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Kreipimasis i viso pašauto tikinčiuosius
katalikus

A. Levitinas — Krasnovas religiniu klausimi

LIETUVIU IMIGRACIJOS BRAZILIJON 50METIS (1926-1976)

B|„» • le o®altieji ir juodieji
Tai ne rasinis klausimas, nes lietuvių visuomenėje ir tautoje 

jo nėra. Tai ne šachmatinė problema, nes ji sprendžiama šach
matų lentose, o ne laikraščių puslapiuose. Tai ne analizė metrašti
ninkų, kaip jie yra išreikšti Justino Marcinkevičiaus “Mindauge”. 
Tai dviejų mūsų gyvenimo linkmių išraiška. Po II D. karo lietu
vių tautos gyvenimas, besireiškiąs dviem pagrindiniais frontais, 
būtent, laisvėje ir nelaisvėje, yra pilnas likiminių rūpesčių. Tiek 
likusieji pavergtoje tėvynėje, tiek Įsikūrusieji laisvės kraštuose 
bando žvelgti Į savosios tautos Ūkimą, ji suprasti ir atsekti kur 
juda gyvenamoji dabartis. Juk anaiptol nevisi paskendę kasdie
ninių rūpesčių jūroje, nevisi gyvena romėnišku “carpe dviem” 
(naudokis diena) šūkiu. Tautos branduolyje tebeglūdi gyvosios 
jėgos, kurios nepasiduoda jokiem negandam. Jos veikia ir tragiš
kiausiais tautos momentais — nepaskęsta žuvusių raudose ir ne- 
ištyžta gerovės dienose. Ta gilioji tautos dinamika yra dva
sinė jėga, kuri reiškiasi neeiliniais žmonėmis, pajėgiančiais giliau 
įžvelgti, stipriau veikti, kiečiau priešintis ir nuolat kurti. Jos dė
ka lieka atstatomi tie stulpai, kuriuos išverčia audros, ir gyveni
mas rieda toliau. ★ ★ ★

Tokius tautos branduolio dinamikos reiškėjus ir galėtume 
pavadinti baltaisiais. Kodėl ne žaliaisiais ar mėlynaisiais? O todėl, 
kad tokie žmonės kuria pozityviąją gyvenimo pusę ir yra priešin
gybė juodajai gyvenimo pusei, turinčiai savo pranašus. Juodieji 
pranašai mato tiktai tamsiąją gyvenimo pusę, ją teskelbia ir tuo 

, būdu žlugdo savo aplinkos žmonių entuziazmą. Ir J. Marcinkevi
čius savo “Mindauge” juodajam metraštininkui teikia daugiau ni
hilistinio pobūdžio vaidmenį. Jam rūpi tiktai registruoti sausus 
faktus. Žmogus su savo dvasinėmis kančiomis, savo rūpesčiais, 
kūrybiniais polėkiais jam nerūpi. Tuo tarpu baltasis metraštinim 
kas sielojasi pačiu žmogumi ir visu gyvenimu. Jo požiūris yra di
namiškai pozityvus. Toks metraštininkas yra kiekvienas pozityvio
sios linkmės tautietis, žvelgiąs į konkretų gyvenimą pro šviesius 
akinius ir siekiąs duoti kūrybinį savo įnašą jam prieinamoje srityje. 
Tokiais baltaisiais ir remiasi visas mūsų religinis, tautinis ir kultū
rinis gyvenimas. Galbūt tokių baltųjų nėra daug, bet jais reiškiasi 
tautos branduolys, iš kurio plaukia paskata plačiajai visuomenei. 
Jų dinamika atsveria negatyvines jėgas, linkusias i egoistini bei 
prakUnj^ąyąnąųįi|toną, ir uždega kitus pozityviem darbam.

Taip, baltieji minėtąją prasme yra dvasinės-lautines mūsų 
gyvybės nešėjai. Tik prisiminkime keletą stambesnei mūsų lie
tuviškojo gyvenimo faktų. Pvz. kadaise kilo ginčas dėl lietuviškos 
enciklopedijos. Nevienas Įrodinėjo, kad tai neįmanomas ir maža
vertis dalykas. Laimėjo betgi baltieji. Ir šiandieną, ypač didžiojo 

.pasiryžėlio J. Kapočiaus dėka, turime 36 tomų “Lietuvių Encik
lopediją”, kuria kiekvienas galime didžiuotis ir kitataučių akivaiz
doje. Jei būtų laimėję juodieji pranašai, šiandieną kultūrinis 
mūsų gyvenimas būtų skurdesnis, ir visi turėtume žvilgčioti į 
“tarybinę” enciklopediją, kuri tik dabar žadama išleisti pasaulin 
su 12 tomų. — Ir dar vienas pavyzdys.
Ateitininkų jaunimo veikloje prieš keletą metų ėmė rastis savo
tiška kryžkelė ir net krizė — ėmė gėsti entuziazmas ir kilti juodie
ji pranašai. Prieš juos betgi išėjo entuziastų būrelis su kun. St. 
Yla priešakyje ir suorganizavo naujo tipo pastovius metodinius 
kursus, kurie ižiebė^naują ugnį. Ir jis jau daug laimėjo. — Taigi, 
baltieji mūsų gyvenime yra tas pozityvusis branduolys, kuris atlai
ko lietuviškąjį frontą, ypač lemtingaisiais momentais. Pr. G.

I Ekscelencijas vyskupus, arki
vyskupus, kunigus ir diakonus, 
garbinguosius \ isų orderių vie
nuolius ir vienuoles ir j tikin
čiuosius pasauliečius.

Jūsų Ekscelencijos garbingieji 
tė^ai ir broliai. 1975 m. gruo
džio mėn. sename kata Ūkiškame 
Vilniaus mieste, kuriame yra di
delė krikščioniška šventenybė, 
Aušros vartų Dievo motinos Ma
rijos paveikslas. įvyko negirdėta 
piktadarybė, kurios apibūdini
mui nėra žodžių žmonių kalboje. 
Uždarame teismo posėdy, pašali
nus iš jo kaltinamąjį, buvo nuteis
tas septynerierns metams kalėji
mo Sergi ėjus Kovaliovas, Adomo 
sūnus, rusų mokslininkas, geolo
gas, žinomas kovotojas už žmo
nių teises.

Man, kaip jo kolegai ginti 
žmonių teisėms grupėje, yra žino
ma, koks 'Kovaliovas yra švarus, 
nesavanaudis ir humaniškas 
žmogus. Ir tai yra žinoma vi
siems, kurie tik kada nors turėjo 
su juo reikalų. Dėlto ne atsitik
tinai akademikas Andriejus Sa
charovas, Dimitrijaus sūnus, pa
sirinko jį savo artimiausiu draugu 
ir šios kovos dalininku.

Dabar kaip tik jis labai nuken
tėjo už vyrišką katalikų Bažny
čios gynimą. Jis palaikė lietuvius 
katalikus jų proteste prieš j u tei
sių paneigimą ir visokį siaurini- 
mą. Ir pačiame teisme (kol jo ne
pašalino iš posėdžio) jis vyriškai 
gynė tikinčiuosius lietuvius.

Brangūs tėvai ir broliai!

Dabar Kristaus gimimo šven
čių akyvaizdoje jūsų bažnyčiose 
ir namuose uždegamos žvakės, 
kaip dvasinės šviesos ženklas, kaip 
karštos Dievo meilės ženklas. 
Bet Dievas nori iš mūsų gailes
tingumo, o ne aukojimo, jis rei
kalauja iš mūsų, kad mūsų širdy
se Įsižiebtų karšta meilė mūsų 
artimiesiems.

Mes, 'krikščionys stačiatikiai, 
buvome labai sujaudinti tuo mei
lės ženklu mūsų senai Bažnyčiai, 
kurį padarė Jo Šventenybė popie
žius Paulius VI sekmadienį, 1975 
gruodžio 14 d. Sikstinos koply
čioje, dalyvaujant mūsų Bažny
čios atstovui metropolitui Meli- 
tonui.

Bet susiartinimas ir juo labiąu 
Bažnyčių susijungimas, įvykdo
mas ne atskirų hierarchų susita
rimu, bet abipusia krikščioniš
kųjų tautų pagarba ir meile. Ru
sijos žmogus, savo gimimu sta- 

mrikis. parodė tokios meilės .pa

vyzdi savo kenčiantiems bro
liams.

Parodykite ir Tūs tokios meilės 
pavyzdi, išeikite jo ginti. Ir Vieš 
pati priims mūsų bendras pastai 
gas, mūsų abipusę meilę, n .-t p 
vainikuos šį mūsų žygį pasiseki
mu.

A. Levytin (Krasnov)
Religinis rašytojas 

Ginti žmonių teisėms grupės 
Sov. Rusijoje nan 

Liuzerna, Šveicarija gruodžio 16 
d.

— Vysk. Vincentas Brizgys 
Kalėdų švenčių proga visų lie
tuvių katalikų vardu pasiuntė 
pasveikinimą popiežiui Pauliui 
VI. Šiomis dienomis gavo iš Va
tikano valstybės sekretoriaus 
kard. J. Villot laišką, kuriame 
dėkoja lietuvių vyskupui ir vi
siem lietuviam Šv. Tėvo vardu ir 
primena, kad lietuvių reika
lus Šv Tėvas visuomet nuo
širdžiai Drisimena.

NAUJOS REZOLIUCIJOS 
LIETUVOS REIKALU

Ryšium su Helsinkio konferenci 
ja, Amerikos Lietuvių Taryba yra 
gavusi eilę naujų rezoliucijų tekstų, 
pasiūlytų kongrese priimti. Rezoliu 
cijos gina pavergtų Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų teises į laisvę, ypač 
pabrėždamos žmogaus teisių nepa 
žeidžiamumą.

Yra pasiūlymas sudaryti specialią 
kongreso komisiją Europos saugu 
mo ir bendradarbiavimo reikalams. 
Komisija sektų, kaip Helsinkio susi
tarimą pasirašiusios šalys laikosi 
susitarimo nuostatų, ypač kiek lie
čia žmogaus teisių pagerbimą. Siu 
loma, kad toji komisija būtų sudary
ta iš senato, atstovų rūmų narių, 
JAV prezidento atstovo, Gynybos 
departamento atstovo, taip pat ir 
Prekybos departamento atstovo. 
Komisijai būtų duota teisė apklausi 
nėti liudininkus, leisti knygas, 
skelbti protokolus, susirašinėjimus, 
memorandumus ir įvairius doku
mentus. Komisija periodiškai duotų 
pranešimus senato ir atstovų rūmų 
nariams.

Lenkija
SEINŲ PARAPIJOS vikaras kun. 

J. J. Macek, išmokęs kalbėti lietuviš
kai, aptarnaudavo šios parapijos lie
tuvius. Neseniai jis perkeltas į Sma- 
lėnus klebonu. Ten taip pat yra lie
tuvių. Seiniškiai buvo patenkinti 
šiuo lenku kunigu, nes jis yra geras 
pamokslininkas, pasižymintis objek 
tyvumu santykiuose su lietuviais.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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III PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
TERCEIRO CONGRESSO MUNDIA! DA JUVENTUDE LITUANA
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išeivijos ir Lietuvos gyvenimą. Kongre
sas skatina išeivijos lietuvių jaunimą skir
ti daugiau dėmesio Lietuvai, susipažinti & 
Sujos padėtimi ir užmegzti asmeniškus 
ryšius su jos žmonėmis, ypač jaunimu.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
TREČIOJO KONGRESO

NUTARIMAI

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Trečiasis 
Kongresas, įvykęs 1975.XII.20 - 1976. 
1.6. Buenos Airėse - Argentinoje, Mon- 
tevidejuje - Urugvajuje ir São Paulyje - 
Brazilijoje ir atstovaująs Argentinos,Aus
tralijos, Brazilijos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Kanados, Kolumbijos, Švedi
jos, Urugvajaus, Venecuelos ir Vakarų 
Vokietijos lietuvių jaunimui nuoširdžiai 
dėkoja Argentinos. Brazilijos bei Urug
vajaus lietuviams už Kongreso sumosi
ma ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
už jos visakeriopą moralinę ir finansinę 
paramą. Aptaręs rūpimuosius klausimus, 
Kongresas vieningai skelbia III PLJK nu
tarimus:

Jaunimo politinės veiklos reikalu

1

Jaunimo Kongresas pabrėžia, kad pa
saulio lietuvių jaunimo pagrindinis užda
vinys yra remti Lietuvos gyventojų ir iš
eivijos lietuvių pastangas atstatyti nepri
klausoma Lietuvos valstybę. To siekda - 
mas Jaunimo Kongresas pasisako už ko
vą prieš rusiškąjį'imperializmą Pabaltijy

rinti nuolatinius ryšius ir glaudų bendra
darbiavimą tarp įvairių kraštų lietuvių jau. 
nimo. steigia ryšininkų tinklą, kuris ska
tintų jaunų bendradarbių ir veiklos reik
menų pasidalinimą tarp kraštų. Ryšinin
kai skiraimi kraštuose, kur yra lietuvių 
jaunimo šia tvarka:

a) Ten, kur veikia LJS, siūloma, kad 
krašto LJS valdyba kviestų ryšininką vai 
dybos nariu;

b) Ten kur LJS nėra, bet kraštas yra 
atstovaujamas III PLJK, krašto atstovai 
išsirenka ryšininką iš savo tarpo;

c) Kituose kraštuose, kur nėra LJS, 
ryšininką kviečia PUS valdyba.

