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PASAUL YJ £
Paryžius. Pirmadienį preziden
to pareigas perėmė Valery Giscard
D'Estaing, kurio išrinkimą patvirtino konstitucinė taryba. Giscard
gavo 13.400.0CX) balsų, vos pusę
milijono daugiau už antrąjį kandi
datą.
Portugalija. Krašte plinta strei
kai, kadangi darbininkai reikalau
ja didesnių algų - iki 1.400 kr.ma
žiausios algos. Gen. Spinola pakė
lė algas ir,,sušaldė" kainas.
Buvęs Portugalijos prezidentas
admirolas Tomáz ir buvęs minist
ras pirmininkas Marcelo Caetano*
pereitą savaitę atskrido j Braziliją,
kuri suteikė jiems azilo teises.
J. A. V. šių metų kovo mėnesio
daviniai rodo, kad mėgiamiausi amerikiečių laisvalaikioužsėmimai
yra šie- plaukimas -107 milijonai
asmenų, dviratininkų yra 86 mln,
žuvauti mėgsta 61 mln, stovyklau
ti išvyksta 54 milijonai asmenų'
Kiti užsiėmimai: kėgliais žaidžia
38 mln, stalo tenisą 34 mln, biliar
dais 33 mln, laivais plaukioja (ne
skaitant būrinių laivų) 33 mln,
beisbolą žaidžia 26 mln, čiuožti
mėgsta 25 mln amerikiečiu.

Ukraina. Sovietai nubaudė
mirties bausme dar keturis ukrai
niečius, apkaltintus dalyvavimu
nacių kariuomenėje Antrojo karo
metu. Manoma, kad Sovietijoje iš
viso per paskutinius ketveris me
tus mirties bausme nubausta apie
šimtas asmenų, pusė dėl „nusikal
timų" karo metu.

Montevideo. Spauda praneša,
kad Urugvajaus prezidentas Bordaberry sulaukia daugiau spaudi
mo iš kariškių pusės, reikalaujan
čio įvesti pakeitimų savo valdžioj
ir mirusio viceprezidento vietą
užleisti kariškiui

Šių metų kovo mėnesio 23 die- | Pasitarimo tikslas buvo aptar
tną New Yorke jvyiko Lietuvos ti Lietuvos laisvinimo darbo kon
laisvinimo áarbo konferencijos ferencijos apimtį, turinį, daly
vius, vietą. 0E«.4^^^^&ečius
ipanucšlamasLS
numatytos kanferenoįos - darbo
Pasitarimą kvietė VLIKas. Da
projektus buvo paruošę VLIKas ir
lyvavo pirmininkai ir atstovai
PLB valdyba.
šių organizacijų: ALTos —T.
Po išsamių dtácusdju, išlyginus
Bliinstrubas ir -dr. J. Genys, Diplo
matines tarnybos — generalinis kai kuriuos nuomonių skirtumus,
konsulas A. Simutis. JAV Litu- buvo susitarta konferencijos die
vių Bendruomenės — J. Gaila ir notvarkės ir visais kitais klausi
mals. Konferencijos pagrindi
A Gečys. Lietuvių Laisvės Komite
mams pranešimams paruošti nu
to — V. Vaitiekūnas ir dr. B. Nematytos 5 komisijos. Komisijoms i
miokas. PL Bendruomenės — B.
talką bus kviečiami atskirų sri
Nainys ir J. Kavaliūnas, VLIKo
— dr. J.’K. Valiūnas ir J. Valaitis. čių žinovai iš visos lietuvių išei
vijos. Paruošiamieji darbai prade
Kanados L. Bendruomenės ipdmtidarni tuoj pat. Pati Lietuvos lais
niinikas E. Čiuiplinskas ir ALT-os vinimo konferencija įvyks spa
.pirmininkas dr. K. Bobelis dėl as lio mėnesio gale. Sutarta sudarv
meninių aplinkybių atvykti nega ti bendrą fondą konferencijos
darbams finansuoti.
(E.)
. Įėjo.
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LIETUVOS KATALIKŲ
SKUNDAI
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos Nr. 8

bauda. Žemiau pateikiame kele
tą pareiškimų liudijančių apie mo
kytojų ir įvairių pareigūnų sauva
lę tikinčiųjų atžvilgiu.

1927 liepos mėnesį Salų klebo
nas kun. Petras Nykštus buvo ap
kaltintas, kad ruošęs vaikus Pirmai
Kaišiadorių ir Panevėžio Vysku
komunijai. 1972.VI 11.24 kun. P. pijų Valdytojui Rokiškio raj., Sa
Nykštus Rokiškio rajono Vykdo lų parapijos tikinčiųjų.
mojo komiteto Administracinės
Pareiškimas
komisijos buvo nubaustas 50 rb.
Gerb. Valdytojau, mes, katali
kių per dieną. Jau dabar geležin kai, gerai žinome ir, skaitydami
kelis perveža trečdali uoste išveža tarybinę spaudą, randame para
šyta. kad neteisingai užpuldinėti
mų prekių.
ir įžeidinėti žmogaus negalima.
São Paulo. São Paulo bažnyti Kas taip daro, tuos baudžia. Ta
nės provincijos vyskupai savo kon rybiniai įstatymai mums, tikintie
ferenciją skyrė jaunimo pastoraci siems, duoda visišką laisvę sąžinės
Brasilia. Gegužės 23 sostinėje jos klausimams ir įsteigė du bažny ir tikėjimo dalykuose. Tai kodėl
mirė kariuomenės ministras Vi tinius teismus.
Salų mokytoja Didžgalvienė, mo
cente de Paulo Dale Coutinho, pa
São Paulo. Nuo gegužės 27 iki kyklos direktorius Augulis, Salų
laidotas Sao Paule. Dalyvavo Bra 31 mieste ir apylinkėse praveda technikumo direktrorius Stepona
zilijos dalinyje II pas. karo metu. mas vajus skiepyti mažus vaikus vičius, apylinkės pirmininkė Rau
Jo vietoje laikinai paskirtas min. nuo 6 iki 24 mėnesių amžiaus nuo galienė visai nekaltai užpuolė mūSílvio Coelho Frota.
vaikų paralyžo, stabo ir kitų ligų. sų kleboną ir apkaltino, kad kle-

BRAZI UUA

Amazonija. Medeiros upės apy
linkes tirti išvyko archeologas Poldão Pires Brandão, bandydamas
surasti legendose ir senuose raštuo
se minimus „dingusius" miestus,
kurie galėjo būti priešistoriniais
laikais pastatyti.
Santos. Numatyta pastatyti
trečius bėgius prie jau esamo gele
žinkelio, kurie padidintų transoorto talpą iki 20.000 tonu pre- •

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

bonas mūsų vaikus mokė bažny
čioje. Mokytoja Didžgalviene ir
apylinkės pirmininkė Raugaliene
Gradecko dukterį net namo par
varė. Mokytoja jai pasakė, kad
vaikams negalima eiti j bažnyčią
Ta mergaitė, išsigandusi, ir par
bėgo namo, bažnyčioje paliko net
knygą, bijojo prie mokytojos ios
pasiimti.
Salų mokyklos direktorius Au
gulis, ūkio technikumo direkto
nūs Steponavičius, apylinkės pir
mininkė Raugalienė važinėjo net
1 namus pas vaikus, kurie eina baž
nyčion. Direktorius Augulis, pasi
ėmęs vaikus be tėvų žinios, tik esant pirmininkei ir technikumo
direktoriui, liepė rašyti prieš kle
boną ir vaikai nusigandę rašė taip
ką jiems Augulis diktavo. Kai
mes tėvai sužinojome, kad moky
tojai neteisingai padarė, tai vaikų
paklausėm, ką jūs rašėt ir kam
taip rašėt, kaip nubuvo, tada vai
kai pasakė: „Nežinom — ką direk
torius sakė, tą ir rašėm. Bijojom
direktoriaus kad nebartų".O dviem

/tąsa J psl./
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Kaune lietuvaitės gulė po ratais
Papildymas "Tėviškės Žiburiuos" 1974 m. 4 nr. išspausdinto
straipsnio "Naujos žinios apie buvusias kovas"

Buvęs Kauno įvykių liudinin
kas privačiame laiške rašo: Aš
buvau Kauno mokykloje (vardo
neminime), kuri buvo netoli
centrinių kapinių. Dar buvau
vaikas, bet puikiai atsimenu Vė
lines. Aš esu linkęs manyti, kad
tai vis tik buvo gaivalinio pobū
džio įvykis, juo labiau, kad kiek
vienais metais tai kartodavosi.
Niekad nepamiršiu didvyriš
kų Kauno lietuvaičių ryžto: mer
ginos gulė po milicijos mašinų
ratais, kad negalėtų išvežti su
imtų vaikinų, čia pat buvo pil
na milicijos, ginkluoti rusų ka
riuomenės daliniai patruliavo
gatvėse, kuriose girdėjosi klyks
mai. šauksmai ir rusų keiksmai.
Rusams labai nemalonūs lie
tuvių pasipriešinimai. Saugumo
milicija Kaune ir kaikuriuose
kituose miestuose turi KGB, su
skirstytą i skyrius. Pagrindini
skyrių sudaro vadinamas “lie
tuvių skyrius” ne todėl, kad ja
me dirba tik lietuviai, bet todėl,
kad jo pa-grindinis tikslas yra
išaiškinti ir likviduoti pasiprie
šinimo “tarybų valdžiai” židi
nius. Kauno KGB “lietuvių sky
rius” nuolat auga ir plečiasi. Jis
dažnai suima, kankina nekaltus
žmones, dažniausiai pačių rusų
įskųstus, norėdamas pasirodyti
savo viršininkams Maskvoje,
kad gerai veikia.
Tiek miškų partizanų kovos,
tiek minėtos Vėlinės, tiek fak
tas, kad kiekvienerių metų va
sario 16 d. randama iškabinta
nepriklausomos Lietuvos vėliavartiek visa vidinė atmosfera
yra vienos ir tos pačios grandi
nės tęsinys. Apie centralizuotą
lietuvių pogrindžio organizaciją
nė kalbos negali būti, nes minė
tas KGB “lietuvių skyrius” jo
j ieško jau ilgus metus. Ir patys
lietuviai nujaučia, kad tokios or
ganizacijos nėra.
Ne tik geriausi lietuvių bok
sininkai yra tautiškai susipratę,
bet ir daugelis komjaunuolių.
Aš pats buvau komjaunuolis,
nors taip ir nesupratau, ką kom
jaunuolis turi daryti. Komjau

nuoliu reikia būti, kad galėtum •
mokytis, įstoti į augštąją mo
kyklą. Komjaunuoliais yra visas
besimokantis jaunimas. Ir Lie
tuvos boksininkai buvo komjau
nuoliais.
Boksininkų akibrokštas buvo
“pasveikinimas” jo “prakilny
bės” Suslovo. Jis kilo irgi gai
vališkai. Lietuvių komandoje
dalyvavo čigonų kilmės boksi
ninkas A. Hankevičius, kuriam
buvo užskaitytas pralaimėjimas.
Publikos tarpe buvo daug čigo
nų, atvykusių stebėti savo numy
lėtinio kovos. Vienas čigonų
berniukas, pasipiktinęs teisėjų
sprendimu, puolė į ringą. Publi
kos nuotaika buvo nepaprastai
įtempta ir nedaug reikėjo, kad
sprogtų. Minia puolė rusus, mi
licininkus, padegė jų mašinas. Į
minią šaudė jaunas milicijos lei
tenantas, persigandęs dėl savo
gyvybės. Užmuštų buvo, berods,
trys ar du jaunuoliai, kurie buvo
slaptai milicjos palaidoti. “Drau
gas” Suslovas labai greitai iš
skrido iš Kauno Aleksoto kari
nio aerodromo.
Apie 1968 ar 1970 m. buvo
nukautas miškuose žmogus, ta
čiau plačiau nežinau. Gal buvo
ir daugiau nukautų. Rusai skel
bė, kad tai buvęs paprasčiausias
nusikaltėlis-. Ir aplamai “miško
brolių” vardu buvo prisidengu
sių kriminalistų plėšikavimo
tikslais.
Lietuvių tarpe yra tikrų patai
kautojų rusams, kurie aklai ei
na su Maskva. Tokie mano, kad
lietuvių tautos kelias yra tiktai
su Maskva. Tokių yra gana
daug.
Iš kito šaltinio atėjo žinia,
kad neseniai keturi lietuviai,
tarnaują sovietų kariuomenėje
Leningrade, autovežimiu. bandė
bėgti Suomijon, bet buvo sugau
ti. Du iš jų turėjo puskarinin
kio laipsnius. Kitų dviejų kari
niai laipsniai nežinomi. Suimtie
ji buvo uždaryti kariniame Le
ningrado kalėjime. Tolimesnis
jų likimas iki šiol nėra žino
mas. (TėviškėsŽiburiai) J. Bebras

