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VENECUELA Kovo 12 social

demokratų kandidatas Carlos And
res Perez tapo Venecuelos preziden
tu. Pareigas perdavė prez. Caldera.
VIENA. Arabai nors ir ne vien
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KOLUMBIJOS PREZIDENTAS
PRIĖMĖ L. B. DELEGACIJĄ

70 centavų

balsiai nutarė nutraukti naftos varž
tus, kuriuos buvo įvedę prieš JAV-es
pereitų metų spalio mėn.

T«l. 273-0338

RINKIMUOSE BALSU 644
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės tarybos ir revizijos komisi
jos rinkimuose kovo 17 pagal neoficialius davinius balsavo 642 lietu
viai. Galūtinius davimus rinkiminės komisijos pirm. kpt. J. Čiuvinskas
paskelbs jau šiam „Mūsų Lietuvos'" numeriui išėjus.

Lietuvos nepriklausomybės šventės
ir Kolumbijos lietuvių kolonijos įsteigi
mo 25-ių metų sukakties proga, vasario
22 Kolumbijos prezidentas Misael Past
NUO 1967 IKI 1974 M.
-------------rana Barrero priėmė Pasaulio Lietuvių
įvairių sričių atstovai ištisus va
Pirmuose atgaivintos BLB-ės
Bendruomenės delegaciją.
rinkimuose 1967 XII 3 dalyvavo karus lankė savo tautiečius, kvies
Kolumbijos lietuvių buvo paruoštas
360 balsuotojų. Antruose 1970 dami juos balsuoti. Spėjama, kad
memorandumas, kuriuo Kolumbijos
prezidentas buvo prašomas Lietuvos rei III 22 buvo 821 balsas, o trečiuo iš 642 balsų bairų atstovai São
se 1972 III 19 buvo 489 balsai. Paulo apylinkėje surinko apie 340
kalus ginti Jungtinėse Tautose ir taip
Tai reiškia, kad per šiuos dvejis ar daugiau balsų.
pat buvo pareikšta padėka už lietuviam
(ML redakcija primena, kad šie
metus balsuotojų skaičius padidė
suteiktą globą. PLB rašte buvo prašo
skaičiai nėra galūtini, bet pasku
jo 31 nuošimtį iki 642 balsų.
ma, kad Kolumbijos vyriausybė įteiktų
Ypatingai daug balsavo, lygi bomis surinkti.)
Jungtinėms Tautoms Jaunimo peticiją.
nant su lietuvių šeimų skaičiumi,
Lietuvių delegaciją sudarė: PLB pir
BALSAI PAGAL VIETOVES
šios vietos: S. Caetano, Parque das
mininkas Br. Nainys, Kolumbijos liet,
Nações, Moinho VElho, Jaçanã,kat. komiteto pirm. kun. M. Tamošiū
Balsai atėjo iš penkių valstijų—
Tucuruvi, Casa Verde, Bonilha ir
nas, Bogotos LB pirm. dr. Juozas ZaCarolina. Nors skaitlingesni bairai estadų, 18 miestų, daugybės São
ranka, Lietuvos konsulas St. Sirutis,
tautinių šokių grupės Gyvataras vadovė
ir davė daugiau balsų, jų nuošim Paulo bairų. Negalutiniai balsų da
G. Breichmanienė iš Kanados, Bogotos
tis yra mažesnis. Ypatingai nedaug viniai yra šie:
SP RYTAI: Moóca 47, V. Prųdente 36, V.
Lietuvių moterų klubo pirm. N. Stasiu
balsavo pietų dalis ir centras, ku
Zdina 72, Água Rasa ir Sta. Isabel 10, Ipiran
kynienė, Medellino liet, jaunimo atsto
rie anuose rinkimuose geriau pasi ga. Moinho Velho ir S. João Qimaco 38, Vila
vė R. Žemaitytė ir Kanados liet, jauni
rodė.
Granada ir V. Matilde 12, Ermelino Mataraz—
mo atstovai, Gyvataro nariai L. Virbiczo ir S. Miguel Paulista 5. Viso 185 balsai.
NETRUKO IR PASTANGŲ
SP PIETŪS: Jabaquara 4, Indisnópolis 3,
kaitė, A. Gudinskas, K. Deksnys, A. Lu
Brooklin
9, Sto. Amaro 6, Pinheiros, ButanVienas
balsuotojas
j
Vila
Želikošius.
tã
ir
Morumbi
7. Viso 28 balsai.
•
nos urną atskubėjo uždusęs, nes
Priėmime dalyvavo ir prezidento
SP CENTRAS: Bom Retiro 15, Brás 9, V.
norėjęs jteikti savo balsą srities ats Mariana 3, Paraíso ir Perdizes 3, Barra Funda
žmona. Buvo įteikti atitinkami raštai.
L. Virbickaitė perskaitė Kanados mi tovui K. Skorupskiui Parque das 3, Higienópolis 3, kiturl4. Viso 50 balsų.
SP VAKARAI: Lapa 16, Parque S. Dom
nistro pirmininko P. Trudeau telegramą. Nações. Sis jau buvo išvykęs j Zeingos 6, V. Anastácio 30, Piritu ba, Mangalot,
Prezidentui ir poniai buvo įteiktos do liną balsų atvežti.
Kiti tėvai atėjo iš Imirim j Mo- ir kitur 7. Viso 60 balsų.
vanos: medžio drožinys - koplytstulpis
SP ŠIAURĖ: V. Guilherme 4, Jaçanã 31,
ocą
balsuoti
17:50,
pavėlavę,
nes
ir gintariniai karoliai.
Tucuruvi ir Mandaqui 10, Casa Verde 34, V.
duktė
susižeidė
lipdama
iŠ
autobu

Bonilha 10, V. Carolina ir Palmeiras 6, Sant
Prez. Pastrana delegaciją Sitai priė
so
ir
turėjo
ją
vežti
j
ligoninę.
Bet
ana
5. Viso 100 balsų.
mė, padėkojo už dovanas ir savo trum
São Paulo miestas davė du trečdaliu visų
suspėjo balsuoti iki 18:00 vai.
pame žodyje pabrėžė, kad pribrendo
rinkimuose gautų balsų, truputį daugiau, ne
reikalas, kad tautos turi vienos kitom
gu SP kandidatų nuošimtį.
BLB
rinkimų
lapelis
tapo
ir
São Caetano lietuviai, kurie rinkimuose
nelaimės atveju padėti ir kad žmogaus
vieno
balsuotojo
testamentu,
teturėjo
vieną kandidatą, surinko 53 balsus.
laisvė turi rūpėti visiems, nes ji yra
São
Bernardo
8, o Santo Andre sekančiai:
nes korespondenciniu būdu bal
aukščiausias jo gyvenimo siekis. Pasakė,
Camilópolis ir Utinga 22, Parque das Naçõ
są iš anksto atsiuntęs Adomas
kad Kolumbijos tauta lietuvių tautą už
es 43, kitur 7, viso 72 balsai Sto. Andrė, ar
jaučia, jos reikalus supranta ir yra pasi
Reižys penkias dienas prieš rin
ba 11 nuošimčių visų balsų (miestas kandi
datų
turėjo septynis arba 20 nuošimčių.)
ryžusi padėti.
kimus žuvo automobilio nelai
Kiti miestai ir kitos valstijos atsiuntė po
Prezidentas pažadėjo raštuose nuro
mėje.
mažiau
balsų.
dytus klausimus išstudijuoti ir ieškoti
būdų konkrečiai pavergtai Lietuvai pa
dėti. Prezidento žmona žavėjosi puoš
NAUJOSIOS BLB TARYBOS NARIAI (su balsų skaičiumi): Antanas Saulaitis
niais Virbickaitės tautiniais drabužiais
509, Alfonsas D. Petraitis 430, kun. Pr. Gavėnas 408, Algirdas Sliesoraitis 394,
ir gėrėjosi dovanomis. Delegacijos vizi Gražvydas Bačelis 369, Jonas Lukoševičius 364, Robertas Magila 342, Geny Žartas užtruko virš pusės valandos.
kauskaitė 295, Aurora Draugelytė 280, Teresa Jočytė 276, Petras Bareišis 260,
(PLB Inf.)
Arūnas Steponaitis 259, Petras Šimonis 258, Ona Petraitytė-Liblik 255, Stasė Lu
PASKIRTAS SNIEČKAUS ĮPĖDINIS

Maskva velionies A. Sniečkaus vieto
je Lietuvos komunistų partijos pirmuo
ju sekretoriumi paskyrė Petrą Griškevi
čių, gimusį 1924 m. prie Radviliškio ir
paskutiniu metu Vilniaus kompartijos
vadovą.

koševičienė 234. Kandidatais išrinkti: Marija Jakiūnienė 229, Ramutis Idika 218,
Aldona Vaiavičienė 215, Albinas BudreviČius 210, Robertas Vidžiūnas 210, Jani
na Valavičienė 206, Jonas Paukštys 202, Emantė Mikuckytė-Jūraitienė 186, Ka
zimieras Skorupskis 159, Pranys Šukys 154, Antanas Rudys 148, Ona Serbentas
124, Ona Stankūnaitė 120, Magdalena Makarevičienė 75.
REVIZIJOS KOMISIJOS NARIAI: Stasys Jurevičius 376, Vincas Kutka 330, Ka
zimieras Bacevičius 295. Kandidatais išrinkti: Juozas F. Lisauskas 267, Elena
Vidmantienė 208. Is viso baisų gauta 644, kurių 5 dėl įvairių netikslumų nepri
pažinti. Išrinktųjų daviniai pateikti Rinkiminės komisijos kovo 18.

Lietuvos nacionalinė
x,<
....

BRASILIA. Kovo 15 naujasis pre

zidentas Ernesto Geisel perėmė pa
reigas iŠ prez. G. Mėdici įspūdingose
apeigose, kuriose dalyvavo 89 kraš
tu atstovai, įskaitant Bolivijos. Čilės
ir Urugvajaus prezidentus, prez. Nikšono žmoną ir kitus. Pirmasis naujo
ministerių kabineto posėdis įvyko
antradienį.

ATIDARYTAS KULTŪROS ŽIDINYS
Vasario 10 apie 700 New Yorko apy
linkės lietuvių suskrido į jų pačių ir Tė
vų pranciškonų statytą Kultūros Židinį
kurio statybai surinkta 1.291.681,87
dol., o skolos liko apie 108.000 dol
Prieš dešimt metų lietuvių organiza
cijų atstovai pradėjo statybos vajų, ku
ris dabar apvainikuotas atidarymo iškil
mėmis. Kultūros Židinyje yra pranciš
konų vienuolynas, koplyčia, „Darbinin
ko”, „Aidų”. „Šv. Pranciškaus varpelid'
ir kitų leidinių spaustuvė, salė pobū
viams, jaunimo organizacijoms patal
pos.
Statybos komiteto pirmininku buvo
Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos pirm. A. Vakselis. Pranciško
nų provinciolas T. J. Gailiušis dedikavo
židinį „Nepriklausomai Lietuvai ir lie
tuvių tautai.” Iškilmėse dalyvavo vysk
V. Bnzgys ir kiti svečiai.
Per pamaldas giedojo ir koncerte
dainavo solistai G. Čapkauskienė ir Ka
zys Yakutis ir Perkūno choras. Meninė
je parodoje dalyvavo 43 lietuviai daili
ninkai, išstatę 109 kūrinius. Keturioms
premijoms skirta 1.600 dol.
T. Paulius Baltakis, Židinio statybos
siela, čia prieš dvejis metus priėmė lie
tuvių jaunimą iš Brazilijos, vykstantį na-’
mo po II Jaunimo kongreso. Tada staty
ba dar nebuvo pradėta.
ŠIAME NUMERYJE: ====S5
1 BLB rinkimų daviniai -1 psl.
Pas Kolumbijos prezidentą -1 psl.
Lietuviai Lenkijoje - 2 psl.
Liet Bažnyčios kronikos tąsa - 2 psl.
Bendruomenė sekančiam 10 m. - 3 p.
Dovydas Ben Gurion - 3 psl.
Apie „Gulago salyną" - 4 psl.
Išpažinties naujos apeigos (tąsa) - 4
Lituanistinė savaitė JAV-se - 5 psl.
Vaikų mintys apie Mišias - 5 psl.
Gavėnios apeigos S. Paule - 9 psl.
Veiklos kalendorius -10 psl.