Krašto jaunimo ryšininkai artimai 
bendradarbiauja su PUS valdyba ir PL 
JS Ryšių Centru, nukreipdami jiems sa
vo krašto jaunimo prašymus ir stengda
miesi atlikti valdybos bei Ryšių Centro 
pageidavimus. Ryšininkai

a) rūpinasi gauti talkininku krašto 
jaunimo veiklai sustiprinti ir stengiasi pa
tenkinti PUS valdybos prašymus parū
pinti talkininkų kitiems kraštams,

b) nukreipia i PUS Ryšių Centrą 
krašto jaunimo prašymus veiklos reik
menims įsigyti ir stengiasi kitų kraštu 
jaunimui parūpinti tokių priemonių per 
PUS Rvšių Centrą.

ir primestą komunistinę santvarką Lie
tuvoje. Jaunimo Kongresas teigia, kad 
šio tikslo siekti galima įvairiais taikin - 
gaiš būdais, kurie priklauso nuo gyvena
mo krašto sąlygų.

7

Jaunimo Kongresas ragina lietuvių 
veiksnius ir visuomenę remti politinių 
mokslų studentus bei specialistus,

3
J aunimo Kongresas įpareigoja Lietu

vių Jaunimo Sąjungą (PUS) siekti Lie
tuvos bylą išlaikyti gyvą tarptautinių 
problemų sąraše. PUS

a) remia pastangas iškelti Pabaltijo 
valstybių bylą Jungtinėse Tautose, ir

b) stengiasi kreipti pasaulio viešąją 
nuomonę ir paskirų kraštų vyriausybių 
požiūrį Pabaltijo valstyvių klausimu lie
tuviams naudinga kryptimi.

Atsižvelgdama į mūsų brolių lietuvių 
kančias Sovietų Sąjungos politinių kali
nių kalėjimuose, PUS

a) ryžtasi įtaigoti pasaulio viešąją nuo
monę šiuo klausimu, ir

b) remia Amnestijos Internacionalo 
ir BATUNo (Valtie Apeeal to the Uni
ted Nations) pastangas juos išlaisvinti.

Jaunimo Kongresas įpareigoja PUS 
valdybą skirti vieną savo narį politinės 
veiklos koordinatoriumi.

4

Jaunimo Kongresas siūlo kraštų US 
politinės veiklos organizavimo gaires.Su- 
prasdamas, jog kraštuose skiriasi politi
nės veiklos sąlygos, Kongresas siūlo jo
mis naudotis pagal kraštų politinės veik
los galimybes.

Jaunimo bendradarbiavimo reikalu

5
Jaunimo Kongresas, siekdamas užtik-

6
Jaunimo Kongresas skatina US vie

netus ir jaunimo organizacijas sudaryti 
sąlygas kitų kraštų jaunimui dalyvauti 
jaunimo vadovų kursuose ir stovyklose.

7

Jaunimo Kongresas, pripažindamas 
menininkų bei meninių vienetų svarbą 
lietuvių kultūros išlaikymui, skatina juos 
ir toliau bei dažniau lankyti lietuvius iš
sisklaidžiusius po platųjį pasaulį. Jų ke
lionės prisideda prie lietuvybės ugdymo, 
ypač jaunimo tarpe. Pageidaujama, kad 
jie apie savo keliones praneštų PUS 
Ryšių Centrui, kuris informuos visų kraš
tu ryšininkus.

8
Jaunimo Kongresas, didžiai vertinda- - 

mas kun. Antano Saulaičio vaidmenį tau
tinio sąmoningumo puoselėjime Pietų A- 
merikos lietuvių jaunimo tarpe, prašo lie
tuvių jėzuitų vadovybę sudalyti jam są
lygas pasilikti Brazilijoje ir tęsti savo pra
dėtąjį darbą.

Jaunimo informacijos reikalu

9

Jaunimo Kongresas teigia, jog lietu
vi .utinimui trūksta žinių apie lietuviu

Balsuoja lietuvių jaunimo kongrese Brazilijoje. Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

10

PUS oficialūs leidiniai yra PUS Ry
šių Centro žinioje. Šiuo metu vieninte
lis oficialus leidinys yra „Pasaulio lietu
vių jaunimas”, kuris yra PLB leidžiamo 
„Pasaulio lietuvio” skyrius. Jaunimo Kon
gresas ragina Kongreso atstovus prenu
meruoti „Pasaulio lietuvį” ir prašo admi
nistraciją ji siuntinėti veltui tiems, kurie 
pareiškia, kad nepajėgia prenumeratos 
užsimoktėti. „Pasaulio lietuvio” admir 
nistracija taipgi prašoma vieną numerį 
siuntinėti veltui visiems, kurie nėra jo už
siprenumeravę. Gavėjų sąrašą pristatys 
PUS Ryšių Centras.

11

Nepaprastais, atvejais, Kai neįmanoma 
lietuvių jaunimo per „Pasaulio lietuvių 
jaunimą” informuoti. PUS Ryšių Cent
ras yra įpareigotas teikti žinias lietuvių 
jaunimui kitomis priemonėmis.

12

Jaunimo Kongresas, rūpindamasis ži
nių apie jaunimo veiklą ir gyvenimą sklei
dimu, steigia informacijos teikėjų tinklą.

13

Jaunimo Kongresas vertina PUS Ry
šių Centro pastangas ruošti III PUK Va
dovą ir ragina ji sudaryti naują Vadovo 
laidą, kurioje būtų

a) santraukos atrinktų lietuvių perio
dikos straipsmų, knygų bei kitų spaudi
nių,

b) nurodyti Šaltiniai ir jų įsigijimo są
lygos,

c) lietuvių periodikos trumpi aprašy
mai su adresais ir prenumeratų sąlygo-.. 
mis, ir

d) lietuviškų leidyklų adresai, jų iš - 
leistų knygų sąrašai.

PUS Ryšių Centras prašomas Vado
vą siųsti krašto informacijos teikėjui, ku
ris jį padalina suinteresuotiems asmenims.

14
PUS Ryšių Centras parūpina magne

tofoninius įrašus ir kitą medžiagą apie lie
tuvių jaunimo veiklą lietuvių radijo prog
ramų vedėjams ir informacijos teikėjams.

15
Jaunimo Kongresas vertina lietuvišku 

plokštelių leidėjų įnašą lietuvių kultūrai 
ir prašo parūpinti žodžius drauge su dai
nų plokštelėmis, kad jaunimui būtu leng
viau mokytis naujų lietuvišku dainų.

Lituanistiniais reikalais

16
Jaunimo Kongresas, atkreipdamas dė

mėsi į reikalą tobulinti išeivijos lituanis
tinį švietimą, prašo PLB Švietimo Tary
bą lituanistinėse mokyklose įvest:

a. nuolatines pamokas apie šiandieni
nę Lietuvos padėtį, apie išeivijos lietuviu 
istoriją, apie dabartinius, ypač jaunes
niuosius, lietuvių rašytojus, muzikus,dai
lininkus ir kt. menininkus,

b. lietuvių periodinės spaudos nagrn 
nėjimo pamokas,

c. pamokas, aiškinančias lietuvių tau
tinių šokių bei dainų reikšmę, istoriją ir 
skirtumą nuo kitų tautų liaudies meno.

(Tęs . 5 ■ c i . ,
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Milžinas, kuris bijo vaikų
Pergyvenimai lietuvio vaiko, išvežto Sibiran, ten užaugusio, gyvenusio 

«nzARTTWTo -n-... Lietuvoje ir atvykusio Kanadon
BRONIUS NAUDZlUNAS

(Tęsinys iš praėjusio nrj

Pradedu dirbti
Kai paaugau, pradėjau dirbti 

miške — kirsti medžius. Sun
kiausia būdavo žiemą, kai rei
kėdavo klampoti per dviejų 
metrų gilumo sniegą. Drabužiai 
buvo menki, o batai greit suply
šo. Paprašiau prižiūrėtoją batų. 
Tas pažiūrėjo ir tuoj pažadėjo 
kreiptis į viršininką. Savo žodį 
jis ištesėjo — pakalbėja su vir
šininku, pagyrė, kad gerai dir
bu, pridėjo nuo savęs, esą pirš
tai lenda iš kiaurų batų, nušals. 
Bet viršininkas ne tik nedavė 
kitų batų, bet dar išbarė prižiū
rėtoją už tai, kad jis rūpinasi 
“banditais”. Tai sužinojau iš pa
ties prižiūrėtojo: ;

— Matai, už tave ir aš gavau 
barti už tai, kad paprašiau batų.

Daug kas miške nušaldavo ko
jas, rankas arba šiaip peršalda
vo ir mirdavo.

Matydamas, kad gyvenimas 
Sibire vis sunkėja, pradėjau ra
šyti prašymus į Lietuvą ir į 
Maskvą Įvairiem pareigūnam. 
Deja, atsakymas būdavo neigia
mas. Maskva rašydavo, jog ma
no prašymas persiųstas Į Lietu
vą. o iš Lietuvos ateidavo raš
tas, sakantis, jog mano prašy
mas išsiųstas į Maskvą. Iš tik
rųjų gi mano laiškai, kaip vėliau 
sužinojau, atsidurdavo Lietuvos 
Saugumo įstaigoje. Kai buvau 
tardomas 1971 m., saugumietis 
apie tai prasitarė.

Labai laukiau tos dienos, ka
da galėsiu grįžti Lietuvon, nes 
gyvenimas Sibire darėsi nebe
pakeliamas. Pradėjau dirbti 

■ miške būdamas vos 14 metų kar
tu su suaugusiais. Normos vi
siem buvo tos pačios. Slinko die
na po dienos, o mano gyvenime 
niekas nesikeitė. Atrodė, kad vi
si užmiršo mane. Po Stalino mir
ties žmonės pradėjo kalbėti apie 
grįžimą į savas tėvynes, bet ma
no reikalai nejudėjo iš vietos, 
nors rašinėjau į visas puses. At
ėjo ir 1958 metai, t.y. mano de
šimtieji Sibire. Pradėjau gauti 
jau palankesnius atsakymus į 
gausius- savo prašymus. Paga
liau atėjo leidimas grįžti Lietu
von. Gavau pasą ir 1958 m. ko
vo mėnesį pasakiau sudiev Si
birui.

Tėviškės neatgavau
Grįžęs Į Lietuvą, bandžiau at

gauti savo trobesius. Jie buvo 
labai apleisti, stogai prakiurę, 
nes niekas negyveno. Įstojau į 
kolūkį, pradėjau dirbti su vilti
mi, kad vėl galėsiu įsikurti se
nojoj tėviškėj. Nuėjau į Kaišia
dorių rajono valdžią ir kreipiau
si dėl grąžinimo pastatų. Val-

BRONIUS NAUDŽIŪNAS, šio rašinio autorius, Vilniuje prie trobelės, ku
rioje gyveno 1973 m. grįžęs iš priverčiamųjų darbų stovyklos Pravieniškėse. 
Tokių trobelių Vilniuje yra daug, ypač žemuosiuose Paneriuose

džios atstovai pradžioje pajuo
kavo, bet paskui pasakė:

— Banditam namu nereikia. 
Eik sau, iš kur atėjai!

Matydamas, kad tėviškėje nie
ko nepešiu, persikėliau į Vilnių 
ir įstojau į mechanizacijos mo
kyklą. Ją baigęs, gavau įsaky
mą važiuoti darbams į Kazachs
taną, Kokčitovo sritį padėt nu
imt derliu. Tai buvo 1959 m.