Urugvajus

Meksika

MONTEVIDEO LIETUVIU kank
lių orkestrėliui Antanas Liūdžius
pagamino dvejas naujas kankles. Vy
tauto Dorelio vadovaujamas orkest
rėlis dabar jau turi aštuonerias
kankles. Paskutinis orkestrėlio pa
sirodymas buvo Vasario 16 minėji
me.
EDUARDAS LAPAITIS laimėjo
330.000 pezų už savo kūrini “Kome
ta”, kuri jau nupirko Urugvajaus
muzėjus.
SHANGRILLA LIETUVIŲ POIL
SIO namuose vasario 17 d. Montevi
deo lietuvių kolonija specialiais pie
tumis pagerbė Albiną Milašiūtę, iš
laikiusią paskutiniuosius egzaminus
ir gavusi? medicinos gydytojos dip

AUGSTASIS
TECHNOLOGUOS
INSTITUTAS Monterrey mieste vie
ną savo biblioteką pavadino čia
JAV konsulu buvusio diplomato dr.
Vytauto A. Dambravos vardu, atsi
lygindamas už jo glaudų bendradar
biavimą su švietimo Įstaigomis ir
akademiniu jaunimu. Dr. V. A. Dambrava dabar dirba JAV ambasadoje
Buenos Aires, Argentinoje, ir uoliai
dalyvauja vietinėje lietuviu veik
loje.

lomą.

fiUSTRALIJŪJE

HAMILTONO LIETUVAIČIŲ CHORAS “Aidas”, pakviestas DB Lietu
vių Bendruomenės krašto valdybos,
savo išvykos metu Į Europą Brita
nijoje turės du koncertus: rugpjūčio
17 d. — Londone, Britų Bendruome
nės Instituto salėje, rugpjūčio ifr d
— Mančesteryje, Ukrainiečių Cent
ro salėje. DBLB krašto valdybos
pirm. S. Kasparas apie ŠĮ Kanados
chorą ir jo vadovą sol. V. Verikaiti
paskelbė platesni pranešimą “Euro
pos Lietuvyje” vasario 26 d. “Aido”
koncertai taipgi yra numatyti V. Vokietiioje. Šveicarijoje ir Italijoje.

Lenkija
PAMALDOS LIETUVIAMS laiko
mos ir Varšuvoje. Laiške iš Lenkijos
rašoma: “Lietuviška bažnyčia yra ir
Varšuvoje. Tik kunigas lenkas.” Taip
pat bus lietuviškos pamaldos ir Vroc
lave. Dar 1973 m. vrocloviečių lietu
vių prašymas buvo patenkintas —
vietinė dvasiškąja leido kun. Unkš
tai atnašauti lietuviškas Mišias du
kartu Į mėnesi

•

Prof J. Marva, 37 m. amžiaus,
čekiškos kilmės filologas, šiuo me
tu Monah universiteto Australijo
je slavistikos katedros ordinaras.
Puikiai kalba ir rašo lietuviškai,
latviškai. Filologijos studijas bai
gė Prahoje, 1965 m. ir ten įsigijo
doktoratą. 1963-1967 m. lektoriavo
Upsaloje ir Stockholme (Švedijo
je), kur palaikė draugiškus ryšius
su lektorium Juozu Lingiu. Yra
labai palankus lietuviams. Parašė
keletą studijų baltų kalbos klausi
mais.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO valdybos pranešimu, pavardės
nenorintis skelbti vienas tautietis
Įteikė SI.000 ir prašė šią dovaną pa
naudoti kaip premiją už akademinio
lygio parašytą darbą, nagrinėjanti
kuri nors aspektą iš lietuvių tautos
valstybinio, politinio, kultūrinio, so
cialinio, ekonominio gyvenimo. Pa
dėkojusi lietuvybės išlaikymo skatintojui, ALF valdyba praneša, kad
ji sutiko premiją administruoti. Vi
sus Australijos lietuvius, ypač stu
dijuojanti jaunimą, valdyba ragina
susidomėti lietuvių tautą liečiančio
mis studijomis, pasirinkti akademi
niam darbui lietuvišką temą ir lai
mėti šią premiją.
d

Kun. Gediminas Kijauskas, S. J., Lietuvos jėzuitų provinciolas nuo 1967 metų',
Jėzaus Draugijos genere&nio s u peri oro pakviestas pareigas eiti ir toliau. Gyvena
Čikagoje, yra Jaunimo centro (fotografija) direktorius, Braziliją lankė jau ketu
ris kartus. („Musų žinių" klišė).

Britanija

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto 1974 metų sąmatoje 19.000 dol
skiriama leidinimas ir informacijai apie
Lietuvą. 11.000 dol. radijo progra
moms, 10.000 Algirdo Bražinsko bylai
Turkijoje.

New Yorko amerikiečių žur
nalisčių draugija pernai žurna
listikos premiją įteikė astuo
nioms moterims, jų tarpe Jūra
tei Kazickaitei.
Šių metų pabaigoje, gruodžio 26-31
dienomis, Adelaidėje vyks Australijos
Lietuvių dienos, i kūnas ruošiama lie
tuvių ekskursija is’ JAV
Adelaidės Flinders universiteto stu
dentiškų filmų konkurse 733 dol pre
miją laimėjo Rimas Riauba už filmą
„Ramus vakaras”.
JAV LB ŠVIETIMO TARYBA
skelbia konkursą parašyti jaunimui
tinkamą literatūrini veikalą - romą
ną. apysaką, novelę
Veikalas turi
būti skiriamas paaugliams ir netrumpesnis kaip 150 mašinėle rašytų pus
lapių. Laimėtojui skiriama 1000 dol
premija. Rankraščius, pasirašytus
slapyvardžiu ir i atskirą vokelį įdė
jus savo tikrąją pavardę, adresą bei
telefoną atsiųsti iki 1974 m. gruodžio
31 d. jaunimo skaitiniams ruošti ko
misijos pirmininkei šiuo adreus: Sta
sė Petersonienė. 2534 W. 40th Stre
et. Chicago, Ill. 60632, USA. Kon
kurso vertintojų komisija turės vi
siškai laisvas rankas: pavyzdžiui, rei
kalui esant, premijos visai neskirti
arba ją skelti i dvi dalis. Premijuoto
veikalo išspausdinimu pasirūpins
švietimo taryba, o dėl nepremijuo
tų, bet spausdintinų veikalų išleidi
mo bus atskirai tariamasi su ju
autoriais.
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Sį sekmadienį, birželio 2 d.,
15 vai., parapijos salėje Mookoje
kviečiamas ypatingas susirinki’
mas, kuriame dalyvaus visų lietu
vių organizacijų bei ištaigų, kai
kurių didesnių bairų atstovai
Susirinkimo tikslas aiškus - su
daryti Brazilijos Jaunimo kongre
so komitetą, kuris ruoštų trečiojo
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kong
reso dalį, vyksiančią Sao Paule.
Kaip žinoma, kongresas įvyks
1975 gruodžio 20 - 1976 sausio
6. Kadangi tai pasaulinio masto
renginys, suprantama, kad išjudė
ti turėtų visi Brazilijos lietuviai
Tikimasi sulaukti bent 300 sve
čių iŠ užjūrio kraštų, o jaunieji P.
Amerikos dalyviai skaičių gal pa
didintų iki 500.
Ligi šiol Kongreso ruošoje daly
vavo daugiausia jaunimas. Ne tik
dėl to, kad tai bus jaunimo kong
resas, bet ir dėl to, kad patyrusiems mūsų kolonijos veikėjams ir
ilgametėms organizacijoms tokios
ilgesnės ruošos nereikia.

MŪSŲ LIETUVA______ ___________________ â
Petras Pakalnis

Bet dabar liko tik 18 mėnesių.
Sudarysimas komitetas turės rū
pintis ne tik lėšomis, bet ir visais
kitais darbais, suristais su kongre
su. Jaunimas ypatingai pageidau
ja įtraukti lietuvius is visų SÕoPau
lo, Santo Andrė, S. Caetano bai
rų, taip pat ir tolimesnių vietovių
lietuvius - Rio de Janeiro apylin
kių, Rio Grande do Sul, Paranos,
São Paulo valstijos interioro ir kt.
Jaunimo organizatoriai išsiuntė
pakvietimus organizacijoms, bairų
atstovams, kitiems miestams. Bet
suprantama, kad susirinkime daly
vauti gali ir paskiri asmens, norį
savo darbu ir mintimis prisidėti
prie Šio svarbaus jvykio ruošos.
Neužilgo jaunimas žada išsiųsti
laiškų lietuvių šeimoms, pradėti
prašyti jų talkos, minčių, bendra
darbiavimo. Nori ir priminti, kad
dauguma čia atvyksiančio jauni
mo tegalės su musų šeimomis su
sikalbėti lietuviškai. Dėl to rengs
įvairius kursus, kaipiir jau suruo
šė šešias studijų dienas ir daugybe
posėdžių.
AS

sekminių Šventės

ny je yra keli kaimai be gyventojų,
nes jaunimas pabėgo, o kiti išsi
GALAS PORTUGALUOS
kėlė kitur. Valdant kraštą dikta
DIKTATŪRAS
toriui Caetano, Portugalijoje vieš
patavo kapinių tyla, nes slaptoVieną naktj Lisabonos radijo
stotis grojo populiarią baladę „Ka-. sios policijos agentai sekė visus
įtartinus piliečius, o cenzūra iš
da mes sakome sudiev". Toji daina buvo ženklas, jog tą pačią nak braukdavo vyriausybei nepalan
tj keli kariuomenės pulkai vers kius išsireiškimus.
Portugalijos diktatorių Marcelio
Jau keletą . kartų Portugalijos
Caetano. Sugrojus antrą žinomą
kariuomenė bandė versti diktatū
dainą „Juodoji žemė", kariuome rą, bet jai nepasisekė. 1947 m.
nė pasipylė iš kareivinių j gatves. vyriausybė areštavo 11 generolų,
Ji užėmė paštą, radijo ir televizi kai 70 karininkų pradėjo su tan
jos stotis, uostus, aerodromus ir kais žygiuoti j sostinę. 1961 m.
pavasari buvęs respublikos prezi
kt. Valdžiai ištikima pasiliko tik
Tautinė Respublikos Gvardija ir dentas Craveiro ragino karininkus
slaptoji policija. Premjeras M.Cae sukilti. Sukilo Bejos jgula, bet vy
tano pasislėpė gvardijos generali riausybė sukilimą numalšino. Li
niame štabe, o prezidentas Amé sabonos karo akademija yra apy
tuštė, nes mažai yra norinčių tęsti
rico Thomaz vieno ištikimo pul
ko kareivinėse. Vienam kavaleri karą Afrikoje, kur jau žuvo.apie
jos pulkui jsakyta numalšinti su 8.000 portugalų, ir kareiviai aiš
kilėlius, susirinkusius Prekybos kiai mato, kad jie turi ginti stam
bius kolonistus nuo negrų, o ne
aikštėje. Bet pirmasis jo dalinys
perėjo pas sukilėlius. Pasidavė ir kovoti už tautinius interesus.Siais
metais kariuomenė padarė galą tai
antras dalinys, jo vadą areštavus.
diktatūrai, kuri tautą mulkino ir
Tretysis dalinys, vedamas genero
lo, kovojo keletą minučių ir išsis mulkino. Žmonės su džiaugsmu
klaidė. Tada premjeras Caetano
sutiko naują vyriausybę ir galėjo
prašė sukilėlių, leisti valdžią per laisvai atsikvėpti.
duoti garsiąjam generolui Anto
Gen. de Spinola yra atsargus

