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4s skelb i u jums 
didelį džiaugsmą: 
š i a n jums gimė

Kristus Viešpats
Luk. 2. 10 Ii

Kalėdos, 1994

Mieli Broliai, Sesės

Švęsdami Kristaus gimtadienį mes 
instinktyviai prisimename pirmųjų Ka
lėdų sceną : užeigos šeimininką, sakan
tį Marijai ir Juozapui "jums nėra vietos' 
šaltą gyvulių olą, ėdžiose gulintį ką tik 
gimusį kūdikį, nustebusius piemenis, 
dangaus angelus giedančius "Garbė Die
vui aukštybėse, o žemėje ramybė jo 
mylimiems žmonėms, (Lk.2:14).

Šioje "Dievui garbės ir ramybės žmo
nėms" šventėje labiau negu kitu laiku 
iškyla ir liūdna šių dienų žmonijos pa
dėtis: metų metais besitęsiančios brol
žudybės, masinis, įstatymais įteisintas 

negimusių kūdikių žudymas, milijonai 
vaikų, augančių be tėvų meilės, viešpa
taujantis socialinis neteisingumas ir mo
ralinis chaosas.

Siame Kalėdų laikotarpyje dažniau 
nei kitu laiku ne vienas iš mūsų savęs 
klausiame, kodėl po 2000 metų Kris
taus apreikštos Dievo meilės žmogui, 
tiek daug pasaulyje neapykantos ir ne
teisingumo?

"Jei Dievas leido žmonijai patirti so
cializmo, gimusio kapitalizme, siaubą 
milijoninėmis aukomis, kodėl jie (kom
partijų sekretoriai) turi grįžti vėl į tą 
pačią vietą? " klausia Lietuvos "Mažo
sios studijos" radijo klausytoja (1993).

"Dievas yra trieilė" teigia Sv. Raštas 
(Jn.4:8), o meilė yra laisvė.

Dievas mus sutvėrė neatsiklausęs mū 
sų, bet tolimesnį pasirinkimą paliko 
mums patiems. Jis pateikia laimingam, 
tvarkingam gyvenimui taisykles, bet 
neverčia jų priimti. "Prieš tave aš pasta
tau gyvenimą ir mirtį. Pasirink gyveni
mą", sakė Dievas Mozeį pateikdamas 
10 įsakymų.

Tik Mergelei Marijai sutikus būti mo
tina, Dievo Sūnus įsijungė į žmonijos is
toriją, tapo mūsų Išganytojas ir Brolis. 
Kaip bejėgis kūdikis Kristus atėjo į pa
saulį, kad kiekvienas žmogus be baimės 
ir laisva valia galėtų jį priimti ar atmesti
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"Aš stoviu prie durų ir beldžiu; jei 
kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš 
pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su Juo, o 
jis su manimi" (Apr.320). Kristus pra
šosi, bet nesiveržia. Sielis duris galima 
atidaryti tik iš vidaus. Tik mes patys te
galime įsileisti Kristų į savo gyvenimą.

Krikščionybė nėra paveldimas, turtas. 
Kiekvienas žmogus privalo iš naujo, są
moningai priimti Kristų kaip savo Išga
nytoją ir Viešpatį. Kaip pirmąją Kalėdų 
naktį į pasaulį, taip dabar į kiekvieno 
musų gyvenimą Jis ateina kaip bejėgis 
kūdikis, reikalingas meilės, globos ir ap
saugos, kad galėtų augti ir bręsti, kad 
per mūsų gyvenimą galėtų skleisti pa
saulyje savo meilę, tiesą ir šviesą.

Kai šių metų birželio 25 dieną New 
Yoeke vyko homoseksualų 25 metų 
oficialaus pripažinimo sukakties pami- 
nėjikias, tą pačią dieną Amerikoje ir ki
tuose 174 kraštuose sąjūdžio "Jauni 
mas už Jėzų" surengtame maldos ir 
atsiteisimo žygyje dalyvavo per 15 mi
lijonų, daugumoje jaunimas, (USA To
day, 1994-VI-27). O š.m. lapkričio 8 
d. Amerikos senato ir kongreso rinki
muose "mirties kultūros" propaguoto
jai patyrė didžiulį pralaimėjimą: visi 46 
"už gyvybę" pasisakę kandidatai (respu
blikonai ir demokratai) buvo balsuoto
jų išrinkti atstovauti tautai.

Džiugių ir viltingų Sv. Kalėdų ir Die
vo palaimintų Naujųjų 1995-jų metų
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LIETUVOJE
NEPRIIMTINOS PERVEŽIMO 

TAISYKLĖS
"Lietuvos aido" pranešimu (spalio 

28 d.), Lietuvos ministeris pirminin
kas Adolfas Šleževičius paskelbė spau-' 
dai, jog vyriausybės nustatytos karinio 
pervežimo per Lietuvą taisyklės įsiga
lios nuo 1995 m. sausio 1 d. ir "negali 
būti derybų objektas su jokia užsienio 
valstybe". Jo teigimu, tarp tranzito ir 
prekybos sutarčių negali vykti mainai. 
Oficialus atsakymas iš Maskvos dar ne
gautas, tačiau "atsiliepimai verčia ma
nyti, jog Rusija nelinkusi pripažinti Lie
tuvos taisyklių reikalavimų". Rusija 
nusiuntė Lietuvai "kai kuriuos pasiū
lymus ir pageidavimus, kad būtų pa
greitintas derybų procesas", pasakė Ru
sijos derybų su Lietuva delegacijos va
dovas V. Isakovas.

