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Iš k. kardinolas A. Samorė, jo sekretorius prel. V. Mincevičius ir kard. K. 
Wojtyla, dabartinis popiežius Jonas Paulius II.Jis pasisakė turįs lietuviško krau
jo iš motinos pusės. (Elta - Press)

MŪSŲ TAUTINĖ BŪKLĖ ŠAUKIASI VISU SUTARTINĖS VEIKLOS

Saukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
ir gyvą širdį prie gyvos širdies.

Bernardas Brazdžionis

Kristus paskelbė pasauliui taiką. Katalikų Bažnyčia visada, tęsda
ma tą misiją, yra davusi žmonijai daug gero. Paskutiniais dešimtme
čiais tą misiją ji skelbia drąsiau ir garsiau. Tuo tikslu ir Naujų Metų 
diena paskelbta ir liturgiška i pavadinta taikos diena. Turėtų būti aiš
ku kiekvienam žmogui, kad be taikos negali būti normaliai ramaus 
žemiško gyvenimo.

Ir visuotinė taika prasideda individuose. Kai nėra taikos pačiame 
asmenyje tarpe jo gyvenimo būdo ir sąžinės, žmogaus vidaus neri
mas pamažu pereina visuomeninėn sritin. Kai nėra taikos šeimoje, 
nėra jos nariams laimės, jų namai neišsilaikys (plg. Mat. 12,25), Be 
taikos narių-piliečių tarpe negali išsilaikyti nė tauta, nė valstybė. Ka
riai gali pasakyti, kuo baigtųsi jų kova su priešu, jeigu dėl kokių 
nors nuomonių skirtumų jie pradėtų fronte kovoti vieni prieš kitus. 
Tokiu atveju priešas galėtų ramiai palaukti, kol jie sunaikins vieni 
kitus. Praeitis pamoko, kaip lengvai teko kitiems tos šalys, kur vie
tinių gyventojų gentys kovojo viena prieš kitą. Visokios nesantai
kos pabaiga būna tragiška.

Žvelgiant j mūsų lietuvių išeivių būklę, turim daugiau kuo pasi
džiaugti ir didžiuotis. Tų gražių vaisių galėtų būti daugiau, o tikrai 
būtų mažiau nemalonių išgyvenimų, veltui eikvojamos energijos, 
jeigu, siekdami to paties gero, skirtingas nuomones derintų kultū
ringais broliškais išsiaiškinimais, o ne užgaulia vienų prieš kitus pole
mika, beprasmišku lenktyniavimu. Mūsų tautos būklė šaukiasi visų 
sutartinės veiklos.

Taikos pagrindas ir asmenyje ir šeimoje ir visuomenėje yra supra
timas, meilė ir pagarba Dievo šviesoje. Kur tautoje viešpatauja vieni 
kitų supratimas, meilė, pagarba, ten yra taika, lojalumas vienų ki
tiems, visus jungiantis patriotizmas. Reikia tačiau suprasti, kad tau
tinė visuomenė yra sudėtingesnė, negu šeima. Jeigu ir šeimoje turi 
būti gerbiamas asmens privatumas, tai įvairių asmenybių suderini
mas visuomenėje yra taip pat būtinas ir nelengvas uždavinys. Netu
rėkime iliuzijų, kad tautinė ar visuomeninė taika galėtų įsigyventi 
be pastangų, be vieni kitų supratimo. Taikos nesukuria tautinis ins
tinktas, nors kas nors taip ir manytų. Tautinė vienybė nėra koks 
mistinis elementas, kuris savaime išsilietų visuose. Jokia viena žmo
nių klasė ar sąjūdis negali tartis atstovaują taiką tautoje, jei jis tai
kos nesiekia telkdamas visus ir respektuodamas visus, o manytų 
apie save, kad jis yra tik vienas iš galimų būdų kurti taiką tautoje. 
Kuriant visuomeninę taiką niekad negalima pamiršti, kad visuome
ninė taika yra ne tik lygybė ar vienodumas, bet ir įvairybė. Ta įvai
rybė yra ypač didelė žmogiškų tikslų, idėjų ir veiklų srityse. Tik 
gerbiant vieni kitus ir suderinant tuos įvairumus galima tikėtis tau
toje sandaros ir kultūrinių vaisių. Negalima pamiršti ir te, kad nėra 
žmonių be klaidų ir be silpnybių. Visi būdami su silpnybėmis, turi
me patys save kontroliuoti ir vieni kitus suprasti, vieni kitiems padė-

7OPIEŽIAUS ŽODIS LIETUVIŠKAI"

Šiuo pavadinimu Carl G. Strohm Vakarų Vokietijos dienraš
tyje "Die Welt" spalio 28 d. išspausdino straipsnį apie Kardinolo 
Wojtylos išrinkimo popiežiumi reikšmę Rytų Europai. Jis rašo:

"Spalio 16 d. pasakytoje kalboje, Popiežius prabilo ne tik len
kiškai, bet ir lietuviškai bei ukrainietiškai. Tai pirmasis popiežius, 
kuris nėjo prie reikalo aplinkiniais ceremonijų ir diplomatijos ke
liais, bet tiesiai kreipėsi j Sovietų Sąjungos katalikus, kurie šian
dien dar pusiau gyvena katakombose — ir jis prabilo dviejų tautų, 
iš kurių buvo pagrobta teisė apsispręsti už savo valstybę, kalbo
mis. Vakarų Europos dažnai pamirštos Rytų Europos tautos, ku
rios kartais pasijunta paliktos likimo valiai, puikiai suprato šio 
mosto simbolinę reikšmę. (c| tai

perseguidos pela fé
CIDADE DO VATICANO 

— Em sua homília durante a 
Missa do Galo na basílica de São 
Pedro, o papa João Paulo n pe
diu que o mundo se lembre da
queles que são perseguidos por 
causa de sua fé, “aqueles aos 
quais não é permitido participar 
desta noite da liturgia do nasci
mento de Deus e que não têm 
um sacerdote que possa celebrar 
a missa”. Em sua mensagem de

Natal, o papa dirigiu-se “a todos 
os homens” e disse que se referia 
ao homem como “ser único, que 
não pode ser repetido”, não “o 
nomem como um simples ele
mento da estatística dos gran
des sistemas políticos”.

Tanto.na homília cornou na 
mensagem de Natal, o papa'sa
lientou sua preocupação pelo 

; desrespeito aos direitos huma- 
i nos. •

Šiandien visas pasaulis pradeda įsisamoninti, kad tvarka be res- 
pekto žmonių įvairybei kuria ne taiką, o vergiją. Kai per individus, 
šeimas, paviemas tautas šis vieni kitų supratimas, meilė, pagarba 
tautos tautai pakankamai pasklis pasaulyje, tada bus taika tautose, 
bus pasaulinė tauta. Tada dirbančių žmonių vargo vaisiai tarnaus ne 
gaminti priemones tarpusavėm žudynėm, o protai ir ištekliai tarnaus 
žmonių gerovei. Tokia žmonijos vizija nėra nereali iliuzija, tačiau 
tai neįvyks savaime. Kiekvienas privalome pradėti nuo savęs, auklė
ti tai šeimose, visuomenėje nuoširdžiu susiklausymu lietuvio su lie
tuviu. Šiandien geras ar blogas žodis bei darbas dažnai pasiekia visą 
pasaulį.

Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrijos Valdyba
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Lietuviai Baltuosiuose Rūmuose
VLADAS RAMOJUS

Lapkričio 18 ir 19 d. d. 
“Shoreham American” viešbu
tyje Vašingtone įvyko JAV Lie
tuvių Bendruomenės VIII tary
bos trečioji sesija. Dalyvavo pei 
10 tarybos narių, taip pat PLB 
pirm. V. Kamantas, Kanados 
LB pirm. J. R. Simanavičius, 
JAV LB krašto v-bos pirm. A. 
Gečys ir valdybos nariai, LB 
apygardų pirmininkai ir eilė 
svečių, jų tarpe būrys laikrašti
ninkų. Apie LB tarybos sesiją 
išsamesnis pranešimas bus vė
liau. šį kartą pabrėšiu tik svar
biausius dalykus, surištus su 
tarybos suvažiavimu, būtent, 
banketą, įvykusį šeštadienio va
karą to paties viešbučio puoš
nioje salėje, apsilankymą nepri- 
kl. Lietuvos atstovybėje ir per 
200 lietuvių viešnagę Baltuo
siuose Rūmuose pirmadienio 
popietėje, kur buvo išklausytas 
JAV prezidento Carterio pata
rėjo saugumo reikalams Z. 
Brzezinskio specialiai lietu
viams skirtas pranešimas ir vė
liau susitikta su prezidento Car
terio žmona.

Banketas
I banketą susirinko per 250 

lietuvių ir jų svečių. Garbės sve
čių tarpe matėsi Baltųjų Rūmų, 
vyriausybės ir diplomatinio kor
puso atstovų. Oficialiosios ban
keto dalies pagrindinė tema bu
vo žmogaus teisės. Banketą ang
lų kalba puikiai pravedė JAV 
LB krašto valdybos nariai — 
Aušra Zerr, R. česonis ir pirm. 
A. Gečys. Banketo metu specia
liais žmogaus teisių žymenimis 
apdovanoti: sovietų koncentra
cijos stovyklose kalinamas V. 
Petkus (žymuo perduotas S. Ku
dirkai), Lietuvos atstovas Va
šingtone dr. S. Bačkis, vienas 
iš etninio sąjūdžio JAV steigė
jų ir dabartinis miesto ir gyve
namųjų namų statybos vicemin. 
prel. Geno Baroni ir Baltųjų 
Rūmų štabo patarėja etniniams 
reikalams Vicki Mongiardo. Po 
oficialiosios programos, kuri bu
vo gal sklandžiausiai pravesta 
iš visų banketų, kuriuose jūsų 
reporteriui teko dalyvauti, 
buvo ne tik ryškiai iškeltas 
lietuvių ateivių Įnašas JAV-bė- 
se, pradedant dr Kuršium ir 
baigiant Vitu Gerulaičiu, bet ir 
visą laiką buvo minimas opusis 
šių dienų žmogaus teisių klausi
mas. Trumpą meninę programą 
atliko kanklininkė Bankaitytė 
iš Klevelando ir Baltimorės 
taut, šokių grupė “Malūnas”.

