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kilnumu (dignidade)” Bet kaip
rasi žmoguje kokj nors kilnu
mą ir vertingumą, didesnj už gy
vulio, jei nepripažinsi jame esan
čios dvasios-sielos? Jei i žmogų
žiūrėsi tik kaip j ekonominių jė
gų, kovos už būvj gyvūną?
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daugiau miškingos žemės,skir
Spauda rašo, jog su sausio 1
diena pakilsianti naftos ir visų
is’ jos gaminamų produktų kai
na 20 procentų.

o Kancleris Mario Gibson vyks
ta Argentinon tartis su P. Ame
rikos kitais ministrais, kokiu
būdu išnaudoti vandenį, prie
kurių prieina du ar keli kraštai.
Iki šiol labiausiai nepatenkinta
yra Argentina, kad pa v. Brazili
ja susitarė su Paragvajų statyti
didžiulę užtvanką Paranos upė
je, neatsiklausę jos sutikimo.

e Nors arabų kraštai nesustab
dė naftos pristatymo Brazilijai,
bet žymiai pakėlė jos kainas.Be
to niekas negali pramatyti, kg
arabai gali padaryti vėliau. To
dėl PETROBRAS labai ragina
visus gazolino vartotojus labai
jj taupyti, be tikro reikalo nesivažinėti automobiliais, o naudo
tis viešojo susisiekimo priemo
nėmis, nevažiuot greičiau kaip
75 klm. per valandą. Be to ren
giamasi padidinti pačiame kraš
te naftos ištraukimą iš žemės ir
vandenyno pakraščiuose.

NYKSTA PARKAI S P.
Dabartinė miesto valdžia la
bai klusni gubernatoriui, vis

tos parkams ir žmonių poilsiui,
užleidžia nuosavybių pirkliams,
kurie parduoda jas didelių na
mų ir krautuvių statytojams, o
tie sunaikina medžius ir paver
čia miestą cemento dykuma.

TAŠAU
Paminėta 25-ių metu sukaktis,
nuo Žmogaus teisių paskelbi
mo. Tų teisių deklaraciją pasi
rašė ir Sov. Sąjunga. Bet kur
kitur,neva,kultūringame pasau
lyje žmonių pagrindinės teises
j 'aisvę, nuosavybę, keliauti ir
darbuotis kur nori ir tt. yra taip
labai varžomos ir visai paneigia
mos kaip Rusijoje7

POPIEŽIUS PAULIUSVI
kalbėdamas apie žmogaus pa
grindines teises, kurių niekam
nevalia pažeisti, tarp kitko pa
sakė:
„Nėra taika - priespauda.
„Nėra taika - bailumas. Nėra
taika prisitaikymas prie sveti
mųjų prievarta primestos tvar
kos ir paklusimas is’ baimės.
Tikra taika turi remtis nepažeidžiam” žmogiškojo asmens

Šitas popiežiaus raštas yra toks teisingas, toks gražus,
toks svarbusžmonijai ir kiekvie
nam žmogui, kad pasistengsim
duoti kone pilną jo vertimą, ki
tuose M.L. numeriuose.

ARABAI IR GAZOLI
NAS
Europą ir S. Ameriką lankan
tis arabų kraštų atstovas Yamani
pradėjo kalbėti kiek švelniau.
Spaudas atstovams pasakė, jog
arabai pradėtų duot vakarams
gazolino kiek tik reikia, jei tik
Izraelis pasižadėtų pasitraukti
iš visu 1967 metais užimtų teri
torijų, ir jei S. Amerika garan
tuos, kad tikrai pasitrauks.
Ankščiau arabai reikalavo,
kad Izraelis pirma pasitrauktu
ar nors pradėtų atsitraukti,kad
Vakarai galėtų gauti naftos.
KISSINGERIS, S. Amerikos
užsienio reikalų sekretorius vėl
lankosi ir Europoje ir pas ara
bus, bandydamas juos paruošti
taikos konferencijai šio mėne
sio gale,ir paveikti arabus duot
naftos Europai, Japonijai ir Amerikai. Nes jei tų kraštų pra
monės ir ekonomija žymiai su
mažės, galų gale nukentės pa
tys arabai.

.VENECUELA
Praėjus) sekmadienį preziden
to rinkimai praėjo fabai tvarkm
gai, nors pyiė labai smarkus he
tüs. Labiausiai prakiši rinki
mus kraštutiniai kairieji. Kas iš
rinktas prezidentiiron dar nebu
vo aišku atiduodant spaustuvei
šias eilutes.

NEBESUTINKA SUSTABDYT
/
Sov. Rusija prieš kiek laiko
žadėjo pati sustabdyt ginklų
siuntimą arabams, jei Amerika
nebesiųstų jų Izraeliui. Dabar
nuo tos minties pati atsimetė h
siunčia didelius kiekius. Amen
ka tai žino, ir todėl taip pat
parduoda žydams daug moder
niškų ginklų. Kuo tas baigsis7
Kitom didelėms kautynėm7

ARABAI BIJO
Arabai nori j taikos derybas
įtraukti ir Angliją su Prancūzi
ja. Tuodu kraštai esą didieji a
rabų draugai,kurie galėtų padėt
ginti jų reikalus konferencijoje
Arabai bijo patekti Sov. Rusi
jos ir Amerikos per didelen
globon.

ARGENTINA
Kilęs gaisras Buenos Arės
mieste sunaikino 4 miesto blc
kus arba kvartalus. Gaisras k.
lo dažų fabrike,________
Jusef kratai, palestinučių lyderi'

SOVIETAS PARDUODA
Esą tikrų žinių, kad sovietų
prekybinis laivynas padidino
savo naftos ir gazolino ekspor
tą Europai, o gal net ir S. Ame
rikai. Nuo to nukentės arabų
naftos prekyba su Europa.

Arabu pasaulio įžymieji vadai:

J. A. V.
Š. Amerikos valdžia esanti
jau visai pasiruošusi įvesti gazo
linui ir kuro aliejui pirkti korte
les, bet dar tebedeisia, gal tikė
damasi,kad arabai netrukus vėl
duos naftos kiek reikia.

Šio numerio
JONAS

IR

garbės leidėjai
VERONIKA

BRATKAUSKA

I

Už daugkartinę nuoširdžią paramą la ~
bai dėkoja ir linki linksmų švenčių1.

M.L. Administracija
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yz pasitarnavimą Lietuvos
reikalams Lietuvos Vyčių sei
mas JAV-se paskyrė Vyčių me
dalį buvusiam JAV kongreso
pirmininkui atstovui John W.
McCormack. Jis buvo vienas
iš tų, kurie įvedė Pavergtųjų
Tautų savaitę, minimą JAV-se
liepos mėnesį.

/Me vien sniegas ir ledas
tėvynę sukaustė,
Ją laiko pavergęs bedievis !

Įtūžę jo akys seks Kalėdų naktį
kiekvieną,
W kas dris eit Šventovėms
savo Išganytojo pagarbint. "

Amerikos Lietuvių oro klu
bas ruošia istorini dokumenti
ni filmą apie Darių ir Girėną,
jų skrydžio 40 metų sukakties
proga. Filmą suka Tolius Siu
tas, o mecenatu yra Jonas Talandis; tekstą rašo Edmundas
Jasiunas ir Vytautas Peseckas.

Sugrįš karsta saulė pavasario met^r6
sniegas nutirps, ištiš suaižęs iledai
ir.Nemunas,pasipurtęs, * A
juos
i Baltijos jūras.

V(<

Laisvės troškimas — karštesnis užcsaulę^
šimtus pavergėjų sunaikino jis šimtmečių būvy,
sudoros jis irgodųjį raudoną rusą, jei tik nenuslppinsim jo pa tys
savo Ęirdy.

is ws
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Dėl religijos persekiojimo Lie
tuvoje, Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Kunigų Vienybė
paruošė išsamiai dokumentuo
tą Memorandumą ir jį įteikė
Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
sių Komisijai, kuri savo spalio
24-30 d.d. darbotvarkėje turė
jo svarstyti tokjiklausimą: „Pa
salinti bet kokias religinės ne
tolerancijos formas” (Elimina
tion of all,forms of religious in
tolerance). Memorandumo pa
baigoje taip rašoma:
,-Todėl religinės laisvės nei
gimu ir persekiojimu Lietuvoje
turėtų susirūpinti visos taiką
mylinčios pasaulio tautos. Tai
_ ne tik yra jų moralinė pareiga, „

bet ir teisinis tarptautinis įsipa
reigoji mas„ pagrįstas tarptauti
niais sandėriais ir sutartimis,
pasirašytomis po antrojo pasau
linio karo tarp Vakarų Galybių,
ir tuos įsipareigojimus dabar
laužančio signataro.
„Imant dėmesin, kad įvykiai
Lietuvoje aiškiai įrodo, jog so
vietinė valdžia laužo Jungtinių
Tautų Chartos ir Žmogaus Tei
sių Deklaracijos nuostatus, Lie
tuvos pavergtų žmonių ir tei
singos bei pastovios taikos pa
saulyje vardan, kreipiamės į
Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
sių Komisiją ir prašome ištirti
aukščiau išdėstytą padėtį ir prot
lemą Lietuvoje”. (ELTA)

i

IV-tasis Kamerinės muzikos
festivalis šiais metais Lietuvo
je skirtas J.F. Haydeno kuri
niams, kuriuos atliko Lietuvos
styginis kvartetas, Lietuvos ka
merinis orkestras, Vilniaus sty
ginis kvartetas ir svečių viene
tai.
Prie Salduvės piliakalnio Šiau
lių apylinkėje pastatytas aštuoaių metrų aukščio paminklas
1236 metų Saulės mūšiui minė
ti.
Lietuvoje per pirmuosius šių
metų septynis mėnesius įvyko
2.498 eismo nelaimės, kuriose
žuvo 357 žmonės ir sužeista
2.281.

