mišios. „Vilties choras gražiai giedo
davo keturiais balsais Šv. Liudviko mišias.
Dalis ir Zelinbeiiečiu choristu, ankščiau da
lyvavusių, „Vilties chore” tas mišias mokė
jo. Vargonininkas muz. J.Stankūnas kvietė
„Vilties” chorą ir Zelinbeiiečiu giedoti mi
šias drauge.
Tie metai São Paulo lietuvių visuomenėj
nebuvo ramaus darbo laikotarpis. Vos tik
įkėlęs koją į São Paulį pajutau opoziciją.
Spėju dėlto, kad atvykau pakeisti kunigo
B. Suginto. Zelinbelieciams nemalonėn pa
tekau dar ir dėl naujo choro. Savo nepasi
Choristų tarpe buvo gabių artistų. Todėl
tenkinimą zelinbeliečiai nusprendė išreikšti
laikas
nuo laiko suvaidindavo ir labai rimtų
streiku - negiedoti varpų šventinimo iškil-
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PALKO TALKININKAI
PAL Kongreso talkininkais laikomi nu
sipirkę nors viena PALK-o talkininko bilie
tą (10 cr.) Tuo jie paremia rengimo darbus
ir gauna teisę dalyvauti PALK-o TALKI
NINKŲ LOTERIJOJE.
Šios savaitės talkininkai:
Kazimieras Baužys, Francisco Brogliato,
geriau pristatyti Lietuvą, bei, Lietuvos reika Elizabeth* Mueller, J. Armando Thomas,
lūs saviems ir kitataučiams. Tai socialinė Ana Popic, Angelina V. Tatarünas, Anto
nio Bonfá, Francisco Stopka, Visi įmokėjo
visuomeninė nauda.
po 10 kr. tik p. Fr. Stopka davė 20 kr.
Tai kokią premiją aš galėčiau laimėti?
IŠĖJO IŠ SPAUDOS

V PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS
são pauto • 1973 vasario 22-25
jaunimo studijų savaitė-stovykla ÍI.15-2S
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PALKo Talkininkų Loterija:
1973 m. Sausio 6 d.

PALKo Talkininkų Loterija? Kas tai per
dalykas?
Yra šešios puikios premijos, kuriu nors
PALKo Finansų Komitetas ruošia 5-to
Pietų Amerikos Lietuviu Kongreso talkinin
ku loterija to paties kongreso darbams pa
remti Juk ruošiamas kongresas susiduria
su išlaidom. Juo daugiau lesu turės, tuo
gražiau galės pasirodyti - ;r parodyti Sanpaulo lietuviu organizuotumą. 0 Sanpauio
lietuviai turi galimai gražiau prisistatyti ne
tik per kongresą iš visur suvažiavusiems tau
tiečiams, o ir kitataučiams. Mes turime ir
pačia Lietuva pristatyti 0 tam reikia u lė
šų Tai kaip tik tam ir ruošiama ši loterija

Kas platina tos loterijos bilietus?
■A

PALKo talkininku bilietu knygelės jau
visos išdalintos platintojams. Bilietus plati
na finansų komisijos nariai, lietuviu organi
zacijos ir paskiri asmenys, j kuriuos ir Jūs
galite kreiptis

K. Čibiro-Casimiro Ve rax knyga „LITUÂ
NIA QUE FOI E QUE É”. Portugalų kalbon
versta Stasio Vancevičiaus.
1 Premija: NEŠIOJAMAS TELEVIZO
Knyga brošiūros pavidalo yra nemažo
RIUS - TELEVIZOR
formato, 64 psl. didumo su labai, gražiu
2 Premija: BATEDEIRA
spalvotu viršeliu.
Knyga parduodama po 6 knizeims Luz,
3. Premija: STALO SERVIZAS - FA
Santo Andrė, Vila Zelinos, prie centralinio
QUEIRO
pašto laikraščių kioskuose ir knygyne Li
4. Premija: ARBATOS SERVIZAS - vraria Teixeira, Rua Marconi, miesto cen
JOGO DE CHA
tre.
Rio de Janeiro mieste galima šią knyga i
5. Premija: JOGO DE CANETAS.
sigyti pas p. U. Gaidienę.
Kada ta loterija bus?
Interioro gyventojai lietuviai gali įsigyti
PALKo talkininku loterija bus 1973 me pasiųsdami pinigus šiuo adresu:
tu sausio (janeiro) 6 dieną ir eis per valstybi
STASYS VANCEVIČIUS
ne loteriją (Loterią Federal Nacional).
Caixa Postai 4754
São Paulo.
O kiek bilietas kainuoja?
Ši knyga įrišta kietais viršeliais, paauk
PALKo talkininku loterijos bilietas kai
suotomis raidėmis su vertėjo autografu, kai
nuoja tik 10 kruzeiru.
nuoja 20 kruzeiru.
viena gali atitekti Jums:

prel Pijus Ragažmskas, Genys Baltušis, Pe
tras Bareišis, Petras Šimonis,Jonas Bagdžius,
Tai tuoj pat bėgu nusipirkti PALKo Tal
Elena Mendo, Vytas Tumas, Ona Guigienė, kininku Loterijos bilietą. Būtu gaila, jei ne
Aldona Valavičienė, T.Petras Daugintis,SJ spėčiau. Juk ne kasdien tokia loterija pasi
kun.Stasys Šileika,SDB,Jonas Dimša, Ge
taiko.
ny Žarkauskas, Uršulė Bendoraitienė, Ona
Matulionytė, Vyru Brolija, NEMUNAS (J.
Lukoševičius), Moterų'Draugija, VYTIS (V
Vosylius), ŽILVITIS (kun.Šileika), Rio
PAL KONGRESO RĖMĖJAI
lietuviai (P.Gaulienė), Lietuviu Bendruome
PAL KONGRESO GARBĖS RĖMĖJU gali
nė, Bendruomenės Choras.
būti kiekvienas, įmokėjęs nemažiau kaip 300 cr.
kongreso reikalams paremti. įmokėti galima ir
is karto ,ir dalimis.

Kokia man nauda iš to bilieto?
įsigydamas PALKo talkininku bilietą,
Jūs prisidėsit prie paties Kongreso rengimo'

a) konkrečiai parodysit savo pritarimą
PALK Kongreso idėjai, padėsit jam finan
siniai realizuotis, jgalinsii Kongreso rengėjus

GRINDĖ SORIIHERIO « OIOS Of
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

PIRMIEJI KONGRESO GARBĖS RĖMĖJAI
Stasys ir Maria Remenčiai, PreLPijus Ragazin-skas, Vytautas Tumas, Jonas Valavičius, Kazys ir
Albina Ambrozeviciai, Joana Postatni, Dr. Anta
nas Stonis, Tėvai Jėzuitai.
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ALEKSAS

KA LIN A US KAS

ADVOKATAS
Atlieka visus teisinio pobūdžio
darbus: veda bylas, sudaro invento
mis, veda skhybu ir nuomininkų iskaustymo bylas, átitsâso dofaaiaso
tus ir atlieka visus kitus juridinius
patarnavimus.
Rezidencija: RJoaquim Piza, 204,
Telefonas: 37 - 89 ■ 58
Raštinė: 15 de Nov.,244, 4a, s. 19

9

se dos Reis, 677, V. PrudsmteJi Sveikina
švogeris Vytautas Janaudftsu žmona.'
São Caetane fakultetus baigė: ■Angelica
Armonas, kuri žada vykti i JAV tobulinti
anglu kalba, k Klaudija Markevičiūtė, mo 
kytoja.

SVEIKINAME VERŽLIĄJĄ PANELE
RYMANTE STEPONAITYTE

SĖKMINGA IBAIG USIA F!L OSOFIJOS
SUSITUOKĖ
/

FAKULTETĄ!
Sveikiname ir ios tėvelius Stase bei VIadą Steponaičius, ir brolį Arūną'-besidžiau gianči&s dukters ir sesers laimėjimais.

ATVYKS MENININKAI
V.PALKo rengimo kom. pirmininkas pr.
P. Ragažinskas pranešė, kad iš Čikagos į
kongresą atvyks 18 „Grandies“ šokėju (9 m
gaités ir 9 berniukai),jų mokytoja p. Irena
Smieliauskienė, dr. L. Kriauceliūnas su Po nia, solistės p. Prudencija Bičkienė jau žavėjusimus per Vyčių ekskurisjos koncertą, ir
plė Audronė Simonaitytė.
SUSIRINKU AKADEMIKAI
Gruodžio 8,S.Rafael viešbučio restora

ne pabendravo trylika universitetus baigu
siu lietuviu ir pasitarė veiklos reikalais.
Visu pirma pagerbta Rymantė Steponai,
tytė, kaip tik tg diena baigusi filosofijos fa.
kultetg. Po vakarienės Alfonsas Petraitis imciatonu vardu pristatė akademinio sam
būrio mmtj:suburti aukštuosius mokslus
baigusius lietuvius ir lietuviu Kilmės žmo
nes.
Gražvydas’Bačelis paminėjo galimybes kur
ti lietuviu socialini klubą miesto centre ar
apylinkėje. Dalyviai supažindinti su lietu,
viu profesinėmis draugijomis ir ju leidiniais
laisvame pasaulyje ir Lietuvoje.
Gauti sveikinimai iš Liet. Kat. Mokslo
Akademijos Romoje ir iš Liet. Mokslo
Drjos vieno steigėju-Algirdo Avižienio,

