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LIETUVIO IMIGRACIJOS BRAZILIJON 50-METib HSJ25-1976)

BIRŽELIS 1WIMETU I
Kalbėti apie didelį 1977 

metų birželio mėnesio poli
tinį įvykį, tai nereiškia ko
kį fantastišką projektą. 
Įvykis realus, proziškas ir 
itin jautrus. Tai bus tris
dešimt penkių valstybių 
diplomatijos šefų sąskrydis 
Genevoje. Apie tai rašo įta
kingas Didžiosios Britani
jos savaitraštis The Eco
nomist.

Birželio 1977 metų die
nos bus skirtos patikrinti 
ar Helsinkio superdetentės 
dvasia įžengusi į realias 
formas, apie kurias garsiai 
šneka Helsinkio deklaraci
ja? Atrodo, kad nekomunis
tinės valstybės pastatomos 
į paklausėjų ir egzaminato
rių rolę. Joms tenka parei
ga gerai pasirengti: bent 
kukliai, bent tyliai (kad ne- 
uži’|istintų Maskvos!) pasi
teirauti, kiekvieną Helsin
kio deklaracijos pastraipą 
apč i upinė j an t: kaip kom
partijų valdomos valstybės 
vykdo jų šefų pasirašytus 
įsipareigojimus?

Kiek asmenų, norinčių iš
vykti iš Sovieti'jos išvyko? 
(Prisimename čia ir lietu
vius: T. Venclovą, Jurgur 
tįenę, daugelį kitų). Kiek 
laisvojo pasaulio spausdi
ntų įleista į komunistinius 
kraštus, ir ar tie spausdi- 
niai gali būti laisvai prenu
meruojami, kaip tatai yra 
su sovietiniais spausdiniais 
Vakaruose ? Kiek
vakariečių žurnalistų, abso
liučiai nevaržomai, įleista į 
komunistų valdomus kraš
tus? (Prisimename čia ir 
mūsų žurnalistines pajė
gas; kiek tokių gali laisvai 
įvažiuoti ir stebėti ten vis
ką, kas juos domina?)

Tos laisvės buvo garan
tuotos L. Brežnevo parašu 
Helsinkio deklaracijoje.

Ir deja, tai viskas, apie 
ką deklaracija leidžia kal
bėti Birželio mėn. 1977 me
tų pasitikrinimo konferen
cijoje. Deklaracija absoliu
čiai neleidžia kalbėti apie 
sovietinių gulagų proble
mą , apie psichiatrines jų 
ligonines, apie kalėjimus už 
religinę praktiką, apie baus-' 
mes už asmeniškus įsitiki
nimus. Trisdešimt penki 
valstybių šefai lengva ran- ‘ 

ka pasirašė, kad visa tai jų 
nejaudina, kad tai ’’sovietų 
vidaus reikalas”, kad apie 
tai jie niekad ir niekur ne
kalbės!

Deja, negalima nė prasi
žioti apie okupacines sovie
tines sienas, kas itin jautru 
Pabaltijo sferai, nes trisde
šimt penki valstybių šefai 

?ir šefukai-lengva ranka pa
tikino — tos problemos nie
kad ir niekur nebus kelia
mos ir svarstomos! (Išski- 
rus atvejus, kad abi šalys 
sutiks tuo klausimu tartis. 
Tai, aišku, iliuzija).

Galima kalbėti apie as
mens laisvių varžymą, bet 
ir čia, neleidžiant išvykti į 
laisvę, sovietai atkirs: lėk 
dimų davimas yra ’’vidaus 
reikalas”. Kalbėti apie ’’vi
daus reikalus” tabu. Net 
laisvos spaudos importas, 
yra ’’vidaus reikalas”. Tad 
apie ką kalbės Birželio mėn. 
1977 metų Helsinkio dekla
racijos vykdymo pasitikri
nimo konferencija? Vals
tybinės sienos neliečiamos, 
kas už tų sienų yra ’’vidaus 
reikalas”! Todėl The Econo
mist tiesiai vadina Helsin
kio deklaracija ”is a victo-

STAty KNYGOS AWE 
LIETUVOS KANČIAS

cevičius Romoje.
Ryšium su tų leidinių spaus

dinimu Vatikano sekretoriatas 
(arkivyskupas Giovanni Benėl- 
Ii) taip pasisakė: ‘‘Noriu skubiai 
išreikšti savo pasitenkinimą lei
diniais..., kurie aprašo sovieti
nės okupacijos Lietuvoje žiau
rumus, papildytus šiais paskuti
niais dešimtmečiais. Peržiūrėjęs 
šias sukrečiančias knygutes, ku
rių puslapiai ne vien yra ilgo 
neįsivaizduojamo barbariškumo 
istorijos sintezė, bet taip pat do
kumentuoja didvyrišką kanki
namos lietuvių tautos prisiriši
mą prie savo tikėjimo, negaliu 
neišreikšti savo nuoširdaus pri
tarimo Urbania’os vyskupijos 
Tylos Bažnyčios komisijos ryž
tui spausdinti leidinius, atsklei
džiančius tikrąjį bedieviško ko
munizmo veidą ten, kur jis pai
ma valdžią”. (E.)