Ten mačiau įdomių dalykų. 
Derliaus nuėmimas, tiesa, buvo 
mechanizuotas, bet labai nerū
pestingas. Pvz. kai sunkvežimis 
užvažiuoja ant slidžios vietos ar 
įklimpsta, tai darbininkai, užuot 
barstę kelią smėliu, pripildavo 
kviečių, kad sunkvežimio ratai 
galėtų užsikabinti ir važiuoti"

Sėjant vietinis sovietas duoda 
didelį planą apsėti kviečiais 
daug hektarų žemės. Tiesa, že
mė gera, lygi, puikus juodžemis. 
Kai ateina derliaus nuėmimo 
metas, darbininkai nespėja lai
ku nuimti kviečius, nes greitai 
pradeda kristi sniegas. Kviečiai 
sušlampa ir kombainas negali 
iškulti. Tada viršininkai Įsako 
paleisti visokias mašinas ir su
guldyti nenupjautus kviečius 
ant žemės. Kodėl? O gi dėl kont
rolės, kad tikrintojai nerastų ne
nupjautų kviečių laukuose. Su
guldyti kviečiai greitai supūva. 
Po to traktoriais užaria, ir nelie
ka nė ženklo. Taip daroma dide
liuose plotuose, matuojamuose 
tūkstančiais hektarų.

Sovietinėje kariuomenėje
Kai atėjo laikas eiti į kfaiuo- 

menę, buvo 1960 metai. Nusiun
tė mane Į Uralą, . Sverdlovsko 
sritį, Sosvos rajoną. Ten tarna
vau trejus metus. Po karinio ap
mokymo buvau paskirtas i kuo
pą. kuri saugojo kriminalinius 

kalinius. Pastarieji dirbo miške 
ir gyveno barakuose, kaip ir vi
si kaliniai. Kareiviai maitinami 
labai blogai. Per ištisus trejus 
metus neleidžia aplankyti savų
jų ir aplamai niekur neišleidžia. 
Jų gyvenimas mažai kuo skiriasi 
nuo kaliniu, nebent tuo, kad ka
reiviam nereikia kirsti medžių, 
leidžiama turėti ginklą, nėra ap
supti spygliuotų vielų tvora. 
“Atlyginimas” — 3.80 rb. Į mė
nesi.

Pats įkyriausias dalykas ka
riuomenėje — marksizmo bei le
ninizmo pamokos. Kasdien po 
porą valandų politrukai kamuo
davo su visokia propaganda. Tai 
savotiška kareiviu baudžiava. c

Žuvo brolis
Atlikęs karinę prievolę Sov. 

Sąjungos kariuomenėje, 1963 
m. gruodžio mėnesį grįžau Lie
tuvon. Nespėjęs kaip reikiant 
nė susitvarkyti, gavau telegra
mą, kad Gardine mirė mano 
brolis Kęstutis. Jis, grįžęs iš Si
biro, įstojo į ekskavatorininkų 
mokyklą Panevėžyje. Sibire bu
vo išmokęs traktorininko specia
lybės, o čia panoro-sudėtinges
nio amato ir geriau apmokamo. 
Baigęs mokyklą Panevėžyje, 
dirbo “Glavgas Leningrad” 
bendrovėje - kontoroje. Jie tie
sė naftotiekio vamzdžius įvairio
se srityse. Dėlto ir Kęstutis bu
vo siuntinėjamas į visokias dar
bovietes Lietuvoje, Latvijoje ir 
kitur.

Kai nuvykau Į Gardiną (sovie
tinėje Gudijos respublikoje), ra
dau Kęstutį paguldytą ligoninė
je. Man buvo pareigūnų paaiš
kinta, kad jam dirbant ekska
vatorius paslydo nuo augšto py
limo. apvirto ir prispaudė gal
va, Tain ris žuvo prie Nemuno.

___ _ __ ___  _ ■ _ . '

Bandžiau sužinoti daugiau, bet 
pareigūnai nesileido klausinė
jami.

Vienui vienas
Likau vienas, nes keturios 

mano seserys yra vyresnės, vi
sos ištekėjusios, turėjo savo šei
mas ir gyveno kitose vietovėse. 
Dėlto jos išvengė Sibiro. Brolis 
Albinas karo metu pasitraukė 
užsienin ir per Vokietiją pasie
kė Kanadą. Po kelerių metų pa
vyko su juo susirišti. Pradėjau 
rašyti jam laiškus ir prašyti, kad 
iškviestu ir mane Kanadon. Ma
ža vilties jon patekti, tad vėl 
ėmiau kurtis iš naujo Lietuvoje. 
Būdamas vienas, dažnai galvo
jau apie savo artimuosius, ypač 
mirusią mamą. 1968 m. nuvažia
vau į Sibirą sutvardyti jos ant
kapio. Pasidariau projektą ir 
pastačiau cementinį paminklą 
Krevliako kaime. Buvau apsisto
jęs pas ten likusį dirbti tautietį. 
Jis jau buvo išsitarnavęs 120 rb. 
mėnesinę pensiją, o jo žmona 
dar jos neturėjo. Jis laukė, kol 
žmona galės gauti pensiją. Pa
matęs mano pastatytą pamink
lą, paprašė pastatyti ir jo šei
mos nariui tokį pat.

4- • <-

Visaip bandžiau gyventi grį
žęs iš Sibiro, bet niekur nebuvo 
miela. Raudonieji fašistai visur 
buvo įsigalėję, taip kad niekur 
laisvai negalėjau alsuoti. Raši
nėjau laiškus broliui Albinui Į 
Kanadą, prašydamas, kad išrū
pintų leidimą emigruoti pas jį. 
Taip pat kreipiausi į sovietine 
valdžią, prašydamas leidimo iš
važiuoti pas brolį, nes su komu
nistine santvarka manęs niekas 
nerišo — nei moraliniai, nei ma
terialiniai motyvai. Niekam ne
buvau skolingas, gyvenau vienui 
vienas, nieko nereikėjo išlaiky
ti. Kai gavau pranešima iš bro
lio 1971 m., kad Kanada mane 
įsileidžia, pradėjau kovą su ko
munistine valdžia dėl išvažiavi
mo.

Neprileido prie Sniečkaus
Žinojau, kad kova bus labai 

nelygi, nors žmonės kalbėjo, jog 
komunistinė sistema pasikeitė. 
Aš gi įsitikinau, kad ji pasiliko 
tokia pat tironija,’kaip ir Stali
no laikais. Grūmiausi su ja. nes 
nebegalėjau pakęsti. Įstaigose 
man kalbėjo visokių nesąmonių, 
gąsdino, keikė, visokiais žodžiais, 
žemino. Kai 1971 m. bandžiau 
prieiti prie A. Sniečkaus, lietu
vis pareigūnas. į kurį kreipiau
si, išgirdęs kokiu reikalu atėjau, 
būtent, išvykimo užsienin, ėmė 
kolioti mane, vadinti, banditu, 
smaugliu . . . Aš tylėjau, bet ma
no širdyje virė pyktis prieš ko
munistinę sistemą, kuri smaugė 
mane nuo vaikystės dienų.

m 2 (Bus daugiau)

Neatskiriamas lietuviškos šei
mos palydovas — lietuviškas 
laikraštis.

3
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metus išgulėjo ligos patale para- 
lyžuotas Tauragėj, kur ir palai
dotas.

Mykolas Mikeliunas (Panevė
žio vysk.), g. 1903.VIII.14, įšv. 
1939.V.13, mirė 1975.V.19. Už
palių altarista.

5

Jurgis Kudirka (Kauno arkiv./, 
g. 1902.II.5, įšv. 1934.V.26, mirė 
1975.L10. Paskutiniu metu buvo 
silpnos sveikatos, gyveno Bai
sogaloj kaip altaristas. Ten ir 
palaidotas.

Stanislovas Mikelkevičius 
(Vilkaviškio vysk.), g. 1887.IV. 
13, įšv. 1912.I1I.3, mirė 1975.1. 
26. Prieš karą buvo Miroslavo 
klebonas, vokiečių okupacijos 
metu Barzdų klebonas. Buvo iš
vežtas į Sibirą, iŠ kur grįžo 
1961 paraližuotas, nuo 1965 
Kazlų Rūdoje altaristas. Po karo 
trumpą laiką buvo Vilkaviš
kio vyskupijos kancleris. Palai
dotas Barzduose.

"LKB KRONIK
pataria neiti j konfliktus su ;a- 
rybine valdžia. Mes nežino ic, 
ar iš tiesų yra tokia Apašt. !ų 
Sosto mintis, tačiau tuk o p įt
apo laikantis reikėtų atsisa.-vri 
esminės pastoracijos, pvz. va .<ų 
katekizacijos, >’• nuo;.n -• <■ 
konfliktus su save sąži.ie. ’ ■ 
“kulto taniu1', ko h siekia tapy
binė valdžia.

Mes esame gilia; įsitikinę. <ad 
Vakarų pasaulio žmonėms ra 
sunkiai • suprantamos mūsų .. v - 
nimo sąlygos. Tik ilgiau pa; \ — 
n u s m ū s ų kr aš te, y p;; j p a b-. z u s 
tardymų kabinetuose ir - ėji
muose, išryškėją visa ateisi nes 
valdžios klasta.

Mes likime, kad Apaštalų -s- 
tas savo diplomatine veikla . be
širdžiai nori padėti persekioja tai 
Bažnyčiai, tačiau dėl konkrečių 
aplinkybių nežinojimo kai kr ;ais 
atvejais gali pasitarnauti a?'Stų 
naudai.. Todėl mes drįstame / įs
pėti: Netikėkite tarybinės

s pažadais, nes jie nebus į- 
dyu. Netikėkite tais, kurie 

a. .ai atvyksta iš Tarybų Są-
' iges — jie visi daugiau ar 

yra įpareigoti vykdyti
- ir . Valstybinio saugumo 

-.duotis-
maldaujame Dievą, kad 

• ihiyčios Vadovybę neįsibrau- 
;cs priešai ir nevykdytų ardo-

■ T darbo iš vidaus. Nenorime 
T kad mūsų ateistai pagrįs- 
■mmgiasi turį Bažnyčios Va- 

sau palankių asmenų.
labartinjs Bažnyčios’persekio- 

vra. apgaubtas melo bei 
’os šydu, todėl ypatinga’
■ L-ii susidorojama uis. ku-

Petras Jakuievičius( Kaišiado
rių vysk.), g. 1910, įšv. 1937. 
mirė 1975.1.27 Gyveno Stakliš
kėse. ligoms. Palaidotas Laz
dijuose.

Baltazaras Budreckas (Vil
niaus arkiv), g. 1896, įšv. 1924, 
mirė 1975.II.J2. Paskutiniu me
tu gyveno Turmante kaip man- 
sionorius.

Kazimieras Telksnys (Kauno 
arkiv.), g. 1891, įšv 1918, mirė 
1975.11.16. Paskutiniu metu 
Ariogalos altarista.

Kazimieras Mockus (Telšių 
vysk.), g. 1899. įšv. 1932, mirė 
1975. V.7. Pastaruosius trejus 

'< £

P s 1 . )

ric bando Ua me'o uždangą pras
kristi, iškeldami viešumon ti
kintųjų parsek lojimą. Petra 
Plum pa, VirgTúis J auga lis. Juo
zas Gražys, Nijolė Sadūnaite ir- 
kt. buvo skaudž ai nubausti užį 
“LKB Kroniką”, apkaltinus juosi 
tarybines valdžios šmeižimu. Kai- 
š.m. spalio menesį buvo nužu
dyti penki ispanų teroristai, per; 
pasaulį persirito protestų banga,, 
o kai kankinami žmones už tie-j 
są. laisvę, įsitikinimus ir Bažny
čios reikalus, protesto balsai — 
tokie silpni ir nedrąsus. Tarybų 
Sąjungos vyriausybe kaip tik ši
to siekia — tylos naktyje uždu
simi Lietuvos katalikus. Kas no
ri šiandien paderi mums ir vi
siems, kurie myli tiesą ir laisvę- 
Tarybų Sąjungoje, privalo viso
mis priemonėmis kelti viešumon 
persekiojimo faktus, nuplėšti me
lo šydą. kuriuo pridengiama 
o ries arta. A.

Mes, “LKB Kronikos” leidėjai 
prašome Jus,’ Eminencija, dauge
lio kunigų, tikinčiųjų ir ken
čiančiu už tikėjimą vardu —o r- ♦ • J.
duokite Bažnyčiai, pasauliui b • j- 
siems geros valios žmonėms m ii-' 
sų pagalbos šauksmą. Tenelieka 
užmiršti ypatingai tie, kurie P. 
Plumpos, V. Jaugelio. P. Petro
nio, J. Gražio, N. Sadunaitės ir 
kt. pavyzdžiu, už Dievo teises, 
Bažnyčią ir tautiečių ateitį pasi
rinko kryžiaus kelią Gulago sa
lyno kasematuose.

“Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroni kos’:

Antanas Beresnevičius (Pa
nevėžio vysk.), g. 1900.V.28, įšv. 
1929.V.25, mirė 1975.VI.13 
Vaškuose altarista. Palaidotas 
Šeduvoj.

Pranciškus Lingys (Vilkaviš
kio vysk.), g. 1904.VI.17, įšv. 
1934.VI.17, mirė 1975.VIII.23, 
eidamas Pakuonio kleb. parei
gas. Palaidotas Sintautuose. ,

Tadas Akstinas (Kaišiadorių 
vysk.), g. 1887.X.11, įšv. 1913.VI. 
16. fiezno altarista. Mirė 1975. 
IX.Í3.

Vincentas Gelgota (Vilka
viškio vysk.), g. 1905.XII.10, įšv. 
1936.VI.il. Skardupių klebo
nas. Mirė 1975.IX.24.
Rapolas Kuodis, Telšių vysku

pijos apaštalinis administrato
rius. g. 1895.V.22, įšv. 1921. 
V.5, vyskupu konsekruotas 
1968.11.25, mirė 1975.IX.29 Pa
langoj. Palaidotas Telšių ka
tedros šventoriuj.

Feliksas Savčiukas (Panevė
žio vysk.), Skiemonių klebonas, 
g. 1918, įšv. 1945, žuvo moto
ciklo avarijoj 1975.IX.11.

Antanas Čiuras (Vilniaus ar
kiv.), Rudnios klebonas.,-g. 1922, 
įšv. 1967, mirė 1975.X.15.

Stanislovas Smolinskas (Kai
šiadorių vysk.), Onuškio alta
rista, g. 1889.XII.20, įšv. 1914. 
VI.6, mirė 1975.XL8. Tai buvo 
seniausias Kaišiadorių vyskupi
jos kunigas. Palaidotas Dusme- 
nyse.

Petras Petryla (Kauno arkiv.), 
Viduklės altarista, g. 1908.XII. 
20, įšv. 1942, mirė 1975.XII.3. 
Palaidotas Šiluvoj.

III PLJ KONGRESO
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Jaunimo Kongresas supranta, kad 
silpniau lietuviškai kalbantis jaunimas 
savo lietuvišką veikla grindžia tautiniais 
šokiais ir dainom. Todėl PLB Švietimo 
Taryba yra prašoma parūpinti lengvai. 
suprantamus tautiniu šokiu bei dainų 
vadovėlius kurių .tikslas būtu ne tik mo
kyti šokių ar dainų, bet taipgi supažin
dinti šokančius bei dainuojančius su ju 
reikšme ir istorija. Tokiu būdu tautiniai
šoki u bei dainos būtu • ne i h uj • -as-

OKUPUOTO) 
LIETUVOJ ' 
1975
ĮŠVENTINTI 
KUNIGAI.

Jordanas Šleinys — Vilniaus 
arkivyskupijos.

.Zenonas Patiejūnas — Vil
niaus arkivyskupijos.

Juozas Maleckis — Kauno ar- 
kivysk., paskirtas Joniškio vi
karu.

Valentinas Biržinis — Kauno 
arkivysk., paskirtas Vilijampolės 
vikaru.

Feliksas Balionas — Kauno ar
kivysk., paskirtas Šiaulių Petro- 
Povilo bažnyčios vikaru.

Gintautas Stepęnmbs — Vil
kaviškio vyskupijos, paskirtas 
Alytaus vik.

Algirdas Pasilauskas — Vilka
viškio vyskupijos, paskirtas 
Prienų vik.

Vilnis Cukuras — Kaišiadorių 
vyskupijos.

18

Jaunimo Kongresas, patyręs kad jau
nimas yra mažai susipažine.s su PLB Švie
timo Taryba, ją prašo informuoti lietu
viu jaunimą apie naujas švietimo priemo
nes beijos veiklą per PLJS Ryšiu Cent
rą ir pasaulio lietuviu spaudą.

19 *

Jaunimo Kongresas skatina jaunimą 
lankyti lituanistinius kursus, neakivaiz
dinius kursus, lituanistines savaites ir 
dalyvauti vietiniuose kultūriniuose bū
reliuose. kur tokiu kursu nėra

20

Jaunimo Kongresas skatina lietuviu 
jaunimą susidomėti lituanistinėmis te 
momis. kurios tiktu mokslo studijom n . 
praturtintu išeivijos lituanistini loby na

Vasario 16-tos gimnazijos reikalu
A i
— .1

Jaunimo Kongresas vertindamas Va
sario 16 gimnazijos vaidmenį \ okicųio- 
bendruomeniniame gyvenime u Vokie
tijos Lietuviu Jaunimo Sąjungos veikloj 
ragina Vokietijos LJS skirt; asmenį. K., 
ris informuotu jaunimą apie Vasario lc 
gimnazija ir palaiky tu ry šį su visūome 
ne. (Asmuo turėtu būti patvirtintas Va
sario 16 gimnazijos vadovybės.

TĖVU ŽEMĖ LIETUVA
. mūs Širdyje visada

4

1936.VI.il
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Pastoracija vykdoma
katakombinėse sąlygose

4 .

mokyt. O. Brilienė, mokyt. A. 
Kezytė ir kt. Tikintys 'mokslei
viai mokyklose yra prievarta ver
čiami Įsirašyti į ateistines —pm- 
Terių ir komjaunimo organiza 
cijas, pasisakyti prieš tikėjimą iii 
pan.

Kunigų zgem ir arija yra taip su
varžyta, kad kasmet dešimtys pa
rapijų Lietuvoje lieka be kunigų 
nes per metus miršta apie 20 
kunigų, o į Seminariją valdžia 
leidžia įstoti vos 10-12 jaunuolių.

Lietuvos tikinčiųjų raštas kardinolui Hired Bengsch

Lietuvos kunigai įsitikinę, kad tik neteisingai informuotas Apaštalų Sostas galeį : 
monsinjorais paskirti valdžiai pataikaujančius asmenis

Tarybinė valdžia, norėdama 
pademonstruoti pasauliui apie 
'‘spaudos laisvę”, išleido katali
kams “Vatikano Susirinkimo nu
tarimus”, “Apeigyną”, “Naująjį 
Testamentą” ir “Psalmyną", ta
čiau labai mažu tiražu, — dide
lė dalis šių leidinių propagandi
niais sumetimais išvežta į užsie
nį. Katalikams neišleidžiama net 
katekizmų, o už jų ir maldakny
gių gaminimą privačiu būdu ti
kintieji kišami į kalėjimus, pvz. 
Povilas Petronis, Jonas Stašaitis 
ir kt.

Bažnyčios vadovybė yra ver
čiama pasisakyti prieš kunigus 
ir pu .auliečius, aktyviai kovojan
čius už Bažnyčios reikalus. 1972 
reikalaujant valdžiai, Lietuvos 
vyskupijų valdytojai išleido ap
linkraštį, smerkiantį 17,000 kata
likų memorandumą, atskleidusį 
pasauliui tiesą apie Katalikų Baž-
nyčios Lietuvoje tikrąją padėtį, 
ir jo organizatorius.

Dėl tikėjimo persekiojimo da
lis pastoracijos vykdoma kata
kombinėse sąlygose ir tarybinė 
valdžia, negalėdama kontroliuo
ti, pagrįstai jos bijo. Juo dau
giau varžoma oficialioji Bažny
čios veikla, juo intensyvėja slap
ta vykdoma pastoracija. Valdžios 
inspiruoti kunigai katakombinėse 
sąlygose vykdomą pastoraciją 
stengiasi pavaizduoti žalinga, ar
dančia Bažnyčios vienybę ir nor
malius Bažnyčios su valstybe 
santykius. Iš tikrųjų, jei šiuo me
tu Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
neprisitaikytų prie katakombinių 
sąlygų, jai grėstų pravoslavų Baž- 
nyčdcs likimas Rusijoje — ji bai
giama uždusinti.

Tarybinė valdžia rūpinasi, kad 
A naštai ų Sostas aprobuotų val
džiai nuolaidžiaujančių kunigų 
taktiką. Lietuvos kunigai įsitiki
nę, kad tik* neteisingai informuo
tas Apaštalų Sostas galėjo mon
sinjorais paskirti beveik visus val
džiai pataikaujančius asmenis — 
kun. P. Bakšį, kan. Barauską, 
hm. C. Krivaitį ir kt. Tuo uolūs 

sr visa, širdimi Bažnyčiai atsida
vę kunigai buvo psichologiškai 
nuginkluoti.

Spauda, radijas, televizija, o 
vpač užsieniui skirtose brošiūro
se, pvz., J. Rimarčio “Religion 
:n Lithuania”, labai daug kalba 
apie sąžinės laisvę Lietuvoje, ti- 
’jr.*;,,;,, toįętn respektavimą ir 
pan., tačiau Šiandien religiniais 
patarnavimais gali ramiai pasi
naudoti tik kolūkiečiai ir dar
bininkai. Inteligentai darboviečių 
vadovų dažnai yra perspėjami 
privačiuose pokalbiuose, kad ne
lankytų bažnyčios, nes kitaip tu
mu a nemalonumų darbe, todėl 
jie priversti slėpti savo įsitikini
mus ir tik slapta atlikinėti reli
gines pareigas.

T Lietuvą atvykę užsieniečiai 

Berlyno kardinolas Alfredas Bengsch, gavęs Sovietų Sąjungos vyriausybės leidimą, aplankė okupuotą Lietuvą. 
Nežiūrint okupacinės valdžios persekiojimo, kardinolas Lietuvoje buvo nuoširdžiai priimtas. Nuotraukos viduryje 
— kardinolas, jo dešinėje — vysk. J. Labukas, jo kairėje — vysk. L. Povilonis. Tai privatus priėmimas Kaune į

nemato prie bažnyčių durų sto
vinčių milicininkų, trukdančių 
melstis, nes tai kenktų tarybinei 
propaganda!. Sekmadieniais, o 
vpač švenčių dienomis tūkstan
čiai etatinių ir neetatinių vald- 
žhs agentų, apsimetusių tikin
čiaisiais, stebi besimeldžiančius 
žmones, klauso pamokslų, steb' 
procesijas, o po to partija ii 
Valstybinis saugumas duoda 
įstaigų vadovams nurodymus, ku
riuos darbuotojus dar reikia “auk
lėti”.

Griaudama Bažnyčią iš vidaus, 
tarybinė valdžia neatsisako ir pa
čių nežmoniškiausių kovos meto
dų. Kunigai yra šmeižiami, kal
tinant juos nebūtais nusikalti
mais. Viešai tikėjimą praktikuo
jantys inteligentai, ypač pedago
gai, atleidžiami iš darbo, pvz., 

Kliudoma į Seminariją pateku 
sveikiems ir gabiems kandida
tams, o į profesūrą ir Semina
rijos vadovybę -— patiems tihka- 
miausiems kunigams. Buitinei 
klierikų gyvenimo sąlygos visiems 
kelia siaubą —- jie net melsti 
priversti rūsyje įrengtoje koplytė
lėje, ku rtrūksta oro, nors leng 
vai, jei valdžia leistų, galėtų pa
sinaudoti Katedros koplyčia. Sun 
kios gyvenimo sąlygos daugeliui 
klierikų palaužia sveikatą.

Netolimoje ateityje mūsų lau
kia Baltarusijos ir Ukrainos ' - 
kimas. Ukrainoje 5 mil. R; m 
apeigų katalikų neturi nei ru
nos oficialios bažnyčios, nei viem 
oficialaus vyskupo ir kunįgd. Bal
tarusijoje likusi saujelė padegu
sių ir senų kunigų. Dešimt! - 
tūkstančių vokiečių, lenkų h kt.- 
tautybių katalikų Karagandoje li
kt. Tarybų Sąjungos vietose m-- 
turi teisės pasistatyti net laiki
nus maldos namus.

Romą aplankę turistai t-tyh 
kad Apaštalų Sosto na migi'n í

’ (Tęs. 5 psl.)
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ANTRASIS LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ISTORIJOS TOMAS jurgis gliaudą

Šiomis dienomis ant mūsų 
šauniųjų knygnešių skobnių at
sigulė stambi, kietų žalių virše
lių knyga. Tai Prano Naujokai
čio “Lietuvių literatūros istori
jos” antrasis tomas. 582 pusla
piai. JAV LB Kultūros Tarybos 
leidinys.

Pirmasis tomas pasirodė 1973. 
Jį spaudė Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne. Antrojo tomo 
spaudos darbą atliko Vi. Vijeikio 
spaustuvė Chicagoje. Spaus
tuvių keitimas, gal būt, atsilie
pė į leidinio išvaizdos pasikeiti
mą. Kita viršelio spalva, kitaip 
atrodo knygos nugarėlės įrašas.