Atstovybėje
Lietuvos atstovo Vašingtone 

dr. S. Bačkio ir jo žmonos pa
kviesti, LB tarybos suvažiavimo 
dalyviai ir svečiai sekmadienio 

popietėje aplankė Lietuvos at
stovybės rūmus. Susirinko gal 
apie 100 lietuvių ir būrelis ame
rikiečių, jų tarpe ir prezidento 
Carterio atstovė etniniams rei
kalams V. Mongiardo. Visų var
du dr S Bačkį ir ponią pasvei
kino LB tarybos pirm. R. Kudu- 
kis ir įteikė dovaną — Lietuvių 
Etninės Enciklopedijos leidyk
los išleistus keturis stambius al
bumus.

Aplamai atstovybės rūmai pa
darė malonų įspūdį. Kambariai 
atremontuoti, išdažyti, baldai ir 
įvairūs suvenyrai dailiai išdės
tyti, jų tarpe ir istorinės lėlės} 
likusios iš 1938 m. Niujorko 
tarptautinėje parodoje įrengto 
neprikl. Lietuvos paviljono

Lietuvos atstovybė Vašingto
ne negyvena vien praeitimi, nes 
sienose nemažai ir šių dienų iš
eivijos lietuvių dailininkų pa
veikslų, mūsų autorių knygų. 
Priėmimas Lietuvos atstovybė
je buvo šiltas ir, sakyčiau, tikrai 
turtingas, nes kaikurie ten už
trukom net tris valandas, jaus
damiesi lyg būdami neprikl. 
Lietuvos teritorijoje.

Baltuosiuose Rūmuose
į Baltuosius Rūmus pirmadie

nio ankstyvą popietę, kiek man 
žinoma, buvo pakviesta apie 260 
asmenų: visi suvažiavę tarybos 
nariai, nemažas būrys vašingto- 
niečių, o taip pat veiklesnieji 
asmenys iš pagrindinių lietuvių 
kolonijų. Kol ilga vora lietuvių 
pro stropiai sąrašus bei doku
mentus tikrinusius pareigūnus 
suėjo į specialią salę vyriausy
bės rūmuose, užtruko nemažai 
laiko.

Kai pasirodė prezidento pata
rėjas krašto saugumo reikalams 
Z. Brzezinskis, visi sustojo ir

JAV LB -nés atstovai įteikia dovaną - gintaro karolius - prezidento J. Carterio žmonai Rosalynai

ROMAS GIEDRA LAUKIA
VIZOS IŠVYKTI IŠ LIETUVOS

Romas Giedra, gimęs 1944 
birželio 18, gyvenąs Palangoj, 
dėjo visas pastangas išvykti iš 
okupuotos Lietuvos. Jis su kitais 
trimis draugais net bandė iš 
Klaipėdos aerodromo pabėgti 
lėktuvu 1962 balandžio 10. Apie 
jų pabėgimo nesėkmingus ban
dymus buvo plačiai rašyta Dar
bininke 1978 rugpjūčio 11, Nr. 
31.

Romo Giedros tėvas dabar 
gyvena Californijoj, netoli Los 
Angeles. Okupuotos Lietuvos 
valdžia pažadėjo Romui Giedrai 
leisti emigruoti į JAV, jei jo 

plojimais jį pagerbė. Visų pirmą 
Z. Brzezinskiui įteiktas prezi
dentui Carteriui perduoti skir
tas žymuo už žmogaus teisių 
klausimo perkėlimą į tarptauti
nę plotmę, gi pačiam Z. Brze
zinskiui įteikta anglų kalba pa
rašyta knyga “Lithuania 700 
Years”.

Savo žodyje lietuviams prezi
dento patarėjas saugumo reika
lams sakė, kad jis yra susipaži
nęs su Lietuvos istorija, lietuvių 
likimu, kad tai buvo didis kraš
tas, savo laiku nusitęsęs nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. 
Kaip Amerikos lenkas, jis ryš
kiai pavaizdavo, kad supranta 
lietuvių, kaip ir kitų tautinių 
grupių problemas, norą išlaiky
ti savo kultūrą ir kalbą. Jis pri
minė, kad per popiežiaus Jono 
Pauliaus II vainikavimo iškil
mes Romoje jo 14 metų sūnus, 
išgirdęs popiežių kalbant įvai
riomis kalbomis, klausė, kodėl 
jo niekas neišmokė -lenkų kal
bos. Patį Brzezinskį suiaudi- 

tėvas pasirašys reikiamas garan 
tijas. Tai jo tėvas pagaliau at
liko. Romas Giedra tėvo garan
tiją ir kitus dokumentus, reika
lingus išvykimo vizai gauti, val
džios įstaigom įteikė š.m. spalio 
17. Nuo tada prasidėjo Romo 
Giedros laukimas vizos oficialiai 
išvykti iš okupuotos Lietuvos Į 
JAV.

® Ne tik sacharoviečiai, bet ir 
dažnas rasą nacionalistas pripažįsta, 
jog tiktai imperijos atsisakymas iš 
gelbėtų jų tautą morališkai, ekono
miškai ir kultūriškai (T. Venclovai

nęs popiežiaus sveikinimas lie
tuviškai. Žvelgdamas į ateitį, 
prezidento patarėjas pasirodė 
optimistas, nes mato lėtą, kar 
tais vargingą, bet kartu ir tikrą 
judėjimą keliu Į žmogaus teisių 
užtikrinimą, kurio taip siekia 
Carterio vyriausybė.

Po Brzezinskio kalbos, iš šir
dies jam paploję, specialiais ko
ridoriais buvom pervesti į isto
rinius Baltuosius Rūmus čia 
kariams pianinu skambinant 
maršus, didžiojoje salėje kiek 
vienam asmeniškai rankas pa
spaudė prezidento Carterio žmo 
na Rosalyna, o kitoje salėje lau 
kė kava su pyragaičiais. Visos 
pirmojo augšto istorinės ir pa 
veikslais išpuoštos salės lietu
viams buvo atviros bent dvi va 
landas ir į mūsų tarpą kuriam 
laikui buvo atėjusi ir preziden 
to žmona. Prezidentienei lietu 
vių vardu Įteikti gintaro karo 
liai, o su ja kalbėjosi Simas Ku 
dirka ir eilė kitų.
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PRANEŠIMAS IŠ ROMOS
esanti tiktai viena seminarija, 
išleidžianti kasmet vos 10 kuni-

Naujas komitetas Lietuvoje
MONS. KL. RAZMINAS

Šiomis dienomis popiežius Jo- 
nas-PauIius 11 oficialiu raštu 
Lenkijos ministeriui pirminin- 
kui H. Jablonskiui ir vyriausy
bei pranešė apie savo išrinkimą 
Romos vyskupu ir visos K. 
Bendrijos galva Tą popiežiaus 
raštą lapkričio 23 d. paskelbė 
visa Lenkijos spauda. Savo raš
te popiežius padėkojo Lenkijos 
vyriausybei už specialios dele
gacijos atsiuntimą Į jo pareigų 
perėmimo iškilmes. Toliau sa
vo rašte Jonas-Pąulius II nuro
dė K. Bendrijos siekimus tar
nauti taikos ir teisingumo misi
jai, skelbiant Evangeliją dabar
ties pasauliui. Tą misiją, ypač 
Lenkijoje. K. Bendrija galės at
likti tik visiem pripažįstant vi
suotinius sąžinės, tikėjimo ir re
liginės laisvės principus, šie 
principai, — pažymi popiežius, 
— oficialiai yra pripažįstami ir 
Lenkijos konstitucijos, tačiau 
praktikoje mažai respektuoja
mi Religijos laisvė faktiškai su
prantama tik kaip kulto laisvė, 
kurios nepakanka, kad K. Bend
rija galėtų pilnai išvystyti savo 
veiklą

Romos dienraštis Tl Tempo”, 
lapkričio 24 d. laidoje skelbda
mas popiežiaus raštą Lenkijos 
vyriausybei, komentavo tai 
praktišku pavyzdžiu iš Lietuvos 
tikinčiųjų gyvenimo. “11 Tem
po“ rašė: “Grupė lietuvių kuni-
gų šiomis dienomis įsteigė spe
cialų Tikinčiųjų Teisėm Ginti 
Komitetą šio komiteto sureng
toje spaudos konferencijoje, ku
rioje dalyvavo ir koresponden
tai iš Vakarų, vienas iš penkių 
šio komiteto steigėjų — kuni
gas Alfonsas Svarinskas (Viduk
lės klebonas, kentėjęs kartu su 
ukrainiečių kardinolu J Slipyj 
sovietu kalėiimuosp ir jo labai 
vertinamas. K k pareiškė, kad 
šios iniciatyvos tikslas yra “nu
statyti teisinę ir praktinę lygy
bę tarp tikinčiųjų ir netikinčių
jų Sovietų Sąjungoje”. “Kaiku
rie iš mūsų, — pažymėjo kun. 
Svarinskas, — mano, jog mes to 
siekti turėtume diskretiškai, ta
čiau daugumos noru mes veiksi
me atvirai ir aiškiai”! Taip cita
vo Romos dienraštis Tl Tem
po”.

Romos dienraštis taip pat in
formavo savo skaitytojus apie 
popiežiaus Jono-Pauliaus II at
sišaukimą už taiką Libane, kurį 
jis paskelbė priimdamas Libano 
maronitų apeigų vyskupus. Jų 
tarpe buvo ir du gudų-rutėnų 
vyskupai. Kitoje audiencijoje 
popiežius priėmė Ukrainos kata
likų vyskupus, vadovaujamus 
kardinolo Slipyj. Ta proga kar-

dinolas Slipyj iš naujo iškėlė 
atskiro Ukrainos katalikų patri
archato Įsteigimo klausimą.