Lapkričio 3 d. seimo rūmuose įvyko 
7 Lietuvos seime atstovaujamų partijų 
pasitarimas, kuriame nustatyta, jog 
prezidentas A, Brazauskas neatsakęs į“ 
jų pareiškimą ir nepaskyrė susitikimo 
tuo reikalu. Atstovų teigimu, preziden
to ir ministério pirmininko pareiškimai 
žiniasklaidai skyrėsi, ir neaišku, kokia 
yra oficiali valdžios pozicija.

į tą kodėl po 2000 metų tiek mažai 
pasaulyje "garbės Dievui ir ramybės

linkiu visiems, gyvenantiems išeivijoje 
ir tėvynėje.

žmonėms", atsako paskutinių sociali
nių tyrimų duomenys. 85°/o amerikie
čių laiko save krikščionimis, tačiau tik 
45°/o priima Sv. Rašto teigimą, kad 
per Krikštą žmogus tampa "Dievo vai-

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

P.S. Gerbiamas ir mielas p.Redakto
riau,
Sv. Kalėdų proga maloniai pra-

ku" (Jn.1:12). prisiima įsipareigojimą šau priimti mano nuošidžią padė-
"būti pasaulio šviesa ir žemės druska" 
52 milijonai amerikiečių priima šv. Ko

ką už Jūsų pasišventusį darbą re
daguojant "Mūsų Lietuvą" bei

GRASINO JĖGAINĖS 
SUSPROGDINIMU

BNS skelbia, kad lapkričio 4 d. Lie
tuvos pilietis K. Mažuika Švedijos mi- 
nisteriui pirmininkui J. Carlssonui rašti 
nėję paliko laišką, kuriame jis pareika
lavo 8 milijonus kronų. Negavęs grąsi-
no susprogdinti Ignalinos atominę elek-
trinę. Jis buvo suimtas, kai grįžo atsaky 
mo. Jo teigimu, šantažuoti Švedijos vy-

muniją, tačiau tik 30°/o tiki į Kris
taus pareiškimą "Iš tiesų, iš tiesų sakau 
jums... mano kūnas yra tikras valgis ir 
mano kraujas tikras gėrimas" (Jn6:53- 
55).

Kasmet su nauju ilgesiu laukiame pa
sirodant Betliejaus žvaigždės su šviežia 
viltimi sutinkame angelų paskelbtą Ge
rąją Naujieną, nes tikime, kad Dievo Sū
nus, tapęs Emanueliu — Dievas Su Mu
mis — daugiau pasaulio nebepalieka ir 
kas kartą daugiau žmonių sąmoningai 
pasirenka Kristų savo "keliu, šviesa ir j 
gyvenimu".

gražiausius sveikinimus ir linkėji
mus visiems Jūsų mieliems ben
dradarbiams ir skaitytojams.

riausybę jį privertė Lietuvoje veikianti 
grupuotė NUC- 41 "W", nors jis ne jos 
narys. Grupuotės bendrininkų yra dir 
bančių jėgainėje. Ignalinoje buvo sustip
rinta apsauga, bet nebuvo ženklų, kad 
šio lietuvio grasinimai pagrįsti. Lietuvos 
specialiosios tarnybos neturi žinių apie 
NUC-41 "W", tačiau iš Vokietijos fede
racinės aplinkos, gamtosaugos ir bran
duolinio saugumo ministerijos pasklido 
informacija, kad jėgainėje rengiami te
roro aktai, surišti su mafijos kerštu dėl 
mirties nuosprendžio B. Dekanidzei už 
žurnalisto V. Lingio nužudymą RĘJ.

ir džiugių

'^'.LAIMINGŲ naujų metų

linki — Dr. PAULO R. NICIPORCIUKAS

giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki

VITOR VICENTE BANYS
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PREZIDENTO KALBA UNESCO 
POSĖDYJE

Kaip praneša ELTA, Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, pirmasis iš 
valstybių vadovų, pastaraisiais metais 
priimtų į UNESCO, buvo pakviestas 
pasakyti kalbą šios Jungtinių Tautų 
kultūros ir švietimo organizacijos vyk
domosios tarybos sesijoje spalio 25 d. 
Paryžiuje. Jis dalyvius supažindino su 
Lietuvos istorija ir pastangomis ben
drauti su kitomis pasaulio valstybėmis, 
norą "veikti lokaliai, bet mąstyti univer
saliai". Prezidentas pabrėžė Lietuvos 
mokslinį ir kultūrinį pajėgumą, primin
damas, jog Lietuvoje veikia 15 aukštų
jų mokyklų, 30 valstybinių mokslo ins
titutų, dirba 8.300 mokslininkų, o 
750 iš jų yra habilituoti daktarai. Jis 
kreipėsi į tarybą prašydamas paramos 
Rytų ir Vidurio Eurppos intelektua
lams ir galimybių lavintis žurnalistams, 
pasinaudojant UNESCO patirtimi. 
UNESCO generalinio dieektoriaus tei
gimu, prezidento Brazausko kalba susi
laukė didelio dėmesio, ypač dėl talkos 
kultūros problemoms. Jo manymu, kul
tūrų bendrumas bei bendradarbiavimas 
tarp Europos kraštų gali padėti įtvirtin
ti jose demokratiją.
BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS 

SUTARTIS
ELTOS pranešimu, 1994 m. lapkričio 

17 d. Lietuvos energetikos ministeris 
Alg. Stasiukynas ir Kanados ambasado
rius Lietuvai Michel Philips pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį dėl branduo
linės energijos taikaus naudojimo. 
Tos sutarties pagrindu Lietuva galės im
portuoti branduolines medžiagas, 
įrenginius bei technolohiją Ignalinos 
atominės elektrinės reikalams. Taipgi 
Kanados branduolinės energetikos ži
novai pagelbės Lietuvai tos elektrinės 
saugumo srityje. RSJ.

