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TURIM BOMBĄ LIETUVOS
REIKALAM
KAS ČIA SKELBIAMA J A V - SE,
TINKA IR BRAZILIJAI

Jungtinių Amerikos Valstybių
su Sovietų Sąjunga prekybos su
tarties pasirašymo kliūtis — žy
dų emigracijos klausimas. O
mes, pravedę Keršte no ir kitas
rezoliucijas, ištraukę Simą iŠ
kalėjimo, dar* nesugebėjom pri
durti prie tos sutarties ir Lie
tuvos reikalo. Turėtume tad
greičiau štoti prie šio darbo.
Mūsų bomba — Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika. Ten
tiek daug parodyta bolševikinių
šunybių, ir daugumas jų iš 1970
metų. Dalykas naujas! Da
bartis ... ne Stalino laikų pasa
kojimai. Amerika tesidomi tuo,
kas nauja. Griebkim naujus da
lykus ir juos kelkim. Kronikoj
pilna barbariškų veiksmų — paskelbkim juos! Dar kartą parody
kim visam pasauliui komuniz
mo “kultūrą” — jo šių dienų

U daroo čia tiek daug! Pa
ruoštom anglų kalba dviejų, tri
jų, keturių puslapių santraukas
ir išsiuntinėtom jas visiem kong
reso nariam, prašydami prie su
tarties pridurti dar ir Lietuvos
klausimą. Nors Lietuva tuo bil
du nebus išlaisvinta, bet turim
x$ępral£isti šios progos. Tegu
mūsų mieste nebūna nė vienos
bibliotekos, kun neturėtų anglų
kalba pilnos Lietuvos Bažny
čios Kronikos. Prašykim, kad
kiekviena katalikų bažnyčia pla
tintų Kroniką ir prieangy turėtų
jos kopijas. Nusiųstom Jungtinių
Tautų atstovam Kronikos kopi
jas. Ir taip toliau, ir taip to
liau . . .
Žinau, šiuo klausimu jau yra
kai kas daroma, bet dar per ma
žai. Tokius faktus reikia pilniau
išnaudoti. Reikia tad plačiau pa-

Sovietinė okupacija nai
kina Pabaltijo tautas. Ge
nocidas turi dvi formas. Oku
pacijos pradžioje Maskva
vykdė trėmimus ir žudy
mus. Vėliau, dėl sunkių
gyvenimo sąlygų, pradėjo
mažėti šeimos. Dingstant
vaikingoms šeimoms, nyks
ta tautos prieauglius. Tau
ta mažėja. Į šį baisų perio
dą dabar įžengė lietuvių tau
ta. Kalbame apie šį genoci
dinį blogį remdamiesi sovie
tiniais šaltiniais. Tenka gal
voti, kad tikroji lietuvių
tautos nykimo padėtis bai
sesnė už sovietinio parei
gūno aptariamąją. Tikroji
padėtis tragiškesnė.
Vilniuje leidžiamas ‘Švy
turys’, nr. 23, įdėjo pasikal
bėjimą su LTSR Ministrų
tarybos valstybinio darbo
resursų naudojimo komiteto
pirmininko pavaduotoju Vy
tautu Lukoševičiumi: “Tre
čias vaikas šeimoje - būti
nas”.
Su tipingu bolševikiniu
cinizmu sovietinis pareigū
nas žiūri į tautą kaip į dar
bo kadrų tiekėją. Visos de
mografinės negandos suve
damos į darbo jėgos parūpinimo problemą. Tautos prie
auglio mažėjimas sunkina
sovietinio penkmečio plano
vykdymą. Todėl ir užkalbin
tas ta tema kalbėti “darbo
resursų naudojimo” įstaigos
pareigūnas.
Panaudodami Vytauto Lu
koševičiaus duomenis, su
ponuojame, deja, labai tra
gišką mūsų tautos nykimo
vaizdą. 1960 metais natūra
lusis Lietuvos gyventojų
prieauglis sudarė~ 41,000.
1968 metais gyventojų prie
auglis buvo 28,000.1973 me
tais prieauglis nukrito iki
23,000!
Pažymėtina, kad kalbama
apie Lietuvos gyventojus.
Lietuviams, atrodo, atskiro
skaičiavimo netaikoma. Tad
apie tautos nykimą galima
kalbėti bendrame Lietuvos
gyventojų prieauglio mažė
jimo skaičiavime.
Labai pailgėjo vidutinis
gyventojo amžius, todėl
daug vyresnio amžiaus žmo
nių. Tai, tačiau, nepakeičia
gyventojų mažėjimo rodik
lius.
-- Mūsų gyventojų skai
čius, - atvirai pareiškia V.
Lukoševičius, -- nustojo di
dėjęs ir linkęs mažėti. De
mografams labai svarbus
yra gyventojų reprodukcijos
koeficientas, t.y. kiek tūks
tančių to paties amžiaus mo
terų tenka gimdyvės am
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

žiaus sulaukusių (dukterų.
Lietuvoje Šis koeficientas
mažėja, artėdamas prie vie
neto. Sustabdyti tokį demo
grafinį procesą sunku, kaip
ir įsibėgėjusį traukinį”.
Genocidinės okupacijos su
kurto gyvenimo sąlygos pa
našios į traukinį, kuris, be
stabdžių, paleistas nuo įkal
nio. Tiktai laisvojo gyveni
mo sąlygoms esant žmonės
gali turėti vaikingas šeimas,
planuoti savo vaikų ateitį.
Laisvojo gyvenimo sąlygose
niekas nevadina tautos prie
auglį darbo kadrais, “komu
nizmo statybos” rezervais.
Vengdami vaikingų šeimų
lietuviai tragiškai ir skausmingai boikotuoja bolševilęinės utopijos svaičiojimus.
1960 metais Lietuvoje bu
vo 32,000. daugiavaikių Šei
mų, o 1973 metais tas skai
čius nukrito iki 20,000. Ši
demografinė krizė tolydžio
gilėja. Įsigali fatališkas nu
sistatymas petyrėti vaikų.
1969 metais Statistikos tar
nyba apklausinėje 442 mote
ris, kurios (bendrai., suve
dus) pareiškė, kad šeima ne
galinti turėti daugiau 2.75
vaikų. V. Lukoševičius bai
minasi, kad sekančioje kar
toje lietuviai sustos tiekę
darbo jėgos kadrus. Tragiš
kame lietuvių tautos mažėji
me sovietai temato jiems
reikalingų vergų parūpinimo mažėjimą! Ši problema
jau šiandieną kelia okupan
tui rūpestį. Kolūkio darbo
sąlygos atbaido jaunuosius
ir jie gaivališkai bėga į
miestus.
- Vargu ar galima tikėtis
papildyti darbo išteklių iš ki
tur, -- sako V. Lukoševi
čius. -- Kitos respublikos
taip pat stokoja darbo jėgos.
Neva pateisindamas slap
tą sovietinį genocidą, kuris
apsireiškia darbininkų im
portu Lietuvon iš sovieti
nių teritorijų, V. Lukoševi
čius patvirtina lietuvių išve
žimą į sovietines teritori
jas:
-- Mes netgi teikiame dar
bininkus kitiems šalies rajo
nams.
Tai nuostabi kalkuliacija:
nors Lietuvoje trūksta dar
bo rankų, darbininkai iš Lie
tuvos eksportuojami į kitus
rajonus, už Lietuvos sienų.Tai slaptas lietuvių tautos;
genocidas.
Besirūpindami darbininkų
prieaugliu ateičiai, bolševi
kai pradėjo mokėti vaikin
goms šeimoms pašalpas:
vaikams iki aštuonerių metu
'les. d ps!)
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SIMO KUDIRKOS

KREIPIMASIS

Naujas lietuvių
kalinių sąrašas

DIENOS

| VISUS GEROS VALIOS
ŽMONES
Simas Kudirka, iš raudono
sios vergijos išsilaisvinęs bran
gus musų tautietis, nenori tik
pats vienas džiaugtis atgauta
laisve - jis rūpinasi ir kitų iš
laisvinimu. Šį kartą net svetim
taučiu - rusu. Tam tikslui ren
ka parašus peticijai, kurią ma
no perduoti Šv. Tėvui, kad
užtartų, tarpininkautų.
Tokį peticijos lapą pasiun
tė ir mums, į Sanpaulą, su pri
dėta motyvacija, kurią čia pa
tiekiame.
Parašai bus renkami prie
liet, parapijų būstinių, ir kitur.
-Red.

Eltoje gautas naujas lietuvių. 3
kalinių sąrašas, kuris buvo pa
pa- *
siųstas Amnesty International
Londono astrui;
Anušis (Ahtižfe) Vytautėj nu
teistas 2 metams;
Arajus V.
5 m.
Babonas P.
Baužys Rimantas — 18 mėn.,
Butkus Z. ar D.,
Čekelis Rimas g. 1955 m. — 3
m.,

m.,
Paltarokas Petras,

PupelisjB.,
Bandis^Zigmas g, 1920
Rugys Juozas,
Ruškėnas,
Sidaris Vytas g. 1928 -- 25
Skiautis Liudvikas g. 1935