Nr 12 (1338)

XXVI. 1974.lli.21

MŪSŲ

2

LIETUVA

Kova už lietuviškas pamaldas
Seinuose lietuviai reikalauja pamaldų savoje šventovėje — rašoma iš Suvalkų
Dabartinėje Lenkijoje yra ga
na daug lietuvių. Vieni jų yra
pakeitę savo pavardes, t.y. jas
sulenkinę, kiti išlaikę grynai lie-1
tuviškas. Suvalkų trikampyje
tūkstančiai lietuvių gyvena tra
diciniuose kaimuose, tačiau nevisųr jie .galį turėti .lietuviškas
pamaldas. Ypač skriaudžiami yra
Seinų apylinkės lietuviai. Po il
go laukimo ir daugelio prašymų
Lomžos vyskupas pagaliau leido
lietuviškas pamaldas, bet ne Sei
nų parapijos šventovėje, o bu
vusiame protestantų aievnamyje Dauguma lietuvių tokiu vys
kupo sprendimu nėra patenkin-r
ti ir reikalauja pamaldų savoje
šventovėje, kurios reikalams
yra nemažai paaukoję. Konflik
tas dar nėra pasibaigęs. Štai kas
rašoma pranešime iš Suvalkų
trikampio
Sprendimo sulaukus
1973 m. rugpjūčio pabaigoj
buvo paskelbta Seinų parapijos
šventovėje, kad Lomžos vysku
pas leido grąžinti lietuviškas pa
maldas nuo 1973 m. rugsėjo 2
d., bet jos bus laikomos vokie
čių bažnyčioje. Pamaldos ten
bus laikomos 12.30 v. p.p. Jung
tuvių krikšto ir laidojimo apei
gos bus atliekamos parapijos
šventovėje Vyskupo sprendime
taipgi buvo nurodyta, kad lie
tuviškom pamaldom vadovaus
kun Macikas, lenkas, mokąs lie
tuvių kalbą. Šį kunigą Seinų lie- •
tuviai labai gerbia, laiko jį dide
liu autoritetu, nes jis neužsiima
antilietuvišku šovinizmu. Sei
nuose jis išmoko lietuviškai ir
wkdo a.a. kun. Stasevičiaus tes
tamentą. kuris prieš mirtį prašė
neapleisti lietuviu, neatstumti jų
nuo Seinų parapijos, leisti jiems
melstis gimtąja kalba.
Lietuvių reakcija
Išgirdę tokį Lomžos vyskupo
sprendimą, Seinų lietuviai pasi
piktino Nevienas jų sakė: “Na,
dabar mus visai išvarė iš Seinų
parapijos bažnyčios. Dėjom pini
gus bažnyčios remontui, o da
bar, kai ji jau atremontuota, tai
klebonas kun Stasys Ragauskas
išvaro mus iš parapijos bažny
čios į vokišką kirkę ir atima tei
sę melstis savo parapijos bažny
čioje.“
Seinų parapijos lietuviai nu
tarė tuo Lomžos vyskupo nutari
mu nesinaudoti ir neatsisakyti
nuo savo pirmykščių reikalavi
mų: lietuviškos pamaldos turi1

Maskvos cenzūros ištaigose
yra užkliuvęs Lietuvoje leisimos
didžiosios enciklopedijos reika
las. Lietuvoje veikia speciali re
dakcija, sudariusi 75.000 pava
dinimu, straipsniams ir 18.000
fotografijų vardyną. Išeivijos
lietuviai 1953-1966 metais iš
leido 36 tomų „Lietuvių Encik
lopediją” ir jau įpuspėjo anglų
kalba Šešių tomų „Enciclopédia
lituanica”.

būti laikomos Seinų parapijos
bažnyčioje 12 v., t.y. po visų
lenkiškų pamaldų. Dabartiniu
metu lenkiškos pamaldos — Su
ma baigiasi 12.30 v.p.p.
Pamaldos be kunigo
1973 m. tupėjo 2 d. 12.30 v.
p^p., Seinų‘"parapijos lietuviai
susirinko į vietinę parapijos baž
nyčią. Pasigirdo giesmė “Mari
ja, Marija”. Nuskambėjo garsas
per Seinus apie lietuvių grįžimą
į Seinų par. bažnyčią. Pirmąjį
sekmadienį susirinko 300 lietu
vių, o sekantį 400 — jaunų ir
senų. Daugelis senesnio am
žiaus lietuvių verkė iš džiaugs
mo. Tai buvo istorinė diena —
Seinų parapijos bažnyčia vėl iš
girdo hetuviskas giesmes po 27
metų.
J vokiečių bažnyčią susirinko
vos keletas Seinų miesto senų
lietuvių. Jiems Mišias laikė kun.
Macikąs. Daugelis lietuvių bijo
jo eiti į Seinų par. bažnyčią,
kad lenkai neišprovokuotų muš
tynių. Bet viskas praėjo ramiai.
Jau penktas sekmadienis iš ei
lės (pranešimas rašytas X. 4)
vieni lietuviai be kunigo renka
si į Seinų parapijos bažnyčią,
pagieda lietuviškas giesmes ir
išsiskirsto.
Teko sužinoti, kad Seinų kle
bonas kun. St. Ragauskas krei
pėsi į Seinų miesto policijos vir
šininką, prašydamas iškraustyti

LIETUVOS BAŽN
Labai sunki bažnyčių būklė

Visos bažnyčios t.y. net tos, kuriose
dar laikomos pamaldos, yra komunisti
nės valdžios nuosavybė. Bažnyčios yra
apdėtos labai dideliais mokesčiais, ku
riuos tikintieji privalo sudėti ir sumokėti už bažnyčią. Jei mokesčiai nesumo
kami, bažnyčia būna visai atimama t.y.
uždaroma - komunistų naudojama ki
tiems tikslams.
Didelių remontų komunistai nelei
džia daryti, bet mažesnius pataisymus
tikintieji patys savo lėšomis turi pada
ryti. Komunistai neduoda jokių pašal
pų remontams ar reikalingų daiktų įsi
gijimui.
Beveik visose bažnyčiose trūksta įvai
riausių daiktų pamaldoms laikyti, o baž
nytiniai rubai suplyšę. Jei kai kada ir
turima pinigų, tai negalima gauti pirkti
bažnytinių dalykų ir tinkamų medžia
gų ir bažnytimiams rūbams. Todėl mū
sų pagalba jiems būtinas reikalinga.
Tikintieji stengiasi ir kunigus palaikyti, nes be kunigo nebus pamaldų, ir
bažnyčia bus tik tuščias namas.
Mums visiems žinoma, kad tikintie
ji yra labai materialiai prislėgti. Viskas
iŠ jų atimta ir už darbą gauna labai men
ką atlyginimą. Kai kurie pusbadžiu gy
vena.
Tokioms sąlygoms esant, bažnyčių
išlaikymas tikintiesiems yra labai sun
kus. Todėl nestebėtina, kad kai kuriose

trikampio

lietuvius iš parapijos bažnyčios,
nes šie prievarta j on įsibrovę.
Sakoma, policijos viršininkas
paklausęs, ką lietuviai daro baž
nyčioje. Kai išgirdęs atsakymą,
kad jie gieda lietuviškai, atsa
kęs,, esą policija negalinti dėl to
įsikišu.
Nemaloni provokacija
Po kelių dienų pasirodė ne
maloni lenkų šovinistų provoka
cija: naktį ant lietuvių namų ir
valdinių įstaigų sienų buvo išra
šyta lietuvių vardu lenkų kalba:
“Išpjaut lenkus!” Valdžios par
eigūnai tuos įrašus nufotografa
vo ir pradėjo, tardymą, o lenkų
šovinistai ėmė sakyti, esą lietu
vių pamaldos priėjo liepto ga
lą. Valdžios žmonės gerai žino,
kad tai buvo ne lietuvių, o len
kų provokatorių darbas. Vilnie
čiai ir suvalkiečiai lietuviai ge
rai žino, kad prieškarinė lenkų
taktika ir dabar praktikuojama
Seinuose. Prieš II D. karą len
kai dažnai provokuodavo lietu
vius mokyklose: išniekindavo
Lenkijos valstybės herbą, o kal
tę suversdavo lietuviams.
Seinų lietuviai nori sugyventi
su lenkais, bet negali atsižadėti
savo teisių. Jie reikalauja iškel
ti kun. St. Ragauską ir jo vieton
klebonu paskirti kun. Maciką,
kuris gali sugrąžinti abieiu tau
tybių sugyvenimu
(Tėviškės Žiburiai)

ČIOS

KRONI KA

vietose yra uždaromos bažnyčios tik
dėl to, kad tikintieji nebeįstengia su
mokėti mokesčių. Man pasakojo viena
moteris iš Vilniaus, kad ten buvo daug
bažnyčių uždaryta, tikintiesiems nebe
įstengiant sumokėti komunistinei val
džiai už jas mokesčių.
Lietuvos tikintieji stiprėti taškosi
tikėjimo
Nors komunizmas žiauriausiomis prie
monėmis persekioja katalikų Bažnyčią
ir visus tikinčiuosius Lietuvoje, bet ti
kintieji stipriai laikosi tikėjimo ir nepa
siduoda bedievybės propagandai. Atvi
rosios bažnyčios pilnos tikinčiųjų ne tik
vyresniųjų, bet nemažai ir jaunimo, ku
rie klauso šv. Mišių ir eina šv. Sakra
mentų. Jaunimas, aišku, yra paveiktas
bedieviškos propagandos. Neturėdamas
tinkamo religinio mokymo ir auklėji
mo, negalėdamas dažnai dalyvauti pa
maldose, yra atšalęs religijai. Tačiau
nemaža yra giliai tikinčio jaunimo, o ir
visi kiti jaunuoliai širdies gilumoje yra
tikintys, nors nevisada gali religiją prak
tikuoti.
Jaunimo tarpe atsiranda ir tikrai
didvyriškų tikėjimo išpažinimo pavyz
džių. Vienam labai gabiam mokiniui
per baigiamuosius gimnazijos egzami- <
nūs buvo duota parašyti ateistinė tema.
Jis parašė puikiausiai, bet įteikdamas
savo rašinį mokytojui, verkdamas pasa.
(Tąsa 9 psl.)

KELIONĖ PO PABALTU!

Baltimorės „The Sun“ pa
skelbė eilę straipsnių apie so
vietų okupuotas Baltijos vals
tybes - Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Gegužės 16 d. straipsnj,
pavadintą „Baltics Dance to
Different Tune“, autorius Mi
chael Parks pradeda taip:
„Kai rusai keliauja j Lietuvą
ar kitas dvi Baltijos respublikas
Latviją ar Estiją, jie dažnai juo
kauja, kad važiuoja j Vakarus“
„Nors tai nėra tikri Vakarai
bet mums tai yra arčiausia prie
jų. Viskas čia yra taip skirtinga,
kad turi būti taip, kaip Vaka
ruošė“.
Jš tikrųjų, gyvenimas Balti
jos valstybėse skiriasi nuo Ru
sijos. Net jos didžiausi® me
tropolijos - Maskva ir Lenin
gradas — daugeliu atžvilgių daž
nai atrodančios atsilikusios, ly
ginant jas su Vilnium ar kito
mis Baltijos sostinėmis“. Ir Amerikos turistas, atvažiavęs iš
Rusijos, jaučiasi atsidūręs erd
vėje tarp Rytų ir Vakarų. Tos
pačios sosietų vėliavos, Lenino
portretai, Raudonoji armija,kad
žmogus nepamirštum, jog esi
Sovietų Sąjungoje. Bet jaučia
mas didelis, nors sunkiai ap
čiuopiamas, skirtumas. Vilniaus
žmonės neskuba, moterys atro
dančios geriau ir madingiau ap
sirengusios negu Rusijoj. Estai
rengiasi panašiai kaip jų gimi
naičiai suomiai, skersai Suomi
jos jlanką. Latviai ir lietuviai
- tarytum butų atkelti iš cent
rinės Europos.
Ryškų skirtumą tarp Vil
niaus ir didelių miestų sudarąs
nuostabus skaičius kavinių, kavinėlių, barų ir įvairios rūšies
mažų restoranėlių. Rusijos res
toranai esą dažniausiai atrodo
kaip niūrios darbininkų valgyk
los. Vilniuje gi dedama daug pa
stangų, kad ir mažiausias res
toranėlis turėtų specifinį charekterj. Panašiai yra Rygoje ir
Taline. Visose trijose respubli<
koše, kai žmonės sako „mūsų
kraštas“, jie turi galvoje ne So
vietų Sąjungą, o Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Vilniaus, Talino
ir Rygos miestų siluetai su jų
aukštais bažnyčių bokštais, ski
riasi nuo Rusijos miestų silue
tu su išlikusiomis provoslavų
cerkvėmis.
Lietuviai, estai ir latviai visi
labai nori išgirsti turisto nuo
monę apie jų kraštus ir laiko
komplimentu, kai jiems pasa
koma, jog jie skiriasi nuo Rusi
jos. Rygos mokytojas paaiški
no: „Mes ir patys manome, kad
pas mus viskas geriau, kaip ir
visuomet buvo. Bet malonu su
žinoti, kad ir kiti taip apie mus
galvoja“. (ELTA)
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■ Béfídruomenê--sekančiam aesimtmety
Braziluos Lietuvių Bendruome».»S. Tarybai, sekmadienį, išrinktai
dviejų metų tarpsniui, tenka ypa
tinga atsakomybė ryšium su tre
ciuoju Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresu 1975 metų pabaigoje.
Butų galima ir pažiūrėti toliau
į ateitį. Tuo būdu BLB planai ir
darbai sklandžiau tęs jau pradėtą
darbą ir jį vystys pagal ateities rei
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IŠ S’. Amerikos pradės metams

J if

Viena įdomiausiu Izrael ib as

menybių yra Dovydas BėnLGuatvykti studentai ar jauni profe
Ham
sionalai, kurie Brazilijoje (ir kito *
se P. Amerikos valstybėse) padės ■ pdrvisū žydėj s^šdariii savo vals
tybes 25 metų suka k tj, su kél é
pravesti stovyklas, kursus, studijų
d idžiausias oraci jas.1J iš buvo i r
dienas.