Urbanijos vyskupijos (Itali
joj) Tylos Bažnyčios komisija 
ligi šiol išleido šias knygutes a- 
pie Lietuvos kančias: “Lituania 
Martire” (Lietuva kankinė), 
“Cronaca de una Persecuzione” 
(Pedsekiojimo kronika), ‘‘Sibe
ria : Cimitero del Popolo Litua- 
no” (Sibiras: lietuvių tautos ka
pinynas — 2 dalys), “Lituania: 
La Chiesa Cattolica Nella Tor
menta” (Lietuva: Katalikų Baž
nyčia audroje), pirma dalis. 
Bendras puslapių skaičius 475. 
Iliustracijos — 65. Be to, minė
toji komisija išleido trig brošiū
rėles: “Tradizioni Natalizie Li- 
tuane e un Commovente Massa
gio dalia (Siberia’” (Kalėdiniai 
lietuvių papročiai ir jaudinantis 
laiškas iš Sibiro), ‘ ‘Natale in Si
beria” (Kalėdos Sibire) ir “Una 
Gicovane Donna Lituana Nijolė 
Sadūnaitė Condannata per Aver 
Difeso la Religion© Cattolica e 
i Diritti Dell” uomo” (Jauna 
lietuvė moteris Nijolė Sadūnai- 

; tė nuteista už katalikų tikėjimo 
'ir žmogaus teisių gynimą), šios 
; brošiūrėlės taip pat iliustruotos. 
LVisus šiuo leidinius paruošė ne
nuilstamas kovotojas dėl Lie- 

. tuvos laisvės ir žmogaus teisių, 
! Vliko bendradarbis, Eltos italų 
kalba redaktorius preL V.

ry for the Russians”, čia 
turėtų būti lingvistiška ko
rektūra: tai ne rusų, bet 
komunistinės supervalsty
bės pergalė.

Helsinkio deklaracijos sie- 
kis buvo iliuzija, kurios Va
karai negali įgyvendinti: 
tai asmenų ir idėjų judėji- 
pio laisvė sovietinėje geo
politinėje terenoje. Iliuzija 
ėtovi ant prielaidos: kada 
šitos judėjimas bus įgyven
dintas, komunistinis- reži
mas pradės liberalėti. Tad

Kenija
JUNGTINIŲ TAUTŲ globojamoj 

tarptautinėj konferencijoj prekybos 
ir ūkinės pažangos klausimais Nairo
byje, Kenijos sostinėje, dalyvavo ir 
vienas lietuvis — Vatikano nuncia
tūros patarėjas prel. Jonas Bulaitis, 
Įjungtas į Vatikano delegacijos su
dėtį.

Vakarai dėjo nepateisina
mas viltis į liuzijas. Mask
va, šia proga, laimėjo Va
karų pasižadėjimus neju
dinti Sovietams skaudžių 
problemų okupacinės sienos 
ir jų ’’vidaus reikalai”. •

Ar nebus 1977 metų bir
želis absoliutus Vakarų po
litinių iliuzijų pralaimėji
mas. Visiškas1 sovietinio 
’’realizmo” laimėjimas?

DIRVA

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Okupantai 'padeda" lietuviams, patys apsigyvendami Lietuvoje

ma»
bet

šios antraštės jau daug Ką’ Cao
pasako pokario metais negyve
nusiam sovietinių rusų okupuo
toje Lietuvoje ,bet dar ne vis
ką. Norint ano ir dabartinio me
to gyvenimą suprasti, reikia 
krašte gyventi ir jausti visas 
komunistų represijas.

Maišas ant nugaros, 
maišas ant pilvo

Vilniuje ir Kaune dažnai 
tomas vaizdas: pavieniai,
dažniausiai grupėmis, keistai 
apsirengusios žmogystos, tradi
cinės aptrintos šimtasiūlės, ap
smukusios vatinės kelnės, ap
ranga ta pati, nepriklausomai 
nuo metų laiko. Du didžiuliai 
maišai persverti per petį — mai 
šas ant nugaros, maišas ant pil
vo, lagaminas dešinėj rankoj ir 
neaiškios formos bagažas — 
kairėj rankoj. Pasižiūrėkit, už
sienio turistai, reginys jums ne
eilinis, prieš save jūs matot gar
siuosius rusų “mesočnikus” (ter 
bininkus)! Nesumaišykit su el
getom, nieko panašaus, jie nor
malūs sovietiniai piliečiai, daž
no iš jų šimtasiūlės krūtinę ir 
pilvą puošia tilindžiuojantis 
pergalės” ordinų ir medalių rin
kinys. Dažnas iš jų “udarnik 
truda” (darbo smogikas). Jie 
atvyko į Lietuvą iš “plačiosios 
tėvynės” apsiprekihti. Vilniuje 
jie pasklinda visur, nuo geležin
kelio stoties iki centro, kur tik 
maisto parduotuvės. Pirmas jų 
klausimas geležinkelio stoty, 
tuoj išlipus iš traukinio, būna: 
“Gdie kalbasa?” (kur dešra).