SUTARTIS SU AUSTRIJA
Vilniuje rugsėjo 16 d. buvo pasirašy

ta sutartis su Austrija dėl dvišalių 
tarptautinių ekonominių santykių. 
ELTA skelbia, jog ptósrtyje suteiktas 
didžiausiaspalankumo statusas dėl 
muitų bei mokesčių įvežant ar išve
žant prekes ir nurodytos tinkamiausios 
bendradarbiavimo sritys, būtent tech
nologijos, žemės ir miško ūkio, maisto 
pramonės, farmacijos ir finansinių pa-
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Kazys GRINIUS

slaugų. Didžiausias dėmesys būtų ski
riamas energetikai, susisiekimui, antri
nių žaliavų perdirbimui. Taip pat numaG 
tyta skatinti turizmą

LATVIJOS KARINIS LAIVYNAS 
MINĖS 75-METI

Vilnius., gegužės 19 d. (LA) Latvi
jos kariniame muziejuje gegužės 17 
d. iškilmingai paminėtos šalies karinio 
laivyno 75-osios metinės.

Latvijos jūrų pajėgų vadas Gaidis 
Zei botas savo kalboje pabrėžė, jog ka
rinis jūrų laivynas sprendžia ne tik ka
rinius uždavinius, bet ir yra viena iš 
valstybėsės diplomatijos priemonių. 
Kaip mano Gaidis Zeibotas, svarbiau
sia, jog pasaulis žinotų, kad Latvija 
atkūrė savo karinį jūrų laivyne. Suda
ryti susitarimai su Lietuvos ir Estijos 
jūrų pajėgų vadovybėmis dėl to, kad 
visų trijų Baltijos valstybių vėliavos 
visuomet plevėsuotų Latvijos kariniuo
se laivuose.

NUTEISTAS LINGIO ŽUDIKAS
Kaip praneša ELTA, Vilniuje lapkri

čio 10 d. Aukščiausioje teismo kolegija 
paskelbė nuosprendį, nuteisiantį B. 
Dekanidzę išimtine mirties bausme su
šaudant už žurnalisto Vytauto Lingio 
nužudyme. Taip pat įvairios trukmės 
laisvės atėmimu buvo nuteisti jo vado
vaujamos nusikalstamos grupuotės 

"Vilniaus brigada" nariai už nusikalti
mo įvykdyme. Nuosprendžiai yra galu
tiniai. Lietuvos prezidentas gali mir
ties bausmę pakeisti kalėjimu iki gyvos- 
galvos, tačiau anot "Lietuvos aido" 
(lapkričio 16d.), Dekanidzės tėvas pa
sisakė neprašysiąs prezidento malonės.

. Trečiasis Lietuvos Respublikos prezidentas, medicinos daktaras, Minis te ris pirmininkas nuo 1919.VI. 19 iki 1922. II. 1 .
(Maumedžių giraitėm) Marijampolės ra
jone. Gimtojoje sodybvietėje buvo ati
dengtas skulptoriaus J. Narušio sukur
tas paminklinis akmuo, o jo paruošta 
paminklinė lenta Alksniškėse prikalta 
prie namo, kuriame velionis gyveno 
1942-44 m., vokiečių ištremtas iš Kau
no. Mondžgirėje velionies prezidenti 
urnos su pelenais laukė jo atminimui 
marijampoliečio skulptoriaus Kęstučio 
Balčiūno sukurta simbolinė stovinčio 
žmogaus skulptūra su prez. dr. K. Gri- * 
niaus bareljefų. Urną atlydėjo Lietu
vos prezidentas A. Brazauskas, ministe- 
ris pirm- A. Šleževičius, Lietuvos seimo 
pirm.Č. Juršėnas, seimo nariai. Pagrin
dinis kalbėtojas perlaidojimo iškilmėje 
buvo dabartinis Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas. Jo baigminius žodžius 
"Lietuvos ryte" cituoja Algis Vaškevi
čius: "Kazio Griniaus, kaip ir kitų dvie
jų Lietuvos Respublikos Prezidentų 
Aelksandro Stulginskio ir Antano Sme
tonos, atminimo įamžjnime aš matau 
didelę prasmę, mūsų dabartį ir mūsų 
valstybės ateitį. Būkime verti Preziden
to Kazio Griniaus didžio žygio vardan 
tėvynės ir lietuvių tautos". Spalio 9 d. 
prez. K. Griniaus vardu buvo pavadin
tas 100 metrų ilgio gelžbetoninis Slažų 
tiltas, jungiantis Šilutę su Rusnės sala.