Bet daugel iur i nęiden tų past kar

tojus, Ben Gurion pakeitė savo
Huombhė 1 r pradėjo' Oraani zuot i
Haganahty.ginkluotaipogrin-

tar turėti/ nė ti k teViškęį3 kaip

jiems karo betų aniglėi buvo žagete, bet atskirą, nepriklauso
ma válstyBKxíiS višisėkydayo:

pblitikas, -ir organizatorius;eir
„Be kariuomenės nemanoma
karys, ir Svajotòjás> ir realištas.
su kurti valstybė".1942metais
Mažėjant veikėjų skaičiui, jų
jis atvyko; j JĄy ir jįrašė ĄmeKai jis 1906 metais 0riė§ tėvo
kokybė kils, bet nuolatinis LB už
žydų^i^į^lb^p^rirldžio
vai i g f metė moky kl ą i riš Lenkidavinys yra įtraukti naujų elemen
kalavimus.
T jos atvyko j Palestiną, BWritoji
kariuornėriei. Aukos plaukė
tų į lietuvišką veiklą.
"
Pasaulio Lietuvių Bendruome
Žemė teturėjo 60.000 gyvėhtogausiai. ... .
Daugelyje kraštų trūksta tvir
G! Yi 8 D 4 >' . 2f; n SU pj g i!' U TlC; 'b
nės valdyba ir atskirų kraštų LB
jų. 0 kàí jiš’niitė praėjūsi<į!rheh; Sųgrjze?;-j įP^®|»tioąrF
tos finansinės bazės, kurią; vestų
šiuos klausimus svarsto dažnai.
; i!tų pabaigoje, Izraelio valstybėSūnusprgapiząvonęlegalią žylietuviai prekybininkai.
. v
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ORGANIZACIJOS
■ ’ dų imigrąci ją4nŠventąją £em?,
MOKSLAS IR KRAŠTAS
y Ben GtíHón buvo tos valstybės
. kugpsę neį^nglat^pajėgė
Daugelyje kraštų jaučiamas reiVis bus daugiau išsimokshriųku ré jas, i Igá mėtis prem je ras11 r
Į.į kalas, kad lietuvių organizacijos
stabdytu Sųs^ipręjūs; pogrindžio
sių lietūvių, kurių bakas plačioje ^'{arai téVáè-^l
artimiau bendrautų, sudarytų me
armijai, žydai pradėjo pulti Ang
brazilų visuomenėje stiprės. Išvys
tinį veiklos planą visam kraštui ir
Dovydas {Bęn Gurion;gimė
lijos kareivius ir jų bazes. Puo
tyti ryšiai su kitomis tautinėmis
kiekvienai kolonijai. Galima tikė
1886 metais Plansko; mieste.Jo
limai buvo tokie sėkmingi, kad
grupėmis padidins tautybių įtaką.
lis, kad jėgoms mažėjant lietuviai
tėvas buvo advokatas ir uolus si
Gali būti, kad ateityje bus pri
anglai atsisakė Palestinos man
artimiau bendradarbiaus. Dabar
einama vis daugiautiesų įvairiems
onizmo narys. Anuomet Lenki
dato. 1948 m. .gegužės 14 die.jau siūloma, kad LB Tarybos po
renginiams ir net kultūrinėms įšjos žydai kalbėjo .iš Vokietijos
$ pą Tęl Ąy i vrmu zi eju je Bern Gu
sėdžiuose dalyvautų dar atskirai
vykoms į užsieni valdžios lėšoms
rion galėjo perskaityti Izraelio
atsivežta tarme, vadinama „jidir organizacijų atstovai.
Valstybės nepriklausomybės dedši". Tačiau būdamas šimto
PARENGIMAI IR KALBA
MAŽIEJI CENTRAI
klaraciją.Tą dieną . paskutinis
Uis daugiau lietuviškos veiklos 5 procentų žydas, tėvai išmokė
sūnų Hebrajų kalbos, vartoja- “ Angį įjos kareivis apleido 'Pales
suksis apie pramoginius renginius,
Šiuose rinkimuose jau yra ats
o mažės aukštesnio lygio kultūri Į^ mps tik sinagogose, . jį
tiną. Palesti na va rba Šventoj i
tovai: iš Paranos ir pajūrio. Jeigu
niai parengimai.
Žemė tapo Izraelio valstybe.
ryšiai tarp São Paulo ir Rio de Ja
Augant mišrių šeimų skaičiui ir t : ?: Dovydas augo antisemitiz
Jos vardą parinkp Ben-Gurion.
neiro ir toliau vystysis, sekančiuo
nedidėjant lietuviškai kalbančių mo prisunktoje atmosferoje ir
Tap^s. Izraelio premjeru ir
se rinkimuose galima tikėtis keik
nuošimčiui, vis daugiau lietuviš / tuo: laiku,kai Vokietijos žydas
’
;*Xfastp
apsaugos, ministeriu, Bentos kandidatų iŠ Guanabaros. Atei kų renginių vyks portugalų kalba,
Herzl stengėsi su kurti žydams jei
'//Gurion turėjo ginti naują yalstyje Taryboje bus po atstovą iš
ŠVIETIMAS
ne valstybę,tai nors tėviškę.PersiėmęsHerzIię Jdėjpmis, DovydasSr’Í0Sf. J°rdano, I raCuritibos ir Porto Alegre.
v
Užtat visame pasaulyje LB vis
j r' E^ pto. a rrni jų.. Kovos buGerėjant ryšiams tarp atskirų
...
;
.
daugiau dėmesio skiria lietuviškam nutraųkė mokslą ir išvyko j Pavp. y^fgmąnčips ir
pareikalavo
miestų, gali susidaryti LB apylin
tęstiną.
Mat,
jis
galvojo,
kad
šio*
r
pareikaįavo
švietimui, apimančiai ne tik kalbą,
6.000 aukų, kritusių ir sužeis
kės, apimančios sritis, pvz., SP
bet visą kultūrinį lobį ir ypatingai
nizmas būtų beprasmis, jei žy
tų. Bet pergalė pasiliko Izraelio
pajūris, SP interioras ir pan. Tada
skatinantį ir s^lyguojantįlietuvisdai neapsigyventų Palestinoje.
pusėje, nors jis neteko vakari
balsuosimi už Tarybą ne tik bend
ką asmens ir seimos nusistatymą.
Nelegaliai apsigyvenęs Pales
Bus daugiau asmenų, besimo
nio Jordano kranto, kurj atsiė
ru sąrašu, bet ir pagal apylinkes.
tinoje,
Dovydas
arė
laukus,
kančių lietuvių kalbos korespon
Lietuviškos veiklos centru vis
mė tik 1967 m. karu. 1953 m.
daug
skaitė
ir
svajojo.
Palesti

dentiniu būdu. Viename ar keliuo
Ben- Gurion pasitraukė iš vy
vien lieka Sao Paulis, bet ateityje
nos žydų papročiu jis pakeitė
se
universitetuose
bus
įvesta
lietu

riausybės. Tačiau 1955 m. jis
jis geriau supras ir daugiau dėme
savo pavardę — Dovydas Gryn
vių kalba. Ruošimi lietuvių kultū
vėl tapo premjeru ir valdė kraš
sio kreips į kitųsričių lietuviu gy
ros kursai portugališkai suaugu pasivertė Dovydu Ben Gurionu
tą per 15 metų. Padedamas da
venimą, veždamas ten parodas,
siems.
arba liūto sūnumi.Suprasdamas
bartinio krašto apsaugos minis
menines ekskursijas ir 1.1.
jog
žemę
ariant
neišsipildys
jo
LIETUVA.
tério Moše Dayan, 1965 m.
LIETUVYBĖS APAŠTALAI
Išeivija priklauso ir nuo ryšių su svajonės, Ben Gurion apleido
Ben-Gurion jsteigė savo partiją,
Jaunimo tarpe vis daugiau dirbs
tauta. Dabartinis bendradarbiavi
kaimą, pradėjo organizuoti žy
kuri tačiau pasiliko visuomet
mas yra gan ribotas ir varžomas dus darbininkus ir rašyti straips
pats jaunimas. Keli sąmoningi ir
skurdi.
sovietų propagandos. Taip pat ne nius mažam jų laikraščiui, Grei
pasiryžę jaunuoliai sugebės įkvėp
Pasitraukęs iš politikos 1970
ti ir įtraukti vis daugiau čia augu galima tikėtis naujos lietuvių imig tai jis tapo jo redaktorium. Am., Ben-Gurion apsigyveno Sde
racijos, kuri pagyvintų veiklų
sio jaunimo.
nais laikais Palestiną valdė tur
Boker kibuce Negevo dykumo
aca/xSüíft*!
kai. Pastebėję politini jo veiki
je. Ten jis kitados ganė avis.
mą, ištrėmė iš krašto ir uždrau
Turėdamas apsčiai laiko, jis gili
dė bet kada j kelti koją j Palesti
nosi j Šv. Raštą ir budizmą ir
ną. Bet Gurion išvyko j JAV,
rašė savo atsiminimus. Priėjęs
Brooklyne susipažino su žyde
iki 1973 m. ir pasijutęs negerai,
ligonių slaugytoją Povilą Munapsigyveno Tel Avive ir ten mi
vveissirją vedė. Žinoma, tuojau
rė.
įsijungė sionistų veiklon.
Jo kūnas palaidotas šalia žmo
Pirmam pasauliniui karui pa
nos Negevo dykumoje, kur re
sibaigus, Palestina tapo anglų
tai užklysta koks žvėrelis ar
mandatu ir B. Gurion galėjo grįž
prakrenda paukštelis.
ti j savo mylimą kraštą. Čia jis
Būdamas gyvas, Ben-Gurion
SKAIČIUS IR FINANSAI ■

su kitais bendraminčiais įsteigė
žydų darbininkų federaciją ir
buvo išrinktas politinio sioniz

Vila Želinos
Kapinėse palaidotas kunigms skirtoj

mo skyriaus pirmininku. Pra
džioje jis manė, kad Palestinoj
galės sugyventi žydai ir arabai.

dažnai ragino žydų jaunuolius
keltis j Hegevo dykumą ir ten
atlikti pijonierių darbą. Jis pats
buvo ir pijonierius, ir didelis
valstybininkas, kuris ilgai švies
visai žydų tautai.