įekminės - ta i didžios, brangios tikinčiajam Žmogui Šventės. Sekminės n*° de Spinola. Tas generolas bu• tai padėkos dienos Šventajai Dvasiai ir Jos pagarbinimas. Motina turi di- vo Pasižymėjęs Afrikos kovose ir,

žmogus ir pradžioje daug ko ne
žadėjo. Jis paleido visus politinius
kalinius ir žadėjo ir jau veda de
dėlės reikšmės musų gyvenime. Tačiau retai ją minime ir tik Motinos dieną?-as’ * .°'
un wanin'
rybas su sukilėliais duoti Angolai,
viešai jai padėką ir medį parodome. Taip ir Šventąją Dvasią retai garbina- ko padéjéjUí Kadangi jis ir jo virGvinėjai autonomiją. Kolonijų fi
me, nors vidujiniam gyvenimui Josios veikla taip svarbi ir būtina. Užtat įninkąs nematė prasmės tęsti Pornansai, užsienio politika ir kariuo
bent Sekminių Šventėm norime Ją Šlovinti, Jai reikšti meūą, padėką ir pa- tugalijos kolonijose karo, abu bumenė pasiliks tiesioginėje Lisabo
garba...
vo pašalinti iš savo pareigų. Gene nos vyriausybės žinioje. Atrodo,
Imonimi.7gera& vaikais. Taip
Sekminėse pirmiausia minimą
rolas de Spinola parašė knygą, ku kad karinė 7 karininkų junta dau
Šventojoje
Dvasijoje
mes
atgims

kaip Šventoji Dvasia vėjo ŪŠime
rioje išdėstė savo mintis, priešin giau dėmesio kreips j Portugalijos
ugnies liežuvių pavidalius nuben
tame įsūnytais Dievo vaikais. Ji
gas premjero Caetano politikai. pramonės plėtimą. Portugalija pa
giant apaštalų.
apsigyvena mūsų dvasijoje ir die
Nors. gen. de Spinola sukilime ne siliks ištikima NATO sąjungai ir
viška, asmeniška meile visada glo
Visi pasidarė pilni šventosios
dalyvavo, bet su kitais aukštais nevarys amerikiečių iš Azoro sa
karininkais
perėmė vyriausybę, lų, kur jie turi karines bazes.
bia mus. Savo dieviška išmintimi
Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis
Pasklidus žiniai apie Portugali
kalbomis, kaip Dvasia davė jiems
ir galia padeda bręsti mums į suau tuojau panaikino laikraščių cen
zūrą ir pažadėjo artimiausiu laiku jos vyriausybės pasikeitimą, Rodėgusius Dievaikus, Kristaus brolius
prabilįū (Ap. Darb.2,3) Jie su už
parlamento rinkimus. Kitą dieną zijos ir Pietų Afrikos vyriausybės ir seseris, vis labiau panašėjančius
sidegimu skelbė žydams ir pago
jis atsisveikino Portela aerodrome pasidarė labai nervingos, o biržo
nims Kristų Išganytoją. Jų Žodžius
į Jį, vis labiau per Jį garbinančius
su prezidentu, su buvusiu premje je krito akcijų kainos. Jei Portu
Tėvą Šventosios Dvasios meiluje.
lydėjo gausus stebuklai Taip Sv.
ru ir visais ministrais, kuriuos iš galija suteiktų savo kolonijoms
Dvasios vadovaujami apaštalai itrėmė j Madeiros salą. T okiu bū nepriklausomybę, Rodėzijos ir Pie
kurė primykite Kristaus Bažnyčią.
du pasibaigė prieš 45 metus pra tų Afrikos turėtų daryti negrams
Jie atnaujino kai kurias savo seno
daug nuolaidų. Paskutiniomis ži
Susitikusios mergaitės kartą, pa dėta Portugalijos diktatūra.
sios, žydų religijos formas, sukū
Afrikos kolonijose Portugalijos momis gen. de Spinola prašė Mo
sakojosi, kaip jos atšventusios Mo
rė kitas, visai naujas ir visai atsis
tinos dieną. Viena tačiau pasakė* kariuomenė kovoja jau 13 metų ir zambiko partizanų vado skelbti
i tą nelemtą karą sukiša kasmet ginklų paliaubas. Bet šis nesutiko
kyrė nuo Judaizmo.
“AÍ nešvenčiu Motinos dienos.“
40 proc. savo biudžeto. Tas karas
ir sakė kovosiąs toliau. Paskutinis
Ta pati šventoji Dvasia vykdo
Mergaičių veiduose pasirodė nus
taip visiems jgrjso, kad jauni vy Portugalijos kolonijų istorijos sky
ir mūsų laikų Kristaus Bažnyčios
tebimas. Tada ji pridūrė* “Man
rai bėga j Prancūziją ir Vokietiją rius dar neparašytas. Ar jis bus ra
palaikymą,,palventinbną ir atnaukiekviena diena yra Motinos dieužsidirbti duonos kąsnj ir siunčia šomas ginklais toliau, ar raša
jimąs II Vatikano Visuotinis Baž
nat aŠ visada dėkoju motinai, ją
santaupas namo. Ispanijos pasie- lu prie derybų stalo?
nyčios susirinkimas ir po jo vyks
myliu ir jos klausiu.“
tąs Bažnyčios atsinaujinimas- tai
ir Bažnyčios atsinaujinimo darbe.
Ir mes turėtume daryti pana
Sv. Dvasios vaisius.
i
GautOs Ir palaimingi yra w Šventą- hepė tik pasirašyti, tie, bijodami
šiai. Kiekvieną dieną reikia Šven
ja Dvasia bendradarbiavimo vaisiai. Sven mokytoju> ir pa8|rašė. Tai kaip
Mes, tikintieji gavome tą didžią tajai Dvasiai dėkoti už Jos dieviš
tojo garso miręs Belgijos kardinolas Mer- taip neteisingai mokytojai gali da*
ją Dievo dovaną per Krikšto ir Su
kų Šviesą ir pagalbą bei Jos klau
oler užtikrino laimingą, ramų ie net var ryti? Vaikams diktuoja ir liepia
tvirtinimo sakramentus. Būdama
syti, tai yra. Jos apšvietimų, įkvė
iuote pilną paguodos gyvenime tiems,
mumyse, Ji vykdo mtl sųjpašrašyti jų žodžius, paskui paėmę
pimų, skatinimų į eilinius ir dide
kurte kasdien kuriuo nors būdu melsis
ve n tinimo dar b ą (plačiau
j Šv. Dvasią. Pagal j| šventumo paslap iš vaikų tuos raštus padavė prieš
lius gerus darbus» į Tėvo garbinu
iiūr. praeitame ML numeryje).
tis • tai paklusnumai Šventajai Dvasiai. kleboną j Rokiškio rajoną skundą,
mą, J Kristaus pažinimą ar sekimą,
kad klebonas mūsų valkus mokė
Mūsų motina savo meile visur mus
į krikščioniškąją dvasią ir gyveni
Kronika /iš 1 pel»/ o rajone tiki tuo neteisingu moky
supo, besistengdama pagimdyti,
mą • veiklią Dievo ir artimo mei
vaikam tai padavė jau net ir para- tojų skundu Ir kelia klebonui byišauginti, išugdyti mus laimingais
lę, dalyvavimą mūsų pačių, Šeimų . lytą laišką prieš kleboną, valkams tą,
/bus daugiau/
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zacijos pradžios. Jie Lietuvą tu r
tino savo literatūriniais, meno ir
mokslo talentais, jie mokėjo
brangiausią gyvybės kainą
už
tautos laisvę, atkuriant
nepri
Pasikalbėjimas su dr. Petru Kisielium, Ateitininku federacijos vadu
klausomybę 1918 m. ir vykdant
ti sąjungų veiklą, gilinti religinį, mas į moksleivių ir studentų są sukilimą prieš komunistinį oku
Jau prieš kurį laiką buvo pra
jungas, kurios sudaro Ateities, pantą 1941 m. Šie uždaviniai atnešta, kad Ateitininkų federaci-Į ideologinį pažinimą, stiprinti tau
kaip jaunimo ideologinės orga kų tebėra vykdomi su neatlaitinį budrumą ir auklėjimą?
jos nauju vadu išrinktas dr. Pet
išeivijoje
— Ateitininkų federacijos ap nizacijos, pagrindą. Juk ateitinin džiu intensyvumu ir
ras Kisielius. Visa savo prigimti
kai ir buvo sukurti besimokan daugelio šios organizacijos nariu,
mi plataus masto visuomeninin imtis daro šios organizacijos dar
čiam jaunimui. Šiose abiejose są nebijant imtis pačių didžiųjų ir
kas, žinomas nuoširdus ir rūpes bą labai įvairų ir sudėtingą. Čia
jungose ateitininkas auga ir bręs • sunkiųjų organizacinių įsiparei
tingas gydytojas, ateit, šven yra kryžkelė organizacinių ide
ta, yra auklėjamas ir mokomas. gojimų.
čių ir kongresų organizatorius ologinių, tautinių, auklėjimo ir
— Kokie Jūsų, kaip AteitininČia jis pats pažįsta ideologiją ir
dr. P. Kisielius visuomet buvo ir savęs lavinimo tikslų. Pagrindinis įauginamas į ateitininkų organi h ■ i f ederac i jos vado, arti m i ej i
yra atviras pozityviems
tauti at-kų organizacijos darbas atlie zaciją. Sendraugių sąjunga turi planai ir pageidavimai, kuriuos
niams, kultūriniams ir
religi kamas sąjungose: moksleivių, stu daugiau autonomijos, jos veikla norėtumėt pasakyti visai ateiti
niams užmojams savo darbu ir dentų, sendraugių. Nors sąjungų labiau spinduliuoja į išorę, jai ne nniltijai?
veiklą planuoja ir jai vadovau
gausiomis aukomis.
— Kviečiu visus ateitininkus,
būdingas saviauklos uždavinys.
— Daktare, kada perimate pa ju jų valdybos, tačiau At-kų fe
Žinoma, išlaikymas lietuviško esančius ir buvusius, pasirodei,
reigas, kaip Ateitininku federaci deracijos valdyba nelieka nuoša
identiteto ir lietuvių kalbos au dienos šviesoje — sugrįžti į ojga
jos vadas, ir ar jau turit savo pa- ly ir pasyvu Ji laiko glaudžiau
sią ryšį su sąjungų vadovybėmis, gančiam išeivijos sąlygose jauni nizacijos padalinius. Mūsų yra
gelbininkus — naują valdybą?
Ateitininkų federacijos genera stebėdama jų veiklą, ją remda- mui kaskart darosi sunkesnis. To daug, bet ne visuomet mes vien,
kaip
linio sekretoriaus postan yra pa ma moraliai ir materialiai per At- dėl jaunimo lietuviškas auklėji kitus atrandame. Mūsų,
organizacijoje ateitininkų, uždaviniai yra di
kviestas- Vacio vos Kleiza, turįs kų fondą, kad federacijoje išliktų mas ateitininkų
daug patyrimo moksleivių ir stu vienybė sąjungų įvairume. Fede darosi ne mažiau svarbus už ide džiuliai, reikalingi daugelio ran
dentų at-kų veikloje, visuomenei racijos valdybai tenka derinimo ologinį, religinį auklėjimą. Ir kų ir protų. Nekraukime darb
pažįstamas, kaip ryškus įdėt. darbas tarp sąjungų. Juk visų tri čia federacijai ir sąjungų vado naštos ir aukos ant nedaugeli*
Bendruomenės darbininkas
ir jų sąjungų yra bendra veiklos vybėm reikės dėti didžiąsias pa pečių — kiekvienas mūsų tu r.
buvęs JAV LB tarybos prezidiu kryptis, tas pats amžinasis tikslas stangas lietuviškam jaunime iš prisiimti tam tikrą organizacini
darbo dalį.
mo sekretorius.
— “Visa atnaujinti Kristuje”. laikyti lietuvišką sielą.
— Kokie jūsų veiklos planai ir
Kviečiu visus vyresniuosius
At-kų federacijos dvasios vadu Tačiau jų darbo metodai gali bū
turėsime kun. prof. Stasį Ylą, sa ti labai skirtingi, atsižvelgiant į uždaviniai — kongreso šaukimas, ateitininkus remti pinigine auk
kyčiau, ateitininkų organizacijai narių amžiaus skirtumus, Ateiti- jauniesiems globėjų organizavi savo organizaciją. Jūs esate ava t
visuomet mas, tautiniai, kultūriniai užmo garde darbo ir aukos bendrines,
gimusį, jai gyvenantį ir visus at . ninku organizacijoje
organizacijose, tikiuosi, kad n<kus jungiantį, ypač moksleivius i buvo pabrėžiamas asmenybės ug jai?
— Organizaciniam darbui są mažesne auka ir darbu remsiu
ir studentus. Jis yra Ateitininkų dymas, asmenybės gilumo vertin
ir savąją organizaciją.
StiprioVadovo autorius, žiemos ideolo- gumas, išsiveržimas iš masės. Or lygos išeivijoje yra kietos ir jaut
gimų- kursų studentams ir moks ganizacijos dirva — mokslus ei rios. Tas darbas čia paremtas ide materialinės paramos reikalmg
alistiniu nusiteikimu, nuoširdžiu visas ateitininkiškas judėjimas
leiviams sumanytojas ir neatlai nantis katalikiškas jaunimas, ku
Tikėdami Dievą, mes suvokia
rį siekiama išauklėti giliai reli pokalbiu, asmeniniu pasiaukoji
dus vykdytojas.
Protokolų sekretore sutiko bū gingą, aukšto tautinio susiprati mu. Organizacinio darbo čia ne- me ir tikrąją mūsų gyvenimo po
ti Aldona Prapuolenytė, muzikė, mo lietuvį, sąmoningą šios orga parems nei valstybė, kurioje gy skirtį,— būti pilnutinių krikščr
menininkė, bet išradinga prakti nizacijos narį, pagrindinai suvo vename, nei okupacinę prie niu savo kasdieniniame darbi
spaudą kenčianti tauta. Šios są mokyklos suole, namuose, drai
kė, pasiekusi gražiausių rezultatų kiantį savo, kaip ateitininko, šio
lygos veiklos planus gerokai ap . gų kompanijoje. Būti krikščioniu
at-kų moksleivių ir studentų veik meto uždavinius.
Šiame krašte ateitininkų veiki riboja, o uždavinių ateitininkams tai nereiškia prisitaikyti prie laiko
loje, lietuvių visuomenei pažįsta
ir krašto moralės arba priimti šio
mo sąlygos labai skiriasi nuo bu- stato kaip tik labai daug.
ma savo plačiais užmojais.
Kad bet koks grupinis darbas meto visas vertybes. Kiikščioniš
Be to, federacijos valdyboje -wsiu1 sąlygų Lietuvoje ir Vokie- duotų gerus rezultatus, dirbanti koji moralė buvo'* ir bus visuo
turėsime At-kų sąjungų pirminin tijoM Galima sakyti, kad veiklos grupė visų pirma turi būti gerai met ta pati. Tikrųjų žmogiškųjų
kus, būtent Juozą Laučką, Liną sąlygos šiame krašte keičiasi kas organizuota ir drausminga. Turė vertybių nepakeis joks laikas ir
Sidrį ir Kęstutį Šeštoką. Visi jie metai. Tad ir teks naujai valdy sime ir mes kreipti dėmesį į ge joks kraštas. Esame liudininkai
išskirtinių sugebėjimų žmonės, bai žvalgytis ir naujų kelių, ir resnį susiorganizavimą visose są nepaprasto moralės smukimo
pasiruošę visą savo energiją skirti naujų veikimo būdų, tačiau di jungose, ypač studentuose, jau jaunimo tarpe šiame krašte per
savo organizacijai, visi išbandyti džiųjų vadų pavyzdys turėtų nuosiuose akadem ikuose.
taip paskutinį dešimtmetį, neišski
ateitininkiškuose darbuose. Sen įkvėpti tiek federacijos vadovybę, pat ir moksleiviuose, kad jų kuo riant net lietuvių jaunimo. Atei
draugių pirmininkas J. Laučka tiek ir kiekvieną subrendusį šioSį pos nestokotų globėjų.
tininkai kaip tik ir gimė 1910 m.,
yra ryški figūra^ir Visoje plačioje organizacijos narį padidinti savo
Dėl moksleivių veiklos trūku kad galėtų sulaikyti ateizmą, ni
Amerikos lietuvių veikloje. Nėra pastangas ateitininkiškoje veiklo mų, manau, yra atsakinga sen hilizmą ir moralės paneigimą.
abejonės,"kâd’federacijos veikloje" je plačiausia apimtimi.
draugių sąjunga, kaip organizaci Ateitininko uždavinys anuomet
—
I
kurią
sąjungą
labiausiai
stiprioj tâ&os susilauksime iš fe
ja, ir pavieniai sendraugiai, ypač buvo gelbėti savo tautą ir kovoti
deracijos tarybos pirmininko kun. krypsta Jūsų dėmesys — mokslei jaunesnieji. Moksleivių veikla ne už jos laisvę.‘Tie uždaviniai nieGedimino Kžjausko ir visų tary vių, studentų ar sendraugių, kaip įmanoma be vyresniųjų pastan ’kada nepasikeitė.
bos narių, kaip adv. P. Žumba- planuojat stiprinti jaunesniųjų gų. Jaunimui reikia ateitininkų
Gelbėti lietuvį nuo tautinės ir
sąjungas? •
;'
kio ir kt
globėjų, reikia organizuoto jų tė moralinės mirties, žinoma, pra
—
'
Pagrindinis
federacijos
val