Rusai atkunta lietuviška dešra
Jų gentainiai “planiniai” at

siųsti į Lietuvą kiek anksčiau ir 
apgyvendinti čia, atkutę jau ta 
lietuviška^ dešra,

. šiai subliūva: lietuviui: “My vas savybės, nuo produktų, perpro- 
spasli ot goloda!” (mes jus iš- ’■ dukcijos, nebereikia stovėti ei- 
gelbėjom nuo bado!). Ką gi, at- • tèse bekonų pardavimo punktuo- 
sigręžkim truputį atgal.

Ką ir bekalbėti apie pirmuo
sius pokario metus, kada po Lie 
tuvą masiškai klydinėjo išbadė
ję ‘,išvaduotojai”, godžiai grob
dami visa, kas valgoma. Daug 
kas iš jų tada sviestą, lašinius 
ar dešras matė pirmą kartą sa
vo klajokliškam gyvenime:

Lietuvai reikalas keblus, bet iš
spręstas paprastai — bet koks 
jos publikavimas uždraustas. 
“Padovanota” Lietuvai jos isto
rija prasideda nuo... 1917 me
tui’) ir “šviesiu” socializmo 
spindėjimu prasimuša iki šių 
dienų, Anksčiau dar okupacinės 
valdžios buvo toleruojami 1863 
metų sukilimo paminėjimai. 
Šiandien —- ne. Tyliu susitarimu 
nebepageidaujami. Kas užsime
na— apkaltinamas “priešiška 
agitacijja prieš didžiąją rusų 
tautą?. Nepriklausoma Lietuva

lo... Veža vis... veža... nuo Vol
gogrado, Riazanės, Azerbeidžia- 
no, nuo Maskvos, Kalugos. “Sve- 

MeHsa MACKEVIČIŪTĖ, 5 metų čių” krūtinės vis spinduliuoja 
Vaikų Namelių mokinė, kasdien mel ordinais, vis skambaliUoja, pa- 
džiasi už savo senelių žemę: 
"Aš siunčiu tą maldelę kasdieną 
Iš Amerikos žemės laisvos, 
Nepamiršk ten už Baltijos kranto 

Mūs Tėvynės,brangios Lietuvos”.

traukinio” 
su uzbekais Lietuvoje

“Draugystės traukiniai”.-.. At
sibunda vilnietis ar kaunietis ir
mato, kaip jo miestai skęsta vengiama minėti aplamai, bet 
uzbekų, tiubeteikų jūroje. Visur ■ kurioje formuluotėje, šiandien, 
tik uzbekai — parduotuvėse, vai nei su jokiu tolimesniu tekstu 
gyklose, restoranuose. Visi sve- nesusieti žodžiai “laisvė” arba 
čiai energingai judina žan’dikaU- “Lietuva” — sukelia nejaukią 
liais. Sekančią dieną uzbekai su tylą, susierzinimą ir įtarimą 
“kultürine^íttfsijâ” važiuok to- “stukačių” armijoje.
liau, Latvijos link, bet įkandin Pavojingas nesusipratimas bū 
— kitas “draugystės traukinys” tų kam nors viešai pakalbėti 
atveža Lietuvon gudus, šie į la- apie Didžiąją Lietuvos valstybę, 
gaminus viską, kas po ranka, Nebuvo tokios, negalėjo būti, 
krauna jau kur kas didesniais Pakol kas esantis ekspozicijoje 
kiekiais, negu uzbekai. Sekantis XVI amžiaus Lietuvos žemėla- 
traukinys veža tuos — nuo Ura pis Vilniaus etnografijos muzie- 

juje sukelia tikrus isterijos prie 
puolius svečiams - šeimininkams 
iš Maskvos. Ir tai būna, išimti
nai, rusų inteligentijos atstovai, 
nes nuolat girtas maskvėnų pro 
letariatas muziejų nelanko. O 
kiek Lietuvos didingą praeitį liu 
dijančių dokumentų trūnija to 
paties muziejaus fonduose, —

kolchozinami ūkiai, atimami iš 
ūkininkų gyvuliai ir padargai, 
atimama žemė. Atimama viskas, 
ką lietuvis sunkiai savo rankų 
darbu buvo sukaupęs.