PERLAIDOTAS PREZIDENTAS
Vilniun iš Čikagos spalio 7 d. atskrai

dinta urna su trečiojo Lietuvos prez. 
dr. Kazio Griniaus (1866-1950) palaikais 
atsisveikinti norintiems vilniečiams bu
vo išstatyta Lietuvos seimo rūmų prie
šakyje. Tos dienos seimo narių posė
dis buvo skirtas velionies atminimui. 
Oficialioji perlaidojimo dalis spalio 8 
d. prasidėjo urnos nuvežimu Kaunan 
prie ten buvusios Lietuvos prezidentū
ros. Ji taipgi buvo atlydėta velionies 
gimtajan Selemos Būdos kaiman ir 
perlaidojimui pasirinkton Mondžgirėn
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SOV IETUS
VIENO GYVENIMO ISTORIJA
Rašo Stanislovas Laucevičius

(Tęsinys iš praeito nr.) 

p na ėjus nei ilgesniam laikui, jau sirgo 
vidurių paleidimu. Vežė mus upe Sie- 
vernaja Dvina prieš srovę. Aplinkui miš
kai. Paskiau pasuko j upę Vičegda, kur 
tęsėme toliau, plaukdami prieš srovę. 
Sustodavo kas dvi trys poros. įšaukda
vo pavardėmis po 15 - 20 šeimų Ir iš
leisdavo j krantą. Mūsų dvi baržas trau
kė garlaivis prieš srovę, kur prplauke
rne miestą Syktyvkar ir, toliau sekant, 
Ust Kulom. Ant upės krantų matėsi 
daug kaimų.

O žmonės tame laikotarpyje mirė 
nuo ligų, nebuvo jokio daktaro. Baržos 
gale gyveno komendantas ir skiperis 
(laivo kapitonas). Mirusius mesdavo į 
upę, o sergantiems jokios daktaro pa
galbos. Maisto jokio nedavė, Tik galė
jai gerti, kiek nori vndens iš upės. Po 
mėnesio kelionės priplaukėme vietovę 
Ust Nem. Kairėje upės pusėje radosi 
kaimas kolūkis, o kitoje upės pusėje — 
bazė, barakai.

Beplaukiant baržoje, susitikom su 
mano mamos seserimi iš Telšių apskri
ties Žarėųų valsčiaus Užminėjų kaimo 
Kasiliauskiene Gabriele ir jos dviem 
vaikais: Janušu ir Kristina. Ust Nem 
vietovėje mūsų vilkstynė sustojo deši
niajam krante, plaukiant prieš srovę, 
įšaukė pavardėmis 20 šeimų ir išlaipi
no į krantą. O garlaiviais su dviem bar
žom nuplaukė tolyn upe Vičegda prieš 
srovę. Iš pažįstamų kartu su mumis bu
vo mamos sesuO, jau paminėta, Kazi- 
liauskienė Gabrielė su dviem vaikais, 
kurios vyrą Kaziliauskį Vladą ten pat 
atskyrė, ir Houvaltienė Bronė su savo 
motina 90 matų senute. Jos vyrą taįp 
pat atskyrė. Mus susodino į sunkveži
mius ir nuvežė apie 20 kilometrų į miš
ką. Iš pradžių važiavom lentiniu keliu, 
paskui smėlėtu keliuku, ir po to per pel
kę rąstais pagrįstu keliu. Bevažiuojant 
per pelkę. Kelias buvo apsemtas vande
niu tiek, jog sėmėsi į pačią karoseriją. 
Galų gale mus atvežė į paskirties vietą, 
kuri tos srities vergų stovyklų adminis
tracijos planuose turėjo savo vardą: 
Penktasis "Užastok".

PENKTASIS "UŽASTOK"
Tai buvęs lageris: 7 barakai, krautu

vėlė (yądinosi "Pariok", valgykla, ke-

Linksmu Kalėdų Švgniiy-
Laiminnu Nauju Metu!

Švenčių proga sveikina kun. J. Šeš
kevičių ir kun. P. Rukšį ir visas skautų 
šeimas.

BRAZILIJOS SÃO PAULO LIETUVIŲ
SKAUTŲ "PALANGOS VIETININKIJA"
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Vos begalima atsiginti nuo uodų kan
džiojimo, Maisto neišduoda, nėra ko val
gyti. Kas užvalgė lašinių, jeigu turėjo, 
neužkąsdamas duonos ir po to užgėrė 
vandens iš upės, nesant jokio kito, ne- pykla, sandėliai, keli maži namukai, 

elektrinė dizeliu varoma, arklydės, fabri
kėlis plytoms gaminti rankiniu būdu, 
mažytė pirtis. Aplink trys tvoros: dvi 
tvoros iš spygliuotus vielos ir viena me
dinė 4 metrų aukščio iš sukastų rąstų į 
žemę. Jos viršuje ištiesti pliki laidai su 
įjungta elektros srove. Kampuose iškel
dinti keturi bokšteliai, kad patalpintų 
sargybą einančius enkavedistus. Nei 
lagerio pasmerktų gyventojų, nei en
kavedistų čia nebuvo. Turėjome tik 
vieną visagalį komendantą pavarde Ka- 
rakčejev. Jis buvo ginkluotas su naganu 
ir rusišku karabinu. Dėvėjo enkavedis
to uniformą.