Ateitininkų fondo
valdybos
vų užnugario — moksleivių, tėvų dedant. nuo paties savęs, lieka šio
dybos
dėmesys
turės
būti
kreipia

pirmininku norėsime matyti dr.
komitetų. Globėjų reikia organi meto pats didysis ateitininko už
Vaclovą Šaulį, ėjusį šiame fonde
zavimui ir ideologiniam auklėji davinys. To siekti mėginsime or
iždininko»pareigas, turintį labai
mui, tėvų komitetų — techniškai ganizuotai ir atsirėmę ateitininplačią ir turiningą ateitininkiškoir materialiai kuopos veikimo pa kiškais principais, — baigė ma
je veikloje praeitį.
ramai.
lonų pokalbi naujasis Ateitinin
— Kaip suprantate At-kų fe
Tautiniai ir kultūriniai darbai kų federacijos vadas dr. Petras
deracijos vado pareigas — derin
(Draugas, Čikaga)
at-kams būdingi nuo pat organi Kisielius.

Lietuvių jaunime išlaikyti lietuvišką sielą
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BĘNDORAITIS PERPLAUKĖ
BILLINGS EŽERĄ

Šiemet įvyko klaida pačioje pradžioje - 200 dalyvių pradėjo anksčiausia
Metinėse varžybose per buvo išskaityti atskirai*
Billings užtvanką Maury- Maurytis buvo nuplaukęs atis Bendoraitis perplau- pie 400 metrų, bet s ugi” įkė 2300 metrus septynio® žoo Antroje grupėje,
ku«
rioje liko 500 plaukikų,
baigė IX Olimpiada Infante-Juvenil, liktu®
XXIV varžybose gegužės Maurytis atplaukė 17-tcJe
prasidėjusią 19 d. Pasirodymą sekė ir
Paulo Machado de Carvalho, miesto 19 buvo 1000 varžovų, ku« vietoje* Pernai buvo 57—
Sporto sekretorius, o teisėjų komisija rių 700 buvo vyrai ir teitoje vietoje.
sprendė davinius.
niukai® Sporto įvykį ruoMaurytis spėja, kad būAkordeonu kaip visada puikiai gro šia São Bernardo miestas tų atplaukęs 57-toje,jeijo Reinaldas Putvinskas, per garsiakalbį
ir Gazeta Esnortiva*
gu nebūtų buvę maišaties
gerai girdėjosi muzika. Nors per kitus
dėl pradedančio šūvio.Jis
pasirodymus publika knibždėjo, prasi
plaukė Pinheiros klubo
dėjus tautiniams šokiams, visi nutilo ir kultūrinių ir žaismingų pasirodymų.
Atstovauta virš 350 mokyklų ir įstaigų, vardu» Turi 14 metų.
atidžiai juos sekė.
Šokiams įvadą padarė pats Jonas Lu Pernai tautinių šokių varžovų buvo 3
72-oje vietoje buvo Edmokyklos, šiais metais tik dvi.
sOn Santis Janaudis®
koševičius, apibūdindamas lietuviškus
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TAUTINIAI ŠOKIAI LAIMI
OLIMPIADOJE PIRMĄ VIETĄ
Sao Miguel Arcanjo mokykla jau
antrą kartą iš eilės laimėjo pirmą vietą
São Paulo miesto sporto skyriaus pra
vestose mokyklinėse olimpiadose.
Seselių pranciškiečių gimnazijos ir
colegial mokiniai dalyvavo jvairių spor
to sakų varžybose. 1973 metais laimė
jo ii viso antrą vietą, iškaitant eiseną,
gimnastiką, tautinius šokius ir tt.
Šiais metais grupę ruošė „Nemuno"
tautinių šokių grupės mokytojas Jonas
Lukoševičius. (Pernai - Regina Bagdžiūtė). Per tris su puse savaičių paruošti šo
kiai Audėjėlė, Čigonėlė ir Malūnas. Da

lis šokėjų yra „Nemuno" nariai, kiti
mokiniai jau pernai pasirodė olimpia
dos varžybose, treti visai nauji šokėjai.
Pacaembu stadione sekmadienj, ge
gužės 26, buvo apie 500 žiūrovų. Gim
nastikos ir tautinių šokių varžybos už-

šokius, tautinius rūbus. Taip pat paaiš
kino kiekvieną šokį atskirai. Čigonėlę
Šoko devynios poros.
Ši metinė olimpiada tapo viena di
džiausių sporto švenčių visoje Brazilijo
je. Šiais metais iŠ viso dalyvavo apie
100.000 moksleivių - vien tik pradinė
je eisenoje žygiavo 40.000. Pravesta 40
rūšių sporto varžybų ir dar 20 įvairių

III PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO KONGRESAS
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Sâo Miguel Arcanjo grupė
je šoko mergaites:
Silvija Bendoraitytė
MOKYKLU MOKSLO PARODA
Cleide Mendo
São Paulo miesto kultūros sky
Nancy Narbutytė
rius gegužės 24-26 Ibirapueros
Eliana Ve Moraes
parko parodų pastate pravedė'XIV
Ivani Popic
mokyklų tiksliųjų mokslų parodą- Sonia Maria Vasques
turgų (Feira de ciências).
Marly Trojeckaitė
Colégio Santana biologijos sky Marcia Frankevičiūtėe
riuje savo ir draugės darbą kasdien
ir berniukai:
rodė Regina Šliktaitė, su tėvais ir
Vitor Luis Narbutis
broJiu gyvenanti Santanoje.
Marcelo Rebellato
Visai atskirai, nesurišti su jokia
Robson Senno
mokykla, kas retai įvyksta, savo
Jose Eduardo Maiolino
tyrinėjimus rodė trys berniukai, Roberto Picchi Junior
kurių vadovas yra Rikardas Ke Gilbertas Dilys
meklis Merani, savo namuose Vi Eduardo Carlos Vernilho
la Cordeiro turįs chemijos labora Francisco Zaccarino
toriją.
Rikardas Eimantas
Regina, turinti 16 metų, tyrinėjo ma
Mokykla taip pat lai
žą musytę, Drosophila arba „mesqui
mėjo antrą vietą ritmi
nha de banana (arba de vinagre).’’Pir
nėje gimnastikoje ir tre
ma turėjo sugauti mažąsias muses prie
čią vietą individualinėj
banano augalo, joms paruošti maisto
gimnastikoje®
drobe uždengtame stikle. Čia musė pa-