•

Kalėdojant sužinota, kad šių metų bėgy
je vedė ar ištekėjo: S. Caetano: Marija Elda
Jocytė-Pucinelli ir Janetė Lingytė.
Parque d. Nações: .Olga Nacaitė, Ivonė
Gimys. Camilopolyje: Kazimieras Šamšomas.

MUSŲ MIRUSIEJI
Lankydami šeimas šv. Kazimiero parapi
jos kunigai sužinojo, kad Šiais metais mirė
šie tautiečiai.

V. Paula: Jurgis Miliųkevičius 82 metu ir
Marijona Miliukevičienė 79 m. amžiaus.Vi
la Gerti mirė: Joana Samburienė, o lapkri
čio mėn. Kazimieras Žemaitis,abu 67 metu”".
Utingoje mirė Kazys Polidančikas
Prieš pora savaičių S. Cristovão ligoninė,
je mirė 72 metų sulaukės Kazimieras Bara
nauskas.

NATURAUZACIJq^ DOKUMENTUS

Greitai ir garantuotai padarome tik už
250.00 kr.asmeniui. Kreiptis i: Av. Prestes
Maia 241, 2-o andar,Loja 202, nuo 8 iki 18
valandos kasdien.
Šeštadieniai nuo 8 iki 16 vai.
Sekmadieniais nuo 8 iki 12 vai. R.Cas*
sic de Almeida, 701. Telef.: 298-6630.
Stasys Vancevičius.

UŽSIMOKĖJO UŽ „M. LIETUVA“
Po 25 kr.: Martynas S.kadas, Konstanci
ja Ingaunis, Ona Polikaitis, Stepas Urbietis
Pranas Sakevičius, Zosė Braškienė, Stasys
Rinkevičius, Vincas Kutóauskas.

Teresė Sešelgienė 30 kr., Juozas Kupstai
tis 40 kr., Juozas Petnys 50 kr.(už 2 metus)
* Š. AMERIKOS PRENUMERATORIAI:

Dalia Pauliukonis 30 dol., Julė Šimony
VAIKU STOVYKLOS
tė 50 dol., Mr Balys 10 dol., Mr St. Shuras
Jaunimo namuose gruodžio 7,tėvų posė 
100 dol., Algis Regis 5 dol., Vincas Kulie
šius 10 dol. ir už Uršule Joteikiene 5 dol. dyje sutartos šios vasaros vaikų stovyklos da
Vladas Vijeikis 25 dol., Antanas Biujus 50 tos ir vietos:
Vaikams nuo 8 iki 12 metų:Sta Isabel,
dol.,Steponas Bučmys 15 dol., P. Černiaus
kas 10 dol., B. Giovanonni 20 dol., J.Palu nuo sausio 6 iki 13 dienos.
binskas 10 d. E.Sagevičienė 5 d., ir jos auka
Vaikams nuo 13 iki 16 metu: Ubatuba,
(p. Šišlų vasarvietėje) nuo sausio^ 25 iki va
spaustuvei 20 dol.
® GARBĖS LEIDĖJAI
sario 5 dienos.
Rio de Janeiro - visa pp Gauliu giminė
100 kr. -mž Vit. Butkevicius 100 kr.

GRAŽINAMI PASTATAI

Los Angelese.
Sekantis pasitarimas bus per V PALk
sekcijoms numatytu laiku.

Šv. Juozapo bažnyčia Zelinoįe tiek pa
gražinta, kad teko nukirsti du medžiu prie
šakyje,po kuriais maldininkai dažnai ilsėda
vosi. Matyt parapijos taryba surinko tiek
daug kruzeiriniu žfeliiiHųi, kad nebebuvo rei
kalinga žaliu medžiu lapu.

BAIGĖ MOKSLUS:
Teisiu fakultetą Petras Baranauskas, And
riaus ir Pranciškos Baranausku sunūs. R.Jo

Kiekvienas keleivis, pravažiuojąs Verbe
nas ir Santo Amasio gatvių kampa V. Beloj
gali pastebėti,kad dažoma Vytauto Didžio
jo buvusi mokykla.