Lapkričio 22 d. bendroje au
diencijoje Vatikane dalyvavo
Kanados lietuvių Hamiltono pa
rapijos klebonas prel. Juozas 
Tadarauskas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos vykdo
masis vicepirmininkas V. Klei
za iš Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Mindaugo Mauragio šei
ma ir Australijos. Popiežius Jo
nas-Paulius II, eidamas į sostą 
audiencijų salėje, palaimino 
Mauragių šeimą, kurios 10 m. 
sūnus turėjo progos pabučiuoti 
popiežiaus ranką.

Popiežius taipgi pasveikino ir 
Pasaulio Lietuviu Bendruome
nės vicepirmininką V. Kleizą, 
kuriam, priminus Lietuvą, Šven
tasis Tėvas pareiškė: “Lietuviai 
visada yra taip arti mano šir
džiai! Abi mūsų šalys yra sese
rys! Aš apie jas galvoju kiekvie
ną dieną!” Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vicepirmininkas 
padėkojo Šv. Tėvui už lietuviam 
rodomą ypatingą dėmesį bei 
sveikinimus lietuvių kalba, pa
reikštus popiežiaus pareigų per
ėmimo proga.

Red. prierašas. Minėtą infor
maciją apie Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Komiteto sudarymą pa
skelbė ir kitų laisvųjų kraštų 
spauda. Pvz. Kanados dienraš-

Pop. Jonas Paulius II lietuvių koplyčioj po Sv. Petro bazilika

tis “The Spectator”, išeinąs Ha
miltone, 1978. XI. 22 išspausdi
no AP spaudos agentūros pra
nešimą iš Maskvos antrašte 
“Lithuanian priests speak out”.
Jame sakoma, jog lietuvių ku
nigų grupė sudarė savo tikėji
mui ginti komitetą, atsiliepda
ma į popiežiaus Jono - Pauliaus 
kvietimą veikliau reikštis reli
ginėje srityje. Kun. Alfonsas 
Svarinskas, vienas iš penkių ko
miteto steigėjų, pareiškė, esą 
sovietinė valdžia grasinanti K. 
Bendrijos egzistencijai. Komi
teto uždavinys esąs kovoti už 
lygias tikinčiųjų ir netikinčiųjų 
teises.

Spaudos konferencijoje kun. 
A. Svarinskas taip pat pareiš
kęs: “Kaikurie mūsų žmonės 
mano — mes turėtume veikti 
tyliai, bet mes kaip tik norime 
triukšmo.” Lietuvos katalikai 
patenkinti dabartinio popiežiaus 
pareiškimu, esą “Tylos Bendri
ja” Rytų Europoje nebebus ty
linti. “Lietuvoje Tylos Bendri
ja niekad nebuvo tylinti” — 
kalbėjo kun. A. Svarinskas. Pa
sak jo, 75% Lietuvos gyvento
jų yra praktikuojantys katali
kai. Sovietinė valdžia mananti, 
kad tokių tėra 50%. Kun. A. 
Svarinsko žiniomis, dabar Lie
tuvoje yra 711 kunigų, 628 
šventovės K Bendrija ypač 
kenčianti dėl kunigų stokos: 

gų (ir tai ne kasmet tokį skai
čių, Red.;.

B. GAJAUSKAS 
PRISIJUNGĖ PRIE 

HELSINKIO GRUPĖS
*

’ Apie dvidešimt Helsinkio gn> 
pių narių, jų tarpe lietuvis Vik 
toras Petkus, pateko į kalėjimus 
ir koncentracijos lagerius. Mask
viečiai Jurijus Orlovas, Aleksan
dras Ginzburgas, ukrainiečiai 
Oleksa Tichis, Levko Lukjanen- 
ko pranešė, jog ir kalėjime jie 
yra pasiryžę tęsti Helsinkio gru
pių darbą. Kiek žinoma, šios po
zicijos laikosi ir kiti. Prie grupių 
ir toliau gali prisijungti nauji 
nariai.

Iš tikrų šaltinių gauta žinia, 
kad lietuvis politinis kalinys 
Balys Gajauskas pareiškė prisi
jungiąs prie Lietuvos Helsinkio 
grupės ir dalyvausiąs jos 
veikloje.

Nuoširdžiai sveikindamas šį 
didvyrišką žmogų, esu tikras, 
kad visa Lietuvos Helsinkio gru
pė sutinka jo sprendimą su 
džiaugsmu ir pasididžiavimu.

Tomas Venclova, 
Lietuvos Helsinkio grupės 
narys ir atstovas užsienyje
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Šalin KGB rankas nuo seminarijos!
Lietuvos Vyskupams ir 
vyskupijų valdytojams 

Kunigų Seminarijos Rektoriui 
dr. V Butkui

Vilkaviškio vyskupijos kunigų 

Pareiškimas

1978 m. Didįjį Šeštadienį į 
Kauno Kunigų seminariją atvy
ko Religijų reikalų tarybos įga
liotinis K. Tumėnas ir pareikala
vo, kad iŠ Seminarijos butų at
leisti du klierikai — Vilkaviškio 
vyskupijai priklausantis P. Blažu- 
kas ir Vilniaus arkivyskupijos 
klierikas V. Pūkas.

Šia proga mes, Vilkaviškio vys
kupijos kunigai, pareiškiame:

1. Kunigų Seminarijos reikalus 
turi teisę tvarkyti tiktai Lietu
vos Ordinarai ir Seminarijos va
dovybė, vadovaudamasi bažny
tine teise. Pagal ją klierikus P. 
Blažuką ir V. Pūką atleisti iš 
Seminarijos nebuvo pagrindo. Re
ligijų reikalų tarybos įgaliotinis 
| klierikų priėmimą ir atleidimą 
neturi teisės kištis.

2. Pašalintieji iš Seminarijos 
klierikai kaltinami nelegalios li
teratūros dauginimu. Mes. Lietu
vos kunigai, kitokios literatūros 
ir neturime. Visa mūsų literatū
ra -—dauguma maldaknygių, vi

si katekizmai, pamokslinę litera
tūra, religinės knygos —yra “ne
legali”. be Religijų reikalų tary
bos įgaliotinio leidimo. Dėl to
kios literatūros atleisti klierikus 
iš Seminarijos negalima.

3. Nepagrįstas klierikų šalini
mas iš Seminarijos iššaukia būti
numą rūpintis, kad jaunuoliai 
siektų kunigystės pogrindyje.

Prašome pasirūpinti, kad be 
pagrindo, iš< Seminarijos atleisti 
klierikai oūtų dar šiais mokslo 
metais į Seminariją sugrąžinti. 
>1978 m. balandžio 12 d.

Vilkaviškįo vyskupijos kunigai:

P. Dumbliauskas, J. Mask- 
vytis, B. Ražukas, J. Zdebs- 
kis, J. Žemaitis, K. Montvi
la, G. Dovydaitis, A. Gustai
tis, A. Lukošaitis, V. Stakė- 
nas, L. Kunevičius, J. Matu
levičius, V. Urbonas, P. Or
lickas, V. Degutis, A. Deltų 
va, P. Račiūnas, S. Tamke- 
vičius, V. Jalinskas, L. Ka
valiūnas, G. Steponaitis, S. 
Mikalajūnas.

Vilkaviškio vyskupijos

Apaštališkajam Administratoriui 
Kunigų Seminarijos Rektoriui

Prašymas
Mes, Prienų parapijos tikintieji, 

per Velykas sužinojome liūdną 
žinią — mūsų klierikas P. Bla- 
žukas valdžios įsakymu pašalin
tas iš Kunigų seminarijos. Mes 
daugelį metų jį matydavome pa 
tarnaujant prie altoriaus ir esa
me įsitikinę, kad jis neperžengė 
nei bažnytinių, nei civilinių įsta
tymų.

Labai prašome pakartotinai 
kreiptis į atitinkamas įstaigas su 
šiuo mūsų prašymu, kad klieri
kui P. Blažukui būtų leista to
liau ruoštis kunigystei.
1978 m. balandžio 14 d.

Pasirašė 301 Prienų 
parapijietis

Kitą prašymą Vilkaviškio vys
kupijos Apaštališkajam Administ
ratoriui pasiuntė 316 Prienų pa
rapijos tikinčiųjų.

Atrodo, kad Prienų tikinčiųjų 
prašymai nieko nepadės. KGB 
lengvai dovanotų klierikui P. Bla
žukui nepadarytą “kaltę”, jei ji$ 
sutiktų būti KGB informatoriu
mi. Tikimasi, kad KGB nepraleis 
progos atleistą iŠ Seminarijos 
klieriką užsiverbuoti savo agen
tu.

Roma. — Nuo 1975 iki 1976 
metų katalikų skaičius pasaulyje 
paaugo daugiau negu penkioli
ka milijonų nuo 717 iki 732 mil. 
Šie skaičiai skelbiami tik ką at
spausdintame naujausiame Kata
likų Bažnyčios Statistiniame met
raštyje už 1976 metus.

Katalikų skaičius labiausiai pa
augo Šiaurės ir Pietų Amerikos 

kontinentuose, pasiekdamas dau
giau negu 350 milijonų skaičių. 
Katalikai dabar sudaro apie 18 
procentų viso pasaulio gyvento
jų. Kunigų visame pasaulyje yra 

• daugiau negu 401 tūkstantis; 
kunigystei 'besiruošiančių semina
ristų —apie 202 tūkstančiai.

Dvasinių pašaukimų padaugė
jo Afrikos ir Pietų Amerikos kon- 
tenentuose, kai Šiaurės Ameriko
je ir Europoje kandidatų į kuni
gus skaičius yra šiek tiek suma
žėjęs. Beveik visur žymiai paau
go pastovių diakonų skaičius. 
Pastoracinėje srityje dirbančiųjų 
brolių vienuolių 1976' metais bu
vo apie 70 tūkstančių, o seserų 
vienuolių daugiau negu 950 tūks 
tančių.

Kiek priaugo katalikų 1977 me
tais, bus paskelbta vėliau.