Masyvų lietuvių literatūros 
rašymo darbą leidėjai pavedė 
vienam asmeniui: rašytojui ir li
teratūros mokslo žinovui Pranui 
Naujokaičiui. Dar Tuebingene 
“Patria” leidyklos 1948 išleistoji 
“Lietuvių literatūra” (vadovėlis 
gimnazijom) iki šiol nepaseno, 
stambi pažintinė medžiaga Da

Hanultoniškio “Aukuro” aktoriai ruošiasi vaidinti A. Rūko “Bubuli ir Dunduli” Toronto Lietuvių Namuose 
Nuotraukoje iš kairės: Rožė — M. Kalvaitienė, Bubulis — A. Ulbinas, Agutė — E. Kudabienė i

bar turime prieš akis du masy
vius lietuvių literatūros istorijos 
tomus. Darbą organizuojant, 
buvo balsų už kolektyvą, už 
enciklopedinį atskirų autorių 
darbą bendrame projekte. Da
bar vienas autorius, į tą darbą 
įsijungęs, turįs šaltinių gausą, 
logišką, struktūrinį planą ir nuo
stabų darbštumą bei meilę pro
jektui, pateikė jau antrą tomą.

Kolektyvas turi savo pliusų, 
turi ir stambių minusų. Žino
mas yra anekdotas apie tariamą 
begalinių diskusijų vargą: jei 
Mozė, ketindamas išvesti izrae
litus iš Egipto nevalios, būtų 
susikvietęs ekspertų, patarėjų ir 
strategų būrį ir būtų leidęs kiek
vienam jų filibusteriauti pasi
tarimuose, izraelitai ir šiandieną 
iš Egipto nebūtų išsikraustę ir 
būtų Sadato pavaldiniais .. .

Bronius Kviklys, vienui vie
nas, davė 'mums keturis stam
bius “Mūsų Lietuvos” tomus. 

N. Karamzinas, vienas, parašė 
“Rusų valstybės istoriją”. Will 
Durant parašė milžinišką “Civi
lizacijos istoriją”. De -Sanctis, 
vienas, parašė “Romėnų istori
ją”. Theodoras Mommsenas, 
vienas, parašė trijų tomų “Ro
mos istoriją” (Roemische 
Geschichte), kuri iki šiol laiko
ma šedevru, nors autorius turėjo 
savų požiūrių į kai kuriuos as
menis. Tad vieno autoriaus pa
siryžimas atlikti didžiulį istori
jos veikalo parašymo darbą nėra 
vienur ar kitur unikalus reiški
nys. Enciklopedinio kolekty

vumo metodas, kaip matome ir 
mūsų enciklopedijose, neat
palaiduoja dėstymo nuo indivi
dualių, autorinių aspektų.

Per “Lietuvių literatūros isto
riją” laisvoji išeivija pajėgs at
statyti mūsų literatūros natūralų 
povaizdį, atgauti esmę ir tikras 
visumos detales. Esmė ir deta
lės sovietinio pristatymo meto
de pakinta į tendencijos grumty

nes su istorine tiesa. Deja, ten
dencija visad nugali. Tai, nely
ginant, turkų dažytojai, kurie už
kariautojo teisėmis įsiveržė į 
Hagia Sofia bažnyčią ir balsvais 
dažais užtepė freskas, kapitelių 
ornamentus, bizantines ikonas. 
Taip dabar atrado kiekvienas 
istorinis veikalas, sovietiniu 
metodu pateiktas dabarčiai: 
balsvai pilkšva spalva ant nuo
stabaus darbo, ant šedevriškų 
praeities mozaikų ir freskų. Už- 
tylėjimas, perdažymas, trans
formacija ...

Su tokiomis prielaidomis su
tinkame didžiulį “Lietuvių 
literatūros istorijos” projektą. Jo 
pusė jau realizuota.

Dvasią apglobia tykus žavesys 
įžengus į Broniaus Kviklio “Mū
sų Lietuvos” puslapius. Tai po
ilsis lietuviškame gamtovaizdy
je, prie padavimų, prie šimtų 
būdingų vietovėm nuotraukų. 
Žavi didžiulis “Lietuvių En
ciklopedijos” pastatas. Ir netgi 
lietuviškai guodžia “Enciklo
pedija”, perpasakota anglų kal
ba. Joje yra tas ekstraktas, iš
semtas iš “Lietuvių Enciklo
pedijos”, atmetus tarptautinius 
siužetus. Tokia yra suvestinių 
— istorinių, geografinių, filoso
finių — rinkinių galia! Savotiš
ki muziejai, savotiškos švento
vės, salė po salės, pažintis su 
vertybėmis, kurių laiko rūdys 
nesunaikina, savaimingai ir 
džiugiai pripildo lankytojo dva
sią.

Tokio pobūdčio darbą, tokio 
veikalo schemą vykdo Pranas 
Naujokaitis. Jis vadovaujasi 
chronologinio pristatymo meto
du. Iš senesniųjų periodų mūsų 
kultūrinė panorama vis erdviau 
atsiskleidžia, ir taip, žingsnis po 
žingsnio, artėjame į dabartį.

Antrame tome, kuris įvardin
tas “Posūkis estetine naujų ke
lių ieškojimo linkme”, rašoma 
apie literatūros ir kultūros tita
nus ir apie jų bendraamži n in
kus. Pačios stambiausios perio
do figūros: A. Jakštas-Dam
brauskas, Vydūnas, V. Krėvė- 
Mickevičius, M. Vaitkus ir 1 
Šeinius, Putinas ir F. Kirša, B. 
Sruoga ir K. Binkis, ir J. Tu
mas-Vaižgantas, ir P. Vaičiū
nas ...

Ir apie pusantro šimto kitų, 
stambesnių ar mažesnių, šio lai
kotarpio autorių! ífai jau para
das! Tai jau literatūribio mau
zoliejaus vaizdas! Pavaizduoti 
ryškūs literatūrinio reiškimosi 
centrai, sambūviai, kryptys, lei- 

(Tęs. Q n s 1 . )
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”Skautų Aidas"

LEISK MANE NAMO

VACYS KAVALIAUSKAS

Ar gali įsivaizduoti kraštą,kuriame Balandis, Katinas ir Lapis sugyventų? Kodėl jie vienas kito nepraryja?Mat, kalbame apie Lietuvą: ten, Šiaulių miesto vienoje klebonijoje taikingai po vienu stogu gyveno trys kunigai tokiom pavardėm!Ar esi kada nors pagalvojęs apie mūsų pavardes? Kokios jos kartais savotiškos, įdomios, net juokingos. Sunku patikėti, kad yra žmonių, kurių pavardė būtų Pil- , . . , . _ . -velis, Ūsas, Šakalys, Pusdlšris, Samt?? au?alli> kur,le talP Kiskis, Blynas? O gal geriau patinka Lapienė (lapu sriuba), Dūda, Kisielius, Rūkas? šios visos puikios lietuviškos pavardės-, o gal 
Matau— kryžius šalia kelio.Pats^ PatL^dí?ie^ 
Melstis jam imu. 
Atsiklaupęs aš ant kelių:
— Leisk mane namo.

Užsimerkiu ir juntu: 
Aidi dainos tolumoje, 
Ir nuo Baltijos krantų 
Tėviškėlė mane moja.

Tyliai ošia juodas miškas. 
Miškas toks gūdus... 
žaidžia pievoj peteliškės 
Marguose žieduos.

KU-Kū, GEGUTE

JONAS MINELGA

Ku-kū, gegute, 
Ku-kū, raiboji, 
Panemunėliais 
Skraidai, lakioji.

Ku-kū sodely — 
Kleve ar uosy, 
Kokią dalužę 
Man iškukuosi?

Oi, sunku nešti 
Klajūno naštą, 
Kai žvilgsniai suka 
Į gimtą kraštą,

Kur girios žaidžia 
Su debesėliais, 
Lakštutė suokia 
Padubysėliais.

Svečioj šalelėj 
Pavargo kojos, 
Vai kokią dalią 
xAtneš rytojus?

Ar šiaurūs vėjai 
Dar pūs, kaip pūtę, 
Ar laisvės rytą? — 
Išburk, gegute!

Baravykas, Oželytė, Kurapkaitė? Tikrai Tau galėtų pavydėti!Kodėl žmonės gavo tokias pavardes? Čia ir yra visa paslaptis, visas įdomumas: kokiu būdu tai atsitiko?Bandykime truputį įsigilinti į šį dalyką. Būtų smagu pastudijuoti visokių tautų vardus žiloje senovėje - pavardės atsirado daug vėliau.Vienos čia užrašytos pavardės bus senos, kitos naujesnės. Kalba - gyvas dalykas, visada atsiranda naujų žodžių, atsiranda ir naujų pavardžių. Svarbu, kad jos lietuviškos.
***Galvojama, kad žmonės kadaise buvo visai bevardžiai. Gal jie pirštu vienas į kitą rodė (kokie neišauklėti!), o gal vartojo. įvardžius tu, jis, ar šitas, anas, tas. Kiek vėliau, gal būt, atsirado žodžiai, kurie tiksliau įvardindavo žmones; tai buvo giminystės pavadinimai, pvz., motina, tėvas, sūnus, brolis, duktė, sesuo. Bet nei įvardiniai, nei įvardijimai nebuvo žmonių tikriniai vardai, kaip mes dabar kad galvojame, nes jie galėjo būti taikomi vis kitiems žmonėms.Tik labai pamažu teatsirado tikriniai, vardai, taikomi vienam atskiram, ypatingam žmogui. Pastebėta, pvz., kad jis skiriasi nuo kitų savo kūno ar dvasios bruožais, ir tuo būdu atsiranda vardas Juodis, Didžiulis, Mažulis, Trumpa, Daugnora, Rimša (ramus žmogus). Bet pradžioje tai buvo tik vardas, ne pavardė; tik daug vėliau dalis tikrinių vard vardžių - tapo pavard - asmen- mis. Manoma, kad Lietuvoje tai įvyko niš, XIX-ame amžiuje.Lietuviai gyveno gamtoje, ją mylėjo, jos bijojo ir net garbino ją. Tokia buvo jų tikyba, kad jie įsivaizduodavo žvėris, gyvulius ir net augalus turint sielą, o gamtos reiškiniai jiems atrodydavo ir šventi, ir pagarbiai bijotini. Spėjama, kad tokie vardai kaip Briedis, Lokys, Šernas, Varnas, Va-' nagas, Vilkas, buvo taikyti žmonėms ne būtinai todėl, kad tie žmonės buvo panašūs į juos, bet

kad senovės lietuviai gerbė šiuose gyviuose esančia .drąsą, jėgą, gudrumą, arba gėrėjosi jų kilnia išvaizda. Bet buvo ir vardų, kurie atsirado iš to, kad žmogų lygino su žvėrimis,paukščiais,pvz.,Vistakis, K(i)aulakis.Gamtos reiškiniai taip pat bu-vo svarbūs senovės lietuvių gyvenime: kas nebijotu Perkūno, to baisaus besitrankančio ir žaibuojančio dievaičio! Taigi, verčiau neminėkime jo vardo, galvojo jie, nes jis gali mus išgirsti ir pradėti daužytis. Todėl verčiau sakykime Dundulis, jei norėsime apie jįįkalbėti. (Juk: vilką minime, vilkas čia!) (Ir baisųjį angį, besislapstantį tarp akmenų arba žolėje, verčiau vadinkime gyvate, arba ilgoji, piktoji!)Senovės lietuviai garbino ir medžius - ir iš tikro, ar-yra kitų _ džiugintų akį, teiktų pavėsį ir ' prieglobstį, būtų tokie naudingi, kaip medžiai?Nenuostabu, kad atsirado pavardės Liepa, Beržys, Beržinis, Ąžuolas, Šermukšnis - visa tai Lietuvos gamtovaizdžio puošmenos, įaugusios net į mūsų širdį.Ar esi kada atsirėmus į.medį ir pajutęs jo 'draugiškumą, arba žiūrėjęs į jo viršūnę ir gėrėdamasis svajojęs? Lengva suprasti, kad senovės lietuviai ąžuolynuose garbino Dievą, kaip jie Jį anais laikais įsivaizduodavo. O kas suskaičiuos dainas ir pasakas, kuriose medžiams skiriamas žymus vaidmuo!Po trumpučio įvado - taip daug liko nepasakyta, nepaaiškinta pereiname į lietuviškų pavardžių rinkinį - margą sąrašą, kurį jūs, tikrai tikiuosi, papildysite savoradiniais. Linksmos pavardžių medžioklės!Pavardės '(ir pravardės!), kilusios iš žmogaus kūno ir dvasios savybių: Gerutis, Narsutis, Drą- sutis, Krutulys (nenuorama),Raila (nenuorama, padauža), Plepys (neišlaiko paslapčių), Kareiva (nevykęs karys), Dilba (paniurėlis,žiūri iš paniūrų), Alseika-(sunkai kvėpuojąs, dusulingas žmogus.' Kūno dalių pavadinimai, tapę pavardėmis: Rankelė, Kojelė, Kojelis, Kumštis, Baltūsis, Baltakis, Juodakis, Keturakis, Jautakis.Pavardės, kilusios iš amatų ar pašaukimo: Katilius (darokatilus), Kubilius (daro kubilus), Kurpius (daro batus, kurpes), Dailidė,Balnius, Girnius (daro girnas - kas tai? Pažiūrėk žodyne!), Dūdorius, Dainorius, Milčius (miltais, prekiauja; išsitepęs miltais), Karalius, Puskunigis.Gamtos reiškiniai ir vietovių ypatumai atsispindi pavardėse: Kupstas -(nedidelis iškilimas žemėje, žolėje), Pakalnis,Vidugiris, Žemkalnis, Žemaitis, Aukštikal- Užupis, Patamsis, Žemgulys, Miškinis (taip pat laukinis, girinis , miško dvasia), Arimas, Šerkšnas, Šalna, Tylą, Dulkė, Aušrotas (aušros nušviestas), Dundulis (perkūnas, bet ir greitakalbis, tuščiakalbis), Dirvonas (nedirbama arba apleista žemė).Įrengimų, įrankių pavadinimai, tape^ pavardėmis: Yla, Lingė (lopšio kartis), Katilas, Sruoga (siūlų), Kulys (šiaudų ryšulys stogui dengti, žabų ryšulys), Duoba (žemaičių jauja).