stūkso grėsminga F. Dzeržinskio,
Serijos, Andropovo šmėkla, savo
tradiciniame ČK, GPU,MGB,KGB
Slušnis Jonas — 5 nų
Gajauskas Balys,
pavidale. Mums negręsia ir ta, iš
Steikünas I.,
Grinkevičius Kazys — 2 m,
tisų tautų pavergimo bei kruvino
Šerelis Tadas *— 5 DLf
Gruzdi s Kazys,
teroro žinovė - garsioji NKVD.
Širvis K.,
Jakas Stasys — 2 nu,
Gyvendami laisvėje ištieskime
ŠmaSukas,
Jastrauskas Antanas,
pagalbos ranką pasilikusiems ver
Jucys Juozas — 2 m.,
gijoje. Vieningai, drąsiai ir ryžtin
Tamonis Mindaugas g. 1940
Kačinskas Antanas — 3 m.,
gai didžiajai Maskvos melagystei
Kaladė Vytautas g. 1947 nu,
sakykime "NE". Kaino ženklu
Terleckas A. — 1 m.,
pažymėkime kruvinąją Maskvą, — 3 m.,
Urbonavičiūtė Virginija
Kavaliauskas K.,
tą amžinos vergijos ir tautų kalė
Kireljus Petras — 12 m.,
jimo sostinę, kuri niekada neturė*
Valskienė Kazimiera — 3 m.,
Kiudienė Veronika g, 1920,
jo žmoniškumo pradmenų, nieka
lygtinai,
Krauzaitė E. — 2!/į m.,
da netesėjo savo duotų pažadų,
Kriščiūnas Pranas,
kuri neturi jokios sąžinės ir vado
Žmuida Vytautas,
Kukutienė
S.
—
3
m,
lygtinai,
vaujasi vien cinišku storžievišku
Žukovskis Igor — mėų.,
Kukutis A___ 2 m.,
mu, apgaule ir prievarta. ,
Plumpa Petras — 8 m.,
Kvarcejus B.,
Apeliuoju j jus visus, geros va
Petronis Povilas — 4 m.,
Laucius
Jonas
g.
1917
—
2
m.,
lios ir. kilnių troškimų žmones.
įjaugelis Virgilijus — 2 m.,
Taip, kaip kovojome dėl savo oku Macijauskas Juozas — 3 m.,
Stašaitis Jonas — 1 m.
Mackevičius A. g. 1949 — 2 Jei kas iš aukščiau išvardintų
puotų tautų laisvės, taip kovoki
me ir už kilnų svetimtauti Sergiej'- m.,
pavardžių atpažintų savo gimines
ų Kovaliov'ą, nepabūgusi stoti šė
ar pažįstamus, prašom pranešti
Mekšienė,
tonui skersai kaukolėmis išgrįsto
Eltai (29 West 57th Street, New
Meškinis,
kelio paties pragaro centre.
........___ _____
,
York, NY 10019) kiek galima
Mitašius
Jonaso______
g. 1922^

Šiurkštūs Žmogaus Teisių De
klaracijos pažeidimai Maskvoje,
mane verčia drumsti Jums ramy
bę ir šauktis Jūsų pagalbos.
Prieš keturis mėnesius Maskvo
je KGB buvo areštuotas kilnus ru
sų tautybės disidentas, padėjęs
mano mamytei, vėliau ir visai mū
sų Šeimai laimingai išsigelbėti iš
Gulago Imperijos. Sis puikus žmo
gus, Sergiej'us Kovaliov'as, yra
kaltinamas būktai per jį iš už "ge
ležinės uždangos" mūsų lietuviš
koji Katalikų Bažnyčios Kronika
pasiekė Laisvąjį Pasaulį. S. Kova
liov'as dabartiniu metu randasi
Vilniaus KGB tardomajame izo
liatoriuje. Jam gręsia nepelnyta
bausmė. S. Kovaliov'ui labai rei
kalinga nedelstina, laisvę turinčių
ir ją mylinčių, geros valios žmo
Simas Kudirka
nių parama.
Mes turime laisvę. Mes labai tą P.S. Maloniai prašau su surinktais
laisvę vertiname, nes pažinojom
parašais peticijas iki š.m. gegu
kas tai yra vergija, maskoliškoji
žės 15 d. prisiųsti adresu: S.
vergija, šiandien mes gyvename
Kudirka, P.O.Box 373, Nave*
nasaulyje, kur už mūsų pečiu nesink, N.J. 07752.

Murauskas Algis g. 1952 —| smulkesnes žinias.
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MASKVA BARA LIETUVOS
JAUNINA
Klaipėdoj susitinka jie su užsieniečiais jūrininkais
’ ii prekiauja "antisovietine literatūra"
4___ Sovietų laikrašstičeskaja Industria”
jpédietè mergina, var
a, kam ji mėgstanti
su užsieniečiais jū
rininkais. Ji, kaip ir kiti “ilga
plaukiai lietuvių jaunuoliai",
Klaipėdos uoste laukia atplau
kiant -laivų iš Vakarų ir pra
sideda mainikavimas daiktais,
supirkinėjimas užsienio valiutos,
prekiavimas neleistina literatū
ra, kuri Sovietijoj vadinama
pornografine ir dar pavojinges
ne “antisovietine”, įskaitant ir
Aleksandro Solženicino knygas.
Visa tai kursto lietuvių ‘nacionaUzma". Laikraštis rašo, kad

3

Clevelando šv, Kazimiero lit. mokyklos mokiniai Va
sario 16 proga prie paminklo atliko trumpą minėjimo
programą. Vainiką padėjo Vilija Ramonaitė ir Algis
Miškinis. Kalbą pasakė Andrius Kazlauskas. Vėliavas
pakėlė Jaunutis Banionis, Vytas Čyvas ir Linas Johan*
senas. V. Bacevičiaus nuotrauka

“būtų netikslu sakyti, kad kiek
vienas atplaukiąs jūrininkas yra ideologinis sabotažninkas ir
politinis pasileidėlis, arba kad
būtų âniPa3> bet mes norime,
kad mūsų piliečiai, draugauda
mi mi kita puse, laikytųsi mūsų
šalies įstatymų Ir atsimintų, jog
reikia gerbti gero sovietų pilie*
čio vardą", rašo laikraštis.
Per metus j Klaipėdos uostą
užsuka apie 13,000 Vakarų pa
saulio užsieniečių jūrininkų, dau
giausia iš V&taų VÓMÕtijosa
Danijos ir Norvegijos.

z/
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LIETUVA

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU

BRAZILIJOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISUOS

TIK 8 MENESIAI LIGI III PL JAUNIMO KONGRESO!

pirm. prel. P. RagažinskasTel. 274-2295
ižd.Jonas Tatarunas - te1.63-7344
ižd.Vincas Banys - tel. 274-0677
sekr. Halina Mošinskienė telef.
65-0907.

LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TAVO RANKOSE'

svarbiausieji telefonai:

Kai kurie klausia:

□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□D
□□□□□□□□□□□□□□□

KAS MOKA UŽ KELIONES?

Finansų komisijos ruoštoje vakarie
nėje Sąjungos namuose, Rua Lituania,
balandžio 12, Algirdas Sliesoraitis ir
Vilma Šimonytė rodė skaidres iŠ Argen
tinos, Brazilijos ir Urugvajaus bendro
pasitarimo kongreso reikalais, įvykusio
kovo 28-29 dienomis Montevidėjuje.
Kai kurie dalyviai tarpu savęs pradė
jo klausinėti, kas gi apmoka tas visas
keliones? Argi jos apmokamos iŠ Fi
nansų komisijos surinktų pinigų, iš
tūkstantinio vajaus, iš loterijos, iŠ vaka
rienės pelno ar kitų pajamų?

komisijos sutelktų lėšų ir kitų asmenų
aukų ar parengimų pelno.

Ar taip turėtų būti - kad kelionės
100 nuošimčių apmokamos pačių daly
vių - yra kitas klausimas.

A. Saulaitis

PADĖKA
Jaunimo Kongreso Finansų ko
misija dalyvavusiems, talkinusiems
ir visiems praneša, kad iš Kongre
so naudai balandžio 12 ruoštos
vakarienės pelno liko 6.278,85

Kiek buvo išlaidų?

Įvykę pasitarimai

Paskutinysis pasitarimas kovo 28Ligi šiol įvyko astuoni bendri Argen 29 Montevidejuje, sutraukė dešimt da
tinos, Brazilijos ir Urugvajaus pasitari lyvių iš Brazilijos. Šie asmenys išleido
virš 6.000 kr. savo kelionėms, vykdami
mai arba posėdžiai. Štai jų sąrašas ir
autobusais ir lėktuvais. (Dabar vieno as
Brazilijos dalyvių pavardės:
1. 1973 vasario 15-21 Itanhaem, SP mens kelionė į Montevideo autobusu,
į abu galus, išeina iŠ viso 350 kr., į Bue
(apie 30 jaunimo iš Brazilijos), V P. Anos Aires 550 kr., neskaitant kitų išlai
merikos Lietuvių Kongreso proga.
2. 1973 liepos 19 Buenos Aires. Iš dų.) Jeigu sudėtume visą sumą, kurią
komiteto narių dalyvavo Jonas Lukoše Brazilijos atstovai išleido tiems septy
vičius, Teresė Jočytė, Elena Bareišytė ir niems posėdžiams, vykusiems Porto Akiti, “Nemuno” koncertinės kelionės legre, Montevideo ir Buenos Aires, išei
tų apie 15.000 kruzeirų. Neskaitant ir
proga.
3. 1974 balandžio 12-13, Porto Aleg kitų „mokesčių”, kaip pavyzdžiui, sė
re: A.Sliesoraitis, J. Lukoševičius, R. dėti autobuse 72 valandas kiekvienai
kelionei į Urugvajų.
Juraitis, E.Jūraitienė, A. Saulaitis ir Pr.
Šukys.
Kas užmoka?
4. 1974 liepos 20-21 Buenos Aires:
São Paule ir apylinkėse finansų ko
T. Jočytė, E. Bareišytė, J.Lukoševičius,
misijos nariai, kitų komisijų talkininkai
A. Saulaitis.
5. 1974 spalio 12-13 Porto Alegre: lanko Šeimas, vyksta į posėdžius ir dir
ba, išleisdami savo nuosavus pinigus,
A. Sliesoraitis ir A. Saulaitis.
6. 1974 gruodžio 21 Montevideo: juos skirdami ir aukodami kongresui,
nors tos sumos niekad neužrašomos ir
A. Saulaitis.
7. 1975 sausio 5-6 Montevideo: A. neįskaitomos į tų asmenų paramą, nei
parašoma į laikraštį, kiek kiekvienas
Sliesoraitis ir Pr. Šukys.
8. 1975 kovo 28-29 Montevideo: paskyrė kongreso ir visos kolonijos la
A. Sliesoraitis, V Šimonytė, J. Lukoše bui.
Panašiai yra ir su tais, kurie vyksta į
vičius, Antanas Valavičius, C. Baužys, R. Idika,A. Saulaitis, iš Porto Alegre trijų kraštų bendrus pasitarimus: jie lėkD. Vasiliauskaitė, A. Vasiliauskienė, S. tuvo, autobuso, laivo ir kitas išlaidas apmoka iš savo kišeniaus, o ne iš finansų
Vasiliauskas.

DIRBKIM KARTU

+

ESTÀ NA HORA DE COLABORAR

Cá estamos nós novamente, pra fa
larmos algo sobre o Congresso.