• Mes greičiau būsime linkę pa
siaukoti, jei atsiminsime, kad tėvy
nėje likusieji neša kur kas sunkesnę 
naštą negu mes... J. ERETAS

II " <'».......— WaW.Į»llWIWIIIWt<llW«llllĮ HIĮįftl

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo keturios kunigų seminarijos su keliais šimtais klierikų. Dabartinėje okupuotoje Lietuvoje, kurioje vyksta intensyvus 
religijos persekiojimas, yra tik viena kunigų seminarija Kaune, veikianti labai vargingose sąlygose. Šioje nuotraukoje matyti visa kunigų seminarija 
su savo dėstytojais, rektoriumi kun. A. Butkumi ir vysk. L. Poviloniu. Nors religija persekiojama, bet atsiranda pakankamai drąsaus jauniimo
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IV PLJK (13) 1978.rinformacijos

IV. WeltkongreS der Litauischen Jugend
IV LITHUANIAN WORLD YOUTH CONGRESS

IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso akademinės ir studijinės pro
gramos komisijos siūlymas kongreso 
studijų dienoms.

KONGRESO TIKSLAS: naujai pa
gristi ir Įprasminti jaunimo dalyva
vimą išeivijos lietuvių veikloje.

STUDIJŲ DIENOSE atstovai tu-
Svarsto IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso studijinę programą V. Vo
kietijoje. Iš kairės: Ramona Žutautaitė-Damijonaitienė, Vincas Bartusevi
čius* PLJS pirm. Gabija Juozapavičiūtė

JAU PRASIDEDA REGISTRACIJA
IV PLJK techninė komisija, vadovaujama Vingaudo Damijonai

čio, remdamasi lapkričio 25/26 komiteto posėdžiu su PLB ir PLJS 
atstovais nutarimais, sustatė registracijos anketas ir atidavė jas spaus
tuvei. Iš viso bus trijų rūšių anketos. Viena atstovams, kita kongre
so dalyviams, o trečia ekskursantams. IV PLJK techninė komisija 
šias anketas išsiųs atskirų kraštų JS valdyboms, per kurias registraci
ja vyks. Tad norintieji kongrese dalyvauti, prašomi kreiptis j savo 
krašto Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybą, o J.A.V. ir Kanada j Fi
nansų Komitetą (IV PLJK Registracijos Centrą) Čikagoje. Registra
cijos terminas baigiasi 1979 m. vasario 16 d.

Kartu su registracija reikės prisiųsti penktadalį (ne kaip anksčiau 
skelbta ketvirtadalį) kongreso arba ekskursuos kainos. Likusi suma 
turės taip pat būti iš anksto sumokėta iki birželio 15.

Atstovui kongresas kainuos 891, D M (vokiškos markės), įskaitant 
stovyklą su ekskursijom, įėjimas į atidarymo koncertą bei šokius 
Londone, kelionę London — Altenberg, dalyvavimą studijų dienose 
Altenberge, kelionę i Konigsteiną bei pragyvenimą ir nakvynę Ko- 
nigsteine su įėjimais j koncertą ir šokius Frankfurte. Atstovai bus 
paremti PLB ir PLJS Amerikoje sudaryto Finansų komiteto. PLJS 
valdyba apie tai jau painformavo atskirų kraštų JS valdybas.

Dalyviams kaina priklausys nuo to, kuriose kongreso dalyse jie 
dalyvaus. Dalyvavimas stovykloje su ekskursijom ir įėjimas j atida
rymo koncertą ir šokius Londone kainuos 326, DM (vokiškos mar
kės). Dalyvavimas uždaryme su nakvyne ir maistu Konigsteine bei _ 
įėjimas j jaunų kūrėjų vakarą, uždarymo koncertą ir šokius kainuos 
155, D M. Studijų dienų metu (nuo liepos 19-27 )dalyviams ir tu
ristams bus pasiūlytos 4 skirtingos ekskursijos po Europą. Po užda
rymo Konigsteine — Frankfurte dar kartą bus galima pasirinkti vie
ną ‘š trijų ekskursijų po Europą, šį kartą ir atstovams.

Ekskursijos vyks tik tuomet, jeigu atsiras pakankamas skaičius 
žmonių bosui užpildyti. Pageidaujamai ekskursijai neįvykstant, 
ekskursijai įmokėti pinigai grąžinami, jeigu atsargai nepasirinkta 
antra arba trečia ekskursijos galimybė.

Dėl reikalingų užstatų įmokėjimo, užsiregistravusiems ir po 
1979 m. kovo 30 d. vėl atsisakusiems, tik pusę įmok'ėjimo bus grą
žinama, o po birželio 1 atsisakusiems visas įmokėjimas žūsta.

BRAZILUOS LIETUVIU JAUNIMO ATSTOVAI

Buvo išrinkti šitie asmenys kaip Brazilijos atstovai įJV PLJK, 
bet dar trūksta galutinio patvirtinimo: Aleksandras Valavičius, Bea
triz B acevičiūtė, Emantė Juraitienė, Klemensas Juraitis, Kristina 
Valavičiūtė, Nilza Guzikauskaitė, Robertas Saldys, Sandra Saldytė 
ir Sofija Žūtautaitė.

B LJS - Sandra Saldytė

Jaunimo kongreso žinios

Jaunimo sąjunga jaunimui?!
dalyvavimą išeivijos lietuvių 
veikloje.” Tai labai didelė ap
imtis, bet būtina ir galima. Juk 
tik šio tikslo siekiant Jaunimo 
Sąjunga pasidarys jaunimo 
sąjunga!

Šių dešimties ar penkiolikos 
metų laikotarpyje mažumos ini-

rėš persvarstyti ir sudaryti jaunimui 
veiklos gaires. Tam reikėtų per
svarstyti pagrindinius jaunimo padė
ties bruožus, nustatyti veiklos planą 
ir konkrečius būdus jam Įgyvendin
ti. Jaunimo veikla turėtų apimti tris 
pagrindines sritis: politinę, visuome
ninę ir kultūrinę.

SIŪLYMAI PASKAITŲ TEMOMS 
IR SIMPOZIUMAMS

I. POLITINĖ SRITIS:
PASKAITOS: 1. Pasaulinis žmo

gaus teisių sąjūdis ir lietuvių vaid
muo jame. 2. Politinės sąmonės ap
raiškos dabartinėje Lietuvoje.

SIMPOZIUMAS: 3. Išeivijos Metu- 
vių jaunimo santykis su Lietuva. 4. 
Išeivijos lietuvių jaunimo dalyvavi
mas užsienio lietuvių politinėje veik
loje. 5. Kokią iki šiol nepaliestą po
litinę veiklą galėtų vykdyti jauni
mas?

II. VISUOMENINĖ SRITIS:
PASKAITOS; 1. Kalbos reikšmė 

žmogui kaip asmeniui ir kaip bend
ruomenės nariui besivystant. 2. Bend
ravimo būdų jieškojimas ir bendra
vimo reikšmė išeivijos lietuvių vi
suomeninei veiklai.

SIMPOZIUMAS: 3. Mišrių šeimų 
padėtis lietuvių bendruomenėje. 4. 
Lietuvio-vės jaunuolio-Iės vieta gy
venamojo krašto visuomenėje. 5. 
Veiklos galimybės, peržengus 35 me
tų ribą.

III. KULTŪRINĖ SRITIS:
PASKAITOS: 1. Ar lietuvišką kul

tūrą iš viso galima puselėti už Lie
tuvos ribų? 2. Kalba ir lietuviškos 
kultūros kūrimas.

SIMPOZIUMAS: 3. Lietuviškos kū
rybos skatinimo ir skleidimo būdai 
4. Tiksliųjų mokslų vieta lietuviško
je kultūroje. 5. Lietuviškojo vaizduo
jamojo meno — tapybos, grafikos, 
skulptūros problema užsienyje.

Pilnai sutinku su komisijos 
apibūdintu pagrindiniu kongre
so tikslu. Po trijų kongresų, 
kurių metu Jaunimo Sąjunga 
įsisteigė, susiorgartizavo, papli
to visuose lietuvių apgyventuo
se kontinentuose, rado savo vie
tą lietuvių veikloje, laikas jai 
“pagristi ir įprasminti jaunimo

ciatyva gimė idėja ir struktūra, 
kurias reikėjo “parduoti” lietu
vių išeivijos veiklos judinto
jams. Reikėtų manyti, kad ga
lų gale Jaunimo Sąjunga išsi
kovojo savo vietą lietuvių vi
suomenėje. Jeigu PLB seime 
buvo sprendžiami Jaunimo Są 
jungos reikalai, pastaroji laiko 
ma lietuvių išeivijos ateitimi.

Tačiau kyla klausimas, kiek 
Jaunimo Sąjungos mintis pri
gijo pačiame jaunime? Aišku, 
tūkstančiais važiuojama į kon
gresus, bet kas juos organizuo
ja ar paruošia kitus Jaunimo 
Sąjungos renginius? Tie, kurie 
kadaise ideologinėse organizaci
jose nešė atsakomybę, ar tie 
kurie pasižymėjo visose veik 
los srityse? Mažuma, šiandien 
vadinama “elitu”.

Jeigu IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas spręs jauni 
mo veiklos gaires, jis turės bū
tinai pasvarstyti, kaip šios veik
los gairės gali būti jaunimo 
veiklos gairės. Manau, kad yra 
atėjęs laikas Jaunimo Sąjungai 
pradėti angliškai vadinamą 
“field work” ir gal tada išsi
spręs daug šiandien kylančių 
problemų bei rūpesčių pagrin
dinėse veiklos srityse: politinė
je, visuomeninėje, kultūrinėje

Jeigu Jaunimo Sąjunga liks 
“elito” kūdikėlis, ji savo tiks
lų nepasieks. Atsakymai jau 
mums seniai žinomi. Mums rei
kia rasti būdus, kaip išlaikyti 
jaunimą 25-35 metų amžiaus ak
tyvų lietuvių veikloje, kaip 
Įjungti ji i politinę veiklą, kaip 
įtraukti lietuviškai nekalban
čius ar niekur nepriklausančius 
jaunus lietuvius veiklon, kaip 
ugdyti lietuvišką kultūrą už Lie
tuvos ribų; kaip, kaip, kaip 
Tik tokiomis mintimis besiva
dovaudama, Jaunimo Sąjunga 
atliks svarbų jaunų susipratu
sių lietuvių ugdymą ir tokiu bū
du bus jaunimo Sąjunga.