Garsioji Nekelto Prasidėjimo
seserų stovykla minėjo 30 me- .
tų sukaktį. Pirmąją mergaičių
stovyklą seserys suruošė Putname, JAV, 1943 metais Sės. Au
gustos iniciatyva. Iki 1969 me
tų stovyklos būdavo Putname,
seserų sodyboje ir jų kitoje va
sarvietėje, pavadintoje „Vilija”
Mergaitės nakvodavo „Raudon
dvaryje”, dideliame raudoname
pastate^gražioje sodyboje. Bu
vo priimamos mergaitės nuo
7 iki 17 metų, apie 120 kiek
vieną vasarą, dviem ar ketu
rioms savaitėms. 1970 metais
įgyta „Neringos” stovyklavietė
Vermont valstybės kalnuose,
ir pradėjo stovyklauti ne tik
mergaitės, bet ruošiamos ir ber
niukų,' ateitininkų ir kitos sto
vyklos. 1972 metais čia lankėsi
daugelis Pietų Amerikos jauni
mo, dalyvavusio II Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongrese.
Nuo 1956 metų seserys prave
da stovyklas ir Dainavos stovy
klavietėje prie Detroito, talk
na ir kitoms - skautų, ateitinm
ų, Lietuvos vyčių stovykloms

Čikagos „Grandis”, vadovau
jama jau 10 metų L Smieliauskienės, per tą laiką turėjo 7 di
deli u s koncertus ir 204 pasiro
dymus, per jos eiles perėjo 350
lietuviško jaunimo šokėjų, ku
rių 20 sukūrė lietu viskas šei
mas.
$
Prancūzijos kariuomenės is
torijos skyriaus žurnalas ,, Re
vue Historique de L’Armee”
Įdėjo pik. Jean Chabanier straips
ni „Didžioji armija Lietuvoje ir
Kurše”, su Įdomiomis Lietuvą
liečiančio mis ibius tracijo mis.
Olandijoje bus islalsia.pran
cūzų kalba parašyta dr.J.Zmui
džino, Lietuvos generalinio kon
šulo Kanadoje, istorinis-teisinis
veikalas apie Lietuvos - Lenki
jos uniją Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos laikais.
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PASINAUDOKIM SAVIŠKIAIS

Šiame puslapyje neseniai ragi
nome Brazilijos lietuvius rimtai ir
iš esmės susirūpinti savo religinio
aptarnavimo ateitimi. Siūlėme vi
sų pirma nepamesti fóelio dėl take
lio neleisti antraeiliams dalykams
pastatyt pavoju n lietuvių kunigų
darbo Brazilijoje. Antraf.rūpin<
tis savo šeimų jaunimu,kad jis
pajustų pašaukimu lietuvių sielo
vadai.
Pažiūrėkim dabar į religini ap
tarnavimu ir iš kitos pusės.
1973 metais Brazilijos vysku
pų pravesta statistika rodo, jog
vienam krašto kunigui tenka ap
tarnauti 14.700 tikinčiųjų. Tai la
bai didelis skaičius.Kunigo pagal
ba šiuo atveju gali būt tik labai
maža, ribota , nors būtų labai iš
vystyta susipratusių pasauliečių
veikla.
Brazilijoje šiuo metu yra 26 lie
tuviai kunigai. Jie gyvena nuo Bo
livijos pasienio iki Salvadoro, nuo
Amazonės sostinės Manauso iki
pietų Brazilijos ribos. Jei prileista
me, kad visame krašte yra 100
tūkstančių lietuvių ir jų palikuo
nių, tai kiekvienam lietuviui tek
tų apie 4000 tikinčiųjų lietuvių.
Jeigu, toliau, imtume tik tuos
8 lietuvius kunigus, kurie vise ar
beveik visą savo laiką skiria lietu
vių tarnybai, ir tuos lietuvius,ku
rie dar palaiko nors irsilpnutj ryšj su parapijomis, pav. bent meti
nio kalėdojimo metu priima kuni
gą ir kalėdaitį-plotkelę (tokių yra
dar apie 20.000) tai vienam kuni
gui tenka apie 2500 tikinčiųjų lie
tuvių.
Eikim dar toliau. Jei atsižvelg
tume tik j tuos lietuvius, kurie da
lyvauja lietuviškuose parengimuo
se, pamaldose, draugijos, prenu-:.

Petras Pakalnis

SAUDI

ARABIJA

Saudi Arabija yra Artimųjų
•Rytų valstybė, apimanti 2,4
milijonus kvadratinių kilomet
rų ir turinti apie 6 milijonus
gyventojų. Ją valdo karalius
Peisai, kuris šiomis dienomis
atkreipė j save daugelio politi
kų dėmesį. Mat, prasidėjus ket
virtajam žydų ir arabų karui
prezidentas Niksonas paprašė
kongreso suteikti Izreliui 2,5
milijardų dolerių pagalbą. Iš
girdęs apie tą Niksono prašy
mą, Feisal supyko ir įsakė nu
traukti naftos eksportą į JAV.
Kadangi ir olandai pareiškė žy
dams simpatijų, Feisal įsakė su
stabdyti naftos eksportą ir į
Olandiją. Norėdami taupyti ben
ziną, olandai nevartoja auto-.'
mobilių sekmadieniais, o savait
galiais karalienė važiuoja pas
anūkus dviračiu. Taip pat ir
Olandijos premjeras važiuoja
dviračiu į savo raštinę.

meruojasi M.L. ir ateina j bairuos
laikomas lietuviškas mišias, tai to
kių gal dar yra apie 2000. Su jais
dirbantiems kunigams tektų po
250 asmenų. Žiūrint vien tik j
skaičius, tai reikštų, jog lietuvis
kunigas gali savo tautiečius aptar
nauti 60 kartų geriau, negu kiti
kunigai brazilus.
Be to,vietiniai kunigai nevisada
turi laiko visiems ir visada padėti,
patarti, būti ten, kur yra reikalin
gi. Užtat visai tiktų, kad lietuviai
kreiptųsi j savuosius kunigus ne
tik krikštų, vedybų, ligonių^Sakramento ir laidotuvių proga,bet
ir ypatingai pasikalbėti, pasitarti
savais dvasiniais reikalais - sugy
venimas šeimoje, sunkumai tarp
vaikų ir tėvų, religinis auklėjimas
šeimoje, dvasinis augimas ir bren
dimas ir kt. Dažnai asmeniui ar
šeimai padeda vien tik proga su
pašaliniu asmeniu — kunigu pasi
kalbėti, jau nekalbant apie gali
mybę kartu su kunigo religine pa
galba surasti priimtiną ir tinkamą
išeitį, pasilengvinti ir patobulinti
šeimos gyvenimą.
Lietuvių tarpe dirbą kunigai,
daug savo laiko skiria darbams,
kurie nėra grynai religiniai, kaip
pav. laikraščiui, draugijoms, jauni
mo veiklai ir kt. Užtat ir Š.Amerikos lietuviai rašo, kad Pietų Ame
rikoje lietuviai kunigai lietuviško
je veikloje turi daug didesnį vaid
menį. Todėl ir tikintieji turėtų pri
siminti, kad kunigų patarnavimas
pagal jų pašaukimą, yra religinis
ir pagal jų norą taip pat religinis.
Pasinaudokime daugiau, negu
praeityje savo kunigais šeimų bei
asmeninių religinių klausimų ir
problemų reikaluose. AO

Šiomis dienomis pagarsėjęs
karalius Feisal yra tretysis iš
keturiasdešimt karaliaus Abdul
Aziz ibn Saud vaikų, kuris nu
galėjo ir suvienijo daugybę ara
bų genčių ir įkūrė dabartinę
Saudi Arabijos karalystę. Būda
mas jaunas, Feisal išmoko skai
tyti Koraną, labai mėgo jodinė
ti, o paaugęs padėjo tėvui kovo
ti prieš neklusnius beduinus.
Kai 1931 m. karalius tvirtai sė
dėjo soste, jis pavedė Feisalui
užsienių reikalų ministeriją.No
rėdamas geriaus susipažinti su
Europos valstybėmis, užsienio
reikalų ministras pradėjo jas
lankyti ir buvo pora kartų at
vykęs j JAV. Po tėvo mirties
1953 m. vyriausias Feisaki bro
lis tapo Saudi Arabijos kralium.
Bet šis buvo labai išlaidus ir rū
pinosi gyvenimo malonumais.
Kai visokių rūmų statyba išsė
mė valstybės iždą 1958 m.,
karalius Abdul pavedė Feisal
premjero • pareigas. Galų gale
Tęsinys 4 psl.
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KGB organų veikla

Kauno kunigų seminarijoje
Paskutiniame M.L. numery
je skaitėme, kaip Lietuvoje re
liginių, reikalų komisaras du
mia įmonių akis, aiškindamas,
jog seminarijos tvarkosi, kaip
nori, kad kandidatus priima
jų vadovybės ir tt. Gautos tiki
žinios iš Lietuvos pasako kitą
tiesą. Pirmiausiai, kad tik ma
žytė dalelė norinčių stot seminarijon jaunuolių gauna polici
jos ir partijos leidimą. Tą gau
na tik po ilgų nemalonių vargi
nančių policijos tardymų,atkal
bėjimų ir grasinimų.

gierriiui (pasiųsti labai anksti, pvz.
šiais metais —ilki birželio 26 die
nos.