DA JUVENTUDE

Rua das Gisstas, 927-9 - Vila Bela - o3147 São Paulo. SP
- Tel 1611) 63-5723, 274-6934
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deda kiaušinius, iš kurių išsirita kirmė
laitės,, vėliau susisukančios į lėlytę. Jos
tyrinėjimai rodo, kad kiekviena musy
tė padeda apie šimtą kiaušinių, kad mu
sės gyvena apie 30 dienų. Parodoje tu
rėjo tris didelius stiklus, kuriuose aiškiai
matėsi įvairūs musyčių vystimosi tarps
niai. Musės yra nekenksmingos.
Rikardas paruošė visą eilę chemijos
aparatų, kuriais čia bematant gamino
plaukams gražiai laikyti skystį uždeda
mą purkšle. Prie jo ir dviejų draugų sta
lo užrašyta „Fixador de cabelo cosmé
tico Yoram.” Gamybos žaliavos yra
smalos mažas gabalėlis, kuris plaukų
skysčiui duoda stiprumo, lako klijai,
kurie gaminį padaro blizgantį ir jį pri
taiso prie plaukų, spiritas ir distiliuotas
vanduo. Žaliavos atskirai ištirpdytos,
vėliau sudedamos kartu, filtruojamos
tris kartus, ir berniukų paruoštas gami
nys įpilamas į plastinį butelį, iš kurio
purškiamas ant paklusnaus peruko. Ri
kardas yra 13 metu. Jo draugai-Armando Moreira ir Wilson Penna.

ra Brazilijos lietuviu tarpe; kaip skatin
ti vienybe ir santaika Brazilijos lietuviu
tarpe.
Gegužės 25 nuo 15 iki beveik 19 v.
Studijų savaitės komisijos vardu Ra
Mookoje posėdžiavo 15 jaunuolių, da
lyvauja Jaunimo kongreso ruošoje. Ka mutis Idika pristatė keturias pagrindi
dangi šeštadienį netaip patogu susirink nes temas, kurias komisija siūlo 1975-6
metais įvyksiančiam kongresui.
ti, dalyvavo mažiau, kaip paprastai.
Paskutiniame posėdyje Alfonsas D.
Teresės Jočytės suvesti daviniai rodo,
kad per pirmąsias penkias studijų die Petraitis pristatė veiklos bei darbų pla
nas, pradėtas ruošti pereitų metų lapkri navimo metodą, vadinamą PERT, jį pri
čio mėnesį, dalyvavo 60 skirtingų asme taikydamas literatūros vakaro planavi
nų, ir kad kuo toliau nuo São Paulo mui Jaunimo kongresui. Ypatingai pastudijų dieną ruošiama (jau buvo Bra brėžė, kad nereikalinga labai daug asme
gança, Suarão, Sta. Isabel, Caucaia, Ze- nų kam nors suruošti ar pravesti, jeigu
liną), tuo daugiau dalyvių.
planuojama sistemingai, ir jeigu kiekvie
Posėdyje sustatyta jaunimo studijų nam posėdžiui numatyti svarstomieji
dienų programa. Atostogų metu studi reikalai, ribotas laikas, kiekvienam daly
jų dienos vyks liepos 5-7 dienomis už viui pavestini reikalai, nustatytos datos
miesto. Pasiūlytos keturios temos, ku darbams atlikti iki sekančio posėdžio.
rios tiesiogiai JK ruošos neliečia, būtų:
Žiemos studijų dienoms vieta dar ne
ką ir kodėl mums svarbu žinoti apie da nustatyta, bet jos įvyks liepos 5-7 die
bartinę Lietuvą; ką galime daryti Lietu nomis. Jaunimas, norįs dalyvauti, tun
vos vardui skleisti brazilų tarpe; kaip iki birželio 9 d. užsirašyti Būstinėje ir
išlaikoma ir kaip keičiasi lietuvių kultū sumokėti 10 kr. registracijos mokesti.

ŠEŠTOJI HI PLJK STUDIJŲ DIENA

Sao Paulo mokyklų keturioliktoje tiksiųjų mokslų parodoje gegužės 23-26 Ibirapueros parke
dalyvavo (kairėje, stačia) Regina Šliktaitė, atstovaudama Colégio Santana ir pristatydama stu
diją apie bananų musytes, ir Rikardas Kemeklis Merani (dešinėje, viduryje), su draugais rody
damas, kaip gaminamas plaukams purškiamas lakas. (Ar^ašymas šiame numeryje)ML nuotr
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VAIDUOKLIŲ NAKTIS

Visi išėjom
į mišką,

pasivaikščioti j

pradėjo

18k ® * * ®
I E I : : IfUtí

žaibuoti ir

gam... Šakos traška, pelėdos
ūkauja. Sustojom vos nenumirėm... Pamatėm didelį juodą še
šėlį, kuris judėjo. Pasirodo...
tik medis. Einam toliau. Šį kar
tą tikrai pamatom vaiduoklį —
negaliu net kalbėti, o vaiduok
lis pro mus praskrido. Bėgom
namo kiek mūsų kojos nešė.
Mes į tą mišką^ niekuomet dau
giau nėjom. JaU dabar tikėjom,
kad tikrai yra visokių vaiduok
lių.
Povilas Abellds,
Los Angeles lit. mokyklos mok.
“Saulutė”.

Kdi -.niaukiu svečių, esu laimingiausias žmogus pasaulyje!

Vladas MOZŪRIŪNAS

ceeenoA
Apie
vicniAtis
Pi£l
11 DALIS
Vytauto BANIO pieš.

į^įTE_

Rytą stebis kunigaikštis:
— Ką tas sapnas gali reikšti!
Krivį kviečiasi seniausią
Ir valingai krivio klausia:
— Tu dievų mintis atspėji,
Valios jų esi skelbėju,
Tai išaiškink sapną mano.
Jis pačioj širdy gyvena. —
—Aš išaiškinsiu, valdove!
Ten, kur šitas kalnas stovi,
Tas, kur protėviai supylė,
Pastatyki tvirtą pilį.
Jos šlovė skambės kaip varpas
Ir išgarsins tavo darbus.
Štai ką sapnas turi reikšti,
Mano didis kunigaikšti! —

*£STUTĮS_

— TššS. tyliau. . .
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ITiteratūra - Wilt ~ Blohla$
poetas besiilgis lietuviškų
PURIENŲ
Beletristas, lyrikas, re
niaus valkai”, "Aš karys”,
"GyvenimasJaimė". Ispanišdaktorius, pedagogas, daili
kaip išsp. Lithuania 1947m.
ninkas, o svarbiausia, didelis
Lietuvoje
bendradarbiavo
keliauninkas^ Petras Babic
kas ,pr.m et. sulaukė 7 Om .am ž»
"Vaire”, "Ž idinyje”, "Naujo
IŠ laisvos Lietuvos jis ap
joje Romuvoje”, "Trimite",
"Karyje", "Mūsų Vilniuje",
keliavo visą Vakarų Europą,
Mažąją Aziją, Šiaurės Afri 4 "Skautų Aide". 1929 m.sure
ką, Amerikos žemyną etc.
dagavo almanachą "Jie
Vienok ir tada, nors žino
mums". O po to, kaip ir kitų
damas,kad ankstėliau, ar vė
tūkstančių
lietuvių dalis
liau, grįš
savo numylėton
- tremtis.
Tėvynėn, būvodamas Italijoj
1949 m. Petras Babickas
šitaip eiliavo ;
atvyko Kanadon tr apsistojo
v '
Toronto mieste. Čia Šv. Jono
"Žydrioj Italijos Šaly,
Kur saule žėrinti, auksinė,
Krikštytojo vardo lietuvių
Nė pasilsėti negali
parapijos salėj suruošė sa Tarp laurų, palmių, apelsinų.
vo tapybos darbų parodą, ku
Lyg ašarų kvailų, gailių
rioje / kaip niekad kitados/
Ilgiuos lietuviškų purienų,
Ir girioj pinigų Ž ai i ų
- visi jo kūriniai buvo išpar
Jaučiuos toks vienišas, toks<,_
duoti. Ir šias eilutes. rašanvienas
člojo saliono sieną puošia p.
Petras Babickas
gimė
Babicko "Brazile mergaitė",
1903 m. balandžio 29 d. Vir
o virtuvę-natiurnlortinės"Gėbališkių - Laukm inlškių km.,
lės”. Kanadoje jis užsilaikė
Panevėžio apskr. ir valse.
neilgai— tik keletą mėnesių.
Gimnaziją baigė Panevėžyje,
Po to iniciatoriai, nutarę
literatūrines studijas Išėjo
leisti lalkraštį"Tėvtškės Ži
Kauno universitete. Vėliau
burius", nusistatėm Petrą
mokytojavo Jurbarko gimna
Babicką kviesti to laikraščio
zijoj, dėstydamas paišybą ir
redaktorium i. Deja, jo" nebe literatūrą, darbavosi valsty
pagavom’’-jis buvo jau pake
biniam radiofone, redagavo
liui į Pietų Ameriką. Pakvie
’’Mūsų Vilnių”, buvo Šaulių
tėm redaktoriauti kitą žymų
s-gos kultūros skyriaus in
žmogų- prof. dr.A.Šapoką.
struktoriumi, Švietimo mi
Ir turime būti dėkingi
nisterijai organizavo filmo Aukščiausiajam, kad mūsų
teką, pagamino Martyno Jan
sunkioj Tėvynės laisvinimo
kaus, J. Šliūpo, A.Jakštobyloj dar turime žmonių, ku-Dambrausko, G. Petkevičai
yie tyliai, be šauksmo ir
tės, gen. J. Bulotos ir kt.fil—
mus. Jo kūriniai : apysakų
rinkinys ,TVaka r" 1931 m. "Ma
rių pasakos" 1933 m., "Gin
taro krantas" 1938 m.,eilė
raščių rinkinys "Geltona tr
juoda" 1930 m., "Žmogaus
remontas"1934 m., "Toli nuo
Tėvynės", 1945 m.antra latda-I946 m., "Svetimoj pa
dangėj” 1938 m., . 'kelionių
raštai - "Elada" 1939 m. ,
"Brazilija" 1951 m. .vaikams
"Nuostabi Jonuko kelionė",
"Tra ta ta ta ta" /ėilėr./ ,
"Murziukas"/ L;R.K. jaun.
liter, premija 1933/,."ViiJURGIS JUODIS

net poilsiui laiko neskiria.
Tais pat metais/l957/ iš
ėjo iš spaudos P. Babicko
paruošta - PICTURESQUE
LIIHUA NIA. Tat knyga - an
glų, ispanų ir lietuvių kalbo
mis. Tai puošnus leidinys,
išvydęs pasaulio šviesą Va
sario 16-tosios Išvakarėse,
kada suėjo lygiai 40 m. nuo
Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo.
’ Keletą mėnesių būvodaffltas
Amerikoj , Petras Babickas
neleido veltui brangaus lai
ko. Čia jis skaitė gera pus
kapį paskaitų jaunimui. Su
paskaitomis jis apvažinėjo
Petras baoicKas
daugelį JAV-bių kampelių,
riksmo apie savo nuveiktuo
kaip : Omaha, Nebr., Phila
sius darbus, dirba, pluša,
delphia, Pa., Cleveland, Ohio
dažnai naktimis nemiegoda
ir kitur. Be to, kas savaitę
mi ir poilsio neskirdami sau,
jis kalbėjo per "Margučio"
kad tik ką gera padarius, ką
radiją.
nors nuveikus Tėvynės lais
Po to gėrėjomės dar vienu
vinimo bare. Taip lygiai, kad
Petro Babicko kūrybos leidi
supažindinus savuosius ir
niu - tat eilėraščių rinkinių,
svetimuosius/ypač pastaruo
pavadintu "Dramblio kojos" .
sius/ apie sunkią, baisią ir
Tai poeto kūrybos rinktinė,
tragišką
mūsų pavergtos
kurion sudėti- parinktieji ei
Tėvynės kančią.
lėraščiai iš trijų, čia niekur
Pietų Amerikoj šitokį dar negaunamų knygų :"Žmogaus
bą labai įtemptai dirbo ir
remonto",’’Geltona ir juoda"
tebedirba du mūsų tautiečiai,
ir "Svetimoj padangėj”. Dvi
abu rašytojai — tai * Petras pirmosios
čia paminėtos
Babickas ir Kazimieras Či
knygos buvo išspausdintos
biras- Verax.
Nepr. Lietuvoj, o trečioji
Pabuvojęs ir pasidarba
-Argentinoj.
vęs Pietų Amerikoj, Petras
1957 m. spalio 13 d. P. Ba
Babickas 1957 m. vėl atvykoį bickas iš naujosios knygos
JAV-bes. Čia jis atvyko,
deklamavo eilėraščius Kęs
anaiptol, ne pasivažinėti,bet tučio korporacijos suvažia
’to paties kilnaus darbo dirb vime Coronado, Ind. Iš daly ti kuriam jo pasišventimas vavusių suvažiavime apie
1OO asmenų, apie 80% buvo
jaunimas, kurie poetą labai
šiltai priėmė, smarkiai plojo
ir džiaugėsi jo kūryba.
1958 m. pavasarį P.Babic-’
kas vėl grįžo P. Amerikon, į
Rio de Janeiro, kur jis dirbo
Lietuvos pasiuntinybėje.į.
Tikiu, jis ir dabar, kaip
būdamas didelis Lietuvos
patriotas, nostalgiškai tebe
siilgi lietuviškų purienų ir,
nors būdamas silpnėjančios
sveikatos, tebedirbaLietuvai
laisvinti darbą.
(Pr. Alanas)
(Nepriklausoma Lietuva • Montrealis)
Aušra,
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LIETUVOS GYVENTOJAI
(Europos Lietuvis)