Rasa Lukoševičiūtė
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D. Mickuté-Mitkienè

Kai dainavau tau mik, mažyte,
Ir tu jau merkei akutes, 
Atlėkus laumė paklausyti
Kuždėjo’.tęsk lopšinę, tęsk...

Kad būt pasakius - ji žinojo, 
Kokia dalužė tavęs lauks — . 
Būčiau prisiekus Amžinuoju: 
Tegu visi skiaubūnai staugs. -

11

ĮŽANGINIS ŽODIS

Su šiuo „Mūsa Lietuvos” numeriu yra pradedamas naujas 
skyrius MOTE R (į PASAULIS, kuris žada pasirodyti 
vieną kartą į mėnesį. Siame skyriuje bus bandoma patiekti 
„Mūsą Lietuvos” skaitytojams įvairią temą moterims aktua
liais klausimais, k.a: šeima, papročiai, sveikata, rankdarbiai, 
kulinarija, mados ir kt.

Mielai priimsiu kiekvieną rimtą Šio skyriaus skaitytoją pa
stabą bei pageidavimą, o taip pat Šiam skyriui tinkamą me
džiagą. Kišką prašau siąsti aukščiau nurodytu adresu.

Už bendradarbiavimą iš anksto dėkoju.

M. V.

F H B INI O J D MOTERIS

Apie moters sutvėrimą yra keletas legendų. Viena jų yra tokia.

Kai Dievas sutvėrė vyrą (iš gabalo žemės), visas pasaulis jau buvo 
sutvertas. Reikėjo tik moters. Gi paskutinis kūrinys, turėjo būti 
pats tobuliausias. Tad Dievas apsidairęs, paėmė mėnulio apskritimą, 
aus’rinės grožj, rožės žiedo švelnumą, smilgos lankstumą, rasos spin
dėjimą, medaus saldumą, tulžies kartumą, ugnies karštumą, ledo 
šaltumą, žalčio gudrumą, kiškio bailumą, povo tuštybę, šarkos ple
pumą ir karvelio burkavimą — ir visa tai sintetiniu būdu sujungęs, — 
Dievas sutvėrė moterį. Ir atidavė ją vyrui, kuris labai apsidžiaugė.

Bet po penkių dienų ateina vyras pas Dievą ir skundžiasi:

- Viešpatie, tas tvarinys, kurį man davei, nuodija mano gyveni
mą: plepa ištisą dieną, nusimena dėl mažiausio menkniekio, nuolat 
serga... Atsiimk, prašau, ją nuo manęs.

Dievas išklausė vyro skundą ir paėmė moterį atgal.

Praėjo vėl kelios dienos. Sugrįžta vyras pas Dievą ir liūdnu balsu 
kalba:

- Jaučiuosi labai vienišas be jos; gailiuosi, kad sugrąžinau. Prisi
menu, kaip meiliai ji į mane žiūrėdavo, glaudėsi, glostė, šypsojosi... 
Viešpatie, prašau: grąžink man ją atgal.

Dievas sugrąžino vyrui moterį. Bet po kelių dienų jis vėl grįžta 
pas Dievą ir skundžiasi:

- Viešpatie, man užtenka jos — atsiimk. Ji man teikia daug var
go ir rūpesčių. Aš negaliu su ja išlaikyti.

- Bet negali taip pat ir be jos gyventi. Eik ir žinokis.

- Vargas man - aimanavo pasišalindamas vyras - negalių gyven
ti su ja, negaliu gyventi be jos...

ŠYPSOKIS
Kunigas, lankydamas seimas, kalbasi vienoje šeimoje su trim bro

liukais. Tąrp kita ko, paklausia:

— Ar jus padedat savo mamytei namų ruošoje?

— O taip, - tuojau atsako vyriausias - aš plaunu kasdien lėkštes 
ir puodukus.

— O aš — giriasi antrasis — viską šluostau ir sudedu j lentynas.

— O aš... aš surenku sudaužytų lėkščių ir puodukų šukes ir sume
tu į šiukšlių dėžę - nedrąsiai pridūrė jauniausias.

Jie nenupūs, lyg pienės pūko, 
Tavęs nežinomon naktin...

* * *

Likimo kreivė pasisuko — 
Lopšinės žodžiai — nebaigti.

? A A Š TYKINS
(pagal Gabrielę Mistral)

Visoje gamtoje matome palinkimą tarnauti, padėti kitiems. Štai 
saulė, žvaigždės, debesys, vėjas, vanduo, medžiai, gėlės, paukščiais

Ten, kur reikia pasodyti medį — pasodyk jį tu; ten kur reikia tai
syti klaidą — taisyk tu ją; ten, kur yra darbas, kurio niekas nenori, 
prisiimk jį tu.

Būk tu ta, kuri nuima nuo kelio akmenį, kuri tirpina širdžių nea
pykantą, švelnina reikalų aštrumą.

Koks džiaugsmas žmogui būti atviru ir teisingu. Bet žymiai dides
nis džiaugsmas yra padėti kitiems.

Koks liūdnas būtų pasaulis, jeigu nereikėtų nieko dirbti, planuoti, 
tobulinti, gražinti.

Nepasitenkink vien tik su paprastais kasdieniniais savo darbais. 
Bet tai nereiškia, kad tik dideli darbai yra vertingi. Svarbu yra pada
ryti ką nors kitų labui.

Vieni kritikuoja. Kiti griauna. O tu dirbk. Su džiaugsmu. Su šyp
sena. Savo šeimos ir kitų gerovei.

P. S. Gabriela Mistral - Čilės poetė, 1945 m. gavusi Nobelio 
literatūros premiją.

;-Q.. • . rt ' ‘Jh
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ORGANIZUOJASI MOTERYS
Lapkričio mėn. 26 d. mokt. M. Vinkšnaitienės pastangomis Jau 

nimo Namuose buvo sukviestas antrosios kartos lietuvių moterų su 
sirinkimas, kurio tikslas buvo ne naują organizaciją steigti, bet su 
stiprinti senai veikiančią; Liet. Kat. Moterų Draugiją, kurios narių 
skaičius kasmet mažėja.

Todėl antrosios kartos moterys papildysi Draugijos narių eiles, 
ir dirbs visos bendrai.

Susirinkime buvo sudaryta 1979-iems metams Valdyba, į kurią 
įeina: Ana Guzikauskienė, Ana Dirsytė-Koralovienė, Albina Gaidie
nė, Danutė Silickaitė-Jones, Vanda Vosylienė, Magdalena Virrkšnai- 
tienė ir Elena Zizienė.

Gruodžio mėn. 17 d. Valdyba susirinko pirmajam posėdžiui, ku
riame buvo svarstomas veikimo planas 1979 metams. Sekantis po
sėdis bus sausio mėn. 27 d.

Pirmasis bendras Draugijos susirinkimas ir susipažinimas senųjų 
ir naujųjų narių yra numatytas vasario mėn. 25 d. 4 vai. p.p. (po 
lietuviškų šv. Mišių) Jaunimo Namuose.

Kviečiamos visos lietuvės katalikės moterys priklausyti šiai gar
bingai organizacijai, kuri veikia plačiame pasauly beveik visur, kur 
gyvena didesnis skaičius lietuvių šeimų.

Vieno mėnesio laikotarpyje jau įsirašė 32 naujos narės. Laukiame 
daugiau.

Danutė
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SVEIKINIMAI
Švenčių metu paštas dar lėčiau ėmė veikti, todėl kai kurie kalėdi

niai sveikinimai, skirti spaudai, atėjo po Kalėdų. Sekančiuosius tal
piname laikrašty, kadangi juose išreikštos mintys nesibaigia su Ka
lėdų diena, o galioja visiems metams.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ

Kalėdų nakties varpams paskelbus džiaugsmingą Kristaus gimimo 
žinią. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina visus geros 
valios lietuvius plačiame pasaulyje ir jungiasi su jais savo mintimis 
bei tros'kimais.

Praėjusieji metai musų išeivijos gyvenimą nuskaidrino gausiomis 
Pasaulio Lietuvių Dienomis Toronte. 1979-tieji metai praeis IV-to- 
jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ženkle, kai jaunimas, suplau
kęs j senutę Europą, ieškos aiškesnio ateities kelio savo tautinei 
priklausomybei išlaikyti. Tie metai mūsų tautai bus ypatingi ir Vil
niaus Universiteto 400 metų įkūrimo sukaktimi.

Tačiau didžiausios musų pastangos turės būti kreipiamos j pa
vergtos tautos balsą, kuris prašo besąlyginės mūsų paramos kovoje 
už savo laisvą, tikėjimą ir pagrindines žmogaus teises. Tepadeda 
Aukščiausias mums šiame darbe.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

VLÍKAS

lietuviai

Sveikiname jus, žengiant i Naujuosius 1979-tuosius Metus.

Praėjusieji metai buvo reikšmingi Lietuvos valstybingumo atstatymo 60-aja 
sukaktimi Praėjusiais metais laisvame pasaulyje vis dažniau ir garsiau skambė
jo balsai už žmogaus laisvę. Lietuviai Lietuvoje už jas kovojo, nežiūrėdami sun
kiu sąlygų, nepalinkdami po okupanto jungu. Pagarba jiems už tai ir sėkmės 
linkėjimai.

Bet linkėjimu maža. Šiandien laisvųjų lietuviu uždavinys yra užtikrinti, kad 
žmogaus teisių tarpe būtų įgyvendinta teisė visiems vykdyti laisvą tautų apsis
prendimą.