Nr 12 (1338)

MŪSU

XXVI. 1974.111.21

4

LIETUVA

r ?t. mu.irm ,i<MuaM.«puwwawT wwaat«BCgffWiCJW»r«<iVte^nv

Petras Pakalnis

VABZDŽIU VALYMAS
Paskutinėje savo knygoje,var
du „Gulago Salynas", Aleksan
dras Solženitsinas išskaičiuoja
stambesnius Rusijos komunis
tų nusikaltimus, kuriuos savo
laiku Leninas vadino „žemės
valymu nuo kenksmingų vabz
džių". Lėtai ir vaizdžiai jis ap
rašo, kas tie „Kenksmingi vabz
džiai" buvo ir koks likimas
juos ištiko. Mat, kaip miestų
savivaldybės paleidžia srutas per
kanalizacijos vamzdžius, taip
ir komunistų partija, kišdama
i kalėjimus ir į koncentracijos
stovyklas jai nepageidaujamus
žmones, stengėsi „apšvarinti"
Rusiją. Palyginimas yra žiauru^
bet dar žiauresnė tikrovė.
Tas^abzdžių valymas" pra
ėjėjo 1917 m. lapkričio mėne
si Visų pirma Sovietų Vyriau
iybė pradėjo areštuoti kadetų
partijos narius. Kadetų partija
buvo jsteigta 1905 m. Ji reikaavo spaudos ir žodžio laisvės,
IŠPAŽINTIES NAUJOS APEIGOS
Vysk V Brizgys
(Pabaiga)

Iš senai ir visur priimta, kad budintis
kunigas klauso išpažinčių bet kada ateir
nančius ten, kur jis budi kambaryje
pne bažnyčios ar klebonijoje. Nebuvo
«ei draudžiama nei nepriimta išklausyti
čmogų išpažinties kunigo ar to paties
žmogaus privačiame kambaryje ir kitur.
Buvo draudžiama klausyti moterų išpa
žinčių privačiuose kambariuose, jeigu
nebuvo tam rimtos priežasties.
Naujos taisyklės nei nepanaikina nei nejsako naudotis klausykla. Išpažinčių vie
tos, kunigo rūbo šiais atvejais klausi
mus palieka tvarkyti vietos vyskupams.
Žmonės visada liks panašus. Mažas vai
kas bijojo ir bijos eiti j uždarą klausyk
lą, o daugelis užaugusiųjų nenorėjo ir
toliau nenorės, kad nuodėmklausis ku
nigas jj išpažintų.
TRYS ATGAILOS SAKRAJ^NTO
BŪDAI
a

Naujosios taisyklės kalba plačiau
apie iki šiol žinomus atgailos sakramen

to būdus. Pirmas ir mūsų laikais įprasti
nis tai individualiai arba pavieniai prii
mamas atgailos sakramentas. Jis liks ir
toliau kaip įprastinis, dažniausiai prak
tikuojamas. Kada ir kunigo ir išpažin
ties atėjusio tikinčiojo laikas» leis,pata
riama viską atlikti sekančia tvarka.

Kunigas tikintįjį palaimina, kaip bu
vo daroma ir iki šio^ Sektų kunigo pa
raginantis žodis pasitikėti Dievo gailes
tingumu, to gailestingumo nepiktnaudoti ir tt

socialinės padėties pagerinimų
ir parlamentinės demokratijos
Vakarų Europos pavyzdžiu.Gruo
džio mėnesį tšeka, slaptoji rusų
policija, pradėjo suimti ir Rusi
jos valdininkų streiko komite
to narius. Sekančiais metais atėjo social revoliucijonierių ir
anarchistų eilė. 1919 m. buvo
areštuoti darbininkų kongreso
delegatai. Todėl darbininkų kon
gresas negalėjo įvykti, 1919
m. pabaigoje prasidėjo prokadetų areštai. Prokadetai buvo
universitetų profesoriai, rašy
tojai, dailininkai, teologai, in
žinieriai ir kitų profesijų žmo
nės, apskritai inteligentai. Kai
rašytojas Gorki tuo reikalu nu
siskundė Leninui, šis jam sau
sai atsakė, kad nesijaudintų
dėl inteligentų raudų. 1920
m., pasibaigus pilietiniam ka
rui prie Dono upės, buvo suim
ti šimtai karininkų ir ištremti j
vėliau pagarsėjusias Solowezki
salas. Ten buvo kalinamas vysk.
Teofilis Matulionis ir kiti lietu
viai kunigai.
Prasidedant 1921 m., tšeka
išleido aplinkraštį, raginantį su
stiprinti represijas prieš buržu
jus. Tų metų vasarą buvo suim
ti net komiteto nariai, kurie tei
kė pagalbą badaujantiems. 1921
m. pabaigoje buvo likviduo
tos visos Rusijos partijos. Sol

ženitsinas šelmiškai pastebi,kad
kalinių laimei anais laikais visi
Rusijos kalėjimai buvo gerokai
užlaikomi ir kad seni revoliucijonieriai, areštuoti komunis
tų, vėl pateko į jiems gerai pa
žįstamas vietas. Kartais ir kalė
jimų sargai buvo tie patys.
1922 m. prasidėjo Bažny
čios persekiojimas. Kadangi jau
praėjusiais metais Rusijoje vieš
patavo badas, patriarchas Tichonas prašė tikinčiųjų sudaryti
komitetus ir rinkti badau jau
čiams aukas. Jis prašė taip pat
paramos popiežiaus ir Canterburio arkivyskupo. Bet komu

Dali. Jurgis Juodis

nistai areštavo komiteto nanus
ir pasakė Tichonui, kad tik So
vietų vyriausybė gali palaikyti
ryšius su užsieniu. Kai komu
nistai pradėjo plėšti bažnyčias,
Petrapilio metropolitas Venjamin tą jų elgesį pavadino sacrilegija. Metropolitą ir jo ben
dradarbius komunistai apkaiti
no priešvalstybiniu nusistaty
mu ir patraukė j teismą. Po ilgo
proceso metropolitas ir 9 jo
draugai buvo pasmerkti mirti.
Šešiems bausmė buvo pakeis
ta kalėjimu, o metropolitas ir
3 jo artimieji buvo sušaudyti.
(Tąsa 9 psi.)

* >

LIETUVIŠKAS KAIMAS

nelauktai eiti mūšin, tokias atvejais ku
Kurie augome įvairiais atvejais naudoda nigas duodavo absoliuciją visiems kartu,
miesi maldaknyge, kalbėdavome mal primindamas, kad asmens turintieji sun
das prieš išpažintį, po išpažinties, todėl kesnį nusikaltimą atliks asmeninę išpa
čia nieko ypatingo naujo nerasime. Nau žintį esant artimiausiai galimybei.
Tas pat nuostatas lieka ir toliau su ta
ja būtų tiems, kurie maldaknygėmis ne
pastaba, kad atvejus, kada tai galima da
sinaudoja.
ryti, sprendžia ne kunigai, o vietos vys
SAKRAMENTAS GRUPĖMS
kupai. Yra dar ir kita pastaba, kad tai

sakramentą gailesčio ir padėkos malda.

r Temperai

suprasti atgailos sakramentą, kaip būdą
jų susitaikymo su Dievu, su žmonėmis,

kad geriau atjaustų Dievo gailestingu
mą ir gerumą, kad sėkmingiau pasitar
nautų žmonių- dvasiniam atsinaujini

mui.
Dokumento užbaigoje telpa keletas
bendrų atgailos pamaldų pavyzdžių. Tai
tik sugestijos, paliekant vyskupų, kuni

gų, vienuolinių bendruomenių laisvai
iniciatyvai sukomponuoti ir kitokių, ku
rios derintųsi ne tik su tikėjimo tieso
mis, bet ir su krikščioniškos atgailos tu
riniu ir dvasia. Tokioms pamaldoms ga
atlikti asmeninę išpažintį; seka ateitos li vadovauti kunigas dijakonas, kateche
tas ir kiti-pasauliečiai katalikai. Galima
ir padėkos maldos.
sakyti, kad tokių atgailos pamaldų gra
Kaip galima numanyti iš čia atpasa
tymas, paraginimas prieš išpažintj, po
žus pavyzdys yra lietuvių mėgiamų ir
išpažinties gailesčio ir padėkos maldos koto dokumento turinio, įprastinis bū
gavėnios metu bendrai praktikuojamų
ar giesmės gali būti išpildomi visų kar das priimti atgailos sakramentą ir ateity
tu. Šitokiu būdu atgailos sakramentas je lieka asmeninė išpažintis ir kiekvie Kryžiaus kelių pamaldos.
Pačioje užbaigoje paduotas sąžinės
nam atskirai po išpažinties duodama ab
naudingai galėtų būti priimamas kur
apyskaitos pavyzdys. Būdinga tai, kad
nors grupinių rekolekcjjų progomis ar soliucija.
klausimai paliečia ne tik mūsų tiesiogi
susirinkusių kokiai nors šventai valan
Antrasis būdas priklausys nuo kuni
nius santykius su Dievo ir Bažnyčios įsa
dai.
go ir žmonių susitarimo tam tikrais at
kymais, bet ir kiekvieno asmens būkle,
vejais. Trečiasis lieka išimtimi tokiais
GRUPINIS ATGAILOS SAKRA
pareigas, santykius su kitais žmonėmis,
nepramatytais atvejais, kada būtų iš
MENTAS SU BENDRAI DUODAMA
piliečio su valstybe ir 1.1. Suprantama,
mintingo reikalo priimti Komuniją, o
ABSOLIUCIJA
tai yra pagelbin&i klausimai, o kiekvie
neįmanoma atlikti asmeninę išpažintį.
nas asmuo sau gali surasti ir kitokių, ku
ii praktika buvo žinoma ir ankščiau. Tokius atvejus, kaip sakyta, nuspręs
riuos jį paklaus jo paties sąžinė.
Mūsų laikais tokius atvejus paminėjo
krašto vyskupai, o ne pavieniai kunigai.
Kadangi atgailos sakramentas yra
Bažnyčios Kanonų kodeksas. Jeigu bū
IŠVADOS
kiekvieno mūsų viso gyvenimo dažnes
davo ypatingas reikalas priimti Komuni
nė ar retesnė religinė praktika, tai pa
ją ar gauti nors absoliuciją, o nebūdavo
Bendroje išvadoje galima pasakyti,

Grupiniai priimamas atgailos sakra
mentas, asmeniniai atliekant išpažintį.
Kada kunigo ir tikinčiųjų sąlygos lei
džia, asmeniniai arba pavieniai atlieka
ma išpažintis ir kiekvienam atskirai su
teikiama absoliucija. Kitos dalys, kaip
palaiminimas, malda, švento Rašto skai

Kunigas galėtų paskaityti savo paties
parinktą ištrauką iš Šventojo Rašto. Po galimybės atskirai kiekvieną išklausyti
to eitų išpažintis, kunigo teikiama abso išpažinties ir kiekvienam atskirai duoti
liucija arba nuodėmių atleidimas. Už absoliuciją kaip, pav., gaisro,žemės dre
baigiama bendra kunigo ir priimančio bėjimo atvejais, kareiviams, turintiems

nedaroma Mišių metu, o atskirai nuo
Mišių. Ir tokiu atveju apeigos pradeda
mos kunigo palaiminimu, paraginimo
žodžiu, visiems kartu teikiama absoliu
cija, primenant pareigą kuo greičiausiai

kad naujame dokumente „Ordo Poenitentiae" nėra nieko naujo teologinio.

Jame daug gerų pastoracinių minčių
kunigams, kaip tikintieji galėtų geriau

sistengsime šį dokumente patiekti mū
sų žmonėms nors privataus leidinėlio
forma kiek-sugebėsime greičiau.

1974 vasario 26, Chicago, JAV
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Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos

Ryšių centro vadovybė lietuvių visuo
menei praneša, kad Šiaurės Amerikos
Lie tuvių jaunimo pirmoji lituanistinė
savaitė įvyks 1974 liepos 13 ■ 22 dieno
mis Beaumont stovyklavietéjé(prie Cle

A missa ė nosso encontro mais íntimo
com Cristo, que recebemos na comu
nhão. Pedimos perdão de nossas cul
pas, ouvimos o que Cristo quer de
nós através do Evangelho, e agrade
___ ____________ —--------------------------------------------------------------cemos tudo de bom que recebenvs
na nossa vida. Reunidos na missa com
nossos amigos, vivemos nela como em
família.
PRAŠOMA PARAMOS

da 5

PUS Ryšių centras deda visas pas
tangą kad Lituanistinė savaitė pasi
sektų ,atsiektų nusistatytus tikslus. Ta
čiau, jaunimas be vyresniųjų pagalbos
ir paramos nedaug tegali atsiekti.
Reikia ne tik moralinės pagalbos,
bet ir finansinės. Tokios savaitės susta
tymas, programos įvykdymas, pareika
lauja nemažą sumą pinigų.
Lietuvių Bendruomenė Ryšių centro

A missa para mim, é o dizer de todos
nós.
José

Para mim a missa é um encontro com
Deus, ė um sentimento de fé. Assistin
do a missa, me sinto mais perto de
Deus.
Nilza Guzikauskaite

veland©). Ohio valstybėje. Tikslas - su
daryti lietuvišką aplinką, lavintis lietu
viu kalboje bei kitose lituanistinėse sjjv įvairiems darbams visuomet suteikiąs
visokeriopą pagalbą. Šiuo atveju, užmo A missa para mim ,é como uma con
lyse
1973 m. JAV Lietuvių Bendruome jis didesnis ir reikšmingesnis, ^Lietuvių versa com Deus.
nės suruoštoje Mokytojų studijų savai
Bendruomenės iždas vis mažėja.
José Ricardo

tėle buvo pravestas nutarimas skatinanns PUS Ryšių centrą 1974 metų vasarą
suruošti Š Amerikos Lietuvių jaunimo
lituanistine savaitę,.
Mintis kilo iš pačio jaunimo, dalyva
vusio Studijų savaitėje, paskata iŠ vy
lesniųjų. Pavyzdžiu buvo pristatomos
latvių bei estų ruošiamos savaitės. Lat
viu jaunimas kas vasarą susirenka Še
šioms savaitėms lavintis latvių kalboje,
literatūroje bei kitose srityse. Estai pa
našaus pobūdžio stovyklas ruošia šei
moms
IV PLB seime ir VII JAV LB Tary
bos pirmoje sesijoje paskata buvo pa
kartota. Š. Amerikos Lietuvių jaunimo
pirmajame suvažiavime (1973 XII 2711) mintis pavirto konkrečios jaunimo
ateities veiklos uždaviniu.