Lietuvoj. Apskritys ir valsčiai yra panai
kinti. Dabar Lietuvoje yra 44 rajonai, ku
rie savo ruožtu dar skirstosi į 650 apylin
kių. Daugumos rajonų dydis yra 1,250 —
1,750 kv. km. Tik keturi rajonai yra ma
žesni, negu 1,000 kv. km. Gyventojų atžvil
giu — 26 rajonai turi 301000 — 60,000 gy
ventojų. Tik du rajonai turi mažiau, kaip
30,000 gyventojų. Penki rajonai turi po
daugiau kaip 70,000 gyventojų.
Apylinkių skaičius viename rajone įvai
ruoja nuo 8 (Jonava) iki 31 (Vilnius).
Daugumoje apylinkių gyvena 1-2 tūkst.
žmonių. Tik trijose apylinkėse yra daugiau
kaip 6,000 gyventojų.
Miestuose 1973 m. gyveno 54% gyvento
jų. Pačių miestų skaičius ne visada buvo
vienodas. 1970 m. buvo 115 miestų ir mies
1. Teritorija ir gyventojai
to tipo gyvenviečių: iš jų 9 respublikinės
priklausomybės miestai, 83 rajoninio pa
. Bendrais bruožais nurodoma, kad dabar valdumo miestai ii- 23 miesto tipo gyven
tinės Lietuvos sienos daug kur sutampa su
vietės. Daugiausia miestų esama su vidu
buvusiomis nepr. Lietuvos sienomis. Dau-_ tiniu 2,000-3,000 gyventojų skaičiumi.
giausia pakeitimų ir tikslinimų buvę da Miestų su mažiau kaip 2,000 gyventojų bu
ryta rytinėje ir pietrytinėje Lietuvos da vo 34, o su daugiau kaip 100,000 — trys.
lyje, prijungus prie Lietuvos Vilnių ir Vil
Patys stambiausieji Lietuvos miestai —
niaus kraštą.
Vilnius ir Kaunas administraciniu požiū
Lietuvos pajūrio ilgis yra 99 km., o ben riu dar skirstomi į miestų rajonus. Vilniu
dras visų sienų ilgis — 1842 km.
je yra keturi rajonai, Kaune — trys.
Dabartinis Lietuvos plotas yra 65.5
tūkst. kvadratinių kilometrų (Nepr. Lietu 2. Miesto gyventojai
vos plotas buvo 55.658 kv. km.). Gyvento
Miesto gyventojo sąvoka Lietuvoje nėra
jų skaičius 1973 m. — 3,234,000. Gyvento griežtai aprėžta. Visi tie, kurie gyvena
ji1 prieauglis nuo 1913 m. padidėjo 14.3%, anksčiau apibūdintose gyvenvietėse, laiko
o nuo 1939 m. tik 1.8%. Per karą ir pir mi miestiečiais. Svarbiausia, kad didesnė
maisiais pokario metais Lietuvoje žuvę ai gyvenvietės žmonių dalis nebūtų susijusi
dė! įvairių priežasčių iš Lietuvos išvykę su žemės ūkiu.
850.000 žmonių. Atseit, per karą Lietuva,
Miesto ar miesto tipo gyvenvietės teises
netekusi beveik trečdalio savo gyventojų. suteikia respublikinės Aukščiausios Tary
Tiktai 1964 m. Lietuva pasiekė 1940 m. tu bos Prezidiumas. Yra, respublikų, kur nu
rėtą gyventojų skaičių.
statytas minimalinis gyventojų skaičius
Viename kv. kilometre Lietuvoje šiuo miestuose (Ukrainoj 10,000). Kitur vėl nu
melu gyvena 48 žmonės. (Latvijoje 37.1, statyta, 'koks procentas kaimo gyventojų
Estijoj 30.1). Lietuva gyventojų skaičiaus gali gyventi miestuose. Lietuvoje tokių
padidėjimu žymiai atsilieka ne tik nuo nuostatų nėra.
bendro pasaulinio lygio, bet ir nuo dauge
Nepr. Lietuvoje miestais buvo laikomos
lio Vakarų Europos valstybių (Belgijoje vietovės, turinčios ne mažiau 2,000 gyven
gyvena 359.4 žmonės viename kv. km.). tojų. Tokių vietovių buvo 55. Šiuo metu
Lietuvoje gyventojų prieauglis yra aiškiai miesto gyventojų skaičius nėra griežtai ri
nepakankamas ir joje galėtų gyventi du- botas — svarbu, kad būtų suteikta miesto
tris kartus daugiau žmonių, negu dabar J ar miesto tipo gyvenvietės teisė.
(Apie Lietuvos gyventojų prieauglį ir jo
Per paskutinius 11 metų 31 miestai padi
nepakankamumą jau buvo kiek anksčiau dėjo nuo 50 iki 100%. Miestų, kuriuose gy
rašyta „E. Lietuvyje“).
ventojų sumažėjo iki 30% yra 21. Naujai
Administracinis Lietuvos suskirstymas susikūrė 2 miestai. Kai kurie mažieji mies
dabar yra visai kitoks, negu buvo nepr. tai ypatingai padidėjo. Pvz., Gargždai išaufc.................. ...... »——■» .........
i—i— ............. ................

Praėjusiais metais Lietuvoje pasirodė A.
Stanaičio ir P. Adlio parašyta apie 200
puslapių nedidelio formato knyga, pava
dinta „Lietuvos TSR gyventojai“. Tai yra
studija, nagrinėjanti Lietuvos gyventojų
klausimą maždaug nuo 20-jo amžiaus pra
džios iki šių dienų.
Kadangi mums daugiausia rūpi šiandie
ninės Lietuvos gyventojai ir jų būklė, tai
palikdami nuošaliai šimtmečio pradžią ir
.buržuazinį laikotarpį“, sustosime ties šių
lienų gyventojus vaizduojančiais duomenimis.
Knygoje yra astuoni stambesni skyriai
•skirti atskiriems gyventojų aspektams pa
vaizduoti. Pabandysime bent labai suglaus
tai i juos žvilgterėti.

VERGIJOS KRY2KELI0OSE
i Tąsa ii praeito Nr.)

Mus pavadavo Onutė su Stase, ir taip išdygo
naujas Topo kapas, nes jį taip Šaukdavo vie
tinės kaimo mergaitės.
Grįžtame visos penkios į kviečių lauką.
Brone eina šalią manės ir raminasi, kad nėra
čia musų vaikų. Tikrai'ir mums čia reikėtų
juos pakasti. Tik ar jie išliko gyvi anapus
frontų? Kas dabar ištars tą nuostabų ir
mums teikantį daug jėgų žodį —„gyvi".
Nežinome, kur vyrus nuvežė. Visos ren
giamės pradėti ieškojimą.
Atėjome prie mašinos ir pradėjome dirbti.
Vietiniai darbininkai žiūrį j mus ir nieko nesako.Jie džiaugiasi, kad galėjo pailsėti, o bė
dą jau yra ant ko suversti. Mes dabar Šios
dienos įvykio kaltininkės.
Musų savavališkas pasitraukimas iš darbo
tyliai praėjo. Niekas mums nieko neprikišo,
lyg ir nepastebėjo.
Pavakariais atjojo į mūsų darbovietę kol
chozo pirmininkas. Sustojo prie mūsų ir ap-

go daugiau Kaip keturis kartus, Jonava —
beveik tris, Alytus ir Garliava — daugiau
kaip du kartus.
Lietuvoje dabar yra devyni taip vadina
mi respublikinės priklausomybės miestai
Du iš jų dar neseniai suorganizuoti. Ta
yra Neringa, sukurta sujungiant tris mies
to tipo gyvenvietes — Juodkrantę. Preilą
ir Nidą ir Birštonas.
Respublikinės priklausomybės miestai
savo ruožtu skiriasi į dvi grupes: pramo
nės, administracijos bei- kultūros centrai ir
kurortai arba poilsio centrai. Pirmai gru
pei priklauso Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
Šiauliai ir Panevėžys. Antrai — Druskinin
kai, Palanga, Birštonas ir Neringa.
Vilnius turi 409,300 gyventojų. Tai krašto
sostinė, administracijos ir kultūros cent
ras. Per 11 metų gyventojų jame priaugo
136,000 ir pralenkė miestų vystymosi pla
nus. Ateity Vilniaus gyventojų skaičius,
greičiausia, bus kontroliuojamas, apribo
jant pramonės plėtimąsi. '
Kaunas — antras pagal gyventojų skaičių
Lietuvos miestas, stambus pramonės,
transporto, mokslo ir kultūros centras. Gy
ventojų — 332,400. Ateity numatoma Kau
no augimą riboti, nebestatąnt naujų pra
monės įmonių.
Klaipėda — per karą labai nukentėjusi,
bet dabar labai greitai auga Gyventa M
155,000. Kaip uostas ir pramonės ce.'li.>
Klaipėda plėsis ir toliau, (bus daugiau)

žiūrėjo darbą. Jo akyse lakstė paslaptingos
piktos ugnelės.
— Tai jus esate lietuvės?
— Taip, lietuvės.
— Aha, tai lietuvės.
Laukiame,kada prasidės perkūnai taiky
tis, ir esame nutarusios kietai laikytis. Bet
nieko jis mums daugiau nesakė, apsižvalgė
po kviečių lauką ir nujojo toliau urėdauti.
Pasirodo, sielos gelmėje jis dar nebuvo
blogas žmogus. Pirmininkas galėjo mus per
duoti teismui už pasitraukimą iš darbo, o
komunistiniai teismai politinių imtinių ne
glosto.
Žinoma, jei taip ilgai pirmininkauja, tai
moka pataikauti partijai ir sugeba tinkamai
vykdyti jos užgaidas ir reikalavimus, bet šį
kartą mūsų nepasmerkė.
O gal nenorėjo nustoti darbo rankų?