Junkimės į bendrą darbą. Skleiskime žinią apie Lietuvos nedalią. Išnaudo
kime kiekvieną pasitaikiusią progą ar galimybę Lietuvos bylai kelti Ieškokime 
vetimųju pagalbos. Ruoškimės tarptautinės politikos lūžiams su viltimi, kad 

per juos pagaliau nušvis Lietuvos laisvės rytas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

PROF. ANTANAS K L I M A S (iš Rochester, N.Y..USA)

Užrašęs ant paprasto laiškų popieriaus LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
IR LAlMi'.sŲ NAUJŲJŲ METŲ lietuviškai, ispaniškai, portuga
liškai ir anr si, prof. Antanas Klimai kreipiasi j "brangius bičiu
lius P. Amerikoje", atsiprašydamas: "Esu taip prispaustas darbu, 
kad jokiu būdu negalėjau Jums kiekvienam,-ai atskirai parašyti7. 
Paskui tęsia: "Labai dažnai prisimenu visų Jūsų nuoširdumą, vaišin
gumą, visą tą lietuvišką širdj, kurią man parodėte P. Amerikoje. 
Dažnai pasvajoju apie Bogotą, Medeiliną, Buenos Aires, Montevi
deo, São Paulo, Londriną, Caracas, Maracay ir kitas tolimąsias vie
tas, kurios, Jūsų dėka, pasidarė man tokios mielos ir artimos. Ir, tar
si, matau Jūsų mielus veidus, girdžiu Jūsų balsus, jaučiu Jūsų širdis..?

Danguolė ir Antanas Klimai ir Vaikai: Tadas, Rūtelė, Pauliukas ir 

Linutė

T. PETRAS D A U G I N T I S, S. J.

"Štai jau ir Kalėdos...

Šioje šventėje norėčiau kiekvieną Jūsų pasveikinti bent laiškeliu. 
Tačiau negi spėsi žmogus visiems parašyti? . Tai noriu bent per laik- 
raštj Jus visus pasveikinti.

Dabar Jums rašau iš Hamiltono, iš Kanados, kur vedu rekolekci
jas lietuviams Aušros Vartų parapijoje, iš kurios buvo pas Jus atvy
kęs AIDAS. Rašau iš toli, toli... O tačiau "meilė laisva, kaip oras. 
Meilė nežino laiko tolybių; meilė nežino nei geležinės uždangos* 
(St. Prapuolenytė )•

Anot tos pačios poetės St. Prapuolenytės:

-r Dieve, esi taip toli, kaip debesėlis žydrumoj plaukiąs, kaip ne
pasiekiamos kalnų viršūnės. \

Bet ir arčiau esi, kaip sniege įspaustos mano pėdos,
kaip žiedas paliestas ranka,
kaip saulės spindulys ant veido...

- Tu ateini dalintis su mumis gyvenimu tvartelyje, 
kad jaustųsi benamiai namuose.
Patiko Tau mūs prastos širdys, *
ramybės ieškančios Tavo meilės spinduliuose...

Tikrai, kadaise gimęs Kristus ir dabar yra arti mūsų bažnyčių ta
bernakuliuose, priimtoj komunijoj, brolių-sesių Kūčiose po maldos 
laužomoj plotkelėj, Šv. Rašto ir Bažnyčios žodžiuose, arti kaip ge
rasis B rol is ir Valdovas kiekvieno mūsų žūtbūtinėj kovoj.

P. Daugintis, SJ

Šv. Kazimiero p-jos patalpose 
vyko bendros Kūčios. Nors lietus 
nevieną išgąsdino, bet vistiek suė
jo apie 40 tautiečių iš įvairių vieto
vių. Prieš sėdantis prie stalo, kun. 
Gavėnas apibūdino Kūčių apeigų 
reikšmę. Buvo apstu įvairiausių 
patiekalų ( kai kas jų suskaitė 23 ) 
ir graži šventiška nuotaika. Lieka 

gili padėka šių bendrų Kūčių ren
gėjams ir šeimininkėms.

Spalvotas nejudomų paveikslų | 
filmelis dar geriau nuteikė daly- i 
vius besiartinančių Mišių apeigoms.

'B ernelių Mišios" buvo devintą 
valandą vakaro. Ir eucharistinis 
Kristus užgimė daugelio tautiečių ‘ 
širdy.
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KAI* GYDOMA VIENA MQSU LIGONĖ
(Korespondencija parašyta Kūčių dieną)

Šiandien, Kūčiose, musu korespondentas nuvyko i Hospital das 
Clinicas ligoninę aplankyti ten gulinčios p. MARIJOS ČIUVINSKIE- 
NÉS ir ją pasveikinti Kalėdų švenčių proga. Kadangi daug žmonių 
teiraujasi — ir asmeniai ir per telefoną — apie p. Marijos sveikatą ir 
taip staigios jos operacijos priežastį, tai jis stengėsi visa sužinoti. Ir 
čia pateikia gautas informacijas.

P. Čiuvinskienė buvo numačiusi išvykti iš S Paulo ilgesniam lai-

\ .... ns, kurie Kalėdų švenčių bei Naujųjų Metų proga 
vienok.u ar kitokiu būdu, iš arti ir net iš toli, mus sveiki 
no, prisiminė maldose arba net ir apdovanojo, nuoširdžiai 
dėkojam ir nesiliaujam meldęsi, kad Viešpats kiekvienam 
gausiai atlygintų sveikata, gera nuotaika ir kitokiom dova 
nom, kurių kiekvienas jaučiasi reikalingas.

Šv. Kazimiero parapijos kunigai 
ir ML redakcija-administracija k i

kui švenčių proga. Tad nuvyko j Hospital das Clinicas pas tą patį 
daktarą, kuris įai buvo operavęs tulži vasario 22 dieną, kad oatikrin- 
tų padarytos operacijos stovj, nes p dur vis Įaute šone tam tikrus 
dieglius. Gydytojas matė reikalą padaryti vidinę nuotrauką - "en- 
doscopia". Tai labai opus dalykas. Ir nors tas nuotraukas daro spė

tai istai, pasitaiko, kad viduje gali būti kokių kliūčių ar nenumaty
tu užsisukimų, kas gali iškelti rimtu problemų

Poniai Marijai bedarant šią nuotrauką, nelauktai išsiveržė krau
ps Kas atsitiko? Sustabdžius "endoskopijos" procesą ir padarius 
peršvietimą, buvo pastebėta, kad buvo pradurta stemplė (esofago ). 
Tuoj kraujas užliejo plaučius ir vidurius. Kilo reikalas kuoskublau
siai daryti operaciją - sustabdyti viduje besiveržianti kraują ir ypač 
valyti nuo kraujo plaučius. Tad reikėjo ant greitųjų paruošti ligonę 

rentgeno spinduliais numatyti sužeistą vietą ir padaryti visas rei
kiamas nuotraukas, ir paruošti reikiamą personalą su įgudusiais spe
cialistais. Nors operacija buvo pradėta po trijų valandų nuo sužeidi
mo, jau buvo pastebėtas kraujo užteršimas - gangrena. Operacija 
truko 5 valandas, atlikta keturių operatorių grupės, vadovaujamos 
vieno aukštos kvalifikacijos profesoriaus.

Operacija pavyko - buvo sustabdytas kraujo išsiliejimas (hemor- 
ragiąjir prasidėjusi gangrena. Dabar priklausė nuo to, kaip pats visas 
organizmas atsilieps. P. Čiuvinskienė liko dvi dienas visiškai izoliuo
ta ir beveik be sąmonės, su gyvybe pakabinta ant plono siūlelio. 
Bet nepaprastas jos organizmo atsparumas, daktarų atsidavimas ir 
moderniausios gydymo priemonės bei specialūs vaistai, o taip pat ir 
didelis jos pasitikėjimas pagalba iš Augšto, jai grąžino gyvybę. 
''Tai stebuklas, kurį išmeldė iš Dievo Tėvas Bružikas", dabar visiems 
pasakoja ligonė. Mat, ji kasdien į jj meldžiasi ir tiki jo įtaka pas Die
vą. (O su ja meldėsi ir daug kitų).

Ponia Čiuvinskienė pergyveno ne tik Adventą, bet ir... Gavėnią. 
Dešimt dienų ji gaivinosi vien tik "soro" lašinimu dieną ir naktį.

Dabar ji jau maitinama (bet vien tik per trūbelę )specialiu maistu 
kuri neseniai išrado vienas šios ligoninės profesorius, >r kuris dabar 
vartojamas tik antrusyk. Kitos ligoninės dar jo neturi. Atrodo, kad 
tas maistas puikiai veikia — duoda organizmui daug stiprybės, ne
vargindamas gerklės bei virškinimo organų.

Ligonė pradėjo žymiai gerėti. B et dar turės pernešti daugybę įvai
rių tikrinimų «r bent du kraujo įpylimus. Betgi tikima, kad su Nau
jaisiais Metais galės pradėti gyvenimą, tartum iš naujo užgimusi.

Dabar kelios pastabos apie pačią ligoninę Hospital das Clinicas. 
Tai tiesiog stebėtina įstaiga. Jon patekęs, ligonis garantuotas pa
sveikti, jei, aišku, dar nėra Dievo pakviestas amžinon karalystėn.

Ligoninė turi moderniausius medicinos pabūklus. Visas persona
las yra specializuotas. Gydytojai yra pasišventę savo pacientams ir 
kiekvieną ligonį traktuoja kaip brolį ar seserį. Ir ligoniai ten jaučiasi 
geriau negu namie, yra prižiūrimi ir aprūpinami visu šimtu nuošim
čių. Čia viešpatauja puiki aplinka, švara, tvarka. Ligoninės vadovybė 
stengiasi ligoniams sudaryti kuo geriausią nuotaiką. Pavyzdžiui, Ka
lėdų metu buvo organizuojami ligoniams koncertai, ir visi pacientai 
buvo apdovanoti vertingom ir naudingom dovanom.

Toks kultūringumas ir žmogaus teisių gerbimas išsaukia ligonių 
•r iu namiškiu gilia padėką São Paulo valstijos vyriausybei bei pa
čios Hospital das Clinicas ligoninės vadovybei.

Ligoninė priklauso São Paulo universitetui. Čia atlieka savo stažą 
beveik visi busimieji B razilijos gydytojai.

Sunku šion ligoninėn patekti, nes trūksta vietų. Norint visus pa 
tenkinti, reikėtų 10 ar net daugiau tokių ligoninių

Krsp.

RIO LIETUVIAI MELDŽIASI 
UŽŠV. TÉVA

ML korespondentas rašo iš Rio: 
Ponios Uršulės Gaulienės prašo

mas, siunčiu šią nuotrauką >š čia 
atlaikytų Mišių lapkričio 26 dieną. 
Rašome taip vėlai, nes tiktai dabar 
gavome nuotraukas.