Pavardės, atsiradusios iš medžių arba jų dalių pavadinimų: Liepas, Klevas, Kelmelis, Kuolas, Kaladė, Lipčius (saldi limpanti medžiaga ant lapų, augalų).Javų pavadinimai: Avižius, Avižonis, Aviža, Rugys, Rugienius, Miežys. .Pavardės, kilusios iš daržovių ir augalų pavadinimų: Ropė, Mbrkys, Pipiras (gal ir mažiukas, kandus žmogus?), Garšva (skėtinių šeimos augalas), Spurgys (pumpuras), Lapas, Balanda (lauko žolė, net valgoma), Papartis, Dagys (piktžolė aštriais dygliais ir - . pikčiurna), Dirsė (piktžolė, auganti javuose), Kežys (gvazdikų šeimos augalas), Ridikas, Kardelis (gėlė gladiolas).Grybų: Grybas, Raudonikis, Lepšys (o gal ir ’’lepšiškas" žmogus?).Žuvų pavadinimų kilmės pavardės: Karosas, Vėgėlė,Zubrys,Vėžys, šapalas, Lydys (gal tėvelis padės išsiaiškinti šių žuvų išvaizdą ir ypatumus?)Pavardės, atsiradusios iš paukščių pavadinimų: Gulbinas, Čiurlys, Volungis, Dagilis, Gaidys , Sakalas,. Žąsinas,. Gaigalas, šarka, Kregždė, - Strazdas, Žvirblis, Špokas, Erelis, Lingė 

kalinės šeimos), Genys., Pempė,- Kuodys (kuoduotas vieversys), Gaidžiūnas, Paukštis, Paukštelis.Gyvuliai, žvėrys, vabzdžiai: Voveris, Sabal.ys (plėšrus brangia- kailis žvėrelis), Lūšis (plėšrus kačių šeimos žvėris), Katelė, Kiaunė (plėšrus brangiakailis žvėris), Veršelis, Paršelis, Žirgulis, Žirginis, Vabalas,Bitinas,Žiogas, Skėrys, Avižius (laumžirgis), Širvys (baltas su maišytais tamsiais plaukais), Balčius (baltasarklys), Keršys (juodas su baltu).
* * Jf:Ar galva susisuko? Man tikrai, o dar nepaliečiau lietuviškų pavardžių, kilusių iš kunigaikščių vardų. Tą visai palieku jums.Gal kuris nors jūsų taps lietuvių kalbos ir istorijos žinovu. Tai bus šventė! Gal tada paaiškės mane labai varginanti mįslė, kodėl pirmasis Burokas gavo buroko vardą: ar todėl, kad jis buvo raudonskruostis, ar todėl, kad Jis buvo apskritas, ar kad. mėgo burokus! To atsakymo, labai lauksiu.Iki tol: Didelė garbė daug svetimų kalbų mokėti, bet dar didesnė savąją gerai išmokti, ir: Praeitis yra dabarties stiprybės šaltinis. Įsigilinę į savo istoriją, geriau suprasime kitų kraštų problemas. Jausdami, iš kur kilę, turime išeities tašką: nesame pasimetę.Ona Saulaitięhė
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«osy žinios
STIPENDIJŲ KOMISIJA

Šių metų, Sausio mėn., 15 dieną, Vi
la Zelinos Klebonijoj buvo susirinkus 
B.L.B. Mokslo Stipendijų komisija ir 
studentai, paremti stipendijomis 1975 
metais.

Susirinkime dalyvavo: k. H.Šulcas, 
V. Tūbelis, A. Sliesoraitis, L. Jodelytė, 
moksleivis A. Aleknavičius ir studentai: 
A. Zizas, R. Sinkevičiūtė, S. Aradzen- 
kaitė ir T. Jucytė, Nedalyvavo studen
tas R. Guiga.

Šio susirinkimo tikslas buvo 1975 me
tų veikios uždarymas, kurio proga moks
leiviai pateikė mokyklos lankymo liūdy- 
mus, mokslo pažymius, aprašymus a- 
pie bendrą veiklą mokyklos dalykuose 
ir apie savo veikimą lietuviškame dar
be 1975 metais.

ARNALDAS ZIZAS - perėjo j trečią 
kursą, F.E.I. inžinerijos fakultete, kur 
mokosi elektronikos srityje. Parodė ge
rus pažymius ir gerai lankė mokyklą. 
Prisidėjo prie skautų pirmame metų lai
kotarpyje, paskui, padidėjus pamokų 
skaičiui, oasiliko laisvą laiką Nemuno 
repeticijoms. Prisidėjo Kongreso ruoši
me Nakvynių Komisijoj. 1975 metais ga
vo Cr$.4.000,00 (keturių tūkstančių 
kruzeirų) stipendiją.

LUIZ A. ALEKNAVIČIUS - perėjo 
j trečią kursą elektronikos mokykloje. 
Gerai mokėsi per visus metus ir todėl ne
turėjo laikyti egzaminus metų pabaigoj. 
Pastoviai lankė mokyklą. Lietuviškoj 
veikloj reiškėsi kaip „Rūtelės" šokių 
mokytojas; talkininkavo stovyklų ruo
šime; dalyvavo sporto grupėj; aktyviai 
prisidėjo prie PLJK ruošos; talkininka
vo itaici Studijų savaitės darbuose; bu
vo „Rūtelės" atstovas III PLJK. 1975 
metais gavo Cr$. 1.500,00 (tūkstančio 
penkių šimtų kruzeirų) stipendiją.

ROSEL8 SINKEVIČIŪTĖ - perėjo j 
antrą kursą Faculdade Paulista de Me
dicina, slaugių kurso srityje. Šis kursas 
yra augšto lygio mokslas, kuris užtrun
ka 4 metus. Studentė parodė gerus pa
žymius ir pastoviai lankė mokyklą. 
Perėjo nuošalinius kursus, sujungtus su 
jos srities specialybe. Kiaulė paskaitų, 
lankė prieglaudas, ligonines ir sveikatos 
departamentus. Pateisino savo neprisi- 
dėjimą prie lietuviškos veiklos, nes kur
sas buvo tikrai sunkus ir tęsdavosi per 
visą diena 1975 metams, gavo Cr$. 
3.650,00 (trijų tūkstančių šešių šimtų ir 
penkiasdešimts kruzeirų) stipendiją.

SSLVANIA ARADZENKAITÉ - 
lankė antrą kursą Mackenzie Chemijos 
Fakultete. Klausė paskaitų ir turėjo 
daug pratybų laboratorijos srityje. Lie
tuviškoj veikioj dirbo kaip sekretorė 
Comitê- Pro-Justiça dos Povos Bálticos; 
prisidėjo prie Baltijos Kraštų Parodos 
ruošos ir šoko Nemuno Ansamblyje. 
Kongreso metu prisidėjo prie Nakvynių 
Komisijos darbų. 1975 metais gavo 
Cr$. 1.500,00 (tūkstančio penkių šimtų 
kruzeirų) stipendiją.

TERESA JÒCYTÉ - perėjo į ketvirtą 
kursą Escola de Agronomia Luiz de 
Queiroz, Agronomijos Fakultete. Pa
rodė gerus pažymius moksle. Šalia mo
kyklos veiklos, lankė kursus apie Koo- 

peratyvizmą; lankėsi žemdirbystės ir 
Kavos auginimo studijų savaitėj. Lankė 
miesto daržovių centrą ir žemės pageri
nimo industriją. Lankė taip pat cukraus 
ir alkoholio industrijos patalpas. Lietu
viškoje veikloje, dirbo III PLJK būsti
nėj ir buvo Brazilijos atstovė Argentinos 
stovykloj ir Studijų Savaitėj, Itaici S. 
Paulyje. 1975 metais gavo crŠ.2.500,00 

(dviejų tūkstančių ir penkių šimtų kru- 
zeirų) stipendiją.

Kun. H. Šulcas tarė žodį, vertinda 
mas stipendijų aukotojų paramą ir pra
nešdamas iš kur jos ateina. Taip pat ra
gino studentus susikaupti ir jausti norą 
prisidėti prie Lietuvos kultūros išlaiky
mo ir ugdymo darbo, nes tos stipendi
jos yra duodamos, kad būtų galima iš
ugdyti gerai išlavintą kartą, kurį suge
bėtų vadovauti lietuviškai veiklai ateity*
je. Buvo iškelta mintis, kad kiekvienas 
studentas bandytų, surasti savo mokyk
loje lietuviškos kilmės jaunimą ir palai
kyti su jais ryšius.

V. Tūbelis kalbėjo apie lietuviškos 
šeimos sukūrimo svarbą mūsų tarpe ir 
bendrai apie kitas žmogaus problemas 
ir tokiu būdu visi įsitraukė į diskusijas.

Buvo pranešta, kad stipendijos pra
šymo anketa bus vėl paskelbta „Mūsų 
Lietuvoj', ir kas bus ja interesuotas, tu
rės užpildyti kaip ankščiau. Tuo buvo 
baigtas susirinkimas su studentais.

Studentams išėjus, pasiliko komisija 
savo posėdžiui.

L. Jodelytė ir V. Tūbelis jteikė savo 
prašymą pasitraukti iš Mokslo Stipen
dijos Komisijos, po dviejų metų darbo. 
Prašymas buvo priimtas ir buvo pasiū
lyti keli asmenys, kurie bus pakviesti 
papildyti naują komisiją. 

Buvo suvestos 1975 metų įplaukos 
ir išlaidos. Galutinė sąskaita bus pa
skelbta vėliau.

Mokslo Stipendijų komisijos nariai 
k. H. Šulcas 
V. Tūbelis
A. Sliesoraitis
L. Jodelytė

São Paulo 
1976/11/03

ĮSTOJO į fakultetus
São Paulo laikraščiuose paskelb

tuose sąrašuose yra šios lietuviš
kos pavardės. Kadangi apie du 
trečdaliai to amžiaus jaunimo šei
mos yra mišrios, galima spėti, kad 
į universitetus šiais metais įstojo 
bent tris kart daugiau lietuvių kil
mės studentų negu čia (ir anks
čiau) surašyta. Redakcija kviečia 
ML skaitytojus pranešti apie gimi
nes ar pažįstamus, kurie išlaikė 
universitetų egzaminus.

į Mauė inžinerijos fakultetą 
įstojo José Roberto Leimontas ir 
Cyrilo Carlos Kolesnikovas; Lins in
žinerijos fakultetą José Kligis Fer
nandes; Douglas Miguel Liutkus j 
São Carlos, inžinerija; Mauro Zilbo- 
vičius ir Joel Jochelavičius į USP 
Politechnikos institutą; Paulo Ce

sar Sladkevičius,Leonardo Grabaus
kas ir Rone Butkeraitis j FEi in
dustrinės inžinerijos fakultetą; Ri
cardo Urbietis ir Henrique Klimas 
j FEI Operacinės inžinerijos fakul
tetą, taip pat ir Valter Antonio Gir- 
nys; Elizabeth Laurinavičius - 
São Carlos Federaliniame univer
sitete fiziką, Sergio Celli Laurina
vičius — USP chemija.