Norėdami susitikti su kandi
datu, KGB pareigūnai kartais
paslapčiomis atvyksta į jo tėviškę,
kartais iškviečia į karinį komi
sariatą arba darbovietę į kad
rų skyrių. (Apie saugumiečių po
kalbius griežtai draudžiama pa
sakoti namiškiams, klebonui ir
kt. Susitikimų metu KGB parei
gūnai pirmiauia atkalbinėja,
kad jaunuolis nestotų į seminari
Čia duodame daugiau informa- ją. siūlosi padėti stoti į kitą aukš
cijų, kaip ir seminarijon pate
tąją mokyklą. Kai nepavyksta at
kusių varginimai nesibaigia.ir
kalbėti, KGB pareigūnai kandi
kaip N KGB arba slapt oj» baidatą stengiasi užverbuoti saugu
sioji „saugumo policija” kišas
mo organų agentu. Argumentuo
tiek į klierikų tiek j pačios se
jama šitaip: “Jei būsime draugai,
minarijos gyvenimą.
įstojimui į seminariją nebus jo
Kokių vaikinų nevalia
kių kliūčių. Tikėjimo ir kunigiš
priimti seminarijon?
kų pareigų neliesime, tik retkar
čiais pasimatysime, pasikalbėsi
Rugienis yra nurodęs semi
narijos vadovybei kokių kandi me, jei bus reikalas, ipadėsime
datų pareiškimus visiškai nega materialiai ir kitokiu būdu, o alima priimti.
pie mūsų susitikimus niekas ne
. Šitai kategorijai priklau žinos”.
so vadinami “antitarybiniai ele
Nuolatiniai gąsdinimai
mentai"’, t.y. asmenys dėl kokių
nors priežasčių esą KGB organų
Jeigu kandidatas, nujausdamas
įiemalonėje, pva, jei ievai buvo KGB pareigūnų klastą, pareiš
ištremti į Sibirą, jei kas iš arti kia neturįs noro dirbti saugumo
mųjų, pokario metais buvo parti agentu, tada prasideda gąsdini
zanu etc. Reiškia, pirmąjį kandi mai: “Esi fanatikas! I seminariją
datų įperši jojimą turi padaryti pa neįstosi — Viskas yra mūsų ran
koje. Tikriausiai tau tarybų val
ti seminarijos vadovybė.
džia nepatinka. Apsigalvok, kad
Ypatingą veiklą KGB organai nereiktų gailėtis!” Baigdami (po
išvysto, kai seminarijos vadovy kalbį saugumo pareigūnai kar
bė kandidatų sąrašą pasiunčia tais net po parašu užgina nie
Rugienio patvirtinimui. Visais ga kam neprasitarti, kas buvo kalbė
limais būdais 'KGB organai renka ta, priešingu atveju (gresia bau
apie kandidatą žinias: mokyklo džiamoji atsakomybė.
je, darbavietėje, apylinkėje. Sau
■Jei kandidatas pokalbyje su
gumo organus labiausiai domina, KGB pareigūnais pasirodo labai
ar šis jaunuolis tapęs kunigu ga principingas, jo kandidatūra iš
li daug pákenkti ateizmui ir tuo karto atmetama; saugumiečiai
pačiu tarybinei santvarkai, ar jis padaro išvadą, kad' šitokio nega
bus nepavojingas priešas.
lima leisti mokytis seminarijoje,
nes, tapęs kunigu, bus visiškai
Stengiasi užverbuoti
nesukalbamas.
šnipinėjimui
Tiesos dėlei reikia pripažinti,
Klierikui besimokant, seminari kad kai kuriuos jaunuolius KGB
joje, kartais KGB pareigūnai at pareigūnams pavyksta užverbuo
vyksta pas jo tėvus, apsimetę ge ti. Tai atsitinka per neapdairu
ru sūnaus draugu, kalba apie reli mą arba dell neprotingo kokio
giją, teiraujasi, kokias knygas sū nors kunigo patarimo: “Nebijok
nus skaitąs, su kokiais kunigais pasirašyti, visi taip daro. Paskui
galėsi saugumui nedirbti”. Deja,
esąs pažįstamas etc.
saugumo organai turi pakanka
Pries įstosiant į seminariją, va
mai priemonių priversti dirbti jų
saros metu KGB organai kandida
naudai ir pasipriešinti sugeba tik
tą aplanko kartais daug kartų.
didelės aukos dvasios vyrai.
Kad saugumo darbuotojams už
tektų laiko, seminarijos vadovy
bė kandidatų sąrašą privalo Ru-
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SAUDI

Sostinė ir pilis
Minėjo pasaúlio lietuviai švietimo metus, jaunimo metus, o šie
met ir Vilniaus metus. Šių pastarųjų niekas oficialiai- neskelbė, bet
ísuomenés akys savaime pakrypo Vilniun. Kaip kadaise šaukėm:
Mes be Vilniaus nenurimsim”, taip ir dabar iš esmės ta patj ilgesj
«beturim. Tiesa, Vilnius nebėra Lenkijos okupuotas, tačiau jis vis
*-bėra nelaisvas. Anot labai taiklios Pupų Dėdės pastabos,dabar yra
okia padėtis: „Vilnius mūsų, o mes rusų”. Taigi, jei nerimstame
dėl Lietuvos pavergimo, tai lygiai sielojamės ir dėl Vilniaus okupaijos.Tiktai aklas gali šiandien nematyti okupacijos fakto.Jei kam
uandien Lietuva ir jos sostinė Vilnius yra laisvintai to mintys tikrai
vf-a nelaisvos. Toks žmogus turėtų sakyti, kad ir kalėjimas yra laisės jstaiga, nes jame laikomieji gauna valgyti ir pamiegoti, turi pa
segę, gali mokytis, rašyti, skaityti, piešti, saviveikloj dalyvauti, gyytis ir tt. Visa tai nemokamai. Ar gali tad būti kur kitur geriau ne
su kalėjime? Vis dėlto joks normalus žmogus kalėjimo nelaiko tais
ės jstaiga. Visi jo Rengia, bijo, o j jj patekusieji bando pabėgti. Net
tuo atveju, jei kalėjime gyvenimas būtų geresnis, niekas j jį'nesines tai yra nenormali būklė, kur žmogus nustoja būti pilnu
;mogumi, kur jis tampa vergu, kad ir gerai maitinamu. Yra dalykų
mogui svarbesnių ir esmingesnių už duoną. Vienas tų dalykų yra
A I S V E.
////////////////////
Vilnius iš seno yra mūsų tautos laisvės kovos simbolis - ženklas.
xkio pat pirmųjų sostinės dienų jis buvo tas centras, k u r i a me
eikėjo budėti, kad valstybinė Lietuvos laisvė nebūtų sunaikinta.
Neveltui Vilnius pradėjo statyti pilj strateginiai svarbioje vietoje.
Atsiradus tvirtovei, galėjo plėstis ir pats miestas, augti valstybinis,
visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas. Pilis reiškė apsaugą ne tik anais sostinės įsteigimo metais 14-ame šimtmetyje. Vilniui teko bu
dėti visą laiką krašto sargyboje, nes niekada netrūko besikėsinančių
• Lietuvos valstybę. Nekartą jis buvo gerokai sunaikintas, priešų nu
siaubtas, tačiau visuomet atsigavo. Jis atsigavo ir po paskutinio D.
Karo.Nežiūrint okupacinių sąlygų, miestas pakilo iš griuvėsių nau
jam gyvenimui, nors ir ne laisvam. Sakoma, kad dabar Vilniuje esa
ma 410.000 gyventojų-, kad padaryta nemaža pažanga. Jei Vilnius
sugebėjo atkusti kalėjimo sąlygomis, nepalyginamai didesnę pažan
gą jis būtų padaręs,jei būtų visai laisva Lietuvos sostine. Jei sakoma,
jog dabar Vilnius esąs lietuviškesnis nei lenkų okupacijos laikais, tai
nepalyginamai lietuviškesnis jis būtų pilnos laisvės sąlygomis. Nebū
tų jame tos masės rusų, įsitvirtinusios šiandien Vilniuje su savo ad
ministracijos tarnautojais, kareiviais, mokyklomis, spauda, teatru ir
kitokiomis įstaigomis. Rusai yra okupantai ateiviai. Jie priklauso
prie Rusijos, o ne prie Lietuvos gyvenimo. Jie yra lietuviams pavonngi,nes yra tapę tais legengos vilkais, tykojančiais praryti visą kraš
tą. Dėlto yra lietu vimas ko nerimti — pavojus Vilniui ir visam kraš
tui nėra praėjęs.
/////////////////////
Bene plačiausiai ir gražiausiai Vilniaus 650 metų sukaktį paminė
jo Kanados lietuviai. Tam jie paskyrė visą savo Lietuvių dienos pro
gramą, kurią išpildė Čiurlionio ansamblis, solistai,poetas Kazys Bradūnas ir kiti. Vilnius nušvito kaip Lietuvos valstybės praeities ka
rūna ir ateities viltis. O tai yra svarbu. Nežiūrėdami gyvos vilnietiš
kos sąmonės, negalėsim išlaikyti nė to tradicinio nerimo, skatinan
čio mus nuolatos budėti,nuolat kovoti netik už Vilnių,bet ir už
visos Lietuvos laisvę. Šiandien esame linkę nurimti dėl visko: nu
rimti dėl Lietuvos pavergimo, dėl lietuviškumo išlaikymo išeivijoje ,
dėl spaudos ir tt. Bet kur nebėra lietuviško nerimo, ten nebėra nė
lietuviškos gyvybės. Mums reikalingas nuolatinis nerimas, kurį sim bolizuoja Vilnius. Senasis šūkis:«Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenu rimsim” turėtų virsti ne tik mūsų dabarties šūkiu, bet ir lietuviškuo
ju pasisveikinimu — „Mes be laisvės nenu rimsi m1;'i r atsakymu-— Ne
nurimsim ne!"
(Šis straipsnis, su mažais pakeitimais;perspaustas iš Kanados„Tė
viškės Žiburių”. Red.

ARABIJA

iš 3 psl.

1964 m., spaudžiamas giminių
karalius Abdul, atsisakė sosto.
Noromis nenoromis Peisai ta
po naujuoju Saudi Arabijos ka
ralium.
Feisal yra darbštus ir suma
nus valdytojas. Jis gyvena kuk
liai ir taupiai, kasdien priima
savo valdinius, valgo su tarnais
ir svečiais,ir dirba kasdien nuo
14 iki 18 valandų. Kadangi jis
turi skilvio votis, valgo lengvai
virškinamus valgius. Visi jo sū
nūs mokėsi užsienyje, dauguma
Anglijoje ir JAV. Kraštą valdo
be seimo, padedamas ministrų
ir mažo patarėjų būrelio. Saudi
Arabija neturi partijų ir konsti
tucijos, bet remiasi Koranu. Vi
sas viešas ir privatus piliečių gy
venimas persunktas Mahometo
mokslo. Pats karalius meldžiasi
kasdien 5 kartus, o religinė po
licija budi gatvėse ir prižiūri,
kad visi melstųsi 5 kartus, kad
pardavėjai laiku uždarytų krau
tuves ir niekas nepažeistų Ko
rano įsakymų. Tačiau seni įsta
tymai imami negriežtai. Kas sve
timoteriauja, tas nebeužmušamas akmenimis; vagiui retai ker
tama ranka; žmogžudžiui nebenukertama galva; svetimšaliai
gali rūkyti ir vartoti svaiginan
čius gėrimus; policija areštuoja
tik viešai pasigėrusius. Tačiau
moterys tebenešioja vėlionus,
negali vairuoti automobilių ir
negali dirbti įstaigose, kur susi
einama su vyrais. Todėl lėktu
vų patarnautojos yra nusamdy
tos libanietės.Bet apie 100.000
Saudi Arabijos mergaičių pra
dėjo lankyti mokyklas. Seniau
ir to nebuvo.
Turėdamas labai daug paja
mų iš naftos, karalius Feisal
pradėjo tiesti kelius ir steigti
įvairias įmones. Vyriausybė stu
dijuoja planą pastatyti plieno
fabriką, kuriame kasmet būtų
gaminama apie milijonas tonų
plieno. Tai būtų pats didžiau
sias plieno fabrikas pasaulyje.
Ministrai studijuoja žemės drė
kinimo planus, kad beduinai,
kurie sudaro 20 proc. krašto
gyventojų, turėtų kur ganyti
galvijus ir kad kraštas mažiau
priklausytų nuo maisto pro
duktų importo. Darbininkų al
gos siekia 1,500 dolerių į me
tus, taigi, dešimt kartų daugiau
negu Feisal valdžios pradžioje
Nepaisant islamo lyderių nuo
monės, kad televizija yra velnio
padaras,karalius Feisal leido ati
daryti 8 televizijos stotis ir Sa
udi Arabija turi apie 300.000
televizijos priimtuvų. Valdžios
cenzoriai rūpestingai iškerpa iš
programų visas rūkymo, gėrimo
. ir bučiavimosi scenas. Labai mė-_

gtamos JAV televizijos progra
mos. Tačiau karalius Feisal yra
gerokai konservatyvus ir nenori
daryti staigių socialinių pakei
timų. Jis, kaip išsireiškė vienas
diplomatas, eina gera kryptimi,
bet lėtai. „Revoliucijos”, sako