Senutė p. U. Gaulienė vie
na pati viską paruošė iškilmin
goms Mišioms. Iššlavė koplyčią, 
nuvalė dulkes, pastatė vėliavas, 
sutvarkė gėles, parūpino Šv. Tėvo 
atvaizdą ir paragino 4 mergaites 
atvykti tautiniais rūbais.

Mišias kun. Mečislovas Valiuke
vičius atlaikė labai iškilmingai. P. 
Antanas Gaulia ir lenkų kolonijos 
vadovas, p. Ignacy Jesman, paskai-j 
tė liturginius skaitymus; po to p.! 
Jesman, kunigo prašomas, prabilo i 
j dalyvius. Siūlė atšvęsti šv. Kaži-j 
miero šventę bendrą kartu su len
kais, kurie suruoštų "Kaziuko mū-j 
gę", o šv. Stanislovą lenkai jau! 
pagerbs vieni per jo sukaktuves''. |
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MŪSŲ ŽINIOS
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MŪSLĮ LIETUVOS LOTERIJA

MÜSU LIETUVAI paremti pra- 
vestoji loterija buvo traukiama 
gruodžio 23 per Loteria Federal. 
Pirmąją premiją (inž. Kazio Aude
nio paveikslą KORKOVADAS) lai
mėjo Nr. 602, kuri buvo įsigijęs 
Jose Aguinaido Kudrevičius, Rua 
Floriano Peixoto, 44 Jaçanã, São 
Paulo.

Antroji premija (p. Stasės Ste
ponaitienės paveikslas GĖLĖS) te
ko Nr. 908, kuris nebuvo parduo
tas. Tai ir liko ML administracijoj.

ML administracijoj dar yra ir 
o Elenos Baužienės tapytas pa
veikslas VENECIJA, dovanotas 
Spaudos baliaus loterijai. Bet šiai 
neįvykus, bus panaudotas kita 
proga. Musų menininkei nuošir

LIETUVIŠKOS SUTUOKTUVĖS

Šeštadieny sausio 6 d., prel. Pi
jus Ragažinskas sutuokė V. Barce
lona (S. Caetano) bažnyčioje, Vi
tą Algirdą SUKI iš Sto. Andrė ir 
Lidiją RUBLIAUSKAITĘ iš V. 
Zelinos.

Jaunavedžio tėvelis, Algirdas, 
dirba prie General Motors firmos, 
o mama Danutė yra dailininkė ir 
mokytoja. Jaunosios tėveliai, Er
nestas ir Adelė, išmokino savo ke
turias dukteris lietuviškos dvasios 
bei kalbos ir pavyzdingo dalyvavi
mo lietuviškose organizacijose bei 
veikloje.

Jauniesiems MOSU LIETUVA 
linki laimės ir sėkmės.

ATVAŽIUOJA.

Lietuvių Jaunimo Sąjunga Brazilijoje praneša ir kviečia visą 
Brazilijos Lietuvių Koloniją, Lietuvių Kolonijos draugus bei 
prietelius dalyvauti

VIOLETOS RAKAUSKAITĖS 
ESTRADINĖS MUZIKOS KONCERTE

Kuris įvyks Sausio pabaigoje arba Vasario mėn. pradžioje 
(vėliau bus paskelbta tiksli data bei vieta ) .

Pelnas skiriamas padengti dalj kelionės išlaidų lietuvių jau 
nimo į iV-jj Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą, Vokietijoje, 
kuris įvyks 1979 m. Liepos mėn.

Pasiruoškite ir nepraleiskite progos.

dus ačiū.

KŪČIOS PAS VIETINIUS

Šv. Kazimiero parapijos apylin- . 
kės žmonės, brazilai, pravedė Ka-1 

■ 'ėdy noveną šeimose (Natai em 
FamiMa). Paskutinę dieną norėjo . 
užbaigti šv. Kazimiero p-jos kop
lyčioj. klebonas pasinaudojo pro
ga pristatyti jiems lietuviškas Kū
čias ir padalinti gabaliuką plotke- 
•es. Nevienas apgailestavo, kad 
ne tokių papročių neturi; ir prašė 
plotkelės, su pasiryžimu ir jie įves
ti panašias Kūčias j savo šeimą. 
Vėliau vienas kaimynas su džiaugs
mu pasakojo, kaip jis susirinku
siai savo gausiai giminei, apie 20 
asmenų, pristatė plotkelę ir jos 
simbolj, laužė ir ja dalinosi su vi
sais, kas ir kituose paliko gilų jspū- 
dj. Kitiems metams, sakė, pasirū
pins ir šieno; ir stengsis giliau su
prasti Kūčių reikšmę.

Kitataučiai, pažinę» vertina mū
sų Kūčias ir mums net pavydi to-

MŪSŲ MIRUSIEJI

S

Gruodžio 28 dienos naktį mi 
rė a.a. ALBINAS PAN
GONIS. Gimęs 1937 m. 
birželio 8 d., Gyveno Sto. An
drė. Nuliūdime paliko motiną 
Anelę, žmoną Lidiją su dukte
rim Solange ir Denise, ištekėju
sią seserį ir švogerj Floriano 
Pladas.

Palaidotas São Caetano ka
pinėse.'

Septintos dienos Mišios bu
vo atlaikytos V. Zelinos bažny
čioje sausio 5 dieną.

Gili užuojauta Velionies šei
mai.

CIVIL- Inventário, Despejo, etc.
COMERCIAL - Falência,Concordata

Execução, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA — Imposto de Renda, ICM, IPI

KALBAMA LIETUVIŠKAI

ESCRITÓRIOS:
Rua Barão de Iguape, 212 - 4o and. s/45 - Liberdade 

Horário: Das 9:00 às 11 £0 e das 14:00 às 18:00
Rua Campos Novos, 590 — Vila Zelina

Horário: Das 19:00 às 21:00

kių prasmingų papročių. Būtų 
liūdna, kad lietuviai, ar lietuvių 
kilmės krikščionys,apleistų Kūčias, 
nesuprasdami jų reikšmės.

SUSIKAUPIMO DIENOS

Pokalėdinėj savaitėj, kun. PR. 
GAVĖNAS ir kun. P. RUKŠYS 
išvyko metinėm šešių dienų reko
lekcijom — dvasiniam susikaupi
mui. Tai būtinai reikalingas (nors 
ir trumpas) sustojimas: giliau pa
žvelgti j save, plačiau atsiverti 
Dievui, peržiūrėti nueito kelio 
pėdsakus, nustatyti gaires ateičiai. 
Visi turėtų surasti nors dieną (ar 
dvi) tokiam gilesniam susitikimui 
su pačiu savimi. v

NAUJIEJI METAI

Naujieji Metai buvo gražiai su
tikti bendru tautiečių dalyvavimu 
V. Zelinoj, Sąjungoj bei V. Anas
tácio.

Lietu vis’kai kalbanti 
Vyrų - moterų - vaikų 

gydytoja
DRA. HELGA HERING

médica

HOMENS - SENHORAS 
CRIANÇAS 

nuo 8 iki 12 vai.
Av. Eulina, 99 - V Sta. 
Maria (skersgatvis ties nr 
2214, Av. Deputado Emi
I io Carlos - B. do Limão)

nuo 14 iki 18 vai.
Rua Quartim Barbosa, 6 
(paskutinė stotis ônibus 
vila Santista Bairro do 
Limão).

Tel 265.7590

ROŽĖS MARIJAI

Pirmoji Naujųjų Metų diena li
turginiai yra skirta prisiminti Die
vo Motiną Mariją. Tai*didžiausios 
ir garbingiausios Motinos Diena. 
Šv. Kazimiero parapiečiai, tiek 
lietuviai, kiek vietiniai, Mišių au
kojimo metu Marijai paaukojo po 
rožę, kaip savo gilios pagarbos bei 
padėkos ženklą. Daug tokių rožių 
pašventintų per Mišias, buvo nu-

PR1MICUANTAS LIETUVIU 
PARAPIJOJ

Gruodžio 16 d. kunigu išventm 
tas zelinietis japonų kilmės EVA 
RISTAS HIGA, salezietis, pirmą 
sias Mišias laikė Zelinos šv. Juozą 
po bažnyčioj, o šv. Silvestro dieną 
šv. Kazimiero parapijoj. Buvo pri
siminta ne tik Japonija, o ir Lietu
va, ir melstasi už dvasinius pašau 
kimus.

nešta ligoniams bei kitiems, nega
lėjusiems dalyvauti Naujųjų Metų 
Mišiose.
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BOW
SODYBA LITUANIKA

Gruodžio 17 savaitgalį Lituani
koje viešėjo p.p. Vincas ir Irena 
Tūbeliai ir keletas seimu jų drau
gu. Jie buvo užėmę Išvykų(pic-nic) 
namą. Svečių namo salėje tą patį 
sekmadienj praleido Vincas Žukas, 
Henrikas Rocenbergas ir kelios 
kitos šeimos.

Svečių namo statyba baigta. Te
lieka namą išvalyti ir apstatyti 
baldais.

P. ALGIRDAS BAUŽYS Sene
lių namams paaukojo 2.000,00 
kruzeirų

Didelis ačiū.

Artezianinio šulinio kasimo dar
bai jau baigti. Dabar šulinys valo
mas (dėl mašinos sugedimo valy
mo darbai buvo sustoję!. Išvalius
bus daromas bandymas (matuo
jama), ar šulinys duoda sutartą 
kiekj vandens. Taip pat sudėta 
vamzdžiai vandeniui j sklypus ir 
pastatus atvesti. Prieš Naujus Me
tus buvo pradėti statybos darbai 
p.p. Vinkšnaičių vasarnamio. Tai 
bus pirmas privatus namas Sody
boje.

IŠVYKO VIESNAGÉN

Sausio 3 dieną dviem mašinom 
(kombi) išvyko ateitininkų grupė 
kelionėn j Urugvajų ir Argentiną. 
Sausio 6 ir 7 dienomis grupė turės 
pasirodymus Montevideo. Šešta
dieni Urugvajaus Kultūros Draugi
jos patalpose, sekmadienj parapi
jos salėje. Sausio 14 dieną pasiro
dymas bus Buenos Aires Lietuvių 
susivienijimo salėje. Programą su
daro trijų veiksmų vaidinimas "Il
gesio pasaka'*. São Paulyje progra
ma bus parodyta jaunimo šventės 
proga.