Eduardo José Climachauskas - 
Comunicações e Artes, USP; Ma
rytė Baltaduonis - Faculdade de Co
municação Social An h em bi; Chris
tina Papeckys da Motta, Norma An 
paro Benkusnkas - Comunicações, 
Fundação Armando Alvares Pente
ado. į Morumbi Turizmo fakulte- . 
tą įstojo Birutė Jasiulionis ir Inez 
Siniauskas, Nida Maria Paleckytė 
- USPpedagogika, Suely Regina 
Damauskas - Faculdade de Edu
cação e Ciências Pinheirense - pe
dagogika Melanie Dimantas - USP 
filosofija, Rimantas Jonas Valavi
čius - ekonomija Fundação Arman
do Alvares Penteado. Taip pat į 
fakultetus pateko Elisabeth Šeš
kevičius ir Reina’das Putvinskis j 
Gilberto Jasinkevičius - inžinerija, 
Barretos, Claudio Jodelis, Comuni
cação Social ,Anhembi.

LAIMĖJO KALĖDŲ PREMIJĄ

São Paulo miesto Turizmo val
dybos kalėdinio konkurso laimė
tojų tarpe 10-12 metų amžiaus 
kategorijoje yra Lisley N. Rinke
vičiūtė is’ V. Prudentes. Konkursą 
rėmė žaislų bendrovė Estrela.

NETIKSLIAI PERDURTAS PASIKALBĖJIMAS

Gerb. Redaktoriau,
Siunčiu Jums laiško kopiją, kuri išsiunčiau “naujienoms’ . Tikiu . 

kad nesusipratimas, įvykęs dėl netikslios ‘ Naujienu”informacijos, tikriausiai 
be blogos valios. šiuomi bus išsklaidytas. Su pagarba -

Algirdas Idika

Sao Paulo, 1976 m. vasario mėn. 8 d.

“Naujienų” redakcijai . <,
1739 So. Halsted str.
Chicago, II., 60608-USA

Gerb. Redaktoriau.
Sąryšyje su “Naujienose” paskelbta žinute apie pasikalbėjimą su re

daktoriumi. liečiantį, tarp kitko, São Paulo Lietuviu šv. Juozapo Romos Katali
kų Bendruomenę ir josios valdybos rinkimus, yra reikalingas patikslinimas, bū
tent:

Nebuvo pasakyta, kad kun. J. Šeškevičius pradėjo perdavinėti Ben
druomenes turtą. Jokie turto perdavinėjimai šiuo metu nėra žinomi. Buvo kal
bėta tiktai apie pavojų Katalikų Bendruomenės turtui.

Pasikalbėjimas perduotas netiksliai ir turėtų būti pataisytas.

Su Pagarba.
Algirdas Idika

Red. Pastaba:

Pagarba autoriui, kurs bando atitaisyti vieną - antrąja - informacijos dali, bū
tent kad “Lietuvių parapijos turtą pradėjo perdavinėti...italams”. Ogi dabar "Jo
kie turto perdavinėjimai šiuo metu nėra žinomi’ . Tačiau lieka neišaiškinta kitu - 
pirmoji - informacijos dalis: “Lig šiol gyveno taikoje ir santaikoje, išskiriant Vila 
Zeliną.. ’

Tai reikštų, kad bent Vila Zelinos lietuviai, dabar gyvena “ne taikoj ir ne san-. r 
taikoj”. Ir dar dėl tokių motyvų, kurie, pasirodo, nepagristi, nes “nežinomi”. Ar 
ne nepagrįsta ir toji “ne taika ir ne santaika’ ’

Bus galima laikyti nesusipratimą nors daliniai išsklaidyta. jei rasime " Vaujierf 
•V informacija pilnai atitaisyta kaip, reikalauju V • alistine etika

RINKSIS STOVYKLAUTOJAI

Ubatubos „Jūratės ir Kastyčio" 
stovyklautojai su tėvais ir draugais 
renkasi V. Zelinos Jaunimo namuo 
se vasario 28, 18:00 vai. pažiūrėti 
skaidrių, pasirinkti fotografijų ir 
s’iaip prisiminti stovykla bei susi
tarti dėl iškylų, sekančios stovyk
los ir kitos veiklos.

„Mūsų Rūtelės' stovyklos daly
viai (Itu), kaip jau buvo pranešta, 
skaidres žiūrės vasario 21, irgi 
18:00 vai. -Jaunimo namuose.

KELIAUJA

Pereitą savaitę Karolio Blum- 
bergo vestuvėse Buenos Airėse 
dalyvavo jo draugas Jonas Lukoše
vičius ir Stasė Lukoševičienė.

Šaulius Dikinis, Brazilijoje išbu
vęs keletą mėnesių ir dalyvavęs 
visoje Jaunimo kongreso eigoje, 
prieš savaitę sugrįžo j JAV-bes

Pereitą savaitę Bahijos sosti
nėje Salvador lankėsi Vera Ta- 
tarūnienė su dukromis ir žen
tais.

Šia savaitę VASP tarnautojas 
Vytas 1 rūbą pasinaudoja lėktų 
vų bendrovės lengvatomis ir 
skrenda atostogauti Recife, For 
taleza, Belem ir Manaus.

São Paule anūkus ir proanūkę 
lanko iš Argentinos atvykęs Ignas 
Padvalskis.

Savo dukrą Ceciliją su šeima, gy 
venančius Recifėje, netrukus aplan 
kys Birutė ir Jonas Bagdžiai.

J
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Operos rumai -
JAV spaudoje (Poughkeepsie 

Newspapers, Inc.; gautoje iškar
poje data nenurodyta) pasirodė 
Peter Osnos straipsnis iš Vil
niaus "Opera House is a Symbol 
to Lithuanians”. Šis amerikietis, 
‘‘Washington Post” bendradar
bis, jau nekartą rašęs apie Bal
tijos valstybes, atpasakoja savo 
įspūdžius bei pokalbius su lie
tuviais “intelektualais”. Vienas 
jų pareiškęs: “Esame maža ša
lis, apsupta didelių galybių. Mes 
niekad negalėtume gyventi vie
ni. Mažiausiai, ką galėtume pa
sakyti, mes turime bent kultū
rą”.

Autorius, paminėjęs, kad Bal
tijos valstybės buvo rusų užim
tos ir Įjungtos Sovietų Sąjungon 
prieš 34 metus, pastebi, kad per 
tą laiką jose Įsitvirtino Krem
lius, tačiau tautinis šių žmonių 
jausmas reiškiasi atgijusiu do
mesiu vietinei kultūrai.

Baigusieji 400 melų senumo 
Vilniaus universitetą esą tvirti
na. kad lietuvių kalbos bei lite
ratūros studijos yra tokios po
puliarios, kad jas baigusiems 
sunku rasti darbą toje srityje. 
Tradicinės dainų šventės išsiplė
tė Į vieną bendrą festivalį, ku
riam ruošiamasi 13 mėnesių. 
Batiko meno darbai, atlikti lie
tuvių menininkų, turbūt geriau
si už Azijos ribų. Jų pareikala
vimas esąs didelis.

Vilniaus centre, ant tylios 
Neries upės krantų, stovi dailūs 
operos rūmai. Vietiniai žmonės 
esą tikisi, kad jie bus geriausių 
pasaulio operų salių tarpe. Juos 
suprojektavo geriausias Lietu
vos architektas. Atrodo didingai 
ir kartu dailiai. Statybos darbus 
atliko vietiniai darbininkai per 
devynerius metus. “Mes stengia
mės, kad viskas būtų kuo geriau
sia” — pareiškė vienas parei
gūnas. Trūkstamos medžiagos, 
kurių nėra krašte, taip pat kai- 
kurie specialistai buvo impor
tuoti iš svetur. Teatro statyba 
kainavusi 6 milijonus dolerių, 
kurių gerą dalį Lietuva sumo
kėjusi iš savo užsienio valiutos 
išteklių. Lankytojas tuojau pa
junta, kad šis pastatas lietu
viams reiškia žymiai daugiau 
nei paprasta operos salė/'

Specialus lietuvių stilius ma
tyti ne vien mene ir literatūro
je. Rusuose populiarus yra po
sakis “keliauju į Vakarus”, reiš
kiąs Į Baltijos kraštus. Ir iš tik
rųjų juose matyti pėdsakai šimt
metinės Įtakos — Lenkijos, Vo
kietijos, Švedijos.

Kavinės jbei restoranai su už
darom kertėm čia labiau mėgs
tami nei standartinės banketų 
salės, rusu pastatytos. Amati
ninkų sugebėjimai tebėra mato
mi mažose batsiuvių ir siuvėjų 
Įmonėse, išdėstytose medžiais 
apsodintose Vilniaus gatvėse.

Katalikų Bendrija seniau bu-

MŪSŲ LI ETŲ V A

lietuviu simbolisi* 
vusi vyraujanti krašto jėga. Pa
sak dabartinių pareigūnų, pusė 
senosios kartos gyventojų ir da
bar tebėra uolūs tikintieji.

Standartinius sovietinės staty
bos pianus rezidenciniuose ra
jonuose lietuviai esą kiek modi
fikavo — Įnešė daugiau Įvairu
mo, statydami juos nevienodo 
dydžio ir pridėdami, kur galima, 
pagražinimų iš medžio.

Aplinkos sutvarkymas laiko
mas pirmaeiliu dalyku. Pernai 
(1974 m.) Lazdynai, kur gyvena 
42.000 asmenų, gavo Lenino 
premiją kaip geriausias rajonas 
SÕV Sąjungoje

Trumpai tariant, Lietuva tu
ri savitą tapatybę — savo kalbą, 
muziką, meną, architektūrą ir iš 
dalies gyvenimo būdą. Tačiau 
antra vertus, visame krašte pa
stebima sovietų hegemonija — 
nuolat matomas pripažinimas, 
kad yra linija, kuri negali būti 
peržengta.

“Kas yra nacionalizmas?” — 
klausė vienas jaunas intelektua
las. Anot jo. jis yra tada, “kai 
galvoji vien apie savo valstybę 
ir savo tautą. Mes nesame nacio
nalistai. Mes, lietuviai, mano
me. jog turime duoti savo Įnašą 
visoms sovietų tautoms”.

Pagal 1970 m. Sov. Sąjungos

gyventojų surašymą, joje yra 
103 nerusų tautinės grupės, t.y. 
47% visų krašto gyventojų. 
Daugelis jų gyvena savose sri
tyse. Amerikiečiai savo pokal
biuose esą linkę visus Sov. Są
jungos gyventojus laikyti ru
sais, bet tai netiksiu. Jų tarpe 
yra kazokai, turkmėnai, uzbe
kai ir kitos Vidurio Azijos tau
tos, o Baltijos srityje — lietu
viai, latviai ir estai.

šis straipsnis, kaip matyti iš 
atpasakojimo, parašytas žmo
gaus, gana gerai pažįstančio pa
vergtos Lietuvos problemas. Jo 
perteiktos nuotaikos bei mintys 
plaukia daugiausia iš oficialių 
sluogsnių, nors jie ir vadinami 
"intelektualais”, nes užsienie-
čiai, nemoką lietuvių kalbos, ne
gali pasiekti kitokių lietuvių. 
Dėlto neišvengiamas buvo sovie
tinis “nacionalizmo” aiškinimas 
ir prievolė Įnašo Sov. Sąjungai.

Sk.

— Petras Motiekaitis, gyve
nąs Šiauliuose, sukonstravo nau 
ją sraigtasparnio motorą, varo
mą gumos varikliu, kuris pakilo 
.ligi 820 metrų aukščio. Ligšioli
nis pasaulinio aukščio rekordas 
priklausė italui G. Releggi ir sie
kė 595 metrus.

8* x v

ANTRASIS LIETUVIŲ...
(iš 7 psl.)

diniai, redakciniai kolektyvai, 
literatūros veikėjų ir istorikų 
nuoveikiai. Neišvengiamai teko 
plėsti laiko rėmus, kai kuriem 
autoriam gyvenant ir prieš ne
priklauso m y biaį periodą, ir į- 
žengus į nepriklausomą valsty
bę. Vienetai pasiekė ir antrosios 
okupacijos periodą, kuriame su
triuškino savo istorinio portreto 
tyrumą taikstymosi prie režimo 
tendencijų (Viemiolis-Zukaus- 
kas).