BULVĖS

x
Bulvės Sibiro yra pagrindinis maistas.
Žmonės kasdien valgo ir dar savo paršiuką
šiulina.
Visos kolchozninkų Šeimos bulvėms ir
daržovėms pasisodinti qauna šešiasdešimt arų

5^4

žemės. Tame daržo sklypelyje javų auginti
neleidžia. Jei žmonės pasės rugių, tai galės
jų be baimės prisidėti iš bendrųjų laukų ir
prie jų neprikibsi. Prisivogs rugių ir susi
riesdamas tvirtins:
- Aš turėjau savo rugitpasėir i&imginau.
Aišku, kad labai geras pasiteisimas ir
labai gražiai sugyvena. Jie ir ne išdavikai.
Sibire bulvės sodinama visą birželio mė
nesi. Paskutinis sodinimo terminas liepos
pirmoji pusė. Vėliau pasodintos bulvės nes
pėja užaugti.
Visi kaimiečiai labai prižiūri savodaržiukus. Žiemą rogutėmis išveža ant dirvos tu
rimą mėšlą. Nutirpus sniegui ir pradžiūvus
žemei, labai rūpestingai savo darželi kastuvu
sukasa. Dirba vakarais ir net naktimis, nors
uodai ir negailestingai kandžioja.Dienos me
tu visiems reikia krutėti savo sovietinio dvaro
laukuose. Todėl dieną savo daržely nepasiro
dyk. Arklių kolchozas daržams įsidirbti ne
duoda. Žmonės prie to jau įpratinti, tai ir
neprašo.
Žemės paviršių suakėja geležiniu grėbliu.
Bulves sodina kastuvu. Jei šeima didesnė ir
yra daugiau darbo rankų, tai du darbininkai
iškasa duobutes, trečias įmeta į jas po bulvę,
o duobučių kasėjai jas užverčia žemėmis.
Bulvėms sudygus ir pradėjus augti, žmo
nės jas labai prižiūri, ravi, ginai“ nuo usnių
ir kitų piktžolių. Daržiukui susiėmus augti,
bulves du kartu kaupia rankiniais kauptu
kais. Tai sunkus darbas, kurį reikia dirbti iš
laukų grįžus. Todėl kolchozininkai ir sten
giasi per dieną nepersidirbti.
Kastuvas, kirvis, kauptukas, grėblys ir ki
biras vietiniams kaimiečiams yra svarbiausi
darbo įrankai. Kauptuką ne kiekvienas kal
vis moka gerai nukalti. Pirktinių, fabrikuo
se gamintų kauptukų Sibire visai nemačiau.
Kauptukas turi būti didelis, parankus, sun
kus ir aštrus. Sunkus kauptukas darbininkui
sutaupo daug jėgų. Bulvių kerai rūpestingai
apkaupiami iš visų pusių. Kaupiant keras
truputį išjudinamas. Tvarkingai apkauptos
bulvės labai greit ir gerai auga.

c
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Kalboje apibūdino motinos reikš
mę šeimoje ir tautoje, jos didvy
rišką aukojimąsi savo tautai, savo
šeimai, savo vaikams. Gyvenant
normaliose sąlygose, motinos
reikšmė ir atsakomybė tautos gy
venime yra labai didelė. 0 mums
gi, gyvenant įšeivišku gyvenimu,
atskilusiems nuo savo tautos ka
mieno, motinos reikšmė ir atsako
mybė dar labiau išryškėja, darosi
didesnė.
Kalbėtoja ir atkreipė ypatingą
dėmesį į motiną išeivę, ypač į jau
nąją motiną, kad ir ji čia išeivijoje
svetimoje šalyje, po svetimu dan
gumi išliktų savo Šeimoje tautinių
tradicijų, savo kalbos ir lietuviškų
papročių saugotoja.
Po oficialaus Motinos minėji
mo akto, buvo išpildyta ir meni-'
, nė programos dalis - dainos. Be
! dainos juk nėra jokios iškilmės

Švente (is 10 psl)
Musų poetas Klemensas
MOTINOS DIENĄ
Jūra perskaitė klausytojus
Lietuvių Sąjunga - Aliança ir
jaudinusią poemą "Be Mo
šiais metais gražiai paminėjo Mo
tinos", jautriais vaizdais
tinos Dieną ir priderančiai pager
išsakydamas našlaičio ber
bė lietuvę Motiną. Kaip praeityje,
niuko, piemenėlio ir vaiki
taip ir šį kartą sąjungiečiai nepra
no labai sunkų vargų khlią,
leido progos ir, susirinkę savo pa
RAŠO APIE MUS
kuriame jis rado "Dievo
talpose, Rua Lituânia, pagyveno
Motinoje "amžiais neužgęs
Čikagos dienraštis Draugas įdė lietuviškoje nuotaikoje ir šventiš
koj
dvasioj
praleido
sekmadienio,
jo Vasario 16 minėjimo Rio de
tančią meilę, paguodą, su
gegužės
19
dienos,
popietę
lietu

Janeire žinutę, o kultūriniame
raminimą.
priede - ilgę Zigmo Umbražūno viškuose namuose, besivaišindami
p. M. VinkŠnaitienės pristraipsnį apie karnavalą Guanaba- skaniai paruošta „feižoada", besi
r engti „mažyčiai" padainavo
klausydami
lietuviškų
plokštelių
roje. Z. Umbražūnas 1973 metais
ir pašoko^ suvaidino "IŠė
dalyvavo V Pietų Amerikos lietu ir taip širdžiai artimų lietuviškos
jo tėvelis i mišką” ir „Kalve
dainos garsų.
vių kongrese Sao Paule,vėliau aplį". Jiflabai prijuokino pub
Pagyvenęs tokioje aplinkoje, žmo
keliavo įvairias Brazilijos vietas.
liką.
šių metų "Pasaulio Lietuvi#' gus, tartum atgyja, atsinaujina
Kristina Valavičiūtė švel
nr. 4 (69), kovo-balandžio mėn., dvasioje, sustiprėja savyje.
Motinos Dienos minėjimas pra
įdėjo aštuonias fotografijas iš Bra
niai paskambino populiarių
sidėjo
13
vai.
SąjungosAliança
zilijos lietuvių gyvenimo: dvi iŠ'
nei šventės bei minėjimo. Daina melodijų pynę, o Živilė Jupirmininkas
Aleksandras
Bumb"Lapės" stovyklos šių metų pra
lietuvi žavi. Todėl jisai dainą su raitytė vėl kitomis žaviai
džioje, vieną iš jaunimo studijų lis, pradėjęs popietę, trumpu žo
tinka ir palydi dideliu entuziaz padeklamuotomis eilėmis
džiu pasveikinęs susirinkusiuąpridienos Suarone, tris iš Lietuvos
davė pajusti poezijos grožį
mindamas tos dienos pobūvio mu.
Nepriklausomybės minėjimo Rio
Musų kolonijos dainininkas, ir motinų orumą
reikšmę, pakvietė rašytoją Haliną
de Janeire ir dvi su Brazilijos L teKazimieras Ambrozevičius, vos
Mošinskienę tarti susirinkusiems
plė Julija Ąžuolaitė padai
tuvių B endruomenės naujosios
tik jam pasirodžius scenoje, buvo
tai dienai pritaikytą žodį
valdybos ir tarybos nariais. Taip
navo tris lietuviškas ir vie
Pirmiausia kalbėtoja jausmingu triukšmingai susirinkusiųjų sutik
pat aprašyti kovo 17 BLB tary
eilėraščiu pasveikino motinas, o tas. Jis padainavo keletą lietuviš ną portugališką dainą-lopbos rinkimai, III Pasaulio lietuvių
po to, gražioje ir sklandžioje savo kų dainų, o dainininkės Monika šinę. Labai gražiai skam
jaunimo kongreso ruoša BrazilioStasiulionienė ir Stasė Kaman- bėjo tiek vos vos girdimai,
ie ir kita veikla.
tauskaitė duetu meninę progra beveik tik paniūniuotoji lop
Ne taip teigiamai įvertinta lie
PRAŠO TALKOS MOKYTOJŲ
mos dalį užbaigė tikrai gražiomis
šinė, tiek pilnu balsu dai
tuvių veikla "Manchette" žurna
SĄRAŠUI SUDARYTI
ir pasiilgtomis lietuviškomis dai
nuotos Št. Šimkaus liaudies
lo,leidžiamo Guanabaroje, specia
nomis. Susirinkusieji, atsidėkoda
Spaudai
jau
paruoštame
lietuviųliame numeryje,pavadintame "Re
mi mūsų dainininkams, o taip pat dainos. Publika nesigailėjo
portugalų kalbos žodyne bus skiriama
trato de São Paulo". 242 pusla
ir pianistui Feliksui Girdauskui, plojimų.
vieta buvusiems ir esamiems lietuviškų
pių gausiai iliustruotas žurnalas mokyklų Brazilijoje mokytojams pami
Naujiena buvo pirmą kar
nenustodami ilgai plojo ir prašė
išleistas 1974 metų data. Skyriu
nėti.
pakartoti. Gražu, miela ir malonu ta scenon išvestos ketverios
je "Todos eles são pyaulistas" aŽodyno ruošėjai prašo „Musų Lietu
klausytis mūsų dainininkų lietu kanklės — trys mergaitės
praŠomos jvairios tautybės, iŠ ku vos" skaitytojų, galinčių žinias papildy
viškos dainos garsų, kurie atgaivi ir vienas berniukas. Mišių
rių susideda didmiesčio ir valsti ti, skubiai redakcijai pataisas ar papil
na mūsų jausmus ir uždega mūsų
dus pranešti.
jos gyventojai, (nuo 144 psl.)
pradžioje kanklės lydėjo
sielą meile viskam, kas tik yra lie
Mokytojų sąraše yra sekantys:
"Manchette" rašo,kad didžiau
Pulkim ant kelių "ir užbai
tuviška.
Nuo
1928
iki
1940
metų:
VI.
Eidrigesia kolonija nėra italų, bet portu
Baigiantis minėjimui, susirinku giant-vis a programą "Svei
vičius, Suslovas, kun. Jeronimas Valai
galų, kurių esama 202.330 (gimitis, Vincas Morkys, Jonas Džiugelis, sieji turėjo progos išbandyti savo ka Marija Dievo Motina".
SĄJUNG IEČIAI MINĖJO
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sių Portugalijoje ir tebeturinčių
pirngfcšįę pilietybę,pagal IBGE
davinius) Visoje SP valstijoje yra
109.530 užsienyje gimusių japo
nų. Italų esame apie šimtas tūks
tančių. Dauguma 20.000 vokiečių
gyvena Santo Amare.
Minimos dar kitos tautybės:
rusų 16.000, libaniečių 12.000,
argentiniečių 8.000, lenkų 7.500,
7.000 sirų, 7.300 romėnų, 4.800
amerikiečių, austrų 4.400, turkų'
mažiau kaip tūkstantis, šalia mi
nėtų, yra 75.000 įvairių tautybių
asmenų, priėmusių Brazilijos pi
lietybę, ir dar 50.000 užsieniečių.
Parašyta, kad Šių 50.000 už
sieniečių smulkesnio sąrašo pa-
gal tautybes nėra, kadangi jos
priklauso mažumom,kurios atski
ria! nepasireiškia (portugališkai:
*neo catalogados por pertencerem
a minorias individualmente inex
pressivas. ")čia minimos tautybės:
latviai, olandai, kiniečiai, anglai,
vietnamiečiai, korejiečiai, šveica
rai, kanadiečiai. (147 puslapis).
Apie lietuvius nė žodžio.

. Lionginas Gaigalas, Eduardas Pažėra,
■ Stasys Jurevičius, Simas Bakšys, Vytas

Nalivaika, B. Miškinytė-Nalivaikienė, L.
Majienę'Valiukevičiūtė, J. Jurgėla, prel.
Aleksandras Arminas, Ivanauskas, Fe
liksas Girdauskas, A. Akočaitis, Korsa
kas, sesuo M. Marcelina.