Mus apgyvendino barake. Davė vie
ną kambarį. Į tą kambarį sukišo mudu 
su mamyte, Kasiliauskienę Gabrielę su 
dviem vaikais: Janušu ir Kristina, Hou- 
valtienę Bronę su savo 90 metų moti- . 
na, Bacevičienę, kurios du vaikai jau 
buvo mirę pakelyje, Pečkauskaitę Adol-. 
finą 50 metų neištekėjusią merginą. 
Rekašienę su dviem vaikais (vienam 
vienų, o kitam dviejų metų) ir su jos 
95 metų motina. Už sienos kitame kam
baryje gyveno vokiečiai tremtiniai iš 
Kaukazo. Barakas pastatytas iš apvalių 
rąstų. Į tarpus prikišta kerpių iš miško. 
Lubos lentinės su viršum užpiltu smė
liu. Stogas lentinis, dveji langai. Viduje 
dvėįjų aukštų gultai, grindys molinės. 
Viduje tarakonų ir blakių galybės, o 
naktį prilysdavo katino dydžio žiurkių. 
Rytą mano mamytę, Houvaltienę, Ka
siliauskienę, Bacevičienę, Pečkauskaitę 
ir Rekašienę išvarė į mišką (vadinosi tai
ga) už 25 kilometrų į darbą kelmų rauti. 
Ir taip kiekvieną dieną, be švenčių, be 
sekmadienių. O mes penki vaikai ir dvi 
senutės likdavome namų saugoti. Penk
tajame Učestoke gyveno tremtiniai dau
gelio tautybių. Buvo lietuvių, vokiečių 
iš Kaukazo, Karelijos, Ukrainos, Pavol- 
gės, lenkų, latvių, estų, rusų, žydų, net
gi trys kiniečiai.

Mano mamytė vakare pareidavo la
bai pavargusi. Atsisėsdavo ir nebegalė
davo atsistoti. Labai skaudėjo sąnariai. 
Darbininkėms išdavė darbinius batus. O 
tie batai buvo nepaprasto sudėjimo, bū
tent pasiūti iš automobilių padangų, 
brezentiniais sulais, pakaltais medžiu pa
dais ir užraišiojami viela. Tokie batai 
i

buvo labai sunkūs dėvėti ir darbe ne
šioti; jų vardas buvo "Skorochody" 
Kadangi buvo didelių išmierų, eiti bu 
vo labai sunku, ir nugriauždavo kojas 
iki kraujo. Darbininkėms duodavo į pa
rą 600 gramų, duonos, kurią reikėjo' 
nusipirkti pagal kortelę. Duona buvo 
kepta formose, šlapia ir labai sūri. Ry 
tą ir vakare duodavo po lėkštę sriubos 
Sriuba skysta grynas vanduo, kur ne 
kur plaukiojo raugintas žalias pomido 
ras, ar raugintų kopūstų lapas. Vaikams 
ir seniams duodavo per parą 400 gramų 
duonos, ir viskas. O mėnesiui buvo ski 
riamas davinys, kurį reikėjo nusipitt<ti 
pagal kortelę. Vienam žmogui buvo nu 
statytos normos nusipirkti: 3 kg. kruo 
pų arba džiovintų bulvių, 5 kg. žalių 
raugintų pamidorų arba raugintų ko
pūstų žalių lapų, 200 gramų sviesto, 
200 gramų cukraus, 200 gramų druskos, 
ir vienas pokdelis tabako (machorkos) 
tik rūkantiems. Ir gyvenk per mėnesį, 
kaip nori. Per parą numirdavo po pen 
kius ar šešius žmones. Kitą dieną išvež
davo lavonus su jaučiu į kapines. Kapi
nės buvo miške už trijų kilometrų nuo 
barakų pelkėje. Gruntas buvo kietas, 
kažkoks rudas molis. Lopeta nelindo, 
reikėjo kirsti su kirka. O kai iškasdavo 
me duobę, nelaukiant prisisunkdavo 
į ją pilna vapdens. Išsėmę vandenį ir nu 
leidę karstą, paskubomis užkasdavome 
kapą.

Mirė daugiausia vaikai iki 10 metų 
amžiaus ir seniai. Iš bado sutindavo vei
das, rankos, kojos, o kai sutinimas pa
siekdavo širdį, — mirdavo. Vasaros me
tu moterys rovė kelmus, juos ritino ir 
tempė į pakraštį., lygino kupstus, tiesė 
traktoriams kelią rąstams išvežti. Žie
mą vyrai kirto pušis, pjaustė į gabalus 
po 4 m. 6 m. 7 m. ir 8 metrus ilgio. O 
moterys genėjo šakas, tempė į krūvas ir 
degino. Prieaugliai nuo 15 metų su ark
liais tempė rąstus į stabelius. Paskui iš 
stabelių žiemą rąstus vežė, pakrovę į 
dideles roges traktorių traukiamas, prie 
lentinio kelio (vadinosi "lizniovka"). 
Paskui tuos rąstus ritino į sunkvežimius 
su priekabomis ir vežė apie 40 kilomet
rų prie upės Vičegda, ir ten vėl juos kro
vė į stabelius po 4 ar 5 eiles vienas ant* 
kito. Pavasarį rąstus ritino į upę ir pluk
dė iki Syktyvkarmiesto 500 kilometrų 
atstu- (Bus daugiau)
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IŠ PAULIAUS JURKAUS
"SAULUTĖS MEŠKIUKAS'"'
Kai senutė žiema sniegu ir šerkšna iį- 

puošė gamtą. Atėjo Kalėdos. Bažnyčioje, 
altoriaus papėdėje, pastatė Betliejų. 
Tarpi eglių, kuriose kabėjo auksinės žvaigž
dės, stovėjo šiaudais dengtas tvartelis. 
Asiliukai, karvės, jaučiai ėjo pro duris, 
klaupėsi prie ėdžių, sveikino Kūdikėlį. 
Marija apsupo jį skarele. Salia stovėjo šv. 
Juozapas, susirūpinęs, kad neturi kuo 
jį užkloti. Aplinkui skraidė angelai. Vie
nas nešėsi smuiką, kitas kankles, trečias 
vamzdį. Jie buvo laimingi, kad gali skrai
dyti tvartelyje ir sveikinti gimusį Kristų,

Netoli nuo bažnyčios gyveno Saulutė, 
tokiais auksiniais, kaip prakartélés an
gelėlių plaukais. Kblėdų senelis užsuko į 
jos namus ir jai atnešė meškiuką. Ak 
kiek buvo džiaugsmo. Meškiukas turėjo 
po kaklu raudoną kaspiną. Sėdėjo jis 
ant Saulytės kelių, spoksojo rudom 
akim ir pajudinus sumurkdavo.