Stovyklas.mokestis bus,maždaug,! 5 kr
už dieną. Užsiregistruoti būtinai iki gruo džio 23 dienos, abejose klebonijose

©
LIETUVIU KALBOS KURSAI
Zelinoje gruodžio 28 prasidės in
tensyvus lietuvių kalbos kursas.
Mokiniams nuo 7 iki 1 2 metų 16 valandą.
,
Mokiniams nuo 13 iki 16 metų 9 vai. ryto.
Įsirašyti iki 23 dienos gruodžio ir
įsirašant sumokėti 15 kruzeirų.

DĖDĘ J U O 2 Ą", INSTITUTO RURAL DOM AGNELLO ROSSI
SAVO KALĖDOMS GALIT GAUTI:

jaunų minkštų viščiukų, ančių ir žąsų,

/

___

o jei širdele labai geidžia, tai ir riebių triušių ir

f
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gardžių paršiuku ’.L,
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Užsisakyt galima per p. Petrą Šimonį Zaunoje—
z
Telefonu: 63-49SS. Rua Barão do Pirai, 67Í ^”^x C į
Užsisakykit tuojau, turėsit sveiką skanią mėsą
svečių stalui, ir tuo pačiu institute^
globojamus vargšus, paremsit. Ačiū !
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GARBĖS LEIDĖJAI

VISA MIELOJI pp GAULIŲ SEIMĄ
RIO DE JANEIR
Daug kartų M. L. taip gausiai paremti
siems nuoširdžiausiai dėkoja,

MALDOS IR ATGAILOS
DIENA

M.L. Administracija

Ketvirtadieni lapkričio 21 dieną, šv. Ka
zimiero parapijos koplyčioje bus ši atgailos
bei maldos dienos už lietuvą programa:

7.30 vai. Mišių auka už Lietuvos laisvę ir
už persekiojamą Bažnyčią.
8.30 iki 20 vai.išstatytas Švenčiausias vi
sos dienos 'adoracijai. M. Apaš
talavimas ir kitos organizacijos
prašomos atsiust savo narius
nors pusvalandžio maldai dienos
bėgyje, kad neliktų Švenčiausias
vienas.
20 vai. šventoji valanda su giesmėmis ,
maldomis, pamokslu ir Mišių au
ka.
Prieš Mišias bus *.
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Rengia PALK-o Finansų Komitetas

V. Zelinos Seserų Pranciškiečių Gimnazijos salėje
GROS

NE EILINIS

MUZIKOS

HUMORISTAS

LIETUVOJE IŠNIEKINTOJO NUKRY

ŽIUOTOJO PAGERBIMAS.
Nors diena ir nepatogi, bet dalyvaukim
ko gausiausiai.
KALĖDOSE.

Bernelių mišios sekmadienio, 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?
„AUŠROS“ choro nariai Šalia trad cinių giesmių su visais žmonėmis, pagiedos
ir keletą naujų kalėdinių giesmių.

Kalėdų dieną Mišios bus kaip kiekvieną
sekmadienį: 8 vai ryte ir 17 valandą.
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maldos diena už Lietuva:

Šeštadienį, gruodžio 23:

7.00 vai. Mišios už Lietuvą.
16,00 vai. Šventoji Valanda už Lietuvą.

KALĖDOSE
Gruodžio 24 dieną Bernelių Mišios vidur»
naktį su lietuviškomis kalėdinėmis giesmė mis.

žinomas „NENECO“ varau

Jis yra TV artistas, įgrojęs keletą plokštelių: su vargonais jis
padaro pilną orkestrą,. Gros ir lietuviškus šokius.

SALĖJE

VEIKS

BUFETAS SU

STALIUKAIS

Pakvietimai gaunami pas Finansų'Komiteto narius, Zelinos
klebonijoje ir pas Joną Bagdžių. Pakvietimus ir staliukus galim
užsisakyti ir telefonu: 273-18-65.

Šv. Mišios mirties metinių proga už a.a

bus V. Zelinos parapijos bažnyčioje, šeštadienį,
gruodžio 30 dieną, 7.00 valandą.

Užprašė žmona Selė ir sūnus Leonardas su žmona

Viskam pabrangus per paskutinius dvejus metus
esame priversti pakeiti „Mūsų Lietuvos" prenumeratą.
Todėl 1973 metų prenumerata bus 30 kruzeirų. Gar
bės leidėjų 150 kr.. Atskiras numeris 60 centavų.
Malonėkit užsimokėti metų pradžioje, ne gale.Ačiū I