Po Antrojo karo iki dabar Magdale
na VinkŠnaitienė, Halina Mošinskie—
nė, kpt. Juozas Čiuvinskas, Amaldas
Zizas, kun. Hermanas Šulcas, kun.St.
Šileika, kun. Jonas Kidykas, Regina
Braslauskaitė, Alfonsas D. Petraitis,
kun. Antanas Saulaitis, Mečys Palec
kis, Živilė Juraitytė, Irena Starkevičiū

tė, Irena Šimonytė, Liucija Jodelytė,
Robertas Vidžiūnas, Kors-Vidžiunienė,
Janina ValaviČienė, Rimgaudas Juraitis,
prel. P. Ragažinskas, Emantė Mikucky-

tė-Juraitienė, Ona Petraitytė-Liblik,
Stasys Kubiliūnas, Jonas Kaseliu nas, V.
Tūbelis, Elena Buitvydaitė, Silvija Bendoraitytė, Vanda Pilifiavičiūtė, Laima
Vosyliūtė, Audra Vosyliūtė.
Pastebėtina, kad sąraše norima
įtraukti visus asmenis, kurie ką nors
dėstė mokyklose, ne tik lietuvių akblą,
bet ir šokius, dainas, sportą, liaudies
meną, giesmes ir tt.
,
Pranešti redakcijai iki birželio 9 d.

lai mę: buvo paleistos lošimui (lo- Atskirai paskambino motinų
terijon) trysdovanos-premijos. Lo- garbei "Tu mano motinėle"
Šimas buvo pravestas pagal jėjimo L ietuva_ branai
________ ir Lėlytės.
bi lieteli o numeri, uz kurj atskirai 3
3šokį". Per pora mėnesių iš
nereikėjo mokėti. Tai sąjungiečių
senai įvestas žaislas, kuris vyksta mokti net penketą»dalykėlių,
kiekvieną ruošiamą pobūvį. Šį tąi jau rimto pasidarbavimo
kartą dovanas laimėjo Ana Paul-' vaisiai. Verta čia atžymėti
štienė, Veronika Bratkauskienė tuos pirmuosius kanklimn
ir Monika Stasiulionienė.
kus:_______________________ ,
Taip ir dar vienas Lietuvių Są- Sofija Žūtautaitė. Silvana
jungos-Alianęa pobūvis praėjo Banytė ir Flavijus bei Rea
linksmoje ir pakeltoje nuotaikoje. tricė Bacevičiai< j skam.
Laukiame naujos progos vėl susi
binimas žmonėms patiko.
rinkti ir pabūvoti savųjų tarpe sa
Minėjimas baigtas tradi
vuose namuose.
D.A.

cine gegužės mėn. giesme,

Gimtadienio proga

kun. Stasį Šileiką ir kun. Antaną Saulaitj
nuoširdžiai sveikina ir Dievo palaimos linki
Vila Zelinos Maldos apaštalavimas, Lietuvių katalikių moterų
draugija ir šv. Juozapo vyrų brolija.
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Vila Zelinoje, sekmadienįjbirželio 9 d.,
punktualiai 9 valandą ryto, ir vienas au
tobusas tą pačių valandą išeis iš Largo
Paissandu (miesto centre), prie bažny
čios.
ŠOKIAMS VĖL PIRMA VIETA VISI KVIEČIAMI į PAŠALIEČIU
Programa bus labai įdomi ir įvairi:
vėliavų pakėlimas, ekumeninės pamal
São Miguel Arcanjo mokyklos IŠVAŽIAVIMĄ—IŠKYLĄ
dos (be Mišių), sportas tarp trijų koloni
mokiniai sekmadienį, gegužės 26,
Ją rengia PaiMdtiečių komitetai, daly jų, šokiai, dainos ir bendri pietus. Pro
vėl parsivežė namo aukso meda
grama baigiasi 17 vai.
vaujant visų trijų kolonijų jaunimui ir
lius už lietuvių tautinius šokius,
Valgių ir gėrimų bus gaiimagauti vie
senimui, gražioje kalnuotoje stovyklavi
parodytus São Paulo miesto IX
mo vietovėje - Centro Municipal de Cam toje, už nebrangias kainas, nes visos
tarpmokyklinėje olimpiadoje Pa- pismo, Rodovia Raposo Tavares 25-tatrys kolonijos pasirodys su savo tauti
caembu stadione. (Žr. plačiau 5
me kilometre (kelyje j Cotia ir S. Roque) niais valgiais. Vakai iki 10 metų, vyks
tantieji ant tėvų kelių, nemoka, taip
puslapyje).
Išvažiavimas ruošiamas Baltijos savaitės
pat ir vykstantieji savais automobiliais
proga.
nemoka nieko.
JAUNIEJI MOKSLININKAI
Dalyviai galės naudotis Šio centro vi
Galima kviesti svečius ir nelietuvius,
Rikardas Kemeklis Merani da sais įrengimais ir patogumais: žaidimų
jiems pakvietimus prašoma paimti kle
lyvavo São Paulo „XIV Feira de aikštėm, uždaromis salėmis (jei oras bu bonijose.
tų šaltesnis).
ciências"' Ibirapueros parodų salė
Tautiečiai: pasinaudokite proga, nes
Neturintiems savų automobilių, ko
je pereitą savaitę su plaukams la
tokių išvažiavimų su visais patogumais
mitetas parūpins autobusus, kad daly
ko gamybos aparatais.
labai retai tepasitaiko, pakvėpuokite
vauti šventėje galėtų visi. Autobusuose
Regina Šliktaitė, atstovaudama vietas rezervuoti galima kelbonijose pas
vieną dieną grynu ir neužterštu oru.
Colégio Santana, rodė kaip vysto Tėvus Jėzuitus Mookoje ir Tėvus sale
PABALTIJO VALSTYBIŲ KOMIT.
si ir dauginasi Drosophila musytė. ziečius Zelinoje. Vietos rezervuojamos
GEGUŽINĖ
ŠVENTĖ
* " W lr " 1 ■
■ ■ ■ 1 ■■1 ■
■■ ■
■■■—
f—
(Plačiau 5 psl.)
iš anksto, užmokant už visą kelionę tik
5 kruzeirus. Prašoma autobusuose vie
IŠ arti iris toli šv.Kaz^ JAUNIMO STUDIJŲ DIENA
tas rezervuoti iš anksto, nes skaičius yra
miero salėje susirinko graŠeštadienį, ruošdamiesi Jauni ribotas. „Nemuno" šokėjams autobusas
žus būrys tikinčiųjų lietumo kongresui, numatė liepos mėn. jau užsakytas.
išeis nuo Jaunimo namų,
vių pagerbti Dievo Motiną
studijų dienų programą, išklausė ~*HníiAutobusai
iWiMWwrÍMwri'wr uniújwiitlWlllf iIWiinwnMUMlW
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pokalbio apie veiklos planavimą.
Dalyvavo mažiau, negu paprastai.
(Apraàvmas 5 nsl.)
(namassBiEasKssmz8EnaKB0Knas^^
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Birželio 1, šeštadienį, 1930, jaunų šeimų su
sirinkimas šv. Kazimiero parapijos patal
pose.
Birželio 2, sekmadienį, 15 vaL, jaunimo, |
organizacijų, bairų ir vietovių ats
tovų susirinkimas III Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso reikalu,
parapijos salėje, Rua Juatindiba,
20 - Parque da Móoca, SP.
Berželio 3. pirmadienį, 10 vai., Brazilijos
kunigų vienybės metinė su
sitei Kimo diena, Mauá.
Birželio 9, sekmadienį, nuo 10 iki 17vdl,
Centro Municipal de Campismo,
Via Raposo Tavares, 25 km, Pa
baltijo tautų draugystės diena su
ekumeninėmis pamaldomis, travalgiais, menine progra
ma u sportu.
Birželio 13-16, Jaunimo išvyka į Ubatu- f
ta.
Birželio 16, sekmadienį, metinės pamaL g
dos už žuvusius už Lietuvos laisvę
ir .tremtinius, Birželio įvykių ir
x
Tautos išsklaidymo dienos proga, P
lietuvių, latvių ir estų parapijose. |
I Birželio 16, 11 vai., Princesa Isabel ko
plyčiose, Rio de Janeiro. ’
pamaldos.
Birželio 16, 1230 vai. Liet Kat B endmomenės choro pietūs - feijoada.
Birželio 29, paskutinės pirmojo semestro
pamokos šv. Kazimiero lituanisti-'
nėję mokykloje.
Birželio 29, 1930 vai. Literatūros ratelio su
sirinkimas pas H. ir J. Valavičius.
Birželio 30, 17 vai., šv. Kazimiero para
pijos koplyčiose pamaldos ir mėInesinė programa su pokalbiu.
Liepos 5-7, Iii Jaunimo kongreso ruošos
studijų dienos, netoli SP. Regis truotis iki birželio 9 būstinėje.
Liepos 19,19:00 vaL, Salio Portinari, Ra- |
ęa Roosevelt SP, Ketvirtosios me- g.
tinęs pabaltiečių parodos atidarymas.
Liepos 20-21, Argentinos, B razüijos ir Uru
•c
gvajaus jaunimo kongreso komiteto
posėdis Buenos Airese.
Liepos 19-2$, Pabaltiečių kultūros ir meno
paroda, Praça Roosevelt SP - PortP
nari salėje, kasdien nuo 1630 iki
22:00 vai. Ypatingos programos kas
dien 20 vai.
Liepos 28, 21 vai. Pabaltiečių parodos už
darymas, Praça Roosevelt SP.

Mariją ir drauge savąsias
motinėles.
Gegužės 23 Šiaurės Amerikon
Kun. A. Saulaitis aukojo
išskrido advokatas Algirdas Sliešv.mišių auka ir pasakėpa*
soraitis. Gegužės 25 dalyvavo sa
vo motinos vestuvėse Čikagoje. mokslą. Jis iškėlė du svar-0
bius Marijos bruožus: vie
Žada grįžti dar šią savaitę.
Gegužės 24 iš Europos sugrįžo nas tai,kad ji nuoŠirdžiau-Jonas Valavičius, atlikęs kelionę siai bendradarbiavo su Die.
darbo reikalais, aplankęs Massey- vu, padėdama jam Įgyven
Haągflscn bendrovės fabrikus Ita dinti didžiuosius žmonijos
lijoje ir kitur.
gelbėjimo planus, Kitamin
Pagal žinias iš Urugvajaus lietu
vių parapijos „Žinias" šiuo metu tis, kurią šv. Tėvas iškėlė
ir Brazilijoje turėtų lankytis iš Lie- paskutiniame savo laiške atuvos atvykusių turistų (apie 20) Pie Mariją, ta i.kad ji buvo
grupė.
ne vien švelni, kukli mer* -

nė sūnaus kančios bei mir.
ties akivaizdoje, stiprinu^
si jungusi pasimetujius apaštalus. m
Mišios baigtos tradicine
gegužės menesį giedama
Marijos litanija,
Po trumpos pertraukos
ir giesmės„Malda už Tėvy.
nęwkun. J. Kidykas pristatė
p, Haliną Mošinskienę mi
nėjimo programos vedėja.
Įžangos žodelyje p.MoŠinskiene atidavė pagarba
ir Dievo Motinai Marijai ir
musų visų motinėlėms.
v
Kap. J. Ciuvinskas trum
putėje paskaitėlėje parędė
lietuvių tautos prisirišimą
ir meilę Marijai. Tai liudija gausios gražios Marijos garbei šventoves ne tik
Aušros Vartuose, Šiluvoje
ir Žem. Kalvarijoje, bet ir
kelioHkoie kitų,(Tąsa 9 p,)

IŠVYKO IR ATVYKO

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Po JO kr® S. Savaoris9
J. Žaidys /Rio/, 0. Vasi
liauskas. Po 100 kr. Jo
nas Tatarūnas, M. La up i-°
naitis; 140 kr. B. Povilavičius /JAV/.
PAKRIKŠTYTAS
gegužės 19 d« Romildosir
Jono Buitvydų sūnus Fábio.
Linkime, kad jis augtų
sveikutis9 džiugindamas
tėvus bei senelius Magdaleną ir Povilą Buitvydus.

ZELINOS KIOSKAS

Kioskas, kuriame galima nusi
pirkti „Mūsų Lietuvos" egzemp
liorius, išsiplėtė ir taip pat MLparduoda savo naujame kioske-krautuvėje, Av. Zelina prieš bažnyčią,
šalia vaistinės.

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS. SENHORAS E
CRIANCAS. MINI-SOMBRINHAS. TIPO ITALIANO E ALEmAO
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Gegužės 22 d. mirė a.a.

KSAVERA MUSNICKIENÉ

73 metų, kilusi núo Rokiškio,
Brazilijoj e o okoje išgyvenu
si 47 metus.
Liko duktė Elena, sūnūs Albi-

čiai. T.P.Daugmtis atlaidė šv.
mišias prie karsto S.Cristovão
ligoninės koplytėlėje ir palydė
jo į V.Formozos kapines.

C. 0. C. 6U&HI/S01

į

LIT UÃNI A

Caixa Postal 4421
01000 São Paulo, SP.
Diretor responsável
ANTÔNIO AQUINO
Redator: Jonas Kidykas
Administrador: P. Daugintis

METINĖ PRENUMERATA: 36 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 170 kr.
Paskiro numerio kaina: 70 centavų. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr* pa
galdidumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija, čekais rašyti „i-Pedio
Daugintis” vardu.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Nenau-.
doti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūti
nai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turuų redakci
ja neatsako. L aikraštis spausdinamas antradienį. T odei vietinės žinios ir prane
šimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.