Kelionėj numatyta išbūti maž
daug 15 dienų.

Grupę sudaro: p. Ivonė Remen- 
čienė sū sūnum Aleksandru ir duk
romis Milda ir Regina, p. Gražina 
Remenčienė su dukromis Nida,Aud 
ra ir Laimute, p. Aldona Žutautie
nė su dukra Maristela ir sūnum 
Stasiuku, Sandra, Robertas ir 
Douglas Saldžiai, Flavijus Bacevi
čius, Osvaldas Galinskas, p. Ange
la Joteikaitė, p. Aleksas Vinksnai- 
tis ir kun. J. Šeškevičius.

"Volungės Choras' (dainavo j 
juostą vaidinimui reikalingas dai
nas. Vieną dainą specialiai šiam 
vaidinimui sukomponavo p. Irena 
Kuniškienė. Žodžiai Putino. B e ar
tistų, poeziją i juostą įrašyti talki
no p. Magdalena Vinkšnaitienė, p. 
Saldienė ir Viktoras, Angelina, 
Ona Paula ir Audris Tlatarūnai.

MÜSU LIETUVA

ŽINIOS
Visus įrašymo darbus su savo apa
ratais atliko p. Vincas Tūbelis. 
Ateitininkai visiems talkininkams 
taria nuoširdų ateitininkišką AČIŪ.

Laimingos kelionės keliaunin
kams! Lauksim sugrįžtant.

NAUJU METU SUTIKIMAS

Šv. Juozapo 3 endruomenės su
rengtas Naujųjų Metų sutikimas 
praėjo gražioje, linksmoje ir šeimy
niškoje nuotaikoje. Svečių buvo 
220; įskaitant dirbančiuosius, po
būvyje dalyvavo daugiau, kaip 
250 asmenų, daug jaunimo. Salę 
labai jaukiai ir meniškai drugeliais 
išpuošė p. Kazimieras Miliauskas. 
Jau keli metai iš eilės, kai p. Mi
liauskas be jokio atlyginimo (nieko, 
neimdamas net už panaudotą me 
džiagą ) dideliam svečių džiaugs
mui atlieka šį darbą. Papuošimas 
pasižymi originalumu — nė vieną 
kartą nepasikartojo tie patys mo
tyvai. Šv. Juozapo Lietuvių B en-* 
druomenės valdyba už šj pasišven 
tusj darbą p. Miliauskui nuošir
džiai dėkoja.

Svečių tarpe buvo beveik tuzi
nas atvykusių iš JAV ir vienas iš 
Lietuvos. Atrodo, kad orkestras 
"Renascença" sugebėjo savo muzi
ka patenkinti visus, ir jaunus ir vy
resniuosius. Savo repertuaro atžvil
giu jis buvo tikrai tarptautinis. 
Gražiai pagrojo visą eilę lietuviškų 
šokių. Orkestrą surado p. Jonas
Laurinavičius. Ačiū.

Nėra jokios abejonės, kad tokio 
parengimo pasisekimui didelę svar
bą turi virtuvė. Su dideliu atydu- 
mu ir pasišventimu tris dienas dir
bo visa eilė šeimininkių. Jų darbo 
rezultatais svečiai liko labai pa
tenkinti. Visi gyrė tiek šaltus už
kandžius, tiek karštą vakarienę? 
Šeimininkėms dėkingi tiek sve
čiai, tiek rengėjai.

Publikos elgesys buvo be prie
kaištų. Nebuvo jokio net ma
žiausio išsišokimo. Kai nuskam
bėjo paskutinis muzikos akordas, 
daugelis dar nenorėjo palikti,salės.
Skirstėsi pamažu. Galima buvo 
nugirsti šitokie išsireiškimai: 'Bu
vo puiku", "gera", "buvo linksma", 
"bent vieną kartą pataikėte gerą 
orkestrą'* "tokios nuotaikos, to
kio sutikimo kitur negalima rasti", 
Čia visus arba beveik visus pažįs
ti", "Čia jautiesi, kaip šeimoje**, 
"Sekančiai metais mes sugrįšim", 
"Sekantį kartą vėl būsim čia" ir t.t. 
ir t.t.

Parengimo pelnas paskirtas atei
tininku išvykai paremti.

, ■ - ■■ ■ .........................................................—~

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaike mūsų tautinę 
gyvybę!
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Šio ML numerio
GARBĖS LEIDĖJAS 
Inž.KAZYS AUDENIS 

Jam gili padėka ir geriausi linkėjinai.
ML administracija

MIŠIOS SODYBOJE

Primename^ kad kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienj yra laido
mos Mišios sodyboje Lituanica. 
Laikas: 11 vai.

KVIEČIAMAS ORGANIZACIJŲ
SUSIRINKIMAS

B. L. Bendruomenės naujoji vai-, 
dyba išsiuntinėjo Sanpaulyje visoms 
organizacijoms bei kultūriniams Į 
vienetams kvietimą pasiųsti savo 
atstovus j B.LB-nes Tarybos po-
sėdį šių metų sausio 23 d.F 20 vai. 
Mookoje, rua Juatindiba, 28.

Posėdžio tikslas: kartu aptarti 
Vasario Šešioliktosios minėjimo 
programą, IV. P.L. Jaunimo Kon
greso reikalus ir, galimai, susidary
ti bendrą 1979 metų Hetuvių kul
tūrinės veiklos planą

SVEČIAS

Pakeliui į Argentiną. V. Zeli- 
nos klebonijoje buvo porai dienų 
apsistojęs Tėvas Vaškas, M.I.C... 
iš Čikagos. Svečias vyksta j Bue
nos Aires, kur praves tėvams Mari
jonams rekolekcijas ir atsinaujini
mo kursus. P. Angela Joteikaitė 
parodė svečiui S. Paulį. Svečias 
taip pat dalyvavo Napjųjų Metų 
sutikime. Sausio 2 dieną išskrido 
j B uenos Aires.

AMJSLJ J
LiETUV

NOSSA LITÜÃWIA 
b Cafea Ftota? 4421

01000 Šio PsdOvSP.
k Diretor responsável

VYTAUTAS BACEVIČIUS

• Redįjo: Equips Editorial
- Asteúnátrador StaaMao Šileika

METINĖ PRENUMERATA; 210 kr. GARBES PRENUMERATA: 1.000 kr 
Paskirto numesto kaina: 5,00 kr. Uiuojotos ir sveikinimai nuo 100 kr.pagal 
didumą. Dâ kitų riwíbrmu tarti® m«tarâ&rscga. čsfcfas ra&ti: “Stamslao 
Šileika’’ vardu.

SURINKIMAS
Sausio mėn. 21 d.? tuoj po su

mos, Jaunimo Namuose šaukiamas 
Šv. Juozapo Vyrų B rolijos visuoti 
nas narių susirinkimas.

Bus naujos valdybos rinkimai 
ir darbo-veiklos apyskaita.

Narių dalyvavimas būtinas.
Valdyba

JAUNIMO STOVYKLA

Ruošiama jaunimo stovykla Ati- 
bajoj sausio (janeiro) mėnesio 21 
28 dd. Galės joje dalyvauti lietu 
vių kilmės vaikai nuo 8 iki 18 me
tu

Dėl įsirašymo tartis su p. Euge
nija Bacevičiene - tėfef. 63-9343

IEŠKOMAS

K. Daugvydas iš Detroito, JAV, 
ieško žinių apie Jurgį Rudoką, 
1928 ar 1929 m. atvykusį į B razi- 
liją iš Balninkų miestelio, Ukmer
gės apskričio. Jo žmona Natalija 
mirė 1935 m. Buvo sūnus Alfon
sas (gimęs apie 1921 m.), kitas sū
nus (gimęs apie 1923 m.), duktė 
Cirilė (gimusi apie 1927-m.). Pas
kutinis (1935 m.) žinomas adre
sas buvo Fazenda Glória, Agudos, 
SR.

r ri a*;' * J



A BANDEIRA NACIONAL DA LITUÂNIA tem três listas horizon
tais, de igual largura: amarela (ern cima), verde e vermelha (em baixo).

Amarela á e côr dos campos de centeio e trigo maduros, simbolizan
do a liberdade de vontade. Verde é a côr das florestas verdejantes da 
Lituânia e simboliza a esperança. Vermelha á a "mais bela côr das flo
res" e simboliza o amor do País.

Esta bandeira foi aprovada pela Assembléia Constituinte da Lituâ
nia Livre, reunida em 15 de maio de 1920, em Kaunas, capital provisó
ria da Lituânia.

"VYTIS' -*■ o cavalheiro no cavalo branco, é o escudo do Grão Du
cado da Lituânia, portanto é emblema de Estado da Lituânia.

CRONOLOGIA:
1251: Fundação do Reinado da Lituânia
1795-1915 Lituânia sob o poder russo
1915-1918 Lituânia sob ocupação alemã
1918 Restauração da Independência da Lituânia (16 de 
Fevereiro).
1920: Tratadd de Paz com a União Soviética (12 de Jul
ho)
1926 Pacto de Não—Agressão com União Soviética.
1940 Invasão Soviética na Lituânia (15 de Junho).
1944 Segunda ocupação soviética e incorporação forçada 
da Lituânia.

Dados principais sôbre a Lituânia:
AREA: 65.200 quilômetros quadrados
CLIMA: A temperatura média é de 20° C negativos no in
verno e 25° C positivos no verão.
POPULAÇÃO: 3.215.000 em 1939 e 3.234.000 em 1973
CAPITAL: VILNIUS com uma população de 409.300 ha
bitantes.
FERIADOS NACIONAIS: 16 de Fevereiro - Dia da Res
tauração da Independência da Lituânia. 8 de Setembro — 
Dia do Reino da Lituânia.

CURSO DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

Informações:
Caixa Postal 4421 
01000 SÁO PAUL Q SP'
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