Estas reuniões que nós fazemos ca
da quinze dias não sei como vão acabar
senão vejam: A la. reunião foi marca
da para começar às 20 hs. e só come
çou às 20,30, na segunda já houve um
atrazo de quase uma hora, nas outras o
atraso foi de uma hora. Se a coisa fôr
nesta batida até o final do ano teremos
que dizer que a reunião vai começar no
domingo para que possa ser realizada
na segunda às 20 hs. conforme o com
binado.
Pra você que costuma chegar atra
sado. Por que é que sempre tem alguém
que chega na hora, e tem que esperar
pelos outros que costumeiramente che
gam atrazados? Não estaria na hora de
termos mais consideração por aqueles
que chegam na hora exata? NãP seria
mal, nė?..

Mais uma adesão importante para
ajudar na preparação do Congresso,
Margareth Bumblis. Vai para a comis
são da “studio savaitė”. Bem vinda.
Quem está reclamando que precisa
de mais gente para ajudar na cartoteca
é a Helena Bareišytė. Quem puder aju
dar é só entrar em contato com ela.
E olha que tem uma vantagem quem
fôr ajudá-la em sua casa, depois do ser
viço pode assistir televisão a cores.

Rochesterio jaunimo suvažiavime diskusijos apie bū
simą Jaunimo kongresą vyko dažniausiai mažuose būre
liuose. Sėdi iš kairės: Algis Čepas ir clevelandiškiai Ri
ta Balytė, Danutė Sušinskaitė ir Arūnas Čvąberkis.

Andaram espalhando por aí que o
Arūnas estava com medo de tomar va
cina contra a meningite. Ele estava com
tanto medo, que quando chegou a vez
dele tomar a vacina e o homem apon
tou aquele revólver,ele já levantou os
braços pensando que era assalto.

Už pakvietimus gauta 7.520,00
931,00
Už torto varžytines
VlS0 Paiamų

8.751,00

darbininkai taip pat pirko pakvie
timus, savo darbą kartu su bilietu
aukodami kongresui.
Už patalpų suteikimą ir visoke
riopą talką dėkoja Lietu vi ir Sąjun
gai Brazilijoje-Aliança.
Už gražiai pasisekusią nuotai
kingą vakarienę Finansų komisi
ja dėkoja ir šeimininkėms: po
nioms Albinai Ambrozevičienei,
Verai. Tatarunienei,
.
. Elenai PupeHenei, Monikai Stasiu liomenei,Monikai Baranauskienei, Anelei Dutkienei, Elenai Mendo, Elenai Povilonienei, Marijai Gaškienei, Ma
rijai Bumblienei, Angelikai Trubienei, Onai Masienei ir Onai Guigienei.

prel. Pijus Ragažinskas
Finansų komisijos pirmininkas

Pirmyn į kovą už tėvynę,
Už brangią žemę LietuvosI
Garbė tėvams, kurie ją gynė,
Ir kas už ateitį kovos!
Maironis
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GEGUŽIS- MARIJOS MĖNUO
Gegužės mėnuo nuo senų senovės yra skirtas Marijos
garbei. Lietuviai Marijai rodo ypatingą pagarbą
pavadindami jos vardu šimtus bažnyčių ir jos garbei
sukurdami daug giesmių. Šios giesmės giedamos
bažnyčiose, o ypatingai gegužės mėnesį per Marijai
garbinti skirtas pamaldas. Kas nuoširdžiai meldėsi
prašydamas Marijos pagelbos ir užtarimo — neapsivylė. Ji
tik viena gali mus suprasti, kaip mūsų tikroji Motina. Ji pati
yra Dievo Motina. Ji dalyvavo mūsų atpirkimo tragedijoje.
Ji stovėjo po kryžiumi ir matė savo sūnaus kančią ir mirtį. Ji
pergyveno didžiąją Penktadienio tragediją. Bažnyčia ją
skelbia visų malonių tarpininke ir ragina prie jos melstis,
nes ji neramiuose laikuose visada padėjo žmonijai.
Kiekvienas kraštas turi Marijos šventovių, kuriuose
jinai daro stebuklus ir tikrai išklauso žmonių maldas.
Marijos šventovių pasaulyje yra šimtai. Lietuvoje žymesnės
buvo Aušros Vartų, Šiluvos, Žemaičių Kalvarijos ir
Pažaislio.
Nepriklausomos Lietuvos laikais prie Aušros Vartų
Marijos kiekvieną vakarą skambėjo laisvės ir pagarbos
giesme „Marija, Marija. “ Gegužės mėnesį susirinkdavo
tūkstančiai žmonių, ypatingai daug jaunimo, išreikšti jai
'savo meilę ir nuolankumą. Kiekvienas praeivis gatve pro
Aušros Vartus nusiimdavo kepurę rodydamas pagarbą savo
globėjai, Dangaus Motinai
Žemaičių Kalvarijoje žmonės jungdavusi su kenčiančiu
Kristumi Jie nešdavo jo kryžių per devyniolika kalnų. Ant
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^Kiekvienu ouKiaupę prisimindavo Kristaus kančią Atsikėlę
užtraukdavo iš visos širdies giesmę ir keliaudavo toliau.
Pasiekę Šv. Jono bažnyčią, pavargę ir ištroškę atverdavo
savo sąžines Diedui atlikdami išpažintį. Priėmę šv
Komuniją iškeliaudavo namo naujais žmonėmis.
Pažaislio Marija buvo vadinama taikos Motina.
Atsiklaupę žmonės prieš jos paveikslą melsdavo savo
sąžinei ramybės ir taikos. J Pažaislį atvažiuodavo
ekskursijos jaunimo taip pat pasigrožėti ir menu. Pažaislio
vienuolynas buvo vienas iš gražiausių baroko pastatų
Pabaltyje. Pažaislio taikos Dievo Motina yra daugeliui
grąžinusi tikėjimą ir viltį gyventi. Ji nebuvo pagarsėjusi
istoriniais stebuklais, bet savo dvasiniu veikimu j žmonių
širdis.
Į Šiluvą per atlaidus žmonės ateidavo pėsti šimtus
kilometrų. Išėję iš miškelio ir pamatę Šiluvos koplyčią
suklupdavo ant kelių ir visą kilometrą eidavo keliais.
Lietuvis ūkininkas iškėlęs rankas su rožančium, akis įbedęs
į Marijos koplyčią, susikaupęs gilioje maldoje, klūpsčias ir
su didžiausiu pasitikėjimu, nešdavo savo vargus ir
rūpesčius Marijai. Parpuolęs prie jos kojų ir pasimeldęs jis
atsikeldavo visas nušvitęs ir pralinksmėjęs, rodosi, kad čia
palikęs viso savo gyvenimo vargą ir rūpesčius, baimingas ir
su pasitikėjimu grįždavo namo arti savo žemę sėti grūdus
ir vesti kasdieninį gyvenimą.
Iš “Laišku Lietuviams”

'ASI KALBĖJIMAS

SU

KUM.

K IJAUSKI

Mieli lietuviai,

MUMS

Man yra tekę girdėti apie Lietu
vos ir visame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių pasiaukojimą Nekaltajai Marijos Širdžiai 1952 metų ge*
gūžės mėnesio 13 dieną, ir kad ši
diena kasmet minima kaip Maldos
ir Atgailos Diena už Lietuvos lais
vą ir taiką pasaulyje.
Už šj kilnų jvykj atsakingieji
manąs prašė tarti drąsinantį žodį
lietuvių tautai. Mielai tai atlieku.
Jus esate viena seniausių tautų,
< gyvenančių Europos žemėje, ir gi
liai įsišaknyjg Tikėjime ir Kristaus
Bažnyčioje. Kartu su mano paties
tauta, Jūs išgyvenote didingus lai
kus ir - dar svarbiau - persekioji
mo ir kančios laikus.
Jūsų tauta dabar stovi akis į akį

RAŠO

tur būt sunkiausiam savo istorijos

KARDINOLAS

pergyvenimui. Nenusiminkite. Ne
teisingumas, blogis ir nusikaltimas
niekad nepavirs teisingumu, gėriu
ir palaima vien tik tuo, kad praeis
ilgas laiko’tarpsnis.

JOSEPH

MINDSZENTY

Pasitikėkite, melskitės ir save
dvasiniai atnaujinkite, ir Jūsų kraštasir Jūsų tauta vėl pasieks laisvą
ir garbę. Nesilaikykite neapykan
tos; kuo daugiau ir kuo geriau
meldžiamės už savo persekiotojus,
tuo greičiau atsivers jų širdys į tai,
ko mes meldžiame.
Visada savo širdyje ypatingu bū
du branginu ir meilingai jaučiu Jū
sų mažą, bet drąsią ir dosnią tautą.
Širdingai Jus laiminu maldoje,

10. Jau išėjo, rodos, T. Jono Bružiko, S.J. dvasinė biografija. Kas jame
įspūdingiausia, įdomiausia?

Visa T. Jono Bnižiko istorija įdomi.
Knyga gražiai išleista, iliustruota dau
gybe nuotraukų. Autobiografija atsklei
džia nuostabų Dievo vedimą vieno žmo
gaus gyvenime, kuris didžiadvasiškai
atsiliepė Aukščiausiojo kvietimui ir su
nenuilstomu ryžtu tarnavo savo broliui
ir sesei. Įdomūs jaunystės epizodai, pa
šaukimas į kunigus ir vėliau kelionė pas
jėzuitus, pergyvenimai komunistų ka
lėjime, misijų vedimo pergyvenimai. Pa
ėmus knygą į rankas, nesinori jos padė
ti. Tikiu, ji greit pasieks ir São Paulo
bei kitus Pietų Amerikos lietuvius. Čia
gyvenantiems lietuviams T. Bružikas atidavė savo paskutiniuosius gyvenimo
metus. Šį kontinentą pasirinko amži
nam poilsiui. Ar bus kas iš jaunųjų eis
jo pėdomis.
11. Lietuvių kunigų išeivijoje per
keliasdešimt kraštų yra apie 700. Pro
porcingai daug daugiau negu Pietų Amerikoje. Kodėl tų 700 kunigų nepa
kanka lietuviams aptarnauti?