Tęsinys 9 psl.
BRAZILIJOS EMIGRACIJOS
METAI
1074-1975 metai Brazilijoje
bu s vad i na m Bienio de Įrn įg r a
ção”, tai yra, Imigracijos metai,
kuriuos krašto valdžia pažymės
ypatingomis iškilmėmis. Pagrin
dinė sukaktis dvejopa: vokie
čių ir italų.
1824 metais į Rio de Janei
ro atvyko pirmieji vokiečiai imi
grantai, vėliau nusikėlė į Rio
Grande do Sul, São Leopoldo
miestą. Dabar, po 150 vokie
čių imigracijos, Brazilijoje esa
ma apie 1.800.000 vokiečių
kilmės gyventojų. Manoma,kad
imigrantams palankią politiką
Dom Pedro I įvedė savo žmo
nos, imperatorės Leopoldinos
Habsburgaitės įtakoje.
Italų masinė imigracija pra
sidėjo 1875 metų gegužės 20
d. Nova Milano mieste, irgi Rio
Grande do Sul valstybėje, Vien
tik Rio Grande do Sul srityse
tarp 1875 ir 1914 metų apsigy
veno apie 700.000 italų.
Iš 3.340.000 žemės ūkio nuo
savybių Brazilijoje, apie 440.000
yra mažesni ūkiai Rio Grande
do Sul valstybėje, dauguma jų
italų, vokiečių ir kitų tautybių
įmigrantų palikuonių nuosavy
bės. Tokiu būdu imigrantai /ve
dė ir įtvirtino mažų savininko
apdirbamų ūkių sistema, kurios
pneš tai nebuvo. »ai tik vienas
įnašas, tarp daugelio.
Prie daug gausesnių tautybių
švenčiančių 150 metų (vokie
čių) ir 100 metų'(italų), reikė
tų ir priskaičiuoti lietuvių imi
graciją, kuri 1976 metais švęs
50-ties metų sukaktį. Nors pir
mieji lietuviai čia atsirado skaitlingiau XIX a. pabaigoje, tikro
ji masinė imigracija prasidėjo
1926 metais.
Brazilijos lietuviai, kurių su
palikuoniais esama apie 100.000
dar nepradėjo planuoti šios su
kakties minėjimo, bet spėjama, :
kad ta proga išeis stambesnis
veikalas iš šio krašto lietuvių is
torijos, Lietuvos istorija portu
galų kalba, pastatysimas koks
nors įspūdingas paminklas, pa
vyzdžiui, lietuviškas kryžius Aparecida do Norte šventovėje,
III Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas 1975 metų pabaigo
je ir 1976 metų pradžioje būtų
įspūdinga proga tokiam minėji-'
mui ruošti.
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ŽIL FIT IS
Reunião dia 18.11. 73 às 18:00
1 - PARTICIPAÇÃO: Pe. Hermann, Ju
lio, Celso, Eunice, GUma, Lidia, Ro
berto, Cecilia, Teresa, Lia, Antonio
Luis, Marita, Marcos, Paulo, Lea,
Ana Maria.
2 - APRESENTAÇÃO dos elementos
novos.

- Necessário se jaz, verificar, prepa
rar'e formar a personalidade.
■ Salientou que, no Io encontro,
houve um mal- entendido, quanto à
realização da última etapa, na qua:
inserida estava a reflexão.

3 ■ PARTICIPAÇÃO feminina no En
contro de Jovens, à realizar-se em B) O que o RETIRO nos proporciona?
Campos de Jordão nos dias 29.11 a
CELSO: Quem féz o retiro convicto,
02-12.
condiscente, se encontrou.
Curso de Vivência Cristã
Dias 4/5/6 de Janeiro - Curso de Di ANTANAS: Encontrei muitas pessoas,
rigentes (V.Alpina).
desinteressadas, que em certo ponto
prejudicaram a sequencia dos fatos,
4 - ABERTURA do nosso encontro,
interpretando-os de maneira banal,
deu-se com a elaboração de algumas
vazia (Não se trata de crítica às pes
questões, abaixo descriminadas: a)
soas X e Y, trata-se de lembrete, pa
Na sua opinião o que é um RETIRO?
ra que nas próximas reuniões, com
L UIS ANTONIO: é a realização, em pa
pareçam os que realmente querem
lavras e atitudes, das vontades inteparticipar).
. tàores, é feita de maneira inconsci
ente, mas é através dela, que se faz C) Como as palestras foram encàradas?
sentir a própria consciência. A re TECA: do pessoal que participou no en
flexão é a parte prática.
contro, poucos aqui estão, justa cauó
sa para não comentar muito o que
L UIZ: é o possível encontro da pessoa
foi dito há 2 semanas passadas, consigo mesma. Esse encontro se dá
porque o pessoal fica boiando...
gradativamente.

■ Já é de obrigatoriedade das pessoas
.. irJijgreja para assistir a Santa Missa.
• Missa ao ,,ar livre, na natureza"- ė
o melhor que já pode acontecer; ė a
espontaneidade, é sentir o que está
sendo transmitido, e tomar isso co
mo incentivo para a vivência, digna
de um ser humano.
TRU-LHU/JULHO: Porque as pessoas
não refletem sobre o passado das
coisas; seria melhor para encarar as
coisas presentes.
■ falta de „HOSTIA ” é uma falta gra
ve?

KUNIGĖLIS: Em primeiro lugar, não
estou pedindo defesa, para tal pro
blema ou situação, mas quero acatar
a opinião dos que lá se encontraram.
Como era a ,,HOSTIA " Àntigamente?
Era em forma de pão:Não há diferença entre o pão e a Hóstia
em si, pois a igualdade está em a pes
soa encarar ambas as formas COMO
ALIMENTO, para melhorar o seu es
tado, corporal e espiritual.

O público tem que estar preparado: não
' usamos as cerimônias, mas sim nos
preocupamos com a mensagem que
CRISTO nos quer participar.

TUCA: Tudo o que se quer e pretende
fazer.
CELSO: Eixa-se o caminho ao qual se
quer chegar.

GILMA: A gente tem que ser verdadei
ra no que quer dizer, não permitindo
a fuga.
PADRE HERMANN: Função principal
é achar-se:
saber aonde se quer chegar, lembran
do-se de que a especificação de pro
fissões, visando o lucro, digo dinhei
ro; isso não traz felicidade completa.
- temos várias vontades, porém le D) Missa da Igreja Difere ou é Igual à
missa do Encontro em Cotia? dei
mos que levá-las sob controle, para
xou mensagens ou criou dôr de ca
não serem atrofiadas.
beças?
- o homem é uma harmonia. Dois eJULIO: Missa na Igreja: vem o sujeito,
xemplos foram citados:
faz aquelas reverências todas encon
a) a criança; quando pratica algo er
tra um conhecido, cumprimenta-o e
rado, não deve em troca, repreen
eis é chegada a hora de se levantar,
sões, nem palmadas, porque isso difi
pois a missa está começando...
culta a compreensão do que fêz. É
o ofertório foi realizado, e... tam
difícil agir de forma diferente, mas
bém terminou...
a tempo igual, é melhor. Amãe de
■ o padre lé o evangelho, e explica
ve participar-lhe outras atividades,
e... acabou:
para melhor empregar seu tempo,

E) Quando Cristo fazia suas pregações
como eram? havia lugar? hora mar
cada?
Os primeiros cristãos se reuniam em ca
sas, cada um trazia seu pão, o padre
consagrava e era levado para casa,
para saboreá-lo, de forma sagrada.

II FEIRA ESTUDANTIL DE
CIÊNCIAS (FEC)
Chamamos a atenção 'de nossos lei
tores nêste cantinho, para elogiar os alunos do Colégio São Miguel Arcanjo
(Vila Zelina), pela brilhante exposição
de novidades culturais. Com trabalhos
interessantes, e com uma enorme varia
ção de assuntos, tais como: - biologia,
química, fisica, mecânica, botânica,etc.
Além desta, havia também uma par
te sôbre a história da arte, começando
com trabalhos de alunos desde a PréHistória até a Idade Moderna. Lituânia
esteve presente na Idade Média apresen
tando suas características religiosas.
Esta feira esteve apenas funcionan
do nos dias 29/11, 30/11 e 01/12, es
tando presente a televisão para um bre
ve comentário, da sensacional criativi
dade da nossa juventude.
Com a organização das diretoras
Irmã Maria Bernarda e Dona Palmin.
Ferrão Pinto, vários professores, desta
cando-se o prof. Waldir Malagríno.
Como ė agradável apreciar a nossa
juventude trabalhando unida.
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Lietuva
MOTIVOS DE NATAL
Uma das mais ricas artes de trabal
hos manuais da Lituânia são os arran

jos em palha de trigo.
Para fazer êsses motivos necessita
mos de palha podendo ser de trigo ou
outro tipo de palha, podemos encon
trar em floriculturas ou então em cam
pos de trigo.