Laisvos visuomenės dorybė ir 
privilegija yra tiesos deklaracija 
ir tolerancija. Tai matyti šiame 
darbe. Net visą skyrių (XXV) 
autorius atidavė vadinamiem 
“proletariškiem” rašytojam pri
statyti. Šiais rašytojais labai sie
lojasi sovietinių akademijų vei
kėjai. Tai yra stebėtinai ane
miška rašliava, neturėjusi paste
bimo poveikio nei istorinės ro
lės lietuvių tautos istorijoje. Tai 
yra kuklaus ribotumo tenden
cija, stebėtinai nesulaukusi savo 
talento (išimtis J. Janonis). P. 
Naujokaitis rūpestingai ir pilnai 
pristatė šio žanro rašytojus. Ar 
šitaip gali pasielgti sovietinių 
akademijų veikėjai su išeivijos 
rašytojais?

Pirmasis ir antrasis šio pro
jekto tomai buvo spalvingos ir 
detalizuotos ekskursuos į toles
nę ir artesnę praeitį. Kiti du to
mai susidurs su esamuoju laiku. 
Čia subėga daug vardų, daug kū
rybinių mokyklų. Iki šiol nau
dotą įmanomiausios pilnybės 
metodą naudojant, pristatytini 
autoriai, besireiškią anapus 
geležinės uždangos. Pogrindžio 
autoriai. Partizaninių bunkerių 
dainiai. Netgi maldaknygė, ku
rią sukūrė tremtinės Sibiro lie
tuvaitės, yra kaip mūsų dabar
ties religinės poezijos uni
kumas. Tad darbo apimtis mil
žiniška.

Leidykla privalo atsižvelgti j 
anotacijų pastabas, į vertinimus, 
į gero noro siūlymus. Visa tai 
nuveikti nėra sudėtinga nei 
neįmanoma. Pastebėta, pvz. 
kad pirmasis tomas nebuvo ne 
reklamuotas. Argi toks leidiny s 

rengiamas sarkofagui9
ft

TARPTAUTINIAME JAUNŲJŲ 
PIANISTŲ KONKURSE Čekoslova į 
kijoje, Ųstėje prie Labos, sėkmin 
gai dalyvavo Vilniaus M. K. čiurlio 
nio vidurinės meno mokyklos atsto 
vai. Absoliučios laureatės vardą išsi
kovojo šeštokė Neringa Puišyte, ? 
dėstytojos M. Lapinaitės mokinė. Ji 
taipgi laimėjo I vietą ir antroje 12- 
13 metų amžiaus pianistų grupėje, 
kurioje II vieta teko O. šteinbergai- 
tės auklėtiniui Aleksandrui Kovals- 
kiui, III — V. Kulikauskienės auklė- . J 
tiniui Arūnui Dikčiui.
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São Paule pamaldas laikė klebo
nai kun. Juozas Šeškevičius ir 
Petras Daugintis, Vila Zeli
nos bažnyčioje. Prie altoriaus su 
vėliavomis stovėjo tautiniais rūbais 
pasipuošę vaikų ir jaunimo būrys. 
Per pamokslą kun. Šeškevičius iš
kėlė mūsų tautinio ir katalikiško
jo gyvenimo opiuosius klausimus.

Gražiai giedojo Liet. Kat. Ben
druomenės choras, gilaus įspūdžio 
padarė malda „Tėve mūsų", kai vi
si tautiečiai padavė vieni kitiems 
rankas lietuviškos, broliškos mei
lės ženklam Trumpos, pritaikytos 
įžangos į maldas, maldos ir giesmės 
su dideliu dalyvių skaičiumi suda
rė labai pakilią, lietuvišką, religin
gą nuotaiką.

Po 15 vai. pamaldų dalyviai per
ėjo į seserų pranciškiečių salę, jau 
papuoštą III Jaunimo kongreso šū
kiu „Tėvų žemė Lietuva mūs širdy
je visada'. Pranešėjai Liucija Jode- 
lytė ir Algirdas Sliesoraitis prista
tė Estijos konsulą dr. Ferdinandą 
Sauką, kuris, nežiūrint silpnas svei
katos, energingai reikalavo laisvės 
Pabaltijo kraštams ir artimo trijų 
tautų bendradarbiavimo. Minėji
mas ir konsulo žodis buvo spaus
dintas tos dienos „O Estado de Sãc 
Paulo" ir sekančios dienos , Folha 
dà Tarde". Sekė ..ProLiberdade" 
komiteto pirm. dr. Manomi Sou
za žodis, pabrėžęs kovą prieš sovie
tinį komunizmą.

Šventei pritaikytą žodį tarė ad
vokatas Pijus Butrimavičius (teks
tas Mūsų Lietuvoje), kviesdamas 
lietuvius pagal savo galimybes jung 
tis j Lietuvos laisvės kovą ir lietu
vybės ugdymo darbą.

Meninė dalis, kaip ir oficialioji, 
pravesta sklandžiai. Nors dėl sto
vyklų , Rūtelė' neturėjo daug lai
ko pasiruošti, šešis tautinius šokius, 
ypatingai naujesnius, išmoktus Jau
nimo kongreso šokių šventei, šoko 
nuotaikingai, ramiai, linksmai, ly
dimi Klaudijaus Butkaus ir Irenes 
Kuniškienės prie akordeonų. Šoko 
net devynios poros.

Liet. Kat. Bendruomenės choras 
gražiai dainavo šešias patriotines 
dainas ir giesmes. O trejetą sudai-

R. Coelho Barradas, 104 
V. Prudente

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS 

E CRIANÇAS, MINÍ-SOMBR1NHAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Inscr. Estadual 104,519.517 CGC. 60.882.909/001

navo tikrai meniškai, harmoningai 
ir žavinčiai. Būtų verta įrašyti į 
plokštelę, jeigu įrašymas pajėgtų 
perduoti visą tų melodijų, sąskam
bių ir balsų grožį.

Sekė trijų dalių gyvas paveiks
las, paruoštas kun. Šeškevičiaus su 
Rūtelės vaikais, vaizduojąs Lietu
vos nelaisvę ir laisvės viltį. Skaitė 
Aleksandras Vinkšnaitis ir Liucija 
Jodelytė. Jaunimo kongreso, Lie
tuvos ir São Paulo lietuviškos veik
los 540 skaidrių trimis prožekto
riais rodė Aleksandras Valavičius, 
Reinaldas Putvinskis ir kun. A. Sau 
laitis. Minėjimas truko 1:45 vai.

Dalyviai lietuviškų knygų nupir- gyvenusi Santa Isabel baive. Ve- 
ko už 520 kr., plokštelių už 740 kr. Hone buvo kilusi iš Veisėjų, Aly- 
•r šeši ML skaitytojai dosniai užsi
mokėjo prenumeratą duodami 820 
kr.

Per minėjimą buvo renkami pa
rašai, įteiksimi kardinolui ir arki
vyskupijos laikraščio redakcijai, į- 
dėjusiai pereitos savaitės laidoje 
neaiškų straipsnį apie religinę lais
vę Sovietų Sąjungoje.

UŽSIMOKĖJOML

Po 70 kr. - Simas Balvočius, 
Konstancija Povilavičienė.

Po 100 kr. A. Gogelis (išMogi 
das Cruzes), Ana Šablevičius, Ce
lia Mitrulienė, Natalija Jakutienė.

350 kr. Mečys Paleckis.

PRASIDEDA PAMOKOS

Vasario 22 d. Vila Zelinos litu
anistinė mokykla pradeda mokslo 
metus. Pagal lietuvių kalbos mokė
jimą sudarytos trys grupės: prade-' 
dančiųjų, šiek tiek lietuviškai mo
kančiųjų, gerai kalbančiųjų. Jauni
mo namuose pamokos tęsiasi nuo 
15 vai. šeštadienį iki 16 vai.

A.A. ANTANAS KAIRYS

Statybinės medžiagos pardavi
mo firmos „Europa" savininkai 
Aleksas ir Eduardas Vinkšnaičiai, 
prisimindami savo ilgameti bend-' 
radarbi a.a. ANTANĄ KAIRį,už- 
prašė už jo vėlę šv. Mišias jo gimi
mo dieną, vasario 28,18 vai., šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioje 
Mookoje. Kviečiami dalyvauti vi
si vėlionies giminės ir artimieji.

Fones 274-0677'- (Res.274-1886) 
São Paulo

Šio "MUSU LIETUVOS' numerio
GARBĖS LEIDĖJĄ

LiUDOVICA ŪODASTAVIČIENĖ •*
iš V. Jandira

Jai nuoširdžiai dėkoja
ML administratorius

BHHMI

Vasario 8 dienos STEFANIA 
BERNUTIENE, 64 m. amžiaus, 

taus apskv. ir palaidota Araçá Ka
pinėse.

10 vasario mirė SALOMĖJA 
RAMOŠKAITĖ RUNAVIČIENĖ 
sulaukusi net 92 m. amžiaus, kilu
si iš Lažų viensėdžio, Paberžes pa
rapijos, Surviliškiu valsčiaus. Palai
dota Formosa kapuose.

11 vasario mirė MARIJONA KA
LINAUSKAITE FLYGELIENE, 78 
metų, atvikusi Brazilijon iš Pajevo
niu valsčiaus, Vilkaviškio apskvities 
Palaidota Paulicea kapinėse, São 
Bernardo.

Ilga laiką gyveno Moinho Velho 
Ipiranga. Ją ligoje globojo Magda
lena ir Pov. Buitvydai, padėjo vie
tiniai vicentinai ir tautiečiai: ?.ors 
buvo neturtingai, tačiau jos šerme
nyse ir laidotuvėse dalyvavo gau
sus būrys Moinho Velho lietuvių.

Lietuviškai kalbanti
Vyrų — moterų — vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING 
médica 

HOMENS-SENHORAS 
CRIANÇAS

Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria 
( Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Carlo-Bairro do Li
mão)

/X\USLJ

METINĖ PRENUMERATA: 70 kr.

} Paskiro numerio kaina: 1,50 kruzeiras. Užuojautas ir sveikinimai nuo 20 kr. pa
gal didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti „Pedro 
Daugintis” vardu.

f Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
ll naudoti rastai.grąžinami tik autoriui peasant. Pavarde pasirašyti straipsniai ne

būtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nacghonų. Už skelbimų kalbą ir turinį re-

Šimai 9 - 10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekmadienio vaka

A. A. N. Gudliauskas
Sausio 30 d. nuvykęs i Aguas 

de Lindóia mirė NAPOLEONAS 
GUDLIAUSKAS, gimęs 1904 m. 
kilęs iš Panevėžio, j Braziliją at
vykęs 1928 m., ilgus metus su 
žmona turėjęs krautuvę. Prel. 
Pijus Ragažinskas palydėjo į São 
Caetano kapus. N. Gudliauskas 
buvo ilgametis "Musų Lietuvos" 
skaitytojas, daug metų dalyvavo 
chore.

Palieka žmoną Adelė; dukterj 
Eleną Baųžienę, tris anūkus ir 
viena proanūkę.

Maloniai kviečiame gimines 
ir pažistamus dalyvauti kartu 
su mumis a.a. Napoleono Gu- 
dliausko 30-tos dienų šv. Mi
šiose V. Zelinos bažnyčioje, 
kovo - março - 4 diena, 19:30 < 
vai.

Adelė Gudliauskienė i

VEIKLOS KALE N DO R IV S

Vasario 21, šeštadienį, 18:00 vai. Jauni
mo namuose, V. Zelinoje, „Mūsų Rūteles’ 
(Itu) stovyklautojų ir tėvų pobūvis su skaid
rėmis iš stovyklos.

Vasario 29, V. Zelinos jaunimo namuose 
visuomenės susirinkamas apie lietuvišką veiklą 
po Jaunimo Kongreso.

Vasario 28, šeštadienį, 18:00 vai. V. Ze
linos Jaunimo namuose, „Jūratės ir Kasty - 
čio” (Ubatubos) stovyklautojų ir tėvų pobū
vis su skaidrėmis iš stovyklos.

Vasario 28, BLB Literatūros ratelio mėne
sinis pobūvis.

Kovo 7, (16 " vai - w.,' Šv.
Kazimiero metiniai atlaidai su menine 
grama ir sutelktinėmis vaišėmis, R. JuatindK' 
ba, 28- Moóca.

Kovo 13-14 Montevidėjuje, Urugvajuje, 
paskutinysis trijų kraštų III PLJ Kongreso 
posėdis.

Kovo 28, Ateitininkų suárinkimas. V. Ze 
Jaunimo namuose.

NOSSA LITUÂNIA

Caixa Postal 4421 
01000 São Paulo, SP.

Diretor responsável
ANTONIO AQUINO,

Redige: Equipe Editorial
Administrador: P. Daugintis

GARBĖS PRENUMERATA: 350 kr..
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