Per Kalėdas, kai degė eglutė atėjo kle
bonas. Jis buvo senas, balta galva ir di
deliais akiniais pro kuriuos žiurėjo visada 
besišypsančios akys.

Saulutė atūžė kaip vėjas su meškiuku 
ir puolė prie klebono.

— Matau patinka tau t,as meškiukas
— tarė klebonas.

_ — O Labai — čiauškėjo Saulutė.

Ar tu myli Jėzui į, kuris šiąnakt 
gimė?

— Labai, labai aš jį myliu — atsakė 
Saulutė ir sužiuro į klebono akinius.

Tada klebonas pasakojo Saulutei apie 
. Betliejų,, apie tą naktį, kai gimė Kristus 
ir žvaigždės iš džiaugsmo puolė žemėn. 
Pas piemenėlius skrido angelai ir skelbė 
linksmą naujieną. Šie bėgo į Betliejaus 
tvartelį ir nešė savo ėriukus, avinėlius, 
karklo vamzdelius, visą, ką brangiausio 
turėjo. Kūdikėliui patiko šių piemenėlių 
širdys, ir jas palaimino.

Kotryna Grigaitytė

KŪČIŲ NAKTIS

Kai Kūčių duoną laus'im 
Mums ašaros byrės, 
Ir skausmas neataušęs 
Skros ilgesio marias.

Pabirom, kaip karoliai, 
Po svetimas žemes 
Ir ieškom ligi šiolei 
Tik vieno kelio mes.

Nušvies iš prakartélés 
Jj žvaigždė tolima, 
Padvelks j širdį vėliai 
Namelių šilima.

Tegul iš mus nė vienas 
Pasauly nepaklys, 
Kol kruvinas blakstienas 
Pakels gimta šalis.

-O ką tu dovanosi Kūdikėliui? Gal 
atiduotum savo meškiuką — nubaigė 
klebonas ją ant kelių sodindamas.

Priglaudė Saulutė meškiuką prie savęs 
ir spaudė, spaudė net rankutė skaudėjo. 
Ji tylėjo.

— Atiduoti meškiuką, — Skambėjo jos 
ausyse. O ne: Ką ji veiks viena, su kuo 
kalbėsis, su kuo žais, ką migdys lovelė
je. Nudūlino i savo kambarį, paguldė 
meškiuką į lovą, apklojo ir pravirko.

— Mama, ar reikia Jėzuliui meškiuko?
— klausė Saulutė.

— Visko jam reikia, Saulute, nes kaip 
vargšelis jis gimė tvartelyje.

Saulutė negalėjo apsispręsti, atsiskir- 
tbsu meškiuku. Ji bučiavo meškiuką ir 
klausė, ar nori eiti i Betliejų. Meškiukas 
urzgė ir nieko nesakė. Taip ji užmigo ne
rami. Mato sapne - ateina angelas, bal
tas, auksiniais sparnais ir jai Kalba varpe
lio balsu:

— Kokia kieta tavo širdis. Nunešk sa- 
v.o meškiuką, nunešk.

Pabudusi ji pasiėmė meškiuką ir išėjo 
į gatvę. Bažnyčia buvo netoli.

- Meškiu k, buk geras Jėzuliui ir ma
nęs nepamiršk. Aš tave taip mylėjau. .
- Ir iškrito jai ašarėlės. Priėjo prie Betlie
jaus. Padėjo meškiuką prie ėdžių. Atsi
klaupusi patraukė grandinėlę, suskambo 
varpelis. Jėzui is pažiurėjo į ją.

HO Clloi<O'laspeio

ir laimingų bei sėkmingų

SĄJUNGOS - ALIANÇA NARIAMS BEI VISAI 
LIETUVIŲ KOLONIJAI BRAZILIJOJ,

TEGUL DŽIAUGSMAS IR RAMYBĖ LYDI 
JUS PER KALĖDŲ ŠVENTES IR PER VISUS 
NAUJUOSIUS METUS.

SĄJUNGA - ALIANÇA
VALDYBA

Jeti 'J I ahi *
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PRANEŠIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

UŽSIENIO REIKALU MINISTERIJA

I s ą k y m a s 
1994.10.24 Klr. 59 

Vilnius

Dėl krašto lietuvių bendruomenių 
išduodamų pažymų lietuvių kilmės 
asmenims patvirtinimo

Šio "ML”numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

BRAZILIJOS SÃO PAULO LIETUVIUSKAUTU 
"PALANGOS VIETININKIJA"

minint 21 metus veikimo

įgyvendinant Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1994 m. spalio 3 d* nuta
rimą Nr. 941 “Dėl Lietuvos Respubli
kos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. 
nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo",

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti krašto lietuvių bendruo
menių pažymų, išduodamų lietuvių 
kilmės asmenims, esantiems lietuvių 
bendruomenės nariais, pavyzdį (pridė
dama).

2. URM Konsuliniam departamen
tui supažindinti Lietuvos Respublikos 
diplomatines atstovybes ir konsulines 
įstaigas su patvirtinamos pažymos pa- 
tyzdžiu.