^Preparar é fácil: cortar (com gilete)
em horizontal o cabo e pôr em môlho
em água morna conservando até êste
ficar macio. Agora, secar a palha estica
da entre folhas de papel (jornal, pape
lão), já secou?
Então agora com todo o cuidado pe
gue uma fita adesiva e cubra toda a ex
tensão de lado não usável da palha para
esta não se esfarelar na hora de cortá-

la.
Podemos recortar os pedacinhos que
queremos da palha com gilete e com
toda a nossa imaginação fazermos lin
dos trabalhos, com êstes pedaços já
recortados, depois aplicamo-os em um
fundo que pocįe ser feltro, pape! colo
rido, pano, etc. O colorido da palha po
demos fazer com guache ou aqtaarela
naquele banho onde pusemos a palha
na água, que tem que estar já colorida

e a palha de trigo não pode estar com
a fita adesiva para ganhar sua côr.
Terminamos assim êsse processo simp

les e complicado.

L’b*

BETLEJÈLIS

Daug pripustė, daug prisnigo
gruodis neiškentęs.
Gulkit ant lentynų knygos, man Kalėdų šventės!

Mirgančiom spalvom eglute
Puošiu liekną, žalią.
Jos viršūnėje žvaigždutė
švies Betlejun kelią.
—?ry
i

Paguldysiu prakartėlėn
Kūdikėlį mažą.
ir giedos Jam angelėliai
pernakt giesmę gražią.

Pastatysiu asilėlį,
avinėlių būrį.
Tegu jie su piemenėliais
džiaugiasi ir žiūri.

Padės aukso Jam karaliai
myros ir kodylo.
Nusilenks Jo šventai valiai
galvos senos, žilos.
“■""«Iii

...» „į.im..»..»

Į >..»«■■■ M

. I

,,

Mill . nr -o -1

7

7

MŪSŲ LIETUVA

Nr 50 (1324) XXV.1973.XIS.13

APIE GEDIMINO STULPU KILMĘ UI DALIS)
I. PAVILANIEN6

Jau Gediminas atkreipė i save totorių dėmėsi su
,, iKad Dievas esąs. In- nepasitikėjimu žiūrėjusių į jo augančią* galybę. \l\
JURGIS KLIAUDA
Į Gyvenimo
praktikoje?
,
n
*
skaisti
ir graudi
pagua- š. pirmoj pusėj, užpuldinėję rusų žemes totoriai, pru
; žmogus nesivargina
įda kasdienybėje. Šitaip ir dėjo skaitytis su Lietuva, nes D. L. K. Gediminas
• TA i
■* -s
» » i .
Prieš kurį laiką skai Dievo esmės formulavi- gražų darbą. Knygom sėkmingai atmušdavo juos ir išlaisvindavo rusų žemes
tytojus sukrėtė savo tu- > mu Jis — arba gyvena pratarmėje jis ras : nuo totorių duoklės. Vėliau Algirdas, daugiausia prariniu aštuntoji ’’Krikš ! su Dievu, arba taikiai ten "kad kalba (apie Dievą) 1 plėtęs Lietuvos sienas į rytus, turėjo daug kontaktų
su totoriais ir vienintelis nemokėjo jiems duoklės.,
čionis gyvenime” seri į kinas! agnosticizmu. Ir rastų tikrą atbalsi, kit*. Į Algirdas sugebėjo išnaudoti totorių tarpusavius nesu-t
Gutausko
jos laida "Dabarties k an J šios
į tikimus ir nuo 1357 m. ėmė įsigalėti ir Dniepro kaiknygos esmė bei kelia žmogaus sieloje..
kiniai".
Pavyzdžių
gausybės ' rėje pusėje; 1362 m. Algirdas sumušė totorius netolu
mos
gairės
yra
teocenSekančioji tos serijos
metodas yra parankus,, (Juodosios jūros. Bet daugiausia Rytuose reiškėsi Vy
_____________
___
.trizmas
(kreipimasis
laida, devintoji, yra kitautas Didysis. Jis įveikė stepių klajoklius totorius,
tos prigimties knyga, kuJDievop) buityje, kasdie ^plačiai naudojamas. Ep i pasiekė Juodąją jūrą, susiskaldžiusių totorių puolimusni atneša šviesų įspūdį, įnybėje, bailiame žmo- izodų srauto būdas -uge5- atrėmė jų pačių pagalba. Iš kitos pusės, siekdamas toteikia taikių nuotaikų, tu-gaus instinkte, neužt. <- :tyvus, gyvas, daugiabal* ■ torių bendradarbiavimo, Vytautas siekė įsigalėti vi
sose rusų žemėse, norėjo įvykdyti seną Algirdo prog
- '
ša j rintbje žmogaus pastaa- f sis.
n puikias ___
lektūrines
Lpizoaų gausa iefc ramą. Pasak rusų metraščius Vytautas žadėjo Aukso
igoje praturtinti kasdie iy4
vybes. akiniai".
įdžia autoriui leisti pli* Ordos Kanui Toktamišui, nugalėjus jo priešą, paso
Naujoji, devintoji še bės skurdybę, Ta pras« čią moralinių vertvbitų i dint jį visų totorių kanatų viršūnėje.
(me ■’Dievas šiandien
rijos knyga yra kun.
Dimitras Doniškis pripažino jo viršenybę,,
skalę: altruizmą, ;e.suno Gutausko bemaž 309 ■ yra gera gairė, vėtrun- mą humanizmą, logišku bet Toktamišas vėliau pradėjo kariauji su paskutiniu;
palinkusi v giedrą
didžiuoju mongolų užkariautoju, pasak Karolio VL
puslapių tomas: "DIE
’
ieškojimų
būtinumą,
ma

“n; nugalimu” Tamerlanu, milžiniškos imperijos val
Knygos turinys per
VAS ŠIANDIEN". Kny
donų
žmogui
jausmą
j
a
ąs

gos pavadinimo potekstė dėm realus, praktiška? otis užtikrintu greta sa- dovu. Tamerlanas kelis sykius sumušė Toktamišą.
Pastarasis kreipėsi į Jogailą, prašydamas pagelbos.
je: Dievo samprata ir jo pilnas gyvenimiškos ap jvo globėjo...
užmezgė santykius su Vytautu Didžiuoju. Didžiausias
buvimas, žmogaus su Die linkos, atskleidžiąs pa
Vytauto ir Toktamišo žygis prieš Tamerlaną baigėsi
vu ir be Dievo likimas. prasto (teologinių moks
Kategoriški sprendi- sąjungininkų sumušimu. Betgi dar ir po Toktamišo
Dievo pažinimo proce lų nepažįstančio) krikš jmai kartais susikala su m.rties, Vytautas rėmė jo sūnus. Pats Vytautas, sako
sas yra apmaudus ir be čionies Dievo koncepciją.Į autoriaus pagaunamais ma, kalbėjęs totoriškai, lankęsis Aukso Ordos vado
viltiškas. Dievo neįma Tai grandinė epizodų, po.jpolemikos atvejais,
būstinėje.
r**

noma pažinti, Kun. V. sakių ir išsisakymų, pa- I' Moderniam žmoeyi, knv*|
Rimšelis (L.E. t, XXXI, jungtų vienam siekiu.;: gos skaitytojui, aKtualiau-j
p. 59) tvirtina: "Dievo es mintis apie Dievo buvimą šia yra agnosticizmo pr^
mės neįmanoma pasiek-jžmogų dorina, skaistin; , blema, indiferentiškasis
ti sukurtomis proto pas- ’įprasmina jo egzistenci- pragmatizmas, egzistavi
tangomis. Dievas gyvena ją. Jeigu neįmanoma su- mas absoliučia’ uždara
neprieinamoj šviesoj", vokti Dievo esmės, gali- me
savo pasaulėly^,
Tai alegoriniai posakiai. Ima gyventi su mintimi,
(Tąsa 8 pslJ)

H. Howarth cituoja savo knygoje įdomų aprašymą,
kuris yra Karamzino istorijoje, ir vaizduoja Vytauto
ambicijas prieš Vorsklos mūšį. Anot šito autoriaus,
Toktamišo, priešas Timur Kutlugas per pasiuntinius
klausęs Vytauto, kodėl pastarasis prieš jį žygiuojąs, nes
jis, Timur Kutlugas, juk niekad nesąs užpuolęs Vytauto
krašto. Vytautas jam atsakęs: “Dievas mane paskyrė
pasaulio valdovu. Tu gali pasirinkti — būti mano sū
num ir vasalu, arba mano vergu”. Pasak Karamzino,
Timur Kutlugas buvo pasiruošęs pripažint Vytautą
kaipo savo vyresni brolį ir mokėti jam metinę duoklę,
bet Vytautas pareikalavęs priedo, kad ir jo (Vytau-'
to) herbas figūruotų ant totorių pinigų.
Šitoks Vytauto reikalavimas,su kuriuo Timur Kut
lugas negalėjo sutikti, galėtų būti stiprus argumentas
idėjai, kad norėdamas įvesti savo herbą į mongolų
vartojamus pinigus, Vytautas būtų pasirinkęs toto
riams suprantamą simbolį.
Nors Vytauto Didžiojo laikais mongolų vienybė
jau buvo suirusi — Tamerlano sostinė Samarkandas
buvo didelis tarptautinės rinkos centras, o kiniečių
kalba - viena iš oficialių kalbų^ Pav. laiškai, kuriuos
kiniečių ambasadoriai atveždavo į Tamerlano dvarą,
buvo rašyti trim kalbom — persiškai, turkiškai ir kinietiškai.
Šios kelios mintys apie galimą Gedimino stulpų
kinietišką kilmę, aišku, nėra galutinis paneigimas iki
šiol egzistavusių nuomonių apie jų kilmę. Vienok,
. >dėl nedaleisti, kad Vytautas, kariavęs su totoriais,
turėjęs rtmius santykius su Toktamišu, nebūtų ga
lėjęs susipažinti su kinietišku ženklu — sąvoka, tinka
mu panaudoti sostinės simboliui, tuo tarpu, kai šei
myniniai santykiai su italų didikų šeima Colonna ar
gi net visų lietuvių itališka kilme — nepagrįsti jo
kiais konkrečiais duomenimis.
Anksčiau pasiūlytos hipotezės svaresniam įro
dymui reikėtų pastudijuoti taip pat mongolų heraldi
ką ar dekoracijas ir pažiūri, ar šis kinietiškas ženklas
jose taip pat aptinkamas.
(Moteris)
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DŠmįas skaitytoj aš rie
jas Įtrauks nuo knygos,
■knygoje mini.. kol prieis iki jos paskuti
•a t Vidini ai<frá ■gyvėni- nio puslapio. Juk kiekvie
įvykio dalyvių liū nas apriorinis tvirtini
nai v Iš fragmentišku- mas turi neabejotiną koautorius vykusiai ku..; vingumą, adresuojant jį
manančiame Šis
ištisinį vaizdą» Kon- kitaip
uunas yra didžioji įtL knygos fone suslėptas ko
ui m o jAgsu- ’áítóiLenh■ vingumas. jungia veikalo
s žmogus. , yra daugiau dalis į darnų vientisumą»
aktikas negu teorėti- Tai veikalo tikslo premi
A..;'...' s’ų pastebi autorius, sa,
ris labiau atviras ne ap~
Autorius yra geras VIa- • rita! tiesai* bet tokiai dimiro Solovjovo apologe
.isai, kuri turi ryšio su tikos žinovas» Žmogaus
j gyvenimu’b
grįžimas į vienybę su Kū
Visi trylika inargį.sa- rėju — solovjovinė te
' siužetais .knygos sky- zė
viso veikalo ’’Die
mi yra „arti buities, arti; vas šiandien” kontrapunksdieųiškos . gyvenimo tas» Tai veikalo prasmės
COZOS,
;
.
premisa»
(Širva)
'’Dievas šiandien” tal
kus skaitytojams nusi
usti lengvo skepticizmo ti ETUVOS SOSTINĖS VILNIAUS
•■rikes,- pravėdinti pri- MEDALIS. Projektas Edvardo Va 'rštų iliuzijų palaimą, sitiatisko, išleis Vilniaus Krašto Lietjusti nuoširdų norąpri- timų Sąjunga JAV-se. (Laisvosios
i.rti autoriaus aksiomai o Lietuvos klišė).