PROGRAMOS METMENYS
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Para mim, a missa significa um gran
de encontro cons Deus, porque a
igreja é sua cata
José
Para mim, a missa é um encontro com
Deus, que é representado através de
rezas e cnções.
Edson Karovisch

E'o encontro com Deus.
João e Anna Nanartonis
E'o momento no qual estamos mais
concretamente em contato com a re
ligião.

A missa para mim é uma coisa muito
legal, porque lá, a gente fica livre dos
pecados, e podemos recomeçar a se
mana mais alegres.
Sandra Barbei

Para mim, a missa é o encontro de to
dos os irmãos com o Pai. Cantam» e

Todėl ir kreipiamės į visuomenę, pra
šydami aukų.
rezamos juntos para mostrarmos o nos
Senhor, a missa é um mistério muito
Lietuvių kalba, lietuvių kultūros bei grande, e nesse mistério, nós recebe
so amor um pelo outro.
dvasios išlaikymas jaunimui Šiandien ymos o corpo e o sangue de Cristo.
Irutė
ra ne tik svarbus, bet ir ypatingai opus
Para mim, a missa é o encontro de arm
užmojis.
Para mim, a missa é um encontro com
gos e inimigos, que mais tarde se tornam
Būtų tikrai gaila, jei grynai dėl finan Deus e seus irmãos,
todos alegres de novo, encontrando a
sų stokos negalėtumėm bent vienai sa
Flávio Bacevicius
eternidade da amizade.
vaitei, gamtoje, sukurti tikrą lietuvišką
aplinką.
A missa para mim significa um mo- Eu acho que a missa é um lugar de res
Aukas prašome siųsti sekančiu adre
mentode paz e r^exão sobre os meus
peito a Deus, nosso Pai, todo poderoso.
su. PUS Ryšiu Centras, 2423 Vėst
atos, em relação aos meus semelhantes
Nferquette Rd., Chicago, IL 60629, E.
e a Cristo.
Se todos se conscientizarem, verão
U.A
> .
■
que a missa não é tão chata, só porque
Jūratė Jasaity té
Helena Karavisch
falamos com Deus e sentimos algo de
PUS Ryšių Centro vedėja
mais limpo dentro de nós.

E'um momento de recolhimento e de
(Red. pastaba: Lituanistinės savaitės
rengėjai laukia ir dalyvių iš kitų kraštų). reflexão, onde nos encontramos duas
vezes com Deus: uma no altar, e a ou
tra com a família.
Francisco e Renata

A OPINIÃO DAS CRIANÇAS A

Danute
Para mim, a missa significa um diálo
go com Deus.
Luciano.

RESPEITO DA MISSA
I Lie tuvių'kalba (linksnių vartosena ir
žodynas, pagrindinė gramatika ir sin
taksė), 2. dabartinė lietuvių literatūra
(drama, beletristika, poezija), 3. istori
ja į Lietuvos okupacinis laikotarpis, da
bartinė padėtis), 4. geografija, 5. visuo
meninis mokslas, 6. žurnalistika, 7. tau
todailė, 8. liaudies muzika.
Lietuvių literatūros, kalbos, istori
jos ir geografijos pamokos numatytos
iš ryto, o popiet ♦ lietuvių kalbos ir lite
ratūros. Vakare, pakaitomis žurnalisti
ka. tautodailė, muzika.

DALYVIAI
Lituanistinėje savaitėje gali dalyvau
ti lietuvių jaunimas, baigęs aukštesniąją
lituanistinę mokyklą ir tinkamai para
šęs vieną iŠ nustatytų temų.
Galima pasirinkti gyvenamosios vie
tos lietuvių įsikūrimo laikotarpio istori
ja,vieno lietuviško laikraščio istoriją,
palyginti lietuvių menininkų kūrinius su
gyvenamojo krašto meninėmis išraiško
mis, išversti iš lietuvių kalbos vieną lievišką pasaką, apysaką, nagrinėti dr. J.
Girniaus „Tauta ir tautinė ištikimybė”.
Rašinių ilgis • tajp 3.000 ir 5.000 žo
džių.
Savaitėje bus tik viena pagrindinė tai
syklė: Visur ir visada su visais kalbama
tik lietuviškai. Kiekvienas dalyvis turės
pasirašyti sutartį,' kad nustatytos taisyk
lės laikysis ir sąžiningai dalyvaus nusta
tytos programos dalyse.

A missa ė para mim, o encontro de to
dos os cristãos, podendo desabafar as
coisas que não o podem fazer com os

Na missa sinto um momento de comu
nicação com Deus e todos os homens
que são o nosso próximo. A missa é
uma alegria de nos sentirmos todos

juntos.

outros, somente com Deus.

Rosaine

Ana

*

.

A missa é uma celebração que nos faz
reviver a última ceia de Jesus e seus a-

póstolos.

Beatriz Bacevicius
A missa é para mim um encontro com
nossos irmãos através de Cristo. Uma
forma de nos unirmos e reafirmarmos
a nossa fé em Cristo.
Sandra Regina Saldys
Eu acho que a missa é o encontro de
todos com Cristo na hóstia que se
transforma em corpo de Cristo e o vi
nho que se transforma em snague
de Cristo na Consagração.
Silvia

A missa, eu acho que 6 um encontro
com Deus, mas é um encontro unido.
Luiz Nanartonis

Acho que a missa é a aproximação de
todos, para ficar perto de Deus.

O que é a missa? A missa é um encon
tro com Deus na vida em que nós nas
cemos, também é para ter grande amor
a tudo.

Acho que na missa, nós nos encontra
mos com Cristo, é uma espécie de reu
nião, uma presente, pois estamos todos

A missa para mim é música.
Wagner

unidos.

A missa para mim, é feita para a^ro
ximar as pessoas a Deus.
José Henrique Galheira

Rosana Jurčiukonis
Acho que a missa é um lugar de res
peito e que todos temos que respeitála.
Edna Maria

S08RE OCONGR65W
Jaunimo kongreso būstinė, prieš
keletą mėnesių įsteigta Rua das Gies

A missa, apesar de nos demonstrar a
união da repartição do corpo de Cris

tas nr.927, jau pradėta įrengti. Ona

to, nos ensina a amar e viver na eter
nidade.
Tereza Alek
Eu acho que a missa é o encontro de
Cristo conosco, e o pão e o vinho que
Para mim, a missa é para que possamos
recebemos.

greso archyvui, byloms, raštams ir

bei leidiniams lentyna ir stalas.Jeigu

A Santa Missa é para mim um encon

conversar com Deus, para podermos
nos encontrar com Cristo.
Nilza Guzikauskas

tro^ com o Cristo e com todos seus ir
nãos e ir mãs.

Sinto-me contente de ir à missa.

Fátinu Jurčiukonis

Henrika

Gisella

Jočienė paskyrė didelį kambarį kon

Rašomąjį stalą būstinei paskolino
Pranas Šukys iš Vila Belos. Skubiai

reikalinga byloms spinta, knygoms

kas nors galėtų paskolinti ar atiduo- ti kokius vartotus baldus, prašomas

pranešti būstinės telefonu: Terese:
Jočytei 274-0934 ar Elenai Bareišy-

tei 63-5723.

i
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Krinta lapai
Po lapelį vis po vieną,
Krinta lapai visą dieną,
Krinta, byra, nesustoja,
Tuščios šakos ore moja.

TENTE ENQUADRAR‘
COLOQUt- 12 FOSfOROS
NA POSIÇ-AO ÍWDÍCAPA.CONSTRUA A6@®A 3 QUADRADOS
IOUAÍ5 MPVEwDO
Ape WAS TR£S
PA tiros de
FO SPOROS

Resposta

Lapų, lapų daug prikrito,
Stebis žmogus iš pat ryto.
Šluoja, grėbia, šalin meta,
Vėjas suka jų verpetą.

Šlama, šnara sausi lapai,
Šalna darbus jau atliko,
Ji medelį ir Medelį,
Skindamą tuščius paliko.
Nėr paukštelių ant šakelių,
Nėr lapelių ant medelių,
Debesėliai lietų žada,
Ruduo ruęšia sau paradą.

Lapais žemę apibėrę»,
Šlama dainą lapuos vėjas.
Kur pakliuvo lapai krinta,
Rudenėlis lapais minta;
Alb. Kaštabimė
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LITERATŪRA • DAILĖ* MOKS LAS
KĄ TURIME ŽINOTI APIE LIETUVIŲ KALBĄ

P. SMUGLEVIČIUS

SENOVĖS LIETI V! Ai

ANTANAS KLIMAS

Pasklidę po pasaulį, mes nuolat susiduname su nelietuviais, kurie teiraujasi apie
lietuvių kalbos kilmę, jos pobūdį, jos santykius su kitomis (ypač su slavų ir germanų)
kalbomis, apie mūsų kalbos svarbą kalbotyioje. Čia duosime 15 "punktų", kurie
bendrais bruožais'-atsakys į dažniausiai keiumus klausimus.
1 Lietuvių kalba yra viena iš daugelio
ndoeuropiečių kalbų. Kartu su latvių ir jau
•šmirusiomis prūsų, kuršių, žiemgalių ir sė
liu kalbomis lietuvių kalba sudaro baltų
kalbų grupę indoeuropiečių kalbų šeimoje.
Anksčiau .baltų kalbos buvo taip pat vadi
namos aisčių kalbomis: tai yra vardas, kuų mūsų kalbininkai Jaunius ir Būga paėmė
iš romėnų rašytojo Tacito raštų (Aestiorum
gentes).
II. Indoeuropiečių kalbų šeimą sudaro
įpie 15 pagrindinių kalbų grupių:
1 Tocharų kalba (rytiniame Turkestane,
seniai išmirusi).
2. Indoiranėnų grupė:
a iranėnai: persų k., paštų k. (Afganis
tane), kurdų k., osetų k., skitų k. (iš
mirusi) ir t. t.
b indai: senųjų indų (sanskritas), palis,
naujosios šiaurės Indijos kalbos: Hin
dis, gudžaratis, bengalis ir daug kitų.
3. Armėnų kalba.