3. Lietuvos Respublikos diplomati
nėms atstovybėms i rdcons ulinėms įstai
goms supažindinti buvimo valstybėje 
įsikūrusias krašto lietuvių bendruome
nes su patvirtinamos pažymos pavyz
džiu ir užtikrinti, kad būtų pateikiamos 
tik Užsienio reikalų ministerijos patvir
tintos formos pažymos.

Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministras

P. Gylys

Širdingai sveikiname "Palangos Skautų Vietininkijd" minint 
šią reikšmingą sukaktį ir linkime toliau sėkmingai darbuotis 
Dievui, artimui ir Tėvynei.

Redakcija ir administracija

T

SVEIKINAME
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga
. visus Brazilijos krašte gyvenančius lietuvius, o ypatingai tuos, 

kurie dirba mūsų Tėvynės labui.

Linkime visiems .geros sveikatos, darnaus tarpusavio sugyve
nimo ir vis atsiminti, kad:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir bąl...”

Brazilijos Liet Bendruomenės 
Valdyba

RAŠO IŠ LIETUVOS
Šiauliai, 1994.11.24 

Didžiai gerbiama p. Vera

Mano laiškas Jums visai netikėtas. 
Adresą gavau iš "pasaulio Lietuvio" 
paradyti paskatino, noras surasti dau
giau draugų plačiajame pasaulyje. Ypačt 
mane domina išeivijos spauda. Esu 
tremtinių vaiKas, todėl išeivius laikau 
taip pat tremtiniais, ne savo noru pali
kusius Tėvynę. Šiuo metu pastoviai 
gaunu "Tėviškės žiburius", retkarčiais 
"Tėviškės aidus". Būčiau Jums labai 
dėkingas, gavęs vieną kitą "Mūsų Lie
tuvos" numerį.

Keletą žodžių apie save. Man 32 me
tai., vedęs, žmoaa — Lina, auginame du 
vaikučius Vytenį ir Levutę. Labai do
miuosi literatūra (ne veltui dirbu indi
vidualioje knygų prekybos įmonėje), 
teatre, klasikine, liaudies muzika. Esu 
aistringas kolekcionierius. Renku atvi
rutes su paminklais, bažnyčiomis, tea
trų pastatais. Turiu didelį norą surasti 
draugą, bendraminčių Jūsų šalyje, su 
kuriais galėčiau keistis kolekcine me
džiaga bei informacija. Galėčiau pasiū
lyti iš Lietuvos atvirukų, pašto ženklų, 
knygų. Gal Jūsų laikraštyje atsirastų 
vietos trumpo skelbimėlio išspausdini
mui. Iš anksto tariu nuoširdų lietuviš
ką AČIŪ.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais

Vincas Danielius

SAUSIO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven

čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime jiems 
daug laimės.
01 — Joana Satkūnas
01 — Norbertas Stasiulionis
01 — Helena Pavilionis
13 — José Armando Tatarūnas
14 — Irene V Butvinskas Barbosa
17 — Ludovico Jermalavičius
17 — Hendrikas Guzikauskas
20 — Alexandre J. Valavičius
22 — Silvana Aradzenka
27 — Wanda Hajduk
28 — Claudia Pratali

Sąjungos — Aliança
Valdyba

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savo tautos gynėjai

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos 
yra Degimas nuo savo tautos.

V-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGU &
NAUJŲJŲ METŲ |

+—DELICIAS. Ml L-Į
DR. LUIS DE CARVALHO

KALINAUSKAS
ADVOGADO

R. dos ESTUDANTES 15,6o and. conj.62 
Fone: 277.35.48

GIMINĖMS, PAŽĮSTAMIEMS IR KLIENTAMS 
ir primena, kad turi silkių, silkučių, krienų, kopūstų, 
agurkų, pyragų, tortų ir importuotų produktų 
KVIEČIAME APSILANKYTI

RUA MONS. PIO RAGAŽINSKAS, 17 - VILA ZELINA
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio "ML" numeric
GARBĖ S L EI D ĖJAI

JONAS(tévas) IR JOSÉ ARMANDO TATARONAS 
žmonos ir motinos JIEVOS TATARŪNIENĖS 5 mirties 
metinių proga (gruodžio 13 d.).

Širdingai dėkojame mieliems Jonui ir sūnui Juozui Armando
laimuiicnns paramą spauoai ir Kartu pagarbiai prisimename 
pries 5 metus mus apleidusią a. a. Jieją Tatarunienę. J

Redakcija ir administracija

ŠVENTUKALĖDLL IR IMU JUJU METU proga sveikinu mielus 
Brazilijos lietuvius ir jų palikuonis, ypač tuos, kurie dirba lietu
vybės išlaikymo darbą ir kovojo dėl Lietuvos laisvės.

Linkiu visiems, kad Kristaus gimimas atnaujintų mumyse Tė
vynės meilę ir Naujieji metai butų pradžia naujo pasiryžimo bei 
darbo lietuvybės išlaikymo ir didesnio veikimo kolonijoj.