hv
A
®f %%IĮ

• ‘‘■'3

■

gos priešai. Jie supranta, kad mūsų visų vienodas gy
Kitą dieną atvažiavo Petka. Čia jis pemalrvojo.Pavenimas ir labai netikra ateitis. Kartais net jaučiame iisėjo jautis, ir mane sergančią išvežė iš taigos. Fedia
ir užuojautą mums. Iš visų labiausiai išsiskiria Šarabu- liepė mane nuvežti pas jo motiną ir pasakyti jai, kad
rovų šeima. Čia dirba tik Zina ir Kolka, bet jie atro jis mane siunčia. Vakarą pasiekėme kaimą. Petka ma
(Tąsa iš praeito N r.)
do santūresni už kitus, daugiau išsilavinę ir nesikei- ne nuvežė tiesiai pas Malyševus. Šeimininkė maaaprikia, nors vilki vienodais iŠ maišų pasiūtais skarmalais, ėmė su užuojauta ir paguldė ant grindų. Kitą dieną
Stefanija Rükiené
kaip ir visi kaimo gyventojai.
aplankė mane senutė Jasinskienė. Ją parašiau, kad
Mane sugraudeno Zinos gera širdis. Ji turėjo įsidė Čia atneštu visus mano kunklelius.
Jasinskienė nustatė, kad man yra astrus kelių sąSako,kad trumpai apmokius tuojau siunčia j fron- jusi tik pusę stiklinės druskos,. bet vistiek man davė
4 o ten gali užmušti ar visam gyvenimui padalyti arbatinį šaukštelį sarankoms ir česnako lapams pa- narių uždegimas. Ji apie ligas h* apie gydymą gerai
ualidu. Čia pat matosi ir pasitenkinimas, nes ka- sūdyti, nors aš galėjau viską be druskos valgyt. Krau- nusimano, nes yra medicinos sesuo ir akušerė. Pridėmomenėje gaus gerai pavalgyti. Šnekama, kad karei- tuvėje druskos jau seniai nebėra, užtat visi ją labai tau- jo man ant kelių karšto kompresus ir liepė gulėti.
-«ai gauna net ir mėsos konservų. Kare gyviems islik- po ir brangina. Prekes Sibiro kaimuosna atveža tik Vakarienei Šeimininkė įpylė ir man bultienės.Sriuba vos tik truputi pražilinta. Visi jie valgo tik nu
■i yra loterija. Sunku suprasti mūsų kaimo gyvento- žiemos metu, nes vasarą keliai neišvažiuojami.
įlįs: ar jie gailisi savo draugų ir dreba dėl savęs, ar
Vieną vakarą pasijaučiau labai blogai: gelia visus griebtą pieną, o sviestą renka mokesčiams, nes tie
džiaugiasi, kad kariuomenėje gaus gerai pavalgyti.
kaulus ir labai skauda galvą. Valgyti nesinori, tad nu labai, dideli ir pinigais ir natūra.
Kelias dienas guliu be jokios gydytojo ar felčerio
Išsišnekėję ir sužinoję visas kaimo naujienas, visi
ėjau būdon ir atsiguliau. Naktį pradėjo labai skaudė
-nusiramina, prie ugniakurio susiriečia ir užmiega. Pa ti kelius. Taip staiga mane ta liga prispaudė, kad tik pagalbos ir be vaistų. Kad nors butų aspirino tempe
ilgęs jautis niekur nesitraukia nuo laužo ir čia.pat
su dideliu vargu galiu atsiversti ant kito šono. Skun ratūrai numušti. Gydausi pati, kaip išmanydama.Kai
idrinėja žolytę.’ Kiti, truputį nusnūdę, dangisssssi sa- džiuosi Bronei, kad labai rimtai sergu, bet žinodama, verda Šeimininkė valgyti, tai įkaitina plytą, kurią, su
jo būdosna. Mes su Brone irgi, ttiojau nueiname savo
kad ji iš darbo grįžo labai pavargusi, dantis sukandu vyniojusi i skudurus, dedu prie skaudančių kelių. Šn
ekoje kaime, už dvylikos kilometrų nuo Malinovkos,
-nigin.
si tyliu, kad jai nesutrakdyčiau poilsio. Degu visa
kaip ugnyje. Užmerkiu akis ir klaidžioju niekada ne yra sveikatos punktas, prie kurio priskirtas ir musų
MANO PIRMOJI LIGA SIBIRE
matytais keliais. Matau lakstančią Nijolytę, ją seka- kaimas. Punkto vedėja moteris, ne gydytoja, o felče
Visos musų darbo dienos panašios i pirmąsias. Su- enkavedistai ir tykoja pasigauti. Praveriu akir ir vis rė. Sovietų Sąjungoje dar labai išplitusi felčerių pro
įgyvenome su Geležiniais ir su vietiniais kolchozą- kas dingsta. Užsimerkiu ir matau didelį ir labai šako fesija, kada visame civilizuotame pasaulyje medicina
tinkais. Jie nesišalina nuo mūsų ir nuo savęs neskiria, tą medį, lyg tai būtų senasis Stelmužės ąžuolas.' Jis felčerius jau senai pamiršo. Nueiti į sveikatos punk
lors jiems pasakyta, kad mes esame Sovietų Sąjan- žvilga ir raubuliuoja nuostabiai gražiomis vaivorykš tą dar neturiu jėgų. Po truputį taisausi. Kai sustipu
tės spalvomis. Taip ir žiūriu apsiblaususi į tą medį, siu, galvoju, eisiu pas felčerę, nes iš jos reikia gauti
stengiuosi neatmerkti akių, nes bijau paskęsti tamso pažymėjimą, kad tikrai sirgau ir nesimųliavau.
Brigadininkas jau teiraujasi apie mano sveikatą;
je. O tamsa tai mirtis. Taip išsiblaškiau tisą mielą
ffį naktelę. Jaučiu, kad turiu labai aukštą temperatūrą- nes mano rankos jau reikalingos kitiems darbams.
O kai gulėjau su aukšta temperatūra ir raičiausi
bet jokios pagalbos iš niekur nesitikiu.
Rytą kelia ir varo mane dirbti. Pajudinu kojas, skausmo kamuojama, tada niekas nematė k niekas
bet jos atsisako manęs klausyti. Nepajėgiu užkelti nepasiūlė jokios pagalbos.
Per dvi savaites kiek pasitaisiau fe išėjau į sveika
kojos ant kojos. Pakeliu galvą, tuojau pradeda akyse
H kibirkštys lakstyti. Bronė pranešė prievaizdai, kad aš tos punktą ligos pažymėjimo. Nepristažiysi pažymė
ÇR labai susirgau. Ji man atnešė duonos ir vandens puo jimo — teismas ir kalėjimas. Dabar karas ir sliekam
negalima sirgti. Felčerė apžiūrėjusi pripažino sąnarių
duką, o pati išėjo šienauti.
Sirgdama taigoje išgulėjau tris dienas. Prižiūrėto uždegimą ir už prasegtą laiką gavau pažymėtą.
Esu dar silpna, kol įsieinu, šlubuoju ir dar gerokai
jas atėjęs pasižiūrėjo ir pasakė, kad su manimi Uogai.
Priminė, kad rytoj atvažiuoja iš kaimo su maistu, tai skauda abu kelius, bet svarbu, kad jau galiu paeiti.
Tai buvo pirmoji mano liga Sibire, kuri, palyginti,
grįžtant nuveš mane į Malinovką. Jis pataria važiuoti
pas jo motiną, kuri man sergančiai galės kiek padėti baigėsi laimingai.
V. ČERNIAUSKAITĖ
ILIUSTRACIJOS
ir .mane paslaugyti.
(Bus daugiau)
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ŽINIOS
KONGRESO BUSTlKa

ANTROJI PAS. LIET. JAUNIMO
STUDIJŲ DIENA
Keturios dešimtys jaunuolių išti
są dieną kalbėjosi ir svarstė trečiojo?
'^as. Liet. Jaunimo kongreso reika
lus sekmadieni, gruodžio 9, pp.Tijū.“sėlių vasarvietėje, Bragança Paulista.
Brazilijos L.Bendruom. vaidybos
pirm. Alfonsas D. Petraitis išdėstė
reikalą jaunimui asmeniškai pasiruoš
ki kongresui, ypač pramokti gerai lietuviškai kalbėtis ir susipažinti su lie
tuvių gyvenimu laisvajame pasaulyje.
Pasitarimo dalyviai tuojau pat užsi
rašė tokiuose kursuose dalyvauti.
Kursai prasidės kovo mėnesi it
bus pritaikyti tiek geriau, tiek silp
niau mokantiems, tiek ir nemokan
tiems lietuviškai. Tiems kursams mo
kytojus parengti bus kiti kursai vasa
rio mėnesį. Mokytojai bus supažin
dinti su moderniškomis vaizdinėmis
kalbai mokyti priemonėmis. Studijų
dienos dalyviai vienbalsiai ryžosi pa
sispausti ir per porą metų gerai pra
mokti lietuviškai.
Po skanių kepsnių pietumJÇpo po
ilsio ir pramogų,pasidalijo j tris būre
lius toliau svarstyti kongreso reika
lus. Susirūpinta tinkama vieta kon
gresui ir apklausinėjimu kitų kraštų
jaunimo dėl jo programos.
Jaunimo bei visuomenės reikalų
studijinė komisija nutarė parnešti
Brazilijos lietuvių kartoteką, kad bu
tų galima visus lietuvius informuot
laiškais apie ateinantį kongresą ir
kviesti visus dalyvauti lietuviškoje
veikloje.
Kita grupė tarėsi organizaciniais
kongreso reikalais. Ji sutarė sausio
13 surinkti posėdžio finansų komi
sijai sudaryti.