JONIŠKIO APYLINKIŲ ISTORIJA
Joniškio apylinkėse nuo seno gyveno žiem
galiai, baltų gentis, minima rašytiniuose šal
tiniuose XII-XIII amžiuje, kada jiems teko
atremti kalavijuočių antplūdžius. Po Tervetenés ir Raktuvės tvirtovių sunaikinimo, be
veik dvejis metus kalavijuočiai puolė Sidabrės pilį, kurios gyventojai 1290 m. žiemą pa
sitraukė j Lietuvą.
1426 m. sutartyje beveik visa Žiemgala
liko Livonijos ordino pusėje, bet 1529-41 m.
Joniškis ir Žagarė atiteko Lietuvai. Žiemga

4. Trakų kalba (Rumunijos dalyje maž
daug ligi Konstantinopolio, išmirusi).
5. Frigų kalba (šiaurės vakarų Turkijoje,
išmirusi).
6. Anatolijos kalbos (visos seniai išmirušios, neseniai atrastos įrašuose Turki
joje ir Sirijoje).
7. Hetitų kalba (labai seni įrašai Turkijoje).
8. Graikų kalba.
9. Albanų kalba.
10. Ilirų kalba (vidurio Europoje, išmirusi).
11. Italikų (romanų) kalbos: oskų-umbrų,
lotynų, italų, ispanų, portugalų, prancū
zų, rumunų ir kt.
12. Keltų kalbos (likučiai Airijoje, Valijoje,
Bretanės pusiasalyje; kadaise užėmė
didžiulius plotus vid. ir pietų vakarų
Europoje).
13. Baltų kalbos: lietuvių, latvių; išmirusias
prūsų, kuršių, žiemgalių ir sėlių kalbos.
14. Germanų ’(teutonų) kalbos: islandų,
norvegų, danų, švedų, vokiečių, anglų,
olandų, frizų ir kt.
15. Slavų kalbos: rusų, gudų, ukrainiečių,
lenkų, čekų, slovakų, kašubų, vendų,
bulgarų, slovėnų, serbokroatų, makedoniečių.
Pastaba. Vieni kalbininkai priskaito šių
grupių daugiau, kiti mažiau: nėra visiškai
vienodos klasifikacijos.
(Tąsa8psl.)
kis. įmonių yra pašarų, malūnas, sviesto ir
sūrio, vaisių apdirbimo.
XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje daug
Joniškio apylinkių tautosakos užrašė knyg
nešys, keliaujantis kaimo siuvėjas M. Slančiauskas. Iš čia kilę garsūs asmens - rašyto
jai Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė, rašyt.
J. Avyžius, mazik. K. Korsakas, rašyt.J.Gru
šas ir B. Dauguvietis, dailininkė M. Katiliūtė,
miškininkas A. Kvedaras, Kauno univ. rek
torius dr. P. Avižonis, kompoz. V. Kuprevi
čius, rašyt. Marius Katiliškis ir kiti.

A. AUGUSTAITIS

liai išnyko, susiliedami su lietuviais ir lat
viais, palikdami tik savo kalba vietovardžius:
Žagarė, Raktuvė, Vilkija, Svetė.
1526 m. buvusiame Sidabrės alkakalnyje
pradėta statyti vietovė, gavusi Vilniaus vys
kupo Jono vardą - Joniškis gavo Magdebur
go teises, pasistatė rotušę, tesimą, rengė tur
gų ir pastatė vėjo malūną. Per karą su švedais
daug nukentėjo, užėjo badas, vėliau maras.
1769 m. čia buvo didelis valstiečių sukilimas,
joniškiečiai dalyvavo ir 1831 bei'1863 m. su
kilimuose prieš carą.
Žemė Joniškio apylinkėse gera, dabar prikuliama grudų iki 45-50 centnerių viename
hektare, o miežių rekordinis 58,4 cnt. kiei

SU PA VASARIU
Su pavasariu atgimsta gamta,
su pavasariu rodosi gyvybė šilta.
Su pavasariu aplanko Aukščiausio ranka.
Su pavasariu linksmybė leista

Kilki ir tu, kaip pavasaris,

būki pavasarių bičiulis.
\

Kad tavo namuose būtų pavasaris,
'

kad pavasariais žydėtų visas pasaulis.
São Paulo, 1973IX18

VERGIJOS HYŽliliOOSi
(Tąsa iš praeito Nr.)
Stefanija RSkienė

Su mumis dirbo ir jaunas berniukas, mol
davas Misa. Nors buvo vidurvasaris, bet jis
dėvėjo kailinę kepurę ir kailinę liemenę.
Moldavai kailiniais drabužiais savo tėvynėje
ginasi nuo vasaros šilumos ir karštų Moldavi
jos saulės spindulių. Čia jam kailinis apdaras
padės apsisaugoti nuo sibiriškų speigų. Nak
timis jau ir dabar kailinukai būtų ne pro šalį.
Jaunųjų moldavų apranga rodė, kad jie
nebuvo baltarankiai ir turtuolių vaikai, bet
vistiek atsidūrė Sibire.
Tą pašiūrę mes pastatėme per dvi dienas.
Liko tik sutvarkyti aslą. Kastuvais nuskssdavome velėną, kojomis apmindžiojome, kad
asla būtų kieta ir lygi, ir susirišę šluotas šva
riai iššlavėme.
Sibire ir aš meistras. Išmokau daržines
statyti ir stogus dengti. Riga baigta. Ji pasta
tyta net pagal visas sibiriškas taisykles. Da
bar j tą daržinę javus pilsime, džiovinsime ir
čia pat arpuosime.

RUGIŲ LAUKUOSE
Kai mes statėme rigą, kiti darbininkai piovė rugius arkline plaunamąja mašina. Pora
pakinkytų arklių tempė girgždančią rugiapiovę, ant kurios sėdėjo du darbininkai.
Moterys rinko iš po mašinos rugius ir rišo
pėdus. Seniokai tuos pėdus nešiojo krūvosna,
o kiti vežė prie kuliamosios mašinos. Visi
dirbo.
(TąsaSpsl.)
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Baigusi darbus prie rigos statymo, aš bu tine kvėpuosime gryną orą, tik gaila, kad juo
vau pristatyta imti rugius ir rišti pėdus. Čia nebūsime sotūs.
dirbau kelias dienas. Sunkus tai darbas, ypa
Iš bendro katilo gauname sriubos ir-po ga
tingai alkanam. Vietinės rusės buvo labai ne baliuką mėsos. Duonos gauname po Šešis
sąžiningos ir mane skriaudė, palikdamos šimtus gramų per dieną. Tą viską virėja užraman vis didesnį tarpą nesurinktų rugių. Pra šo kreditan, nes gale metų už visą maistą tu- •;•••
dėjau joms nenusileisti ir palikdavau nesu rėsime apsimokėti.
rinktus rugius. Pamačiusios, kad aš nesiduo
Gyvenk ir norėk gyventi. Kai išalkstame, •/
du išnaudojama, pradėjo sąžiningiau dirbti. pasiskirtame rugių varpų, akuotus nusivilina- x
Visą rugiapiūtę dirbome be poilsio. Tru me ant ugnies, grūdus delnais išsitriname ir
puti ilsėjomės tik po pusryčių ir pietų metu. valgome. Ar neskanu? Grūdai truput) dar ir m
Pavargus arkliams ir sustojus pjaunamai ma pakepę — labai skanu.
šinai, neštuvais nešiojome pėdus pairtas.
Dabar tai gerai, bet baisu darosi, kai pagal
Prie kuliamosios mašinos rugius krovėme
j didžiausius kūgius, kuriuos tuojau reikėjo iš-vojame apie žiemą. Tiesa, nėra ir kada galvo
kulti ir grūdus atiduoti valstybei. Tik maši ti, nes partijai įsakius ir saugumui budria aki
nistas dar niekaip negalėjo susitvarkyti su mi stebint, dirbame dieną ir naktį. Visos nak
kuliamąja. Neturėjo žibalo. Vis žadėjo va ties neišdirbame, nes privargsta mūsų prižiū
žiuoti j sielsovietą ir ten nusipirkti ar pasi rėtojai. Apie trečią valandą nakties visi su
gulame kulistane ant grindų ir ant narų pa
skolinti.
Nėra ko skubėti, nes rugiai dar nenuplau silsėti. Nesvarbu, kad su tais pačiais drabu
ATSISVEIKINIMAS ti. Juk tie patys darbininkai kuls ir arpuos. žiais. Nesvarbu, kad pašonėje plikos ir fcipTai ilgokai pagyvensime taigoje ir pilna krū- tos lentos.

KALBA (iš7psl.)

III Reikia griežtai atmesti teoriją (skel
biamą kai kurių rusų, lenkų, vokiečių ir
prancūzų kalbininkų) kad kada nors yra bu
vusi bendra baltų ir slavų prokalbė. Abi šių
dviejų grupių prokalbės išsivystė atskirai
ir savarankiškai, tik, ilgoką laiką būdamos
kaimynės, turėjo padaryti viena kitai tam
tikros įtakos. O daug slaviškų žodžių buvo
paskolinta ir perimta į lietuvių kalbą, pa
lyginti, visai neseniai, tik paskutiniaisiais
šimtmečiais, ii? tai jokios artimesnės gimi
nystės kilmės atžvilgiu neįrodo.
IV. Yra nemaža bendrybių tarp baltų ir
germanų kalbų. Atrodo, kad pačioje pra' ; džioje, tuojau po išsiskyrimo iš indoeuropie; čių prokalbės, germanų ir baltų kalbos bu
vo daug artimesnės viena kitai, o slavai gy
veno daug arčiau ir turėjo daugiau bendry
bių su indoiranėnais.
V. Lietuvių kalba turi bendrybių ir su se< nųjų indų kalba (populiariai vadinama
sanskritu), bet beveik visos tos bendrybės
yra išlikusios paveldėtos iš indoeuropiečių
prokalbės. Yra grynas nesusipratimas sa
kyti, kad sanskritas yra beveik lietuvių kal
bos motina. Sanskritas yra tik tam tikra
prasme "motina” iš jos kilusioms dabarti
nėms kalboms šiaurės Indijoje (hindis, Ur
dus, bengalis, gudžaratis ir t. t.). Visoms ki
toms indoeuropiečių kalbų grupėms sans
kritas tėra "sesuo".
Maždaug, tą patį galima pasakyti ir apie
lietuvių ir lotynų kalbos santykius: pana
šumai abiejose yra tik paveldėti iš indo
europiečių prokalbės. O tokie panašūs sa
iu kiniai, kaip'* lotynų tres viri jugum trahunt
ir lietuvių'liįis vyrai jungą traukia, terodo
; didelį abiejų -šių kalbų konservatyvumą ir
archaiškumą.
VI. Lietuvių kalba yra taip pat daugiau
ar mažiau giminė visoms aukščiau minė
toms kalbų grupėms ir kalboms. Artimesnė
giminė ji yra toms kalboms, kurios išlaikė
senoviškesnes formas.
VII. Mums nėra žinoma, iš kur, ledy
nams iš Europos pasitraukus, atėjo į Euro
pą indoeuropiečių protėviai. Kai kurie ar
cheologai tvirtina, kad jie atėję iš pietų, t.y.
.nuo Viduržemio jūros, kiti galvoja, kad jie

KAZYS BRADCNAS

atkeliavę iš vidurinės bei centrinės Azijos
(ne iš Indijos): per Uralo kalnus, maždaug
3000 - 4000 m. pr. Kr. Kalbininkai, deja, čia
nieko tikslesnio ligi šiol negalėjo pasakyti.
VIII. Apie 3500 - 2500 m. pr. Kr. indoeu
ropiečių protėviai jau tikrai gyveno maž
daug tarp Juodosios jūros, Baltijos jūros ir
Reino upės. Iš čia jie paplito į visas puses
ir apie 1500 m. pr. Kr. jie jau tikrai buvo
įsiveržę į šiaurės vakarų Indiją, Mažąją
Aziją ir t. t. Apie 2500 m. pr. Kr. indoeuro
piečių prokalbė pradėjo skilti į atskiras
kalbų grupes, kurios davė pradžią dabar
tiniam kalbų pasiskirstymui. Reikia tuojau
pat pridėti, kad nėra tikrai įrodyta, jog ir
prieš suskildama indoeuropiečių prokalbė
kada nors yra buvusi vienalytė: jau ir tuo
met buvo skirtumų, tarmių ir pan.
IX. Ir baltų prokalbė išsiskyrė iš indoeu
ropiečių prokalbės apie 2500 m. pr. Kr.
Tada baltai buvo užėmę labai didelius že
mės plotus: maždaug nuo kairiojo Vyslos
kranto ligi Dauguvos, nuo Baltijos jūros
maždaug ligi srities į pietų rytus nuo Mas
kvos.
X. Apie 500 - 300 m. pr. Kr. baltų prokal
bė suskilo į vakarų baltus (prūsus ir gal
kuršius) ir rytų baltus Qietuvius, latvius,
žiemgalius, sėlius).
XI. Apie 800 - 1000 m. po Kr. jau pradėjo
skirtis lietuvių ir latvių kalbos. Prieš 800 m.
po Kr. lietuviai ir latviai dar kalbėjo viena
kalba, nors ir tada jau buvo aiškių tarminių
skirtumų. (Apskritai, nėra vienodo kriterijo
nuspręsti, kada tarmė dar yra tarmė, o ka
da tarmė jau tampa atskira kalba).
XII. Taigi, įskaitant ir probalčių erą, lie
tuvių kalba yra apie 4500 metų "amžiaus".
XIII. Tačiau nėra jokios abejonės, kad
lietuvių kalba yra archaiškesnė arba senoviškesnė už visas gyvąsias indoeuropiečių
kalbas. Dėl daugelio priežasčių, kurios kal
bininkams dažnai nėra aiškios, lietuvių
kalba išlaikė daug tokių senų formų, tokią
seną akcentavimo sistemą, daug tokių se
nų morfologinių, fonologinių ir žodyninių
modelių, kad joks rimtas darbas lyginamo
joje indoeuropiečių kalbotyroje be lietuvių
kalbos neįmanomas.