Generalinis Lietuvos Garbės Konsulas Brazilijoj 
Adv. Vincas Paulius Tūbelis

MŪSŲ ŽINIOS
MlSlUTVARKA PER SV, KALĖDAS 
BERNELIU MIŠIOS Kūčių vakare bus, 
kaip paprastai 10 vai. Braziliškos mišios 
bus 8 ir puse(2030) vakare.
KALĖDŲDIENĄmišios bus 11 vai. 
NAUJŲJŲ METU išvakarėse bus padė 
kos mišios portugališkai 20.00 vai. 
PER NAUJUS METUS lietuviškos mi.’ 
šios bus 11 vai. Nebus 8:30 mišių.
POPIETINĖS LIETUVIŠKOS MIŠIOS 

bus tik vasario mėnesio pirmąjį sekma
dienį. Kitos sekančių metų popietinės 
mišios bus tik porinių mėnesių pirmaisiais 
sekmadieniais.
ANTANO GAULIOS PALIKIMAS 
PERSIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

Šių metų liepos mėnesio 10 dieną 
pasimirė Antanas Gaulia, įžymus lie
tuvių kolonijos veikėjas Rio de Janei
ro mieste, atstovavęs Lietuvą per dau
gelį metų Brazilijos įstaigose, ilgametis 
"Mūsų Lietuvos" bendradarbis ir lie
tuviškų knygų leidėjas. Sunkios ligos, 
pakirstas, perdavė savo,žmonai Luisai
prašymą, kad ji pasirūpintų persiųsti į Ateinančių metų veikla prasideda su 
Lietuvos universitetą jo 490 tomų biblio stovykla, sausio mėnesy. Visi skautai 
teką. Šis nepaprastas rinkinys išimtinai 
ir vien tik lituanistikos klausimais yra 
labai aukštai įkainuotas nevien tik kul
tūriniu, bet ir piniginiu atžvilgiu. Kad 
galėtų išpildyti savo vyro valią. Luise 
S. Gaulia kreipėsi į Aleksandfą Valavi
čių, kuris pąsirūpino šių knygų trans
portu iš Rio de Janeiro į São Paulo ir 
jas patalpino Jono Valavičiaus namuo
se. Jonas Valavičius įsipareigojo šio 
brangaus turto laikina apsauga, kol ga
lės knygas persiųsti artimiausiu metu 
į Lietuvą.

SKAUTŲ KŪČIOS
Sekmadienį gruodžio 11 dieną, skau- to oro ozonu, nuo to nesibaigiančio 

tai surengė lietuviškas Kūčias savo dide 
lei šeimai.

Kunigas P. R ūks y s atlaikė šventas 
mišias, kuriose skautai giedojo kalėdi
nes giesmes. Po to buvo Kūčių vakarie
nė su skautais ir ją šeimomis, paplotė
lių pasidalinimas ir Kalėdų Senelio ap
silankymas, kuris išdalino dovanėles 
visiems skautams.

Taip šiais metais užsibaigė dar vieni 
metai gražaus darbo su šiuo skautišku 
jaunimėliu.

Per visus metus, kiekvieną šeštadie
nį įvyko sueigos, kurias pravedė paskau- 
tininkė Nadia Trinkunaitė Dzigan. Pra
vesti visą skautų programą, žaidimus ir 
visokius praktiškus dalykus jai padėjo 
jos sesutė Solangė, Paulius Jodelis Bu- 
trimavičius ir Janete Zizienė.

kviečiami dalyvauti ir taip pat tie, kurie 
nori susipažinti su skautišku gyvenimu.

PAVASARIO ŠVENTĖ LITUANIKOJ
Suruošta, pasidarbuota, vasarai pritai

kyti valgiai ir gėrimai visus patenkino, 
Miela pabūti gamtoje. Nuotaiką paskai- 
drino saulėta diena, kam buvo per karš
ta, pasinaudojo baseinu, kieno kojos 
stiprios pasivaikščiojo keliais žemyn, 
aukštyn - rodės kad ir išsistiepusios i 
dangų pušys sveikino praeivius savo 

“’ošimu, ir vėjai jų skujas metė po kojo
mis. Sielai — poilsis. O taip jis muma 
reikalingas, toli nuo didmiesčio užterš-

Bendruomenė skysta, kodėl? - Vie
toj ją gaivinti, tautiečiai šalinasi, nors 
patys tą Bendruomenę sukūrė savo bu
vimu arba geriau skant tęstinumu lietu
vių kalbos, papročių ir folkloro puoselė
jime. Trūksta tik draugiškumo mus vi
sus vienijančio.

Halina Mošinškienė

Bash

■ riukšmo — "poluição sonora", kuris ne
jučiomis visus per anksti apkurtina.

Ačiū Brazilijos Lietuvių Bendruome
nei, kad įsigijo jaukų "rojaus kampelį", 
kur galima nuvažiuoti poilsiui kad ir 
savaitgaliais. Ačiū ir už šio mėn. 4 die
nos sekmadienį, nes suvažiavo malonūs 
mūsų tautiečiai, buvo su kuo pasikalbė
ti, pasidalinti atminimais ir ateities pia
nais. Tokie susitikimai yra naudingi, 
gaivinantys ir galima lietuviškai pakal
bėti, lietuviškų dainų ir juostelių pasi
klausyti, nes dabar susirinkusiųjų bal
singų skaičius labai šykštus, o jaunimas 
irgi nelabai veržiasi į dainas, n« bent 
"stovyklaujant". Svečių irgi galėtų bū
ti daugiau. Pasigedome Br. L. Sąjungos 
narių, ateitininkų, V.Zelinos parapiečių.

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS IR VISIEMS 
GEROS VALIOS LIETUVIAMS 

DŽIUGIŲ KALĖDŲ IR GAUSIOS 
DIEVIŠKOJO VAIKELIO PALAIMOS.

šv. Juozapo ir šv. Kazimiero 
parapijų kunigai
Kun. Juozas Šeškevičius 
Kun. Petras Rukšys

LAIMINGU NAUJUJU METU!
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