Visos studijinės komisijos gali
turėt savo pasitarimus dar prieš kitą
studijų dieną 20 sausio, sekmadienį
Caucaijoje.

SAUDI ARABIJA
is 4 psl.
Feisal, gali kilti iš karalių sosto
ir iš sąmokslininkų rūsių. Mū
sų kraštas reikalingas visko,bet
labiausiai pastovumo. „Karalia
vimo pradžioje jis pašalino ver
giją, bet laikosi arabų papročių
kurie cementuoja jo valdomą
kraštą ir daro savotiškai įdomų.
' Mažindami naftos produkci
ją ir nutraukdami jos eksportą
į kai kuriuos Izraeliui simpati
zuojančius kraštus, arabai išgązdino Europos ír JAV politikus,
kurie susirūpino rasti kitus energijos šaltinius. Taip vienas
JAV mokslininkas pradėjo ga
minti kurą iš hidrogeno ir kitų
elementų mišinio, kuris esąs
žymiai švaresnis už benziną ir
viršijąs JAV nustatytą švarumo
standarta. Galimas_daikta&_kad
nafta, pats galingiausias arabų
ginklas, netolimoje ateityje gali
virsti jiems našta.

Bendrame posėdyje nutarta įkur
ti trečiojo Pas. Liet Jaunimo kon
gresą bustinę-sekretoriatą, ateinan
čių metų pradžioje. Čia vakarais bū
tų atliekami įvairus kongreso ruo
šos darbai, priimama visa susirašinė
jimo korespondencija, užvedamakartoteka. Būstinei vietą pasiūlė sa
vo namuose p. Ona Jočienė ir jos pa
siūlymas dėkingai priimtas. Todėl
Jaunimo Kongreso raštinės adresas
bus: Rua das Giestas, 927, Vila Belą
Telefonas: 274-0934. Tos pačios
raštinės pašto adresas laiškams yra:
Caixa Postai 4844,01000 São Paulo
SP.
Būstinės darbų ir inventoriaus
reikmenų planą paruoš Laima Vosy
liūtė, Teresė Jočytė, Elena, Soniajr
Liucija Bareišytės.

mokytojams

kursai

KAS MOKAT LIETUVIŠKAI IR
NORIT PAMOKYT KITUS,malonėkit užsirašyti kursus mokytojams.
Kursai prasidės vasario mėnesį.Tada
bus paskelbta,kuriuose bairuose jie
bus pravedami,kad visiems būtų pa
togu juos lankyti. Kursams registruo
tis aukščiau nurodytu telefonu kon
greso būstinėje, vakarais.
Kitoje kongreso reikalu studijų
dienoje gali dalyvauti dar daugiau jau
nimo. Pakanka užsiregistruoti būsti
nėje.
Sausio 20 j studijų dieną vyksiantieji susirinks prie Jaunimo namų Žo
linoje 7 vai. ryto.Išvyks 7,30 vai,
JABAQUARA

Šioje apylinkėje gyvena apie 20
lietuvių šeimų. Ignacas ir Marcelė Aleksiūnai, R. Carneiro da Cunha turi
drabužių ir smulkmenų krautuvęJBazar Modart".

Marijus ir Linoia Stankevičiai,gy
veną V. Faccini, šių metų viduryje
susilaukė pirmgimio sūnelio ir pava
dino Marijaus vardu.
Neseniai nelaimė ištiko Uršulės
Jakutienės dukterį Teresę -Santos e
nuskendo jos vyras Luiz Tatarinho.
Liko žmona ir trys vaikai. \
Jabaquaros apylinkėje daug žmo
nių turėjo išsikelti kitur gyventi dėl
statomo Imigrantų greitkelio.Bet lie
tuvių Šeimų tai dar nepalietė.Oras ap
linkiniuose bairuose yra geras, ka
dangi netoli yra miesto parkas, or
chidėjų sodas ir žvėrynas.
ARTINASI STOVYKLŲ METAS
Sausio mėnesį bus dvi stovyklos:
jaunesniems nuo 8 iki 13 metų ir vy
resniems nuo 13-18 metų. Registruo
tis galima jau dabar, abejose kleboni
jose.
©

Bruna Petraitytė, 15 m... gy
venanti su tėvais, broliu ir sese
rimi Vila Fiat Lux, laimėjo pir
mą vietą įvairių įstaigų globoja
mame turizmo konkurse, kuriam parašė trumpą straipsnį apie turistines vietas Brazilijoje.

Laimėjo garbės lapą ir kelionę.
Ji ne tik mėgsta rašyti, bet ir
turi literatūrinių sugebėjimų aforizmams, poezijai ir rašinė
liams*
Šeimoje yra trys dailininkai
- mėgėjai, sūnus Nelson, duktė
Claudia ir motina Bruna Petraitienė.
Lapkričio 30 d. „Rūtelės"
tautinių šokių grupė, globoja
ma kun. H. Šulco, pasirodė de
šimt minučių saleziečių mokyk
los Santa Terezinha šventėje,
Santana.

Gruodžio 2 d., sekmadienį,
būrelis jaunimo» dalyvavusio re
kolekcijose per Vėlinių savait
galį, atnaujino ir toliau gvilde
no įvairius klausimus išvykoje
su kun. H. Šulcu, Bragança Paulistoje. IŠ vyresniųjų čia reiškia
si Julius Tijūnėlis ir Robertas
Bilevičius.

Dr. Petras Jonikas, ruošda
mas „Lietuvių Kalbos istorijos"
naują laidą, kreipėsi žinių apie
lietuvių kalbos vartojimą Bra
zilijos lietuvių tarpe: kada ir
kokios buvo ir yra lituanistinės
mokyklos, laikraščiai ir žurna
lai, kokie leidiniai išleisti apie
Brazilijos lietuvius.
Lietuvių organizacijas Bra
zilijoje liečia klausimai: kokia
kalba kalbama susirinkimuose,
rašomi posėdžiai; jei kita kalba
- kodėl? Kokias pastangas de
da lietuviai ir lietuvių organiza
cijos lietuvių kalbat palaikyti
lietuvių tarpe?
Taip pat ieško davinių apie
lietuvių kalbos vartojimą jauni
mo tarpe, apie portugalų kalbos
įtaką lietuvių kalbos tartyje (ta
rime) ir žodyne.
Jeigu kas iš skaitytojų turė
tų ar norėtų pateikti tokių da
vinių Čikagoje gyvenančio pro
fesoriaus knygai, gali medžiagą
paduoti ML redakcijoje iki gruo
džio 15 d. Atitinkamų'žinių
suteikusieji asmenys bus pami
nėti knygoje.

•

Ilgiau paviešėjęs Šiaurės Amerikoje ir apkeliavęs eilę vie
tovių, kun. dr. Antanas Milius
sugrįžo j São Paulį, kur Santa
Rita bažnyčioje, Alto do Pari,
yra parapijos vikaru.

AVIACIJOS SERŽANTAS
Gruodžio 14 José Useckas de Oli
veira baigė Guaratinguetė aeronauti
kos mokyklą ir tapo aviacijos seržan
tu. Jo specialybė tai lėktuvų radijai.
Saržento tėvai Vanda Useckas ir Al
fredo Francisco de Oliveira gyvena
Duque de Caxias mieste (RioGrande
do Sul), o jo teta Antonina VÍdman-

tienė, M, Lietuvos skaitytoja, gyve
na S. Faulyje.

BUS PAKARTOTA
Visa eilė S. Paulo lietuvių pareiš
kė, kad norėtų dar kartą pamatyti
„Visuomenės Veikėjus" scenoje. To- .
dėl veikalas bus pakartotas Vila Zelinoįe vasario mėnesį. Tada bus pro
ga komediją pamatyti ir tiems tau
tiečiams, kurie aną kartą negalėjo
dalyvauti.

KVIEČIA į ARGENTINĄ
Vyt. Alanto Komedija „Visuo
menės Veikėjai" yra oficialiai pa
kviesta vaidinti Argentinoje - Bue
nos Aires ir Berisso lietuviams, išvy
kos klausimas svarstomas, nes yra
įvairių kliūčių. Galutinis nutarimas
bus praneštas spaudoje vėliau.

L.K. BENDRUOMENĖS CHORO
METINĖ ŠVENTĖ
gruodžio 2 d. praėjo jaukioje, paki
lioje nuotaikoje. Po gražiai atgiedotos
sumos choras ir svečių gausus būrys su
sėdo prie gausiai apkrautų stalų. Pasoti
nus alkį, buvo poras trumpų sveikinimų
ir choras padainavo gražių dainų. Nesi
gailėjo savo balsų ir svečiai, kurie dar il
gai dainavo ir šnekučiavocsi.