Lietuviai■—rusų lažininkai -"

Grįžtama prie baudžiavinio 
lažo, šiandien visa, ką lietuvis 
kolchozininkas uždirba — “bro
liškai” pasisavina Maskva (rei
kia gi, kad “jaunesnysis brolis” 
atsiteistų už taip mielą, nesava
naudišką “išvadavimą”). Lietu
viui paliekama tiek, kad dar su
lauktų rytdienos ir galėtų tęsti 
lažą. Puiku taip “išvaduotam” 
nuo slegiančios privatinės nuo-

putus vėjui. Krauna jie vis į lą* 
gaminus, išveža traukiniais. Ir 
daug ’kas iš jų pajunta nemimaj 
domą pareigos jausmą ištiesti 
“broliškos pagalbos” ranką lie» jų neleidžiama iš viso parodyti 
tuviams ir... apsigyventi čia vi- ekspozicijoje.
sam laikui! Lietuvos istorija uždrausta

Okupantai “paranoja’’ Uetuvos mokyklose
lietuviams istoriją Draugas

Su “istorijos padovanojimu” » ;

i se Anglijai, nei po žąsį kiekvie
nam tarnautojui grūstį po pa- 

■žasčia, kaip būtiną priedą prie 
j algos... Nikita įsakė vietoj tra» 
dicinių kultūrą apsėti laukus ku 
kurūzais, kurie Lietuvoje negalė 
jo pribręsti. Pritrūksta norma
lios lietuviškos duonos net kele
tą metų, kol išmintingesni kol-

štai kaip prasidėjo Uetu. Į rizika, nepradėjo vėl auginti ru- 
vos “gelbėjimas”’ nuo bado! Su- lr kvleclus'

f

TAUTOS IR VALSTYBĖS ISTORIJA
Tai Vincento Liulevičiaus 

vadovėlis, skirtas lituanistinių 
mokyklų XI skyriui arba VII 
klasei; JAV švietimo tarybos ap- 
aprobuotas leidinys, paremtas 
Lietuvių Fondo, 1975.

Knyga parengta su tikra mei
le ir dideliu rūpestingumu. Tai 
matyti jau iš iliustracijų, kurių 
surinkta 192 visoj istorijoj (207 
psl.). O šiose sąlygose tai pada
ryti nelengva. Žymi dalis visiš
kai naujų, nematytų.

Vadovėlis turi 5 skyrius: I. 
Lietuvių santykiai su rusais, II. 
— su lenkais, III. — su vokie
čiais, IV. — su švedais, V. Kitos 
tautos Lietuvos valstybės ribo
se. Gaila, kad autorius ne|ter» 
pė lietuvių tautos sukilimo II 
karo pradžioje. Juk čia buvo 
bandyta atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę. šešių savaičių 
bandymas buvo naujo okupan
to nuslopintas.

Kiekvienas skyrius turi pe

SKyrius: i. Lietuvos plėtimasis 
į rytus iki Vytauto mirties, 2. 
Lietuvos karai su Maskva (1430 
• 1613), 3. Maskvos pergalė 
(1613 - 1758), 4. Lietuva Rusi
jos' valdžioje ir sukilimai (1795- 
1863), 5. Lietuvos rusinimas 
(1864-1914), 6. Sovietų Sąjun
gos okupacijos. Šios temos su
skirstytos dar mažesnėmis te- 
melėmis. Vadovėliui tai būtina, 
kad kiekvienas klausimas leng
vai išsiskirtų ir būtų lengvai su
randamas.

Visas vadovėlis yra paruoš
tas ne tik dalyką išmanančio, 
bet ir mokančio dalyką perduo
ti. Vadovėli vartos ne tik mo
kiniai, bet ir nor| geriau mūsų 
praeiti pažinti kiti asmenys.

Knygos kaina — $5, galima 
užsisakyti: A. Kareiva, 7030 S. 
Rockwell St., Chicago, Ill. 
60629, USA. Vadovėlis gauna
mas ir pas platintojus.

Ignas Malėnas
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Išeivijos lietuviuku Odisėja

Kongreso lakštingal
DIRVA iüratè Statkutė - de Rsšales

TEATRO SAN MARTIN
— Gruodžio 26 dieną sto

vykla užsidarė. Išvykome 
•mašinomis ir autobusais į 
Buenos Aires miestą, kur 
mums buvo duotas laisvas 
popietis susipažinimui su 
miestu.