Neturėjome, ir net dabar dar neturi
me, už lietu vos ribų jokio veiklaus
centro, kuris jungtų visus lietuvius ku
nigus ar turėtų galios rūpintis jų skirsty
mu. Neturime nė veiklaus pastoracijos
centro. Kunigai tad save įdarbina ten,
kur atvyko. Ne visuomet tas darbas bu
vo su lietuviais. Laikui bėgant, dalis to
kių kunigų įsijungė į darbą su lietuviais.
Kitiems, įleidus Šaknis kokioje nors vie
toje, nebuvo lengva pajudėti. Vienuo
lių padėtis, kaip pav. marijonų, pranciš
konų ar jėzuitų yra kita. J e turi savo
vadovybes, jiems lengviau p rudėti, bet
jų skaičius nėra didelis. Ateitis priklau
sys nuo vienuolijų pašaukimu

12. Ar teko Romoje susitikti su Va
tikano politika apsisprendėjams Lietuva
ir Lietuvos Bažnyčios atžvilgiu? Kokios
dabartinės nuotaikos?

Pastarųjų 10 metų bėgyje Vatika
nas pradėjo ieškoti naujų kelių, kaip
pagelbėti tikintiesiems už geležinės už
dangos Arkivyskupo CASSAROLI as
menyje Vatikanas bando užmegzti ry
Sus su komunistų valdžiomis Vengrijo
je, Jugoslavijoje, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, net su Maskva. Rusijai okupavus
Lietuvą, diplomatiniai keliai, Vatikanui
einant į pagalbą Lietuvos tikintiesiems
darosi labirintiŠki. Netenka abejoti, kad
Vatikanui rūpi visi katalikai, kurie iš
gyvena komunizmo priespaudą bei per
sekiojimą. Koks, iš tiesų, būtų geriau
sias kelias jiems visiems palengvinti tą
priespaudą, sunku pasakyti. Iki Šiol,
ypač kiek mes galime spręsti iš Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikų praneši
mų, Vatikanui nepavyko sumažinti Lie
tuvoje aršaus katalikų persekiojimo.
Kartais darosi priešingas įspūdis, oku
pantai darosi tik žiauresni savo meto
duose ir atkaklume persekiodami tikė
jimą, pav. gausėjančios bausmės už vai
kų katechizaciją; varžymas kunigų ir
vyskupų laisvai atlikti savo pareigas;
draudimas bet kokios katalikiškos spau
dos spausdinti Lietuvoje, neįsileidimas
iš svetur, kratų metu net konfiskavimas
prieškarinės literatūros. Šie ir panašūs
reiškiniai byloja, kad Vatikanui, net
ir su geriausiomis intencijomis, dar ne
pasisekė ryškesnės pagalbos laimėti Lie
tuvos tikintiesiems. Išvada iš to: mums
visiems laisvajame pasaulyje reikėtų
daug planingiau ir intensyviau kovoti už
tikinčiųjų teises Lietuvoje, negu iki Šiol
tai darėme.
__
Bus daugiau

N
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III PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESAS

KAS MUMS ATSTOVAUS?
Amerikoje esame įpratę laisvai ir de
DE UM VELIJO
mokratiškai rinkti atstovus. Tai derina
si su šio krašto vai dymosi principais ri
C 0 N C R f S S í S>
šu lietuvių bendruomenės veikimo bu
dais. Todėl gegužės 3-4 d.d. visur Ame
rikoje vyks atstovų į Kongresą rinkiEstudos dos psrtįc
;<•
m a i, kur balsuoti galės visi tarp 16-30
Fiquei muito impre:
m. amžiaus. Taigi pats jaunimas rinks
<com a pesquisa sociolo'gb a
savo atstovus į busimąjį Kongresą.
t

TERCEIRO CONGRESSO MUNDIAL
LITUANA

DA JUVENTUDE

Rua da Giertas, 927-9 - VIU Bota - o3147 SSo Paulo. SP

- Tal (611) 63-5723, 274-0934

cológica, feita na ocusid > •
IEŠKOME NEEILINIU ŽMONIŲ.
_ Atstovų rinkimas į Kongresą _
dois congressos e prevista tan'hi
------------------------------Ieškome tokių, kurie nesibijo darbo, para o nosso congresso; su'd
JAV LJS Valdybos atsišaukimas:
kurie veikia noriai, o ne iŠ pareigos arba gantas a respeito de escolarid. •'<
IEŠKOME NEEILINIŲ ŽMONIŲ
kitų verčiami. Ieškome jaunimo su vizi habilidades, pontos de r; f \
ja, su patyrimu. Ieškome jaunų visuo raqoes, etc. Professores uni ve? *
menininkų, akademikų, profesionalų, tartos fazem a avaliaçao e • ’ o u*
atseit tų, kurie yra mūsiško gyvenimo resultados.
priekyje. IEŠKOME KANDIDATU l
O que me lembro daquela pes
JAUNIMO KONGRESO ATSTOVUS. quisa, realizada no 1 Congrego, r
JAV LJS Valdyba, Čikaga, 75.111.20. sobre o conhecimento de idiomas
flao se pode esquecer q\e. d >s
.... .............
.500 participantes do açampamen
re, deixa IÜ porcento ae saudade e 9Õ
to, apenas 120 provinham de out
porcento de herança”! Portanto está
ros paisęs. Geralmente os norte-a
ainda em tempo de você aumentar sua
mericanos ndo sao considerados
porcentagem de saudade.
muito interessados em aprender
Não vamos nos esquecer do churras outros idiomas, já que o inglfa e
co do dia Io de Junho. Se você ainda considerado uma lingua interna
não comprou seu bilhete, vá correndo cional.
falar com o Pe. Šeškevičius, pois os lu
A estatística foi esta;a media
gares estão acabando. E depois não a- de idiomas bem conhecidos (fa
. dianta chorar.
lar, escrever, ler) foi de 2,5 para
cada pessoa, oü seja, de dois jo
Todo mundo participa das reuniões
vens de origem lituana, um fala
da Comissão de TRansportes e Turismo,
va très línguas com perfeição.
quando são realizadas na casa da Cris
tina, sabem por que? É que ela é uma Todos falavam, ja que foram es
eximia doceira, faz cada doce que vou colhidos pelas respectivas comuni
te contar. Já ficamos sabendo que tem dades lituanas e enviados por con
gente que não pertence a esta comissão ta dos “cofres públicos”, o lituae vai lá só de bicão para filar a comida. no, além de mais ou duas linguos.
O lituanoį e certo, refletia os
AUSTRALIJA ruošiasi Kongresui:
E
a
Živile
onde
está?
nós
já
esta

paisęs de origem;a representante
Sydnéjaus jaunimo organizacijų vadovai susirinkę aptarti
mos com saudades de você. Vê se dá da França, uma universitária mui
Jaunimo Kongreso reikalus. (’’Dirvos“ klišė)
para você aparecer para nos informar to linda e simpática, falava com
sôbre a sua viagem do Canadá.
A juventude que trabalha neste
sotaque frances:os argentinos, talVocês sabiam que a Cristina, é a
Congresso é tão pra frente que avança
maestra do coral lá da escola dela?
vez os mais animados, falavam
Sábado à noite teve festa de arrom
até sinal.
ba na casa de uma amiga da Margate th com sons de “v”, “l”, “m” bem
O Ramutis comeu tanta came no
Bumblyté. O nome da moça é Leila e diferentes, etc. Contudo, deu pa
Naquele festa que houve sábado na
Uruguay, que deve estar passando mal.
ela promete também nos ajudar na pre ra nos nos entendermos e as dife
Depois que ele voltou de lá nunca mais
‘Sąjunga”
os velhos insistiam que as
paração do Congresso. No próximo nú renças certamente foram bem me
apareceu em nenhuma reunião!
festas mudaram muito, que não eram
nores do que as existentes entre
mero escrevo como foi a festa.
mais como antigamente. Ees devem
os naturais de diversas regimes da
Quem viajou par a Argentina e já
estar certos: dançar com reumatismo
Outro dia o Alexandre e o Antanas propria Lituânia, que tem seu
está de volta é o Pe. Saulaitis. trazendo
é muito mais difícil!.' • • • •
entraram em uma loja e perguntaram prdprio
diabeto.
muitas novidades a respeito das reuni
ões que a turma de lá fêz
Outro que está voando mais que o
Kissinger é o Joãozinho. Ele foi a servi
ço, visitar todo o norte. Logo, logo ele
estará de volta.

A dupla W.W. Žvingelai estão trabal
hando “pacas”. Ela faz parte da comis
são de Transportes e Turismo e ele da
comissão mais “quente” deste Congres
so” Adivinha qual é? A de programas,
é claro!
Quem me cont/ou estas foi a Dra.
Šimonytė. Ela disse que às vezes en
contra doentes tão fracos do pulmão
que estes não conseguem dizer 33, di
zem 22. Ela também disse que os seus
colegas médicos passam noites em cla
ro tentando descobrir um remédio para
a insônia.

ao vendedor: O Sr. vende TV a cores?
Perguntaram ao Joãozinho, se por O vendedor respondeu que sim, aí o
acaso ele acordasse um dia e visse que Aleknavičius emendou: Então me dá
seus cabelos haviam caido e que só sob uma vermelha por favor?
ravam 4 fios,o que ele faria? E ele cal
PS. Até agora a redação não recebeu
mo respondeu: não tinha problema-.eu
carta de ninguém criticando ou
penteava 2 pra um lado 2 pra outro e
dando sugestões sobre o que es
ia trabalhar. Não satisfeita a Sonia per
tamos escrevendo. Isto é sinal
guntou: e se no outro dia quando você
que está indo muito mal, e que
acordasse tivesse só 2 fios de cabelo, o
ninguém deve estar lendo “šitos
que você faria? e o Joãozinho: Não tin
fofokos”. Vamos iniciar uma cam
ha problema, penteava um fio para um
panha “Faça o pessoal do jornal
lado, outrí fio para o outro lado e iria
sorrir”. Escrevam cartas mandan
trabalhar normalmente. Ela não satis
do sugestões sobre o jornal em
feita pergunta pela última vėz. E se vo
geral. Que é que vocês acham da
cê no 3o dia ao acordar só tivesse um
idéia de termos uma página intei
fio de cabelo, o que você faria? Ai ele
ra sómente escrita por nós, parti
responde: não teria problema eu*, sai na
cipar tes das comissões]!
despenteado mesmo.

Sudien iki kitos savaitės.
Ei você que não cooperou ainda
com a comissão de Finanças, pois está,
juntando dinheiro para ficar milionário,
lembre-se “Quando um milionáno mor-

.