KUR MŪSŲ TĖVIŠKĖS?
Kur mūsų tėviškės, už kokio paukščių skrydžio.-1
Už kokių debesų, kokios tarmės?
Aš pamečiau jau pėdsakus ir brydę,
Ieškodamas užpiltosios versmės.
Nei šermenų, nei užmuštojo Pričkaus karsto.
Tik smiltys prie neperžengtos varčios.
Kur pabaiga visus žodžius išbarsto.
Kuriais aš būro lūpomis meldžiuos ...

Ne. Aš nesimeldžiu — aš melstis negaliu.
Aš tik atsikvepiu ir kaip žemė tyliu . . .

Apkurtęs nuo pavasario skambėjimo
Ir apsvaigintas vasaros žolynų kvapo.
Klaupiuos prie Donelaičio kapo —
Aš ji radau (tikėti negaliu).
Todėl pasilenkiu ir kaip žemė tyliu

O viršum vėju praūžia ruduo.
Pusnynais jau atstūgauja vilkai
(Vilkų bus iškasti ir mano palaikai) . .
Bet aš radau,
Aš jį bučiuoju nesusietų
Nei su laiku, nei su erdve.
Ne Tolminkiemy užkastų poetų.
() žemę, žudančių save.

XIV: Estų, suomų, lybių ir vengrų kalbos
visiškai nepriklauso indoeuropiečių kalbų
grupei: jos visos savo tarpe yra giminės ir
priklauso. ugrofinų kalbų šeimai.
Baskų kalba (šiaurinėje Ispanijoje ir kiek
pietų Prancūzijoje) yra neaiškios kilmės,
kurios.-^ar niekam nepavyko nustatyti.
XV. Okupuotoje Lietuvoje Maskva ir jos
gauleiteriai dabar labai gudriai stengiasi
lietuvių kalbą užtempti ant rusiškojo kurpa
lio: lietuvių kalboje jau priveista rusicizmų
— rusų kalbos žodžių, rusiškų darinių, prie
šingų lietuvių kalbos darybos dėsniams, ir
t. t. (plačiau apie tai: Prof. A. Salys, "The
Russianization of the Lithuanian Voca
bulary under the Soviets", Lituanus, 1967,
Nr. 2, psi. 47-62).
(„Laiškai Lietuviams”)
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VABZDŽIŲ VALYMAS

' <jsL)
o teismo pavyzdžiu pasekė ir
tti miestai. JJSolowkas ir kitur
<jvo tremiami popai, diakonai,
enuoliai ir vienuolės. Vienuoės buvo vežamos kartu su pa.istuvėmis, kurios, pralobusios
remtyje, po 3 metų grjžo na
no Vienuolės pasiliko iki mir
gės. Poetė Chodkevič
buvo iso
iemta dešimčiai metų uz toKio turinio eilėraštį: „Tu gali
iisvai melstis, tačiau taip, kad
avė girdėtų tik vienas Dievas”.
Pasibaigus pilietiniam karui,
•zokams, kovojusiems su bai
gusiais, buvo paskelbta amnestJa Daugelis jų grjžo j savo girn
ai i kraštą Kai kurie gavo že•ės. Vėliau visi buvo areštuoti.
-H25 m. pas vieną valdininką,
irdu Mowa, komunistai rado
i ivusių gubernijos teisininkų
-įrašę. Visi jie buvo suimti ir
> išaudyti. 1926 m. buvo su i m• visi sionistų Hechaluz sąjun
gos nariai. Paskui prasidėjo ba
jorų medžioklė. Buvo areštuo
jami ir visi iškilesni bei įtakin
gesni profesoriai. 1927 m. Sta>inas pradėjo naikinti „sabota• orius”. Kartą Maskvoje nevei
kė elektra. Kas kaltas? — Sabotatoriai. Jei nėra žibalo,'kalti
sabotatoriai. Sugedo audimo
mašinos. Tai sabotatorių dar
bas. Trūksta akmens anglių.
Sabotažas. Beveik visos pra
monės negerovės buvo priski
riamos sabotažui.
Norėdamas geriau išnaudo
ti geležinkelius, inžinierius N.
Karlovič patarė susisiekimo mi
nisterijai sudaryti ilgesnius trau
kinius ir juos sunkiau apkrauti.
Kiti buvo nuomonės,kad tokiu
būdu greičiau susivartos vagonai.Jei kiltų karas, Rusija ne
turėtų traukinių. Už tą patari
mą Karlovič buvo teisiamas ir
sušaudytas. Lazar Kaganovič,
naujas susisiekimo ninisteris,
Karlovičo patarimą jvykdė ir
už tai gavo Lenino ordiną.’ Se
nieji Karlovič priešai kritikavo
minister} ir buvo sušaudyti.
Slaptoji policija vertė Magda
leną Edšubovą šnipinėti inži
nierius. Ji ne tik kad nešnipinėjo, bet savo viršininkui prane
šė, jog turinti jį šnipinėti. Ji
buvo pasmerkta sušaudyti. Baus
mė pakeista 25 metams kalėji
me.
Ir taip kantriai ir jdomiai
Solženitsenas išskaičiuoja, kas
buvo kasmet medžiojamas, tre
miamas ir sušaudomas. Areštų,
trėmimų ir sušaudymų viršūnė
pasiekė 1929 — 1930 metai.
Tais metais Stalinas ištrėmė
virš 10 milijonų ūkininkų, ne
norinčių eiti j kolchozus. Ne
10 ūkininkų, bet 10 milijonų.
Šiurpu, bet teisinga.

GAVĖNIOS apeigos

VILAŽELINOJE
Prasidėjus Gavėniai, šv. Juo
zapo parapijoj sekmadieniais,
po Kryžiaus kelių, giedami
Graudūs verksmai, kas būdinga
lietuviškom tradicijom. O penk
tadieniais, 20 vai., vyksta bend
ri Kryžiaus keliai, kuriuos šie
met praveda kiekvieną kartą
skirtinga organizacija, duoda
ma kaskart kitokį atspalvį.
Tokiu būdu tikimą pritrauk
ti daugiau tikinčiųjų ir taip dva
siniai praturtinti visą parapiją.
Tokius Kryžiaus kelius jau pra
vedė Maldos Apaštalavimas su
šv. Juozapo Vyrų brolija lietu
viškai (su trumpu „stacijų” pra
nešimu portugališkai), ir vieti
nis Maldos Apaštalavimas savo
kalba; dabar prisidės kursilistai,
jaunimas ir šeimų sąjūdis.
Didžioji Savaitė prasidės su
verbų pašventinimu 9 vai. vieti
ne kalba, o 11 vai. lietuviškai.
(LKB-nės choras giedos per vi
sas D. Savaites apeigas ne tik lie
tuviškai, bet ir portugališkai).
Didįjį Ketvirtadienį 19:30 v.
bus šventųjų aliejų pristatymas,
bendros „Kristaus vakarienės”
Mišios ir, po jų, adoracija iki
vidurnakčio.
Didžiajam penktadieniui‘ruo
šiama, po „Liturginio veiksmo”
15 vai., vietiniams būdinga va. karinė procesija (18 vai.), skir
ta Kristaus kančios ir mirties
apmąstymui. Tai turėtų būti
didelio masto Kryžiaus keliai.
Didysis Šeštadienis - pras
mingiausia metuose vigilija, iš
vakarės. Bendros apeigos prasi
dės 19 valandą.

Sao Paulyje iš Lietuvos atvežta
Kristaus kančia. Ten kryžių sudau
žė ir nulaužę ranką kančią numetė.
Ši kančia dabar yra Šv. Kazimiero
parapijoje S. Paulyje, Brazilijoje
įdėta į koplytėlę, kurią pagamino
kun. J. Kidykas, SJ. Kančia liudija
barbariškus okupantų veiksmus
(Lietuvoj.

kuris tuo laiku lankėsi Lietuvoje. Tos
Gi Velykų rytą, 6 vai. - Kris
bažnyčios klebonas ir bažnytinio komi
taus Prisikėlimo procesija ir lie
teto nariai gauna pakvietimą atvykti »
tuvių susitikimas su prisikėlusiu
pas*-kulto komisarą. Jiems nuvykus,
Kristumi.
kulto komisaras pareikalavęs tuojau
Gyvai su Kristumi susitikti
jam perduoti bažnyčios raktus, nes baž
tegali tik kas prisikėlęs- kas ap
nyčia esanti reikalinga švietimo reika
gailėjęs savo nuodėmės ir gavęs
išrišimą. Tad svarbu prieš Vely
lams. Klebonas aiškinosi negalįs tuojau
kas prieiti išpažinties (jauni
atiduoti raktų, nes bažnyčioje esąs
mas net ruošia trumpas rekolek šv. Sakramentas. „Tai išnešk” - palie
cijas). Ir nereikia laukti Velykų
pė komisaras. Tada klebonas prašęs pa
ryto. (Velykų rytą nebus klau
laukti iki vakaro, nes vakare 7 vai. turė
soma išpažinčių). Reikia pasi
siąs Mišias ir komuniją'išdalinsiąs žmo
naudoti ypač Didžiąja Savaite.
Šiam tikslui galima panaudo nėms. Komisaras sutiko palaukti iki va
karo, bet uždraudęs pranešti žmonėms
ti ir tridienį, kuris bus prieš šv.
kad bažnyčia uždaroma. Tačiau žmo
Juozapo šventę (kovo 21, 22,
23 dienomis, 20 valandą).
nės sužinojo, kad bažnyčiai uždaroma
-Tėvai Saleziečiai.
greičiausiai iš komiteto narių. 7 vai. va
kare bažnyčia buvo pilna žmonių. Kle
ŠV. KAZIMIERAS
bonas atlaikęs Mišias ir išdalinęs Šven
čiausiąjį, drebančiu balsu žmonėms
PASINAUDOKIME GAVĖNIA pranešęs: „Šios Mišios šioje bažnyčioje
buvo paskutinės” - ir prašė žmonių ra
Gavėnia - tai atgaila, malda
ir išmaldom pasiruošimas Kris
miai išsiskirstyti. Bet žmonės iš bažny
taus kančios ir prisikėlimo mi
čios nesiskirstė. Jie kalbėjo įvairias mal
nėjimui. Labiau įsijausdami j di das ar tyliai laikėsi bažnyčioje. Praėjo
džią Viešpaties kančią, tikintie viena kita valanda, bet žmonės vis dar
ji gyviau pajunta ir didelę Die
laikėsi bažnyčioje. Apie pusiaunakti
vo Sūnaus meilę ir reikalą pasi
klebonas vėl atėjo į bažnyčią ir labai su
taisyti iš nuodėmių. Juk dėl jų
sijaudinęs kalbėjo: „Žmonės, išeikite
Nukryžiuotasis taip kentėjo.
Jeigu jūs neišeisite, jie mane užmuš”
Dėkime ir mes, lietuviai ka
Tada žmonės veikdami pradėjo bučiuo
talikai, daug pastangų vaisingai
pasinaudoti paskutinėmis Ga ti, altorius, sienas - net grindis. Pasako
tojas pats matęs kad žmonių ašaromis
vėnios savaitėmis. Skaitymas atitinkamų straipsnių, knygų, šv. buvo aplaistytos bažnyčios grindys.
Rašto, atgailos darbeliai, arti
„Mačiau nepaprastą lietuvių prisirišimą
mo meilės darbai, susitelkimo
prie tikėjimo ir jų drąsą. Dėl to ir aš no
valandos, atsinaujinimo dienos
rėčiau būti lietuviu” - baigė pasakoji
(rekolekcijos), įvairios pamal
mą užsienietis turistas.
dos, Kryžiaus keliai, Graudūs
verksmai, nuoširdi velykinė iš
pažintis ir Komunija — tai yra
Komunistai deda visas pastangas griau
priemonės, labai daug mums pa
ti ir niekinti tikėjimą ir vartoja viso
dedančios.
Iršv. Kazimiero parapija ruo kias priemones plėsti bedievybei. Tikė
šia paskutinį šio mėnesio (mar
jimo niekinimas, griovimas ir bedieviš
ço) sekmadienį 31 dieną, 17
koji propaganda varoma visu smarku
vai. SUSITELKIMO VALAN
mu ne tik per mokyklas, bet ir per spau
DAS su šv. Mišiom, Graudžiais
dą, radiją, televiziją, bedievybės paro
verksmais, Kristaus Kančios pa
das, įvairius kursus ir kitomis priemo
vaizdavimu, religiniu pokalbiu.
nėmis.
Nuoširdžiai kviečiu jose daly
Komunistai yra sudarę iš mokytojų,
vauti.
studentų ir įvairių inteligentų ateistų
—Klebonas P. Daugintis.
grupes, kurios važinėja po visą kraštą,
skaitydami bedieviškas paskaitas.
BAŽNYČIOS KRONIKA (iš 2 psl.)
Tenka džiaugtis, kad žmonės ne
z
kė: „Aš netikiu tam. ka parašiau Uz kreipia dėmesio į tas paskaitas ir mažai
taijam neleido išlaikyti egzaminų, ir ateina jų klausytis arba, jei in ateina, tai '
jis negavo atestato, nors buvo gabiau nekreipia dėmesio į jas. Nemaža daly
vių laike paskaitos skaito knygas ir
sias mokinys.
Viena mokinė penktadienį, nuėjusi laikraščius, laukdami paskaitos pabai
i bažnyčią, ilgiau užtruko joje ir 15 mi gos, kad galėtų pasilinksminti ar daly
nučių pavėlavo į mokyklą. Mokytoja vauti kokiame parengime, nes su paskai
paklausė pavėlavimo priežasties. Ji drą ta beveik visada ruošiamas parengimas,
siai atsakė kad buvusi bažnyčioje. Tada kad patrauktų žmones paskaitos klau
mokytoja supykusi pradėjo ją barti, nie sytis. Tiems, kurie dalyvauja paskaito
kinti ir priminė, kad ji nėra verta nešio je, nereikia pirkti bilietų į parengimą, o
ti pionierės uniformos, nes ji jau buvo nedalyvaujantieji paskaitoje - turi
įsirašiusi į komunistinę jaunimo orga pirkti bilietus.Be to, paskaitininkai ne
nizaciją. Ji, tuojau nusiėmusi kaklaraiš visi yra komunistai.Kai kurie jų yra ti
tį, padėjo mokytojai ant stalelio, saky kintys, bet priversti skaityti bedieviškas
dama: „Jei nesu verta - pasiimkite”. paskaitas. Žinoma, jie stengiasi paskai
Noriu priminti vienos bažnyčios už tas kiek galima taip paruošti, kad iš jų
darymą, kuris gražiai pavaizduoja tvirtą nieko neišeitų ir jos nepakenktų tikėji
lietuviu tikėjimą. Neminėsiu nei bažny mui.
žymieji ateizmo veikėjai gauna dide
čios vardo, nei miesto, kuriame ji randa
si. Tas žinias suteikė vienas užsienietis.