— Mes važiavome su sa
vo forduku, — pasakoja 
Aras. — Netoliese, savo ma
šinoje, važiavo vienas kon
greso organizatorių, akty
vusis Viktoras Barzdžius. 
Staiga žiūrime, kad jis pa
suko iš plento Į laukus ir 
leidžiasi per pievą. Jo grei
tis sumažėjo, mašina susto
jo. Viktoras išlipo išbalęs. 
Jo mašinos stabdžiai nevei
kė, buvo išbėgusi stabdžių 
spaudimo alyva. Mašinoje 
sėdėjo šeši žmonės. Jei ne 
Viktoro orientacija ir geras 
vairavimas, būtų galėjusi 
Įvykti didelė nelaimė.

— Buenos Aires mieste 
mūsų pirmas pirkinys buvo 
nauja gitara, vieton tos, ku
rią mums pavogė Columbi- 
joje. Pirkome padangas, ke
lias mašinos dalis, naują 
jungiklį. Visi apsipirkome 
smulkiais odos išdirbiniais.

— Iškilmingas kongreso 
atidarymas įvyko San Mar
tin teatre, žmonių buvo su
sirinkusi daugybė, teatras 
buvo sausakimša prigrūs
tas publikos. Atidarymas 
Įspūdingas. Mes žinojome, 
kad Buenos Aires mieste 
gyvena daug lietuvių; bet 
negalvojome, kad ten esa
ma tokios didelės lietuvių 
kolonijos.

— Tiesiai iš teatro visi 
važiavome į prieplauką ir 
visi drauge išplaukėme lai
vu į Montevideo miestą. 
Laivas buvo pilnas lietuvių 
— kongreso dalyvių, sve
čių: visokio amžiaus, viso
kio plauko savieji, kalboms, 
dainoms, šokiams, juokams 
nebuvo galo. Mes irgi įsi- 
grūdome į laivą su savo 
’’arkliuku”. Aplink girdėjo
me daug pagirimų Argenti
nos lietuviams, su ruoš u- 
siems puikią stovyklą, kon
greso atidarymą ir šią ke
lionę laivu.

ARAS MAŽEIKA, Venecuelos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas, 
kalba pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Nuotr. D. Blauzdžiunaitės

URUGVAJAUS LIETU** 
VIŲ NUOŠIRDUMAS

Urugvajaus sostinėje 
Montevideo dauguma mūsų 
buvo apgyvendinti lietuvių 
šeimose, ši antroji kongre
so dalis buvo skirta menui: 
parodos, talentų vakarai. 
Jaunimas man pasakoja, 
kad jiems patikusi nuotrau
kų paroda, jie man mini 
dainuojančias ’’žibules”, iš
vardina gana daug žadantį 
nemažą mūsų jaunų talentų 
skaičių.

Nežiūrint to, atrodo, kad 
didžiausias įspūdis iš vieš
nagės Urugvajuje buvo ki
tokio pobūdžio:

— Kai susitikome pirmą 
kartą, veik visų atstovų pa
grindinė kalbos tema buvo 
Urugvajų palietusi nežmo
nišką infliacija. Mus sukrė

tė aukštu kainu ir žemu ai-
• € l *

gų palyginimai: matėme, 
kad net pasiturinčios šei
mos yra priverstos gyventi 
dieną iš dienos, jų sutaupos 
nuėjo niekais, jų perspek
tyvos pagerinti savo gyve
nimo sąlygas yra lygios nu
liui.

— čia ne vien Venezuelos 
jaunimo nuomonė, o bend
rai, visi suvažiavusieji pa
našiai kalbėjo. Spėjome, —. 
kad mūsų apgyvendinimas 
sudarė kiekvienai šeimai' 
labai didelę materialinę naš
ta, stebėjomės, kad nie
kas iš šeimininkų ne tik
tai nesiskundė, bet rodė 
mums didžiausią nuoširdu
mą, stengėsi mus kuo ge
riausiai priimti. Negaliu 
visų mus priėmusių šeimų 
išvardinti, tačiau galiu pa
sakyti, kad jos visos davė 
tiek, kiek JAV-se, algos ir 

pirkimo galios proporcijas 
išlaikant, tektų matuoti 
tūkstančiais dolerių per šei
mą.

Apie Argentinos ir Urug
vajaus lietuvius palietusią 
infliaciją jau buvau girdė
jusi. Ta proga užklausiau:

— Ar kongreso metu ne
buvo iškelta mintis, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė ar Balfas galėtų pasko
lų ar darbo kontraktų bū
du sudaryti norintiems iš 
Urugvajaus ar iš Argenti
nos išvažiuoti lietuviams 
tinkamas sąlygas? Juk in
fliacija yra. tokia, kad tų 
kraštų valiutos nebetinka 
nė paprasčiausio kelionės 
bilieto išpirkimui.

Jaunieji abejodami krato 
galvas. Jie nežino, ar tokios 
kalbos su P.L.B. pirminin
ku būta kongreso metu.