JUqiicLzC

MEDŽIOTOJAS
— Žinai, žmonele, šiandien baisiai ne
sisekė. Nepamešiau jokio grobio.
- Na, žinoma. Juk tu savo piniginę
pamiršai namie. Nors dabar nubėk į
kongreso naudai ruošiamus pietus ir pa

valgyk.
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IMO LĖLYTĖ
Šypsosi malto lėlytė,
Ąkutes pavarto.
Vis sakau jai -'‘febą rytą*?
O ji man nei karto.
Ir dažnai lėlytė etna
Su manim i miestą.
Nuperku aš jai saldežaty
JfeJfflim riestą.

LIETUVA

6

A

Jei lietutis ją sulyja, —
Džiovinu prieš peŠhj.
Bet lėlytė mano tyli
Ir nesako ačiū.
Jei ji nepradės kalbėti
Rytoj anksti rytą,
Tai prašysiu mamą, tė<|
Man supirkti kitą.
Laimutis liwtíSw

Iš ZOOS®0

PABĖGO

Vytautas MISEVIČIUS
®as3E«teS3^s

1. Yra, mano vaikai, toks Meduolių miestas.
,v’s’ žvėrys ir paukščiai buvo laimingi,
Tame mieste — zoologijos sodas. O zoosodo 2. Juodabarzdis maitino ir gydė zoosodo
I gražiai sugyveno ir nesipyko. Vaikai, ateidavę
direktorius — Juodabarzdis, kurį kiti dar vadi- žvėrelius. Mokė juos visokių žaidimų,
Bsm-i zoosodą, džiaugėsi žvėreliais.
no žvėrių profesoriumi.

t
------ ——— 5.
4. Kartą tame sode apsigyveno asilas Barna- __
tV
?bai
SU?U!a iVė' 0
.rys popiečio, o asilas kad paleis gerklę! ■
įėjo,

Juodabarzdis subarė asilą:
6. Iš smėlingų dykumų atvyko kupranugaris
Negražu, Barnabai, rėkauti.
žodžiai Simas. Taip pat nemandagus. Tas Simas, žiureK,
asilui kas: pro Vieną i,gą aUSį ,ie i0<"
ir spiauna ant grindų.
pro kitą - išėjo.
p

....
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LITERATŪRA • DAILĖ «MOKSLAS
VERGIJOS KRYŽKELiUOSE
(Tąsa iŠ praeito Nr.)
r

Stefanija RGkieaė

KALĖDOS TAIGOJE
Keli vyrai šnekasi ir pasakoja naujienas,
įsiklausau. Vienas sako:
— Taigoje mačiau žmogų.
- Matėme ir mes ta žmogų, — patvirtina
kiti. Žmogus taigoje atsirado? Gal paklydęs,
o gal iš kariuomenės pabėgęs dezertyras.
Kur jis gali taiga keliauti? Sušals ar miško
gilumoje apklydęs mirs badu. Artimiausi
kaimai už septyniasdešimt kilometrų. Tas
nuotolis nebaisus, jei geri keliai ir tinkamos
susisiekimo priemonės. Bet pabandyk be ke
lio pasinėręs iki juostos sniege paklampoti pasidaro baisu. Negyvai nuo šalčio sugargažėsi, nes pavargęs nerasi kur pailsėti ir sušil
ti.

Prasidėjo įvairiausi pasakojimai apie sibiriškių šalčių aukas. Vienas vyras pasakoja
kad prieš porę metų taigoje pasiklydo dvi
mergaitės. Iš vakaro darbininkai ieškojo,
bet nerado. Rytojaus dienę atrado paklydėles susirietusias j kamuoliukę ir sušalusias.
Žiemę taigose labai daug žmonių sušąlą
ar apšala. Pilnos ligoninės ligonių su nušalu
siais rankų ar kojų pirštais, kojų kulnais ir
veido skruostais ar smakrais.
Sibiro žiemužė labai klastinga ir apgaulin
ga, nes nėra vėjo ir drąsuolius tose sidabri
nėse dienose dažnai negyvai užspaudžia.

DAIL. JONUI RIMŠAI, šiuo me
tu gyvenančiam Kalifornijoje. Santa
Monica mieste, garbės profesoriaus
titulą suteikė šv. Pranciškaus Ksave
ro Chuisaka universitetas Sucri mies
te. Bolivijoje, pagerbdamas mokslui
bei menui nusipelniusius asmenis.
Bolivijos dienraštis “Presencia” pa
brėžia, kad dail. J. Rimšos iniciaty
va prie miesto universiteto buvo
įsteigtas meno fakultetas Bolivijos
tautiniam menui puoselėti, šiai
krypčiai pagrindą sudarė dvidešimt
prof. J. Rimšos išugdytų dailininkų.
Bolivijos vyriausybė jau 1949 m.
prof. J. Rimšą apdovanojo Kondoro
ordinu ir jam suteikė Bolivijos gar
bės piliečio titulą. 1973 m. rudeni jis
buvo pakviestas vadovauti naujajam
meno fakultetui, bet dėl pablogėju
sios sveikatos ir nepalankaus klima
to kvietimo negalėjo priimti. Bolivi
jos sostinėje La Paz dabar organi
zuojama prof. J. Rimšos kūrinių pa
roda, kurioje bus sutelkti Bolivijoje
likę jo darbai. Vien tik Bolivijos
valstybinis bankas turi net 13 prof.
J. Rimšos kūrinių. Jais taipgi yra'
papuošta ir prezidentūra, o rotušėje
kabo didelis paveikslas, vaizduojan
tis La Paz miesto įkūrimą.
BALTIMORĖS LIETUVIŲ TAU
TINIS KNYGYNAS su organizacijų
ir pavienių lietuvių talka pastatė pa
minklini antkapį dramaturgui Vin
cui Nagornoskiui (1869—1939). Pa
minklo atidengimo iškilmė buvo pra1

SVEIKATOS TIKRINIMAS
Vienę vakarę, grįžus iš darbo, visiems
pranešė, kad valytojos kambary bus darbi
ninkų sveikatos patikrinimas. Tų patikrinimę turi visi praeiti. Gerai, pirmę kartę pa
matysiu sovietinį gydytojų.
Pirmiausia tikrinama vyrų sveikata, Jiems
kaip stipresniems darbininkams, duodama
pirmenybė.
Tuojau prie durų susidarė eilutė. Saukia
po vienę. įeina, patikrina ir greit iššoksią at
gal.
Vyrus patikrinus, pradėjo šaukti moteris,
kurių čia žymi dauguma. Aš visai neskubu,
nes iš to apžiūrėjimo nieko gera nelaukiu.
Atėjo ir mano eilė. įėjusi žiūriu, kaip tie
"rojaus” gydytojai atrodo — apsirengę bal
tais chalatais ir veiduose išdidus pasitikėji
mas savimi.
Tuojau užsirašo mano vardę, pavardę ir
klausia, kuo skundžiuosi.. Pasisakau apie
skrandžio skausmus, seilių bėgimę, svaigimę
ir sęnarių uždegimų. Pradeda tikrinti. Išklau
so širdį, pamatuoja kraujo spaudimų ir pasa
ko, kad kraujo spaudimas per žemas. Pir
masis kažkuo suabejoja ir duoda kitam pa
tikrinti. Antrasis taip pat diagnozuoja. Pa
matuoja temperatūrų ir randa jų žemesnę
už normalių.
Tuojau man pasako, kad labai didelis or
ganizmo nusilpimas kaip iš po sunkios ligos.
Skrandį pataria gydyti ir neužleisti. Žinoma,
pataria ir dietos laikytis. Viešpatie, laikytis
dietos?
Baigę apžiūrėjimų, parašė pažymėjimų,
kuriame įrašė, kad esu ligonis ir kad reikia
mane atleisti nuo darbo.
Bus daugjau

dėta prel. L. Mendelio atnašautomis
Mišiomis šv. Alfonso lietuvių šven
tovėje ir užbaigta specialia akade
mija velioniui pagerbti lietuvių sve
tainėje. Paminklą pašventino prel.
L Mendelis. V. Nogornoskis, gimęs
Vištytyje, Baltimorėn atvyko 12
netų amžiaus. Čia jis dirbo siuvykoje, mokėsi, pradėjo vaidinti, režiuoti ir rašyti dramas, kurių didžioi dalis atspindėjo Lietuvos praeitį,
‘opuliariausieji jo sceniniai kūriniai
- “Živilė”, “Pilėniečiai”, “Rutvilė”,
Doros sargas”, “Bijūnėlis”, “Revo
liucijos viltis”, “Knygynas šventaja
me ąžuole”, “Virš tiesos”, “Vytis
kankinys”. Jo mėgėjišką kultūrinę
veiklą ’nepriklausomos Lietuvos vy
riausybės 1933 m. yra įvertinusi
Gedimino ordinu. Senatvėje V. Nagornoskis svajojo aplankyti gimtąjį
Vištytį, bet nesuskubo, palikdamas
tik šia tema parašytą gan sklandų
eilėraštį.
* ~t
I
1

TRADICINE EUROPOS LIETU
VIŲ XXII lietuviškų studijų savaitė
šiemet bus surengta liepos 27 — rug
pjūčio 3 d.d. Italijoje, Frascati vys
kupijos Villa Campitelli rekolekcijų
bei suvažiavimų namuose, talpinan
čiuose apie 130 asmenų. Villa Cam
pitelli yra prie Romos ir Frascati.
Nuo jos iki šv. Kazimiero kolegijos
— 18 km, iki lietuvių saleziečių cent
ro Frascati vietovėje — 2 km.

RŪGŠTYNIŲ RINKMAŠ

BūgštelUvo niekelis,
Žemuoglavo niekelis
ir pamatė kaip bėga
Baltas vėjų žirgelis.
•Į ■

Pasigavęs žirgeli,
Pasidėjo ant delno,
Ėmė prunkšti žirgelis I

Lelijėlė ant kalno
Greit sukrovė žiedelį
Ir siūbuoja, siūbuoja...
Toj lelijoj - jūrelė
Mėlynai mėlynuoja,
Per jūrelę - mergelė
Atplaukta atpūškuoja. •.