IR JAUNIEMS IR SENIEMS KALfeDOS YRA MALONIOS ŠVENTĖS.
Tačiau jomis pasigėrėti ne visi ga
li keltis vidunaktį ir eiti bažnyčion,
kur gerai paruošti chorai gieda jaut
rias, gražias kalėdines giesmes.
Šv. Kazimiero parapija nori šie
met duoti progą visiems net ir antrą
kartą išgyventi Kalėdų kilnią, malo
nią nuotaiką. Todėl jį pakvietė Zelinos lietuvių chorą duot kalėdinių
giesmių koncertą sekmadienį po Ka
lėdų t.y. gruodžio 30 dieną. Choras
ir įo maestro Vito Tatarūnas mielai
sutiko pasidalyti su mumis savo gra
žiausios muzikos lobiais. | giesmių
tarpus bus įpinta gražiausios kalėdi
nės poeziįos-eilių ir kitų skaitymų.
Programa prasidės lygiai 16 valan
dą salėje šventų mišių auka. Tuojau
po mišių bus koncertinė programa,
o paskui jaukios vaišės su dainomis
ir šokiais. Prašome mieląsias šeimi
ninkes atsinešti užkandžių ne tik sa
viesiems, bet ir kiek daugiau, kad pa

kaktų ir tiems,kurie nieko neatsinešę
Visi, visų apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti šiame kalėdiniame
koncerte ir kultūrinei pabendrauti.
Šv. Kazimiero parapijos kunigai,

MIRĖ
lapkričio 19 d. a.a.
PETRAS BLAŠKAUSKAS

Velionis buvo 72 m. amžiaus, gy
veno V. Granada (Penha) kilęs iš Ba-'
įorų kaimo, Skapiškio par., Panevė
žio apskr., palaidotas Formozos ka
puose.

Spalio 30 mirė a.a.
JONAS KAZAKEVIČIUS
taxi šoferis; gyvenęs V. Libanesa.
Palaidotas V. Alpinos kapuose. Buvp viengungis, kilęs nuo Mariampolės,
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ui a.a. ANTANO KAJAUS .vėlė
pirmųjų mirties metinių proga,užprašy
tos mišios Guarujá bažnyčioje sekma
dieni, gruodžio 16 d. 10 valandą.

'

KALĖDŲ MlliOS

Šv. Kasimiero paragsijos koplyčio
je bus vidurnakti»,Valandą prieš mi
šias bus galim® prieit išpažinties.
Kalėdų giesmes giedos visi susirin
kusieji, lydint kanklių muzikai. Para
pijiečiai te sekmadienį dabar moko
si naujų kalėdinių gieamú-j.

T. ANTANAS SAULAITIS tori iš
vykti porai mėnesių j specialius kur-L
sus. Todėl nu© gruodžio 17 iki vasa
rio 17-os JÓ nebus S. Paulyje. Nemuki
nas rangia jam šeimynišką išfeistovių
arbatėlę su programa,bet kviečia da- .
iyvauti ir kitus,te nori.Tik reikia at
sinešti užkandžių.
Išleistuvių programa prasidės ly
giai 16 valandą šv.mišių auka, kurią ,
aukos pats T. Antanas.

Šv. Kazimiero koplyčioje Mookoje,
penktadieni, lapkričio 21 dieną, 7 vai.
o Zelinoje tą pačia dieną 19.30 valandą.
Žmona ir sūnus prašo visus draugus
ir pažystamus dalyvauti.

PASAULIEČIAI BURIASI

_Paškutinį'sekmadienį Zelinoj buvo
pirmasis susirinkimas religinio lietuvių
pasauliečių atsinaujinimo minčiai pažin
ti.
*
'
•' - •
Pašnekesį apie Bažnyčios šiandien
vykstantį atsinaujinimo procesą prave
dė km. Juozas Šeškevičius, dalyvaujant
parapijos kunigams ir būreliui pasaulie
čių. Iškelta svarbių praktiškų minčių ,

džioje išleisimas lietuvių-portugalų
kalbų žodynas, o metų viduryje a.a.
inž. Zenono Bačelio monografija.
Ateinančių metų veikios kcordšnatoriais pakviesti: vyresniųjų atsto
vas architektas Gražvydas Bačelšs,
jaunesniųjų — advokatas Algirdas
Šiiesoraitis, ką tik baigusiųjų moks
lus advokatė Genė Žarkauskaitė.
Kaip ir pernai, vakarienėje daly
vavo 13 asmenų. Ateinančiais me
tais vakarienė bus apie 8 gruodžio ir
jo^bus kviečiami tais metais baig
siantieji aukštąsias mokyklas.
PABALTI EČIU ŽINIOS

Gruodžio 3-ios posėdyje Estijos
konsulate priimtas siūlymas sudarys
ti penkiolikos asmenų valdybą, po

penkis iš kiekvienos tautos.
1974 m. pirmininkas ir Boletim
Báítico redaktorius bus latviai, per-

Pradžia 22 valandą, gruodžio 31 dianą, pirmadienį.

gruodžio 21, penktadienį, Maldos
ir atgailos diena už Lietuvą šv. KAZIMIERO PARAPIJOS KOPLYČIOJE.
Ryte 7.30 vai. mišios už Lietuvą.
19 valandą šventoji valanda su mišiomis, suplikacijomis, kitomis mal
domis ir giesmėmis. Kas dalyvaus abejose mišiose, galės priimti švenčiau
šia ta diena du kartu.
ZELINOJE

S>bo

mėnesio 23-oji diena, sekmadie
nis skiriamas Zelinos parapijai praves!
maldos dieną už Lietovą. Numatyta:
— per kiekvienas mišias į „tikinčiųjų
maldas" įtraukti intenciją už parsekio
jamą Lietuvą. Suplikacijos ir pabaigai
Lietuvos Himnas. Rinkliava bus skiria
ma Lietuvos bažnyčiai sušelpti per JA
Valstybėse esamą Religinį iaipą.
««Prisidėkim savo maldas, Komuniją
ir asmenišką auką,

nebus lassies BE MALDOS.
TRISDEŠIMTOS DIENOS MIŠIOS
UŽ A.A. KOSTĄ MEŠKAUSKĄ
BUS LAPOJĘ, SEKMADIENI GRUODŽIO 16 DIENĄjUJO FALANDĄ.

. ML SiCAITOCW 2WA0
L Laikraštis visada yra spaudi
namas antradienį. Kadangi šįmet
antradieni yra Kaldėdų šventė
•ir taip pat ir Nauji Metai, tai
negalim laiku atspausti ir išsiųs
ti paskutinius du
metų nu
merius. Todėl 51 ir 52 nume
riai bus sudėti j vieną kąlėdi
nį numeri ir paskutinę, savaitę'
prieš N.Metus ML neišeis.
Red.

e

WKL08 <ALt»QRlUi
Gruodžio 16 d., 16 vai. šv.
Kazimiero parap. salėje „Ne
muno” ansamblio pamaldos ’’
parengimas.

Gruodžio 20 d., Brazilijos
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos ir tarybos narių posėdis
20:00 vai. Mookoješv. Kazimie
ro pa ra p. patalpose.

SAJWOOS-ALÍÂ^ÇÂ RSmUOS-RLSWAm A S7
maldudieeoiuž meruvą

GROS MODERNIŠKA VISU MĖGIAMA MUZIKA
Vietas užsisakykite iš anksto. TeL: 93-5470; 273-5851; 278—6500

Gruodžio 21 d., metinė Mal
dos diena už Lietuvos Bažny
čią, šv. Kazimiero parapija.
Gruodžio 23 d., Liet.Kat.
Bendruomenės religinis koncer
tas Seselių Pranciškiečių salėje,
Zelinoje.

Gruodžio 24 d., Maldos die
na už Lietuvą, šv. Juozapo parakurios ateityje bus dar pagilintos.
Viena praktiškųjų išvadų yra: antras
toks susitikimas kviečiamas Šio mėne
sio 19 dieną, trečiadienio vakarą 20 v.
Jaunimo namuose.' Pijus Butrimavičius
ir Liucija Jodalytė pristatys temą: „Pašauliečiai antrojo Vatikano Susirinkimo
àrôsoje".
Kas tuo interesuojasi, durys atviros.
PAGERBTI BAIGUSIEJI MOKSLUS

Per antrąją metinę Akademinio
sambūrio vakarienę pagerbtos kiek
ankščiau baigusios mokslus: Alicė
Kupstaitytė iš V. Anastácio ir Genė
Žarkauskaitė iš Lapos. Pirmoji baigė
sociologiją, o antroji advokatūrą.
Gruodžio 7 Eduardo restorane
naujuosius akademikus visų dalyvių
vardu sveikino Halina Mošinskienė,
kviesdama juos prisidėti prie Akad.
sambūrio darbų. Artimiausi gi samfeurio daigai bus: 1974 metų pra-

! imdami iš eilės tas pareigas iš estų.
Metinės pabaltiečių parodos ko
mitetas bus sudarytas ateinančių me
tų pradžioje. Dar šiais metais išeis
vienas baltų biuletenis portugalų kal
ba. Valdybos perdavimo proga bus
tradicinė pabaltiečių vakarienė.
Del įvairių sumetimų pabaltiecių
komitetas nori perkelti dokumentus
ir visą arkyvą bei inventorių iš Esti
jos konsulato įw lietuvių kolonijos
patalpas.

NAUJAS PILIETIS
Gruodžio 6 Ona Marija PetraitytėLiblik su vyru Sergijų susilaukė pir
magimio sūnelio, kurs bus pakrikšty
tas Sergijaus Aleksandro vardais.
Alfonsas D. Petraitis ir žmona Rožė
tapo seneliais, o jaunutė Irutė Petrai
tytė — teta.

MÜSU LIETUVOS PRE
NUMERATA 1974 METAMS
YRA 36 kruzeirai,

Gruodžio31 d. NAUJU ME
TU SUTIKIMAI’.Rėngia:

Liet. Kat. Bendruomenės
choras Zelinoje, Seserų Pranciš
kiečių, salėje.
Sąjunga - Aliança R. Lituâni
a, 67, Mookoie.
ė
UŽSIMOKĖJO UŽ M.L.

Po 30 kr, J. Devei kis, Ignas. Jukne
vičius, Alb. Vasiliauskas.
Po 35 kr.: L. Ralicte, Alf. Vid
mantas, St Tamošaitis.
40 kr. Ponia šiaučiuvienįk
Po 50 kr.: J. Garška ir Juk Pali liū
nas.
Po 100 kr.: Klem. Dragūnas ir Aleksandras Bumblis.
Garbės leidėjai: PreL A. Arminas
150 kr.
Po 200 kr. Jonas Valavičius ir Zelinos Maldos Apaštalavimas.
Visiems nuoširdžiausias ačiū.
Administracija

- *-

sekmadienį PO KALĖDŲ
NOSSA LITUÂNIA

ÍV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

i

GRAŽUS KALĖDINIS

.

«\USLJ J
LIETUW
MEKINČ P^IU^OATA: 30 U GAltó
smaedo fcâaa: 60 centavų. Užwjsstos ir
Dėl kitų shdtimų tartis sa adsaią^^dja.
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L.R.K. BENDRUOMENĖS CHORAS

Programą atliks^
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