— Venezueloje vyrauja 
Įsitikinimas, kad Urugva
jaus antros ir trečios kar
tos lietuviukų tarpe yra ne
mažas skaičius kainuojan
čių? — vėl klausiu.

— Mes matėme tiktai ne
paprastai širdingą mūsų 
priėmimą, tiek grynai lie
tuviškų, tiek mišrių šeimų 
tarpe.

— Labai malonų vakarą 
praleidome Lietuvos Kon
sulo Anatolijaus Grišono 
namuose, kur buvo suruoš
tas kongreso dalyviams 
skirtas priėmimas.

— Kai reikėjo išvažiuoti, 
su montevidiečiais lietu
viais, ir ypač su mus pri- 
ėmusiomis šeimomis, atsi
sveikinome susijaudinę.

TRYLIKMETIS 
TALENTAS

Kiek v i e no važi a v u s i ų i š 
Venezuelos klausiu, kas ta
lentų vakarų metu padarė 
didžiausią Įspūdi. Maniau 
giausianti tiek atsakymų, 
kiek buvo atsakinėto jų, o 
čia visi lyg susitarę man 
minėjo vieną ir tą patį as* 
menį: jauną, 13-kos metų 
argentinietę mergaitę, ma
žai kalbančią lietuviškai, 
bet esančią lietuvių kilmės. 
Ji dainavusi lietuviškas ir 
kelias ispaniškas dainas, 
pati sau akompanuodama 
gitara.

— Jos balsas labai gra
žus, o išpildydavo lietuviš
kas dainas taip, kad publi
ka sustingdavo klausyda
ma. Salėje buvo galima iš
girsti musę skrendant — 
aiškina man Angelytė.

(Tęs.5 psl.)
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VYSKUPAS A. DEKSNYS APIE LIE
TUVIŲ DABARTIES REIKALUS
Vyskupo 70 m. amžiaus proga

Europos lietuvių katalikų vys
kupas dr. Antanas Deksnys 
švenčia savo 70 metų amžiaus 
sukaktį Jis gimė 1906 gegužės 
9 Rokiškio apskrity, Juodupės 
\ aisčiui, Butėniškio viensėdy. 
Kunigu įšventintas 1931 Pane
vėžio vyskupijai. 1936-40 studi- f 
tavo Šveicarijoj, Fribourgo uni
versitete. gaudamas filosofijos. - 
daktaro laipsnį. Kadangi kaip tik 
tuo metu, kai turėjo grįžti į savo 
vyskupiją, Lietuvą užėmė ko
munistai. tai dr. Antanas Deks- 
nys nuvyko į JAV-bes. Čia kuni
gavo iki 1969, užsitarnaudamas 
prelato titulą.

1969 birželio 15 įšventintas 
v yskupu ir paskirtas tarnauti Eu
ropos lietuviam. Tos pareigos 
pareikalavo iš jo atsisakyti nuo 
daugelio savaime suprantamų 
dalykų. Būti vyskupu Europos 
lietuviam tai reiškia gyventi be 
jokių užtikrintų pajamų. IŠ savo 

5 ganomųjų, galima sakyti, negau
na nieko, nieko negauna nė iš 
Vatikano. Vienintelis išsilai
kymo ir veiklos materialinis šal
tinis yra aukos, didžiąja dalim 
ateinančios iš įvairiausių šalti
nių JAV-bėse. Tačiau kasdieni
niai materialiniai sunkumai ir 
rūpesčiai neatsiliepia neigiamai 
i v yskupo veiklą. Jis yra visada 
visur, kur reikalingas ir laukia
mas, jis stiprina kiekvieną, su 
kuriuo tenka susitikti, jis yra ta
pęs visa visiem.

70 metų amžiaus sukakties 
proga pateikiau vyskupui Deks- 
niui keletą esminių klausimų, į 
kuriuos jis atsakė.

-o-
Kokia laikysena užsienio lie- o

tuviam geriausia dabartinių rei
kalų Lietuvoj, ypač jos Bažny
čioj, atžvilgiu?

Laisvame pasauly gyveną lie
tuviai jokiu būdu ‘neprivalo pa
silikti tik st e b?ė to j a i s, 
kada jų ' broliai--’ir sesės ve
da žūtbūtinę kovą Lietuvoj už 
savo religinę ir kultūrinę laisvę. 
Kiekviena proga' jie ’turėtų 
stengtis supažindinti savo gyve
namojo krašto Bažnyčios vadus, 
politikus, spaudą su tikrais fak
tais, kurie ten vyksta.

Ką turėtų daryti laisvojo pa
saulio lietuviai, kad būtų išsau
gotas ir sustiprintas lietuvišku
mas?