Niekas kelia rankelę Lelijėlė nulinksta,
Jos žiedelis.nuvysta,*
Ima verkti mergelė...
Niekas regi - atbėga
Lygiom pievom zuikelis.
Nieke, sako, vaikeli,
Kam tu gaudai žirgelį.
Jei laikysi žirgelį Numarins i 'brolelį.
Kur po gubomis miega

ČIKAGOS MENO INSTITUTE su- fl
Bailėlesnis už sniegą,
rengtoje šio miesto ir apylinkės dai
Bailėlesnis už sniegą,
lininkų 75-tojoje metinėje parodoje
$1.000 premiją laimėjo dail. Kazys
Didėlesuis už nieką...
Varnelis už akriliu tapytą paveikslą
“Assemblage in Blue”. Augščiausios
jaunųjų pianistų varzyoose. įas in
$1.000 premijos šiemetinėje parodo
strumentalistų ir dainininkų varžy
je buvo paskirtos septyniem daili
bas rengė Australijos televizijos ir
ninkam. Su mažesnėmis $500, $200 ir
radijo ABC bendrovė atskirose vals
$100 premijomis iš viso joms išleista
tijose. V. Inkrataitė, 20 metų am
$15.000. Čikagos dienraščiai, plačiai
žiaus, yra baigusi Sydnėjaus valsty
aprašydami M,ęno Instituto parodą,
binę konservatoriją su dviem dip
nemažai vietos skyrė dail.'.K.“barne
lomais — pianistės ir muzikos mo
liui, rašinius iliustruodami jo arba
kytojos. Minėtame konkurse pir
jo kūrinių nuotraukomis. Individuali
miausia ji išsikovojo I vietą New
dail. K. Varnelio darbų paroda prieš
South Wales valstijos varžybose,
Kalėdas buvo atidaryta Milwaukee
kurios buvo surengtos Sydnėjaus ro
dailės muzėjuje, Wisconsine.
tušėje su šio miesto simfoniniu orPIANISTĖ RAIMONDA APEIKY
varžybos įvyko Melburne, kur V. InTĖ Los Angeles miesto Downey te
krataitei konkursinę programą taip
atre su 70 asmenų Downey simfoni
pat teko atlikti su Melburno simfo
niu orkestru atliko dirigento ir konv
niniu orkestru. Montrealietė sol. G.
pozitoriaus Louis Palange “Roman
čapkauskienė,
praėjusį
pavasarį
tinį koncertą fortepijonui”. Dienraš
.
gastroliavusi
Australijoje,
jau
tadą
čio “Los Angeles Times” muzikos
atkreipė dėmesį į jai akompanavu-?
kritikas Stephen Cera žavisi jos
šią Virginiją Inkrataitę ir pasiūlė
muzikalumu, ritmiškumu, interpre
JAV bei Kanados lietuviams šią ta
tacijos jautrumu, sutvirtinusiu or
lentingą pianistę pasikviesti koncer
kestro pastangas. Po koncerto jos tė
tų serijai. Būtų gražu, jeigu atsiras
vų surengtame priėmime buvo pra
tų mecenatų šiam pasiūlymui įgyvenneštas R. Apeikytės susižiedavimas
dinti.
—
su inž. Algiu Gumausku, LB San
LIETUVIŲ KATALIKŲ KOMI
Francisco apylinkės nirmininku.
TETAS išleis 1975 m. “VfenecueVIRGINIJA INKRATAITÉ, jauno
los lietuvių žinyną”, kuriam jau ren
ji Australijos lietuvių pianistė, lai
kama medžiaga ir kuri redaguoja
mėjo pirma vietą ir SI.500 premiją
Juozas Kukanauza.
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VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE
surengta dail. Jono Čeponio tapybos
darbų paroda lankytojus žavėjo ne
rimstančiomis spalvomis. Jis yra
prof. A. Gudaičio mokinys, Vilniaus
dailės institutą baigęs 1951 m. ir jau
spėjęs surasti savitą jausminį brai
žą, kuris spalva sulieja žmogaus nuo
taiką su gamta. Dail. J. Čeponio kū
ryboje vyrauja peizažas, atspindėda
mas meninių jieškojimų kelius. Tar
si vientisas vitražas yra jo 1971 m.
drobė, “žvejų uoste”, poezija ir pa
saka dvelkia Vilniaus senamiesčio
vaizdai. Peizažams yra artimos ir
žanrinės kompozicijos iš žvejų gyve
nimo. Parodoje taipgi buvo nemaža
natiurmortų su gėlėmis.
SKULPTŪROS DARBŲ PARODĄ
Kauno M. K. Čiurlionio dailės muzė
juje surengė du Robertai Antiniai
—• tėvas ir sūnus. Abu skulptoriai
parodai buvo pateikę maždaug po 20
darbų, monumentaliosios skulptūros
eskizų bei nuotraukų. Jų tarpe buvo
keli bendri tėvo ir sūnaus kūriniai.
AURELIJA KIŠKELYTĖ, Vilniaus
konservatorijos IV kurso studentė,
paveikslų galerija paverstoj senojoj
katedroj surengė savo pirmąjį var
gonų muzikos koncertą. Jis buvo
pradėtas J. S. Bacho kūriniais ir už
baigtas su violončelistu C. Mendelsonu atliktomis G. Martinio, A. Ariosčio sonatomis. Debiutante koncerto
“EESTI RA AM AT” 'LEIDYKLA
programon taipgi buvo įtraukusi pir
Taline 28.000 ‘ėgz. tiražu išlėldcTRaimą kartą atliekamą J. Karoso kom
mondo Krasausko apysaką “Suaugu poziciją “Akvarelė nr. 4”. A. Kiškesiųjų žaidimai”. Iš lietuvių kalbos ją
lytė yra žymiojo vargonininko Leo
vertė lietuvių literatūros propaguo poldo Digrio mokinė, teikianti gražių
tojas M. Lodus.
vilčių ateičiai.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO
meno mokyklos moksleivių choras,
vadovaujamas R. Zdanavičiaus, vil
niečiams skirtame koncerte atliko
britų kompoz. Benjamino Britteno
Mišias “Missa brevis”, programą pa
pildydamas naujai paruoštais B, Bar
toko, P. Ebeno, kaikurių klasikų
kūriniais.
Talkino • vargonininkai
Leopoldas Digrys taip pat klasikų
kūrybos atlikimu.
LIETUVOS DAILININKŲ SĄ
JUNGOS skyrius įsteigtas šiauliuo
se, kur dabar gyvena ir dirba 3f
dailininkų, jų tarpe 12 sąjungos na
rių. Steigiamajame susirinkime da
lyvavo LD Sąjungos valdybos pirm
J. Kuzminskis, jo pavaduotojas K.
Bogdanas, atsakingasis sekr. P. Gudynas. Skyriaus pirmininku išrinktas
skulptorius doc. A. Toleikis, pava
duotoju — tapytojas A. Visockis,
sekretorium — menotyros kandida
tas V. Rimkus. “Aušros” muzėjuje
neseniai buvo surengta pirmoji še
šių šiauliečių karikatūristų darbų
paroda, kurioje dalyvavo spaudoje
plačiau pasireiškiantys L. Vorobjo
vas, K. šiaulytis ir K. Preikšo peda
goginio instituto piešinio, braižybos
specialybės studentai — A. Aleliūnas, S. Burneckis, G. Suliejus, V.
Lukavičius. V. Kst.

LIETUVA
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LIETUVIŲ LIAUDIES INSTRU- i'
MENTŲ parodą Rygos J. Vituolio ®
konservatorijoje surengė Lietuvos j
Teatro Draugijos gamybinis skyrius. |g
Šioje srityje latviai yra gerokai at- ||
silikę nuo lietuvių. Liaudies muzikai I!
garsinti jiems trūksta specialistų, g
nes konservatorija neturi liaudies |
instrumentų klasės. Niekas negamina gį
ir pačių instrumentų. Parodos me
tu jų meniniai kolektyvai turėjo pro- B
gą užsisakyti latviams giminingas w
lietuviškas kankles, birbynes, skudu- E
čius ir netgi jiems specialiai Vilniųje gaminamas kuokles. Visas paro- gį
doj rodytų instrumentų rinkinys bu- ji
vo paliktas Rygoje. Paroda užbaig-1|
ta specialiu koncertu, kurį surengė .
V. Leimonto vadovaujamas Vilniaus v IGNAS
konservatorijos studentų liaudies in
strumentų ansamblis.
V. Kst.
VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ
berniukų choras “Ąžuoliukas” dide
liu koncertu filharmonijos salėje at
šventė 15 metų sukakti. Chorą suor
ganizavo dabartinis jo vadovas Her
manas Perelšteinas, biologijos mo
kytojas, pradėjęs studijuoti diriga
vimą
Vilniaus
konservatorijoje.
Branduolį sudarė 35 berniukai, su
rinkti iš Vilniaus mokyklų, o dabar
mažųjų dainininkų jau yra daugiau
kaip 100. Vadovas H. Perelšteinas,
1963 m. baigęs konservatoriją, joje
dėsto chorinį dirigavimą. Darbas su
berniukais buvo pradėtas tokiais ne
sudėtingais kūriniais, kaip M. K.
Čiurlionio “Aš padainuosiu dainelę”,
V. Kairiūkščio “Voverė”, vėliau renertunra panildė S. Šimkaus preliu
das “Stebuklingas miškas”, D. Kabalevskio kantata “Requiem”, britų
klasiko H. Purcell opera “Didonė ir
Enėjas”. Labiausiai “Ąžuoliuką” iš
garsino Eduardo Balsio oratorija
"Nelieskite mėlyno gaublio”. Iš
“Ąžuoliuko” eilių išaugo choro vado
vai V. Miškinis, K..Kačinskas, pasižy
mėjusio vyrų choro “Varpas” vado
vas P. Gilys, M. K. Čiurlionio pianis
tų konkurso laureatas R. Bekūnis,
kompozitoriai L. Lopas ir L. Vilkončius, ąžuoliukams dabar kuriantys
naujas dainas.
DIDELIO VILNIEČIŲ DĖMESIO
susilaukė ' parodų salone įvykusi
dviejų karikatūristų dailininkų —
Valentino Ajausko ir Zenono Šteinio
darbų paroda. Pirmajam yra būdin
gas švelnių, plastinių tonų humoras,
antrajam — filosofiniu mąstymu
grindžiamos karikatūros.