lius atlyginimus ir puikiai gyvena
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TĖVU

KLUBAS

Tėvų klubas „Vytis", kuriam
pirmininkauja P. Bareišis, vėl
atgijo ir kviečia susirinkimą ko
vo 22 d., 20 vai. Jaunimo namuo
se.
SKAUTŲ ŽINIOS

METINIAI ATLAIDAI
Kovo 24 - Šv. Juozapo, V.
Zelinos parapijos globėjo, atlai
dai. Šv. J. Vyrų brolija užprašė
Mišias 11 vai. už mirusius na
rius ir už visus)parapiečius. Po
Mišių arbatėlė, kuriai kviečiami
atnėšti užkandžius. Prieš iš
kilmingas Mišias bus proce
sija.

Skautų ir skaučių būrelis su
sirenka pastoviai kun. H. Šulco
globoje. Šiuo metu įteikia savo
dviejų mėnesių dienoraštį, ruoš
damiesi skautų įžodžiui.
IŠVYKO IR ATVYKO

ZELINOS MOKYKLA

Paviešėjęs São Paule dešimtį dienų,
T. Jonas Giedrys kovo 15 išvyko namo
į Urugvajų. Autobusu stotyje jį išlydėjo
būrelis draugų. Nusivežė ir spalvotą gar
sinį skautų filmą, jau rodytą São Paule
ir Rio de Janeire.. Jo tulžies operacija
numatyta po Velykų.
T. Vincentas Pupinis, dirbąs rusų
tautinėje parapijoje, kovo 18 išvyko į
Rio de Janeirą ir Salvador pastoraci
jos reikalais.

Lituanistinės mokyklėlės vei
kia nuo mėnesio pradžios. Vila
Zelinoje- vyresniųjų grupė (nuo
14 m.), kurioje yra ir suaugu
sių asmenų, renkasi trečiadienį
ir penktadienį 20 vai. Jaunimo
namuose. Mokytojas J. Ciuvinskas praneša, kad dar galimai) ši
kursą įstoti.
Jaunesnieji Zelinoje renkasi
šeštadieniais E. Bacevičienės glo
bojami, mokosi dainų, tautinių
šokių, lietuvių kalbos.

savo globėjo šv. Juozapo šventės proga.

—Ilgamečiams ML rėmėjams dėkoja Administracija

RIO DE JANEIRO
Apylinkės lietuviams pagei
daujant, šio mėnesio pamaldos
bus ne kovo 31, bet kovo 24,
11 vai. Balandžio pamaldos žr. Veiklos kalendorių.

STIPENDIJŲ VAJUS

BLB Stipendijų komisija pra
neša, kad iki kovo 30 d. dar ga
lima įteikti stipendijoms prašy
mus komisijos nariams (L. Jodelytė, J. Valavičius, A. Sliesoraitis, V. Tūbelis, kun. H. Šul
cas). Šiuo metu kasoje yra Cr$
2.600 grynais»

Šis lėšų ribotumas savime
kalba, kaip reikalinga skubiai
sutelkti mūsų jėgas ir visiems
po truputį prisidėti prie stipen
dijų, sudarytų mūsų tarpe. Ko
misija svarstė, kaip geriau orga
nizuoti lėšų telkimą.
Šis klausimas bus sprendžia
mas ateinančiame posėdyje. Už
tat laukia pasiūlymų iš visų, ku
rie sielojasi mūsų jaunimo švie
sesne ateitimi. Kviečiame tuos
asmenis dalyvauti sekančiame
posėdyje kovo 31, 10 vai. Vila
Zelinos klebonijoje.
-Stipendijų komisija.

KRIKŠTYNOS

Kovo 16 šv. Kazimiero koplyčio
je buvo pakrikštytas Sérgio Alexandre,
PAIEŠKOMAS
Onutės Petraitytės ir Sergio Liblikų sū
Paieškomas Vincentas (ar Feliksas) nus. Krikšto tėvais buvo seneliai PetraiPlekaitis, seniau gyvenęs Čikagoje, o vė- čiai, o vaišės atšvęstos pas tėvo tėvus.
liau išvažiavęs į Braziliją. Jo dėdė a.a.
Jonas Plekaitis yra palikęs jam turto.
Pranešti ML redakcijai.

A.

Kovo 22, Tėvų klubo „Vytis” susirinki
mas V. Zelinds Jaunimo namuose.
Kovo 24,11 vai. Mišios ir šv. Juozapo at
laidai Vila Zelinoje. Arbatėle.
Kovo 24,11 vai. Rio de Janeiro lietuvių
pamaldos (perkeltos iŠ kovo 31). Po pamal
dų jaunimo susirinkimas.
Kovo 24, Suarão mieste ketvirtoji jauni
mo studijų diena.
Kovo 24, 13 vai. Rua Lituania 67, Sąjungos-Aliança pietūs. Užsisakyti tel. 273-5851.
Kovo 30, 20 vai., pirmasis ketvirtųjų Li
teratūros būrelio metų pobūvis (pas A. D.
Petraičius)
Kovo 31,16 vai. Liet. Kat. šv. Juozapo
Bendruomenės visuotinis susirinkimas Jau
nimo namuose.
Kovo 31,17 vai. šv. Kazimiero koplyčio
je Mišios ir gavėnios pokalbis.
Kovo 31, 10 vai. Zelinos klebonijoje Sti
pendijų komisijos posėdis.
Balandžio 6, 15 vai. šv. Kazimiero para
pijos patalpose, Mookoje, margučių dažymas.
Balandžio 6-7, Jaunimo susikaupimo dienos-rekolekcijos, nuo 14 m. amžiaus.
Balandžio 12-14, Porto Alegre, RS, Ar
gentinos, Urugvajaus ir Brazilijos jaunimo
atstovų pasitarimas apie Jaunimo kongresą.
Balandžio 14, Velykos, 6 vai. Prisikėlimo
procesija Vila Zelinoje.
Balandžio 14, 11 vai. pamaldos Rio de
Janeire.
................

SĄJUNGOSt-ALI

ŠV. JUOZAPO VYRU BROLIJA VILA ZELINOJE

MŪSŲ

LIETUVIU ROMOS KATALIKU ŠV JUOZAPO BENDRUOMENĖS

NARIU VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Monsinjoras Aleksandras Arminą», LRK šv. J. BENDRUOMENĖS pmm

minkąs, šaukia visuotini, merinj visą narių susirinkimą, įvyksiantį 31 d. ko
vo mėn. (Março) 1974 m.. ią vai., nuosavoje būstinėje, Rua Inėsio671 •
(Jaunimo Namuos?) - Vila Zeįlnoje, São Paulo, su sekančia Dienotvarke:
1) pereitojo protokolo skaitymas/
2) Valdybos pra^šsmas-apyskaita;
3) Kasos pranešimas;

A.

4) Turtą Globėjo pranešimas;
5) Revizijos komisijos pranešimas;
# 6) įvairūs reikalai.

MIRUSIEJI

Kovo mėn. pradžioje rrirė Jusefa
Pranskūnienė, 82 metų amžiaus, gyve
nusi Tucuruvi. Palaidota Formosos ka
pinėse. Mūsų užuojauta velionies duk
ros šeimai ir giminėms.
Kovo 12 ant Piqueri tilto auto
mobilis suvažinėjo Adomą Reižį, 73
metų, gyvenusį V. Bonilha pas Bekešius. Palaidotas Lapos kapinėse. Visą
gyvenimą domėjosi lietuviška veikla,
dalyvavo Šiuose BLB rinkimuose. Bu
vo nevedęs pensininkas.
Mišias su egzekvijom už T. Joną Bružiką Vila Zelinoje laikė jo mirties diena
kovo 13. Taip pat sudėtinės Mišios atlai
kytos kovo 17 Moinho Velho. Zelinoje
kitos Mišios užprašytos Šią savaitę. Misijonierius T. Šlapšys rašo iš Indijos, kad
jis irgi laikė pamaldas už T. Bružiką.

'

Nesusirinkus 2/3, Inario mokestį užsimokėjusiu nerią, po pusės wteto
(16:30 vai.) bus antras šaukimas, galiojantis su bet kokiu dalyvaujančiu

narią skaičiumi.
Monsinjoras Aleksandras Arminas
Pirmininkas

UŽMOKĖJO UŽ ML

LIET. R. Kai. ŠV. JUOZAPO BEND
RUOMENĖS nariai prašomi sumokėti
nario mokestį pas J. Masiulį, R. Ciclames 641 - Vila Belą arba pas K. Trūbą,
Jaunimo namuose. Vyrams 3 kr., mote
rims 2 kr. kas mėnesį. Nesumokėję ne
turi balsavimo teisės visuotiniame susi
rinkime. -Dėkinga už dėmesį Valdyba.

Po 36 kr. Kaz. Šimkus. Sérgio Liblik, Antanas Skrebys. Po 37,50 iš Urug
vajaus Kaz. Lingis, Klem. Vidžius, Ona
Svečiulienė. Po 40 kr. Anast. Kavolienė.
Po 50 kr. Petronėlė Katilienė; Celia Mitrulienė, kuri užsako ML savo prieteliams Onai ir Vincui Stelmokui prenu
meratą taip pat.
Jiems visiems nuoširdus ačiū.
- Administratorius

NAUJI STUDENTAI

J Faculdade S. Judas Tadeu įstojo
Zenaide Petrokas ir Elcio Gáudio Aškinis.

ANÇA

®usu
LIETUVz

01900 Sita Puto. SP

PIETOS

i

Kovo mėn. 24 d., sekmatâenj, 13-vsL, Rus Lituânia, 67

METINĖ PRENUMERATA* 36 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 170 b. Ptóro

Sąjunga—Aliança ruošia pietus. Norėdami jaukioje ir lie

tuviškoje nuotaikoje praleisti sekmadienio popietį, atvy
kite į ruošiamą Sąjungos-Alianęa pobūvį. Rezervuoti
neatsako. Laikraštis spausdinamas antradienį. Todėl vietinės žinios ir pranešimas
9 - 10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.

vietą telefonu: 273—5851.
.. .............................................................................................................................................................................................................................
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