Burtis į lietuvių tautines, kul
tūrines ir visuomenines organi
zacijas ir jose nepasilikti tik pa-

Vyskupas Antanas DEKSNYS Brazi, 
lijoje dalyvavo III P.LJ Kongrese , 
kur sužavėjo jaunimą savo patrioti
niais pareiškimais ir pamokslais.
 Nuotrauka A. šeštoko

šyviais nariais, bet dirbti pagai 
savo sugebėjimus. Savo nario 
mokesčiu, laiku sumokėtu,ar ki
tokia rinkliava remti lietuvių or
ganizacijų darbu:- Padėti iš
laikyti lietuviškas mokyklas ir, 
kiek galima, remti lietuvių lei
džiamą spaudą — knygas ir laik
raščius.

Kas darytina, kad laisvojo pa
saulio lietuviai liktų ir toliau iš
tikimi savo Bažnyčiai?

Religijos atžvilgiu indife
rentizmas (palietė ir mus, lietu
vius. Materialistinė pasaulė
žiūra ir “prisitaikymo” — pasi
davimo moraliniam nuosmukiui 
kryptis palietė ir Vakarų pasaulį, 
kuriame mes gyvenam. Ne vie
ną mūsų silpnavalį pátraükiá ir 
pavilioja i renginį'indiick 
mą. Kada ateistinis komuniz
mas mūsų tautai pastatė -tik vie
ną pasirinkimą, būtent —- prie
vartos keliu per ateistinį auklė-, 
jimą tautą subedievinti ir mora
liai ją sužlugdyti, ištikimieji tau
tos vaikai tėvynėj pasirinko Kris
taus paskelbtą kelią — “Kas ne 
su manimi, tas prieš mane, ir kas 
su manimi nekaupia, tas barsto” 
(Mt. 12,30). Vidurio kelio nėra. 
Mes turėtume labiau pasekti jų 
pavyzdžiu — nesišalinti nuo 

lietuvių bendrijos ir savo religi
jos praktikavimo. Uoliau daly
vauti bendrose maldose bei būti 
savo parapijų ir misijų parapie-

LIETUVIŠKOS
MIŠIOS

TELEVIZIJOJ
Penkti metai iŠ eilės Lietuvos 

vyčių Naujosios Anglijos apskri-
ties pastangomis buvo transliuo
jamos mišios lietuviškai per 
Bostono ir Maine televizijos sto
tis. Mišios lietuviškai buvo au
kojamos 1975 gruodžio 14 9:15- 
10:00 vai. ryto WNAC-TV studi
jos koplyčioj už kenčiančią Lie
tuvą ir transliuojamos per Bos
tono 7-tą kanalą ir taip pat Po
land Springs, Maine, televizijos 
kanalą. Spėjama, kad keli mili
jonai žiūrovų stebėjo šias mi
šias Naujojoj Anglijoj ir greti
moj Kanadoj.

Mišių metu giedojo Brockto- 
no, Mass., Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos choras, vad. muz. 
Juliaus Gaidelio, Šias giesmes: 
Pulkim ant kelių, Prieš taip di
dį Sakramentą, Jėzau, pas mane 
ateiki, ir Marija, Marija. Mons. 
Walter Flaherty skaitė lietuviš
kų giesmių vertimą'anglų kalboj 
televizijos žiūrovam. Išsamų pa
mokslą apie religijos padėtį Lie
tuvoj pasakė kun. Albinas F. Ja
niūnas, Naujosios Anglijos 
apskr. vyčių dvasios vadas, kle
bono asistentas Sv. Petro lietu
vių parapijoj So. Boston, Mass. 
Kun. A. Janiūnas savo pamoksle 
aiškiai pristatė pavergtos Lietu
vos kančias ir ten esančių lie
tuvių kovą už tėvynės laisvę.

Kitos vyčių apskritys ragina
mos panašiu būdu rengti mišias 
ar kitas pamaldas, kurios yra la
bai gera proga supažindinti 
Amerikos visuomenę su paverg
tos Lietuvos padėtim.

Joseph J. White

čiais, o. ne “svečiais”, pue jo
kios lietuviu bendrijos nepri
klausančiais.

Kokie turėtų būti laisvojo pa
saulio lietuvių santykiai su gy
venamų kraštų žmonėmis?

Visų lietuvių, gyvenančių sve
tur, pirmoji pareiga — gerai at
stovauti savo tautai. Visa etninė 
grupė, svetur gyvenanti, dažnai 
gauna pagyrimą ar pasmerkimą 
net dėl vieno jos nario gero ar 
blogo pasielgimo. Stengtis pa
laikyti gerus, draugiškus santy
kius su kaimynais, su vietinės 
bendruomenės ar vietos sielo
vados vadovais bei kunigais.
Netapti visiškai izoliuotais nuo 

vietos žmonių reikalų ir rūpes
čių. Reikale, kiek įmanoma, 
bendradarbiauti u padėti.