KOMPOZITORIŲ IR RAŠYTOJŲ
SĄJUNGOS su kultūros ministerija
buvo paskelbusios stambios formos
choro kūrinių konkursą, kuriame I
premiją laimėjo kompoz. A. Bražins
kas ir poetas V, Barauskas už “Odę
pergalių vėliavom”. Kompoz. J. Juozapaičiui paskirta II premija už cik
linę kompoziciją mišriam chorui
“Tekėk, saulele”, teksto autoriui S.
Žlibinu! — III premija. Trečiąsias
premijas laimėjo kompoz. L.. Aba
rius su poetu A. Vitkausku už poe
mą moterų chorui “Pavasaris” ir
kompoz. J. Bašinskas už “Ryto kan
tatą”, kurios teksto autorius yra J.
Mačiukevičius, gavęs II premiją.
Šiuos kūrinius Vilniaus filharmoni
joje atliko: J. Gaidamavičiaus vado
vaujamas vyrų choras “Sakalas”, Vil
niaus respublikinių profsąjungų kul
tūros rūmų mišrus choras su vadovu
A. Asevičium, moterų chorai “Pava
saris" ir‘‘Aidas”. vadovaujami J. Žit■ kevičiaus ir J. Vanago.

VAIDAI

SUOMIŲ LAIKRAŠTIS “TĖATĖRI” K. Serastės straipsniu “Baltijos
naujienos” skaitytojus supažindino
su dabartine lietuvių ir latvių dra• maturgija. Lietuviams atstovavo au
toriaus pasirinkti Juozo Grušo, Jus
tino Marcinkevičiaus ir Raimondo
Samiilpvičiaus kūriniai.
v KAUNO POLITECHNIKOS IN
STITUTO lengvosios pramonės fa
kulteto docentas J. Palaima grįžo iš
mėnesį trukusios mokslinės koman
diruotės Vengrijoje. Prieš aštuone
rius metus jis- buvo pirmasis insti
tuto darbuotojas, pradėjęs tobulinimąsi užsienyje, Prancūzijoje, šiuo
metu instituto mokslininkai jau yra
viešėję JAV. Britanijoje, Čekoslova
kijoje, Vengrijoje, Suomijoje bei
kitų kraštų institucijose, šį rudeni iš
Italijos grįš taikomosios matemati
kos katedros docentas H. Pranevi
čius ir radioelektronikos fakulteto
vyr. dėstytojas V. Laukys. Olandi
joj stažuojasi automatikos fakulteto
skaičiavimo technikos katedros do
centas R. šeinauskas.
KNYGŽENKLIUS
KURIANČIŲ
DAILININKŲ XV tarptautiniame
kongrese Liublianoje, Jugoslavijoje,
Lietuvai atstovavo 14 grafikų. Kon
gresui skirtų knygženklių grupėje
I vietą laimėjo vilnietis dail. A.
Kmieliauskas. Laisvos temos knyg
ženklių grupėje I vieta teko kau
nietei G. Didelytei.

— Vilniuje, Dailės parptų
rūmuose, buvo suruošta P. Damijonaitienės nuaustų juostų
paroda. Ši jauna juostų audėja
pateikė 500 jos pačios išaustų
juostų, kurios patraukė nemažą
lankytojų dėmesį.
— Bronius Kelbauskas* vįenas iš lietuviško baleto pradi
ninkų nepriklausomos Lietuvos
gyvenimo pradžioje, pereitų me*
tų pabaigoje atšventė savo 7Ò
metų amžiaus sukaktį. Kaupo ir
Vilniaus miestų teatrų baleto
scenoje jis aktyviai dirbo 1925*
1954 m. ir sukūrė visą eil$ vpfcgrindinių vaidmenų. Neprikiš
somybės metais jo pastangomis
Valstybės teatro scenoje būvo
pastatyta visa eilė
statymų. Br. Kelbauskas išaugi
no visą eilę naujų lieuviškų ba
leto pajėgų. Taigi jo nuopelnai
Lietuvos
baletui *•vra dideli.
'
■
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SOVIETINE OKUPACIJA
(iš 1 psl.)

-- po 12 rublių kas mėnesi.
Bet ir čia su sąlyga, kad
tėvų atlyginimas neviršytų
50 rublių kiekvienam na
riui. Ši šykšti paskata iki
šiol nturi apčiuopiamos įta
kos. Taipogi ir nėštumo bei
gimdymo pašalpos. Tai, kaip“
prasitaria pasikalbėjimo au
torius: “tai neišspręs visų
demografinių problemų”.
Jaunimas vengia sunkaus,
vergiško darbo žemės ūky
je.
-- Kaime tiktai 21 procen
tas (jaunimo), - sako V. Lu
koševičius. - “Yra kolūkių
ir tarybinių ūkių, kur žemės
ūkis faktiškai likęs be jau
nų rankų. Lietuvos kaimui
ima trūkti moterų. Visur
mergaičių ir jaunų moterų
yra mažiau, negu vyrų.
Mat, kolūkiuose nėra ge
riau apmokamų darbų mote
rims. ši diskriminacija iš
varo moteris į miestus.
Sugriovę sveiką ir logišką
laisvų darbų sistemą, bol
ševikai stato darbą virš
žmogiškųjų gyventojų inte
resų. Sovietuose žmonės
egzistuoja gamybai. Žmonės
prilyginami instrumentams,
darbo įnagiams. Toks nehu
maniškas požiūris į žmogų
pavertė darbo sistemą žiau-

Jaunimo k_..8.<~o finansų komisija žvejoja kongreso rėmėjus, o ki
tos komisijos — talkininkus.

URUGVAJUS

Balandžio 22 staiga Montevidėjuje mirė Ona Pretkuvienė, Rožės
Pretkutės motina. Savo namuose
kelis kart priėmė Brazilijos jauni
mą, nuvykusj šokti ar j Jaunimo
kongreso pasitarimus. Reiškiame
Rožei ir jos Čikagoje gyvenan
čiam broliui gilią užuojautą.
Dr. Alfredo Stanevičiaus vado
vaujamas „Ąžuolyno" ansamblis
ruošiasi labai svarbiam tarptauti
niam pasirodymui garsiajame te
atre Solis. Repeticijose du kart
per savaitę ruošiasi šokti, pavyz
džiui, „Rugučius" su javų varpo
mis ir dalgiais: bus ir šokių su Už
gavėnių kaukėmis ir kailiniais.
Balandžio 23 Urugvajaus Lietu
vių Kultūros draugijos valdyba su
pirmininku P. Dobilevičium posė
džiavo su kun. A. Saulaičių iš São
Paulo Kongreso reikalais.

Urugvajaus Jaunimo kongreso
komitetas pereitą savaitę paleido
„bonus", tai yra, kongresui remti
išmokėjimais lapus. Sparčiai par
duodami loterijos bilietai puikiai
garsinei sistemai - magnetofonui
igyti.
Vytauto Dorelio vadovaujami
devyni kanklininkai ir kanklinin
kės pereitą savaitę pradėjo groti
per garsiakalbius, kanklėms pritaikius muzikinius mikrofonus.
Kongreso komitetas svarsto ga
limybes gruodžio 28 suruošti Kon
greso mugę, panašią j Kaziuko mu
gę, kurioje šalia pramogų, pasiro
dymų ir uz'kandžių,būtų galima jsigyti lietuviško meno išdirbinių ir
kitų darbelių.

—iiiiri----*■------ *----------

š.m. gegužės-maio 25 dieną,
sekmadienį, 15 valandą šaukia
mas Vila Anastácio Dr. J. Basana
vičiaus Mokyklos Globėjų Būrelio
narių ir visų prijaučiančių labai
svarbus susirinkimas. Jame būti
nai dalyvauti maloniai visus kvie
čia.

BŪRELIO VALDYBA

"ŽILVIČIO" ĮSKYLA
Skautų Skiltis "Žilvitis" turėjo
trijų dienų išvyką, kuri praėjo la
bai gražiai. Išvykom iš Ramovės
balandžio 19 dienos popietį; ir
po dviejų valandų jau buvom
CIPÔ - numatytoj stovyklavietėj.
Graži vieta, ir geras sodybos savi
ninkas, p. Antonio Mana. Ten
praleidom tris dienas. Kaip tos die
nos prabėgo, parašysim vėliau.
Dalyvavo 30 vaikų iš "Žilvičio"
skilties.
Esam labai dėkingi visiems, ku
rie prisidėjo, kad stovykla gerai
išeitų: kun. J. Šeškevičiui, kuris
parūpino vietą; virėjai p. Marijai
Berbel, pp Bacevičiams, p. Pr.Šukiui, kuris visuomet dalyvauja
mūsų išvykose ir mums padeda.

ŠVENTASIS RAŠTAS, NAUJASIS
TESTAMENTAS. Vertimas iš graikų
kalbos. Jis atliktas Lietuvos kunigų Č.
Kavaliausko ir V. Aliulio. Atspausdinta
Bostone. - Tai nauja, gražia, lengvai
skaitoma lietuvių kalba išleistas Nauja
sis Testamentas. Turi trumpas antraš
tėles ir gerus paaiškinimus. Gale pridėta
Liturginė rodyklė - nurodyti Mišių
skaitymai visiems metų sekmadieniams,
Viešpaties ir šventųjų šventėms.
Knygą galima nusipirkt ir M. Lietu
vos administracijoje.

Ant. Aleknavičius

UŽSIMOKĖJO ML
Po 50 kr. Regina Škėmas Brito,
Eud. Polišaitienė, Sra. Kavolienė, Br.
Mecelis, Veronika Bučienė.
60 kr. Lionginas Gaigalas.
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riu nesiskaitymu su asmens
poreikiais, paniekina jo. dva
sinius interesus.
Ekonominės sąlygos yra
antras lietuvių tâutos riaį-kinimo faktoHus. Gyvendmojó ploto stoka atima vai
kų turėjimo galimybes. Ka
da stato įmones, gamyklas ~
stato vargingus bendrabu
čius, kurie, pagal 'V. Luko
ševičių, “nesudaro sąlygų
kurti šeimą, nepakankamai
atsižvelgia į gyventojų re
produkcijos interesus”. Dar
bininkai suvaromi į bendra
bučių kambarius ir čia lai
komi kaip kaliniai. Kas gali,
tokioms sąlygoms esant sva
joti apie šeimą, skatinti mo
tinystę?
Bolševikiniai vadovai, vi
sų pirma, rūpinasi žmogu
mi, kaip mašina. Toks požiū
ris tapo lietuvių tautos geno
cido veiksniu. “Daug mote
rų dirba trimis pamaino
mis”, nusiskundžia V. Luko
ševičius. Vaikai trukdo iš
naudoti darbui tėvus. To>dėl nėra parūpinta sąlygų
tarpti vaikingoms šeimoms.
Turimus vaikus atiduoda į
vaikų namus,
Sovietai žiūri į žmogų
kaip į mašiną. Ši išnaudoto
jiška pažiūra naikina lietu
vių tautą.

-MŪŠŲ MIRUSIEJI
balandžio 22 d. KONSTAN
TAS UCKUS, kilęs iš Vilkaviškio,
į Braziliją atvykęs 1926 m., su- .
laukęs 78 metų amžiaus.
Velionis buvo ilgametis lietu
viškos spaudos darbuotojas.
Liko sūnus Albinas, duktė Ane
lė Butkienė, žentas, marti, anū
kai. Palaidotas Araçá kapinėse.
(Daugiau bus sekančiame ML
numeryje).
balandžio 19 d. KAZIMIE
RAS ČESON1S, 76 metų am
žiaus, gyvenęs Vila Ema (prie R.
Harweck). Velionis buvo aukštai
tis, Lietuvos kariuomenės sava
noris. Paliko liūdinčią žmoną, sū
nų, dvi dukteris, anūkus, žentus
ir marčias.
Į V. Alpinos kapines jį paly
dėjo kun. Pr. Gavėnas.
Mūsų užuojauta mirusio šei
mai.

Balandžio 1 d. mirė JULĖ
VAITKELIENÉ, virš 90 m. am- I

KONSTANTUI

UCKUI

Mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia dukteriai, Lietuvių Sąjungos-Alianęa valdybos narei, ANELEI DUTKIENEI, žentui AN
TANUI DUTKUI, sūnui ALBINUI DUTKUI ir visiems artimie
siems bei giminėms.

LIETUVIU SAJUNGOS-ALIANÇA VALDYBA

žiaus. Palaidota Congonhas kapi- ■

Balandžio 2 d. mirė JUOZAS
ZALECKIS, gyvenęs paskutiniu
laiku Praia Grande, São Vicente. •
Velionis mirė sulaukęs 60 m.
amžiaus ir palaidotas São Vicen
te kapinėse.

(Įka)'fg'ft
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MŪSŲ ŽINIOS
VISŲ

ORGANIZACIJŲ PIRMININKAI
kviečiami į POSĖDI,

kuris bus balandžio 28 dieną,
20 vai., Jaunimo Namuose.
Posėdj šaukia Brazilijos Jaunimo
Kongreso Komiteto valdyba.

BUS PASTATYTA A.SKÉMOS
"ŽVAKIDĖ" t
Ateitininkų sendraugių rengia
mo vaidinimo artistai jau pradėjo
savo darbą. Du kartu per savaitę
pirmadieniais ir trečiadieniais skai
to veikalą.
Vaidins: Tėvą-Vincas Banys, Agotą-Julija Kraujalytė, Kostą-Vin
cas Tūbelis, Antaną-Algirdas Sliesoraitis, kleboną-Kazimieras Mi
liauskas, Lusę-Nilza Guzikauskaitė. A. Škėmos "Žvakidė" yra mo
derniškas psichologinis veikalas.
Tokio stiliaus veikalo S. Paulo lie
tuviškoje scenoje dar ne buvo.

MOKSLEIVIU ATEITININKŲ
SUSIRINKIMAS -įvyko balandžio

D. Gerb. Prel. Pijų Ragažinską gimtadienio proga, ir visas Mo
nikas varduvių proga nuoširdžiai sveikina ir Viešpaties palai
mos linki
/

je praleisti dieną. Išvykstama 7
vai. ryto. Tuoj nuvykus bus šven
tos mišios. Organizuojami auto
busai iš kitų S. Paulo bairų. Se
kančiam numeryje paskelbsime
atstovus, pas kuriuos bus galima
įsigyti pakvietimus. Autobuso bi
lietas kartu su "churrasco" kai
nuoja Cr.35,00. Norintieji vykti
savo susisiekimo priemonėmis,pra
šomi įsigyti bilietą "churrasco",
kurs kainuoja Cr.20,00. Pic Nic
įvyks Instituto Rural Dom Agnelo Rossi, Estrada M.Boy Mirim
km.29,5.

Šv. Kazimiero parapija

Gimtadienių proga Teklę Kiželiauskienę, Geny Baltušis ir
Moniką Maželienę nuoširdžiai sveikina jų draugės Anelė Baužienė. Ana Masienė,. Vera Tatarunienė ir Angelika Trubienė.

ną 19 val.30 min. Vila Zelinoje.
Prašome gausiai dalyvauti.

LK.B-NÊS CHORAS
yra pasiruošęs pagiedoti per
vestuvių apeigas, padėkos ir už
mirusius mišiose. Tik reikia susi
tarti bent 5 dienos anksčiau su
choro dirigentu V. Tatarūnu (tel.
273-5799) ar su choro pirminin
ku P. Šimoniu (tel. 63-4938).

Í

PADĖKOS
RIODE JANEIRO
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Nuoširdžiai dėkoju dalyvavu
Sekančios lietuvių pamaldos sesiems balandžio 27 d. šv. Mišiose noslos katedros koplyčioje bus
už a.a. velionį mano vyrą DOMI- švenčiamos gegužės 11 d., MotiNIKĄ LAUCIŲ suėjus 6 mene- nos dieną, 11 vai., praneša kie
siams po mirties visiems draugams, bonas prel. P. Ragažinskas.
kaimynams, pažįstamiems tautieRio de Janeire apsilankė du lie
čiams, jas atlaikusiam šv. Kazi- tuviai gydytojai iš Čikagos su žmo
miero parapijos klebonui P. Dau- nomis: dr. Šaulys ir dr. Sidaravi
ginčiui ir per jas gražiai giedoju- čius.
siems buv. Aušros choro choristams, choristėms su dirigentu Liu
du Ralicku.

L. Jodelytė
V. Tūbelis
A. Sliesoraitis

LIETUVIŠKOJI

SPAUDA -

MŪSŲ TAUTINĖ

ŠVIESA.

PAIEŠKOJIMAS
Brazilijoje gyvenančio Prano
Meškausko, kilusio iš Šakalių dva
ro, paieško Emilija Šinkūnaitė iš
Temperley, Buenos Aires, Argen
tinos. Pranešti redakcijai.

VEIKLOS KALENDORIUS

Gegužes 5: Kongreso komiteto ir komisi
jų posėdis, 20 vai. Zelinoje.

Gegužės 18: Akademikų susirinkimas, 16
vai. pas Arūną Steponaitį.
Gegužės 19: Br. Liet. Kunigų vienybės
maldos diena.
Gegužės 25: L.K.B-nės choro ir šokėjų pa
sirodymas Cotia.

Gegužės 31: PLIAS susirinkimas 15 vai
pas inž Nardi Antanaitį.
Gegužės 31: Bendrojo Argentinos. Brazi
lijos ir Urugvajaus Jaunimo kongreso komite
to posėdis Buenos Aires.
Birželio 1: parapijos gegužinė*.
Birželio 15: Tautos išsklaidymo diena u
Birželio įvykiu minėjimas.

Birželio 22: Vyrų Brolijos ruošiama švent
kelionė į Aparecidą.
Birželio 28-30 Pasaulio Lietuvių Kataliku
Bendriios kongresas Romoje.

Remkime ją ir platinkime!
SS A

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS

AMJSLJ
LIETUVAI?
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MIŠIOS MALDŲ DIENOJE UŽ
LIETUVĄ bus gegužės m. 13 die

draugų, kurie iki šiol nepasirodė.

QOAftDA-CMWAS D» tOOOÍ 04
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Savo kleboną, kun. Petrą Daugintį, S.J. sulaukusį 60 metų
amžiaus, sveikina ir sveikatos, Dievo malonės ir stiprybės linki

i

Išvykos tikslas: gauti pelno III
Jaunimo Kongresui ir suteikti pro
gą visiems lietuviams kartu gamto

Į

Vila Zelinos Maldos Apaštalvimas ir
Liet. Katalikių Moterų draugija

13 dieną Jaunimo namuose. Kuo
pą globoti sutiko p. Aldona ValaSTIPENDIJŲ KOMISUOS
vičienė. Susirinkimai vyksta kiek
si
PRANEŠIMAS
vieną antrąjį mėnesio sekmadie
Atsiliepdamas į skelbimą, ku
Algirdas Kriaučiūnas dėkoja vi
ni 15 vai. Visus moksleivius, ga
ris
tilpo
Mūsų
Lietuvos
14
(1392)
siems draugams ir giminėms už
linčius susikalbėti lietuviškai, kvie
numeryje,
studentas
Romualdas
čiame įsijungti j kuopą.
jam parodytą užjautimą, mirus jo
J. Guiga prašė mokslo stipendijos.
tėvui POVILUI KRIAUČIŪNUI
Panagrinėjus
jo
prašymą,
mokslo
Didesnė dalis "RŪTELĖS" Šo
ir dalyvavusiems 7-tos dienos Mi
stipendijų
komisija
nutarė
jam
kėjų balandžio 19 dieną išvyko il
šiose.
suteikti
Cr$.8.
100,00
(aštuonių
go savaitgalio stovyklon. Stovyk
Naudojuosi proga pranešti, kad
tūkstančių
ir
šimto
kruzeirų)
sti

K
la įvyko prie Cipó gražiam ūkyje
30-tos dienos Mišios bus 13 gegu
pendiją
1975
metams,
šis
studen

prie vandens ir pušyno.
žės (maio), 20 valandą šv. Jono
tas yra priklausęs Ateitininkų kuo § Evangelisto bažnyčioje, Casa Ver
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ pai. Dabar studijuoja Veterinariją
de. Jo amžino poilsio vieta yra Vi
Curitibos
mieste,
ir
tebetrūksta
SUSIRINKIMAI vyksta kiekvieną
la Formoza kapinės, quadra 42,
tik
pusantrų
metų
studijoms
už

pirmą mėnesio šeštadienį 20 vai.
kapas (sepultura) 1462.
baigti.
Klebonijoje. Laukiame tų senų

NEPAMIRŠKITE: BIRŽELIO
PIRMĄ DIENĄ LIETUVIŲ R. K.
SVJUOZAPO BENDRUOMENĖS
ORGANIZUOJAMAS PIKNIKAS
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