Ką turėtumėt, a-skritai, šiuo 
metu pasakyti B. un?

51 DIAKONAS
Šv. Vardo katedroje Chicago- 

je 51 pasaulietis vyras buvo šeš
tadienį įšventintas diakonu.

IŠPLATINTA
N. SADÜNÂÍTÉS KALBOS 

ANGLIŠKOJI LAIDA
Pernai, vos pasirodžius Nijolės 

Sadūnaitės kalbos jos teismo 
metu lietuviškai laidai, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos vienuolijos 
seselė Ona Mikailaitė susisiekė 

su Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnybos vedėju kun. K. Pu- 
gevičium, siūlydama tą kalbą 
išleisti angliška laida.

Gavus Kunigų Vienybės sku
bų sutikimą apmokėti spaus
dinimo išlaidas, seselė Ona su
projektavo patrauklų viršelį su 
N. Sadūnaitės nuotrauka, išvertė 
tekstą sklandžia anglų kalba ir 
parašė trumpą įvadą.

Putnamo seselių leidykla Im- 
maculata išspausdino šios kny
gutės 10,000 egzempliorių. Kun. 
Viktorui DabušiUi, Paterson, 
N.J., lietuvių parapijos klebonui 
bei Kunigų Vienybės iždininkui, 
koordinuojant knygutės buvo 
išsiuntinėtos į Kanadą, Australi
ją, Angliją, Europą. Paskutinio
sios knygutės išskrido net į Pie
tų Afriką. Jas gavo visi Ameri
kos vyskupai.

Per keletą mėnesių 10,000 
egz. tiražas jau baigiamas išsem
ti. Planuojamas antras, didesnis, 
tiražas. Knygutės gaunamos per 
kun. V. Dabušį, 147 Montgome
ry Pl., Paterson, N.J. 07501.

Laikykim tvirtai savo gretas. 
Nepasiduokim kiršinami irstai 
domi vieni prieš kilus,' ypač 
savo organizacijose. Daugiau 
kreipkim dėmesio į savo tautos 
dvasines vertybes, jas kiek gale 
darni puoselėkim ir palaikykim. 
Tik vieninga ir stipri savo dva
sinėmis, moralinėmis bei kultū
rinėmis vertybėmis tauta yra pa
jėgi pakelti visokias audras ir iš
likti gyva ir kūrybinga.

-o-
Vysk. dr. Antanas Deksnys 

savo 70 metų sukakties dieną 
buvo pas Kaiserslauterno lie
tuvius. Išvakarėse, gegužės 8, jis 
dalyvavo lietuvių šventėj Hom- 
burge, Saaro krašte, o gegužės 
9, sekmadienį, buvo atžymėta jo 
šventė šalia esančiame Kaisers- 
lauterne.

Kun. Bronius Liubinas
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Urugvajus

Gegužės 16 d. 17 vai. Lietuvių 
bažnyčioj, buvo atnašautos Šv. 
mišios už mirusias ir gyvas moti
nas. Dalyvavo gražus būrys tau
tiečių jų tarpe ir Liet. Atstovas 
A. Grišonas su žmona. Ir daug 
jaunesnės kartos, lietuvių kilmės 
vaikų. Tėv. P. Daugintis S. J. 
stengėsi aiškinti svarbesnius skai
tymus, vietinių kalba, kad vaikai 
galėtų geriau suprasti.

18 vai. tik ne punktualiai, 
Kanklininkai, bei Rintukai buvo 
paruošę meninę programą su vai
šėmis.

Pradedant meninę dalj, Vy
tautas Dorelis, Kanklininkų bei 
Rintukų vadovas, sveikino visas 
motinas, pabrėždamas jog lietu-
vybės išlaikymas daugiausiai pri
klauso nuo motinų. Neužtenka 
sakyti kad musų jaunimui mažai 
rupi lietuvybė, jeigu neremiame 
jų veikimus ar nesilankome j jų 
suruoštus parengimus. Jaunimas 
kreipia dėmesį j veiksmus o ne 
j tuščius dejavimus. Kvietė kad 
susipratę lietuviai, nors kartais 
ir sunkiau, bet kad lankytų visus 
jaunimo parengimus, taip kaip 
šiandiena.

Po to Marija Ines Kamandulytė, 
Programos vedėja kuri puikiai, 
kalba lietuviškai ir ispaniškai, 
pranes’ė 5 dainas lietuvių kalba 
ir tris vietinių kurias energingai 
sudainavo „Rimukai" kuriu bu
vo virs 40. Dainoms ir šokiams

MŪSŲ LI ETUVA

URUGVAJAUS LIETUVIAI PA
GERBĖ MIRUSIAS IR GYVAS 
MOTINAS

mokytojoms. Baigia šią pirmą me
ninę dalį patys vaikai, akimirks
niu apkrovė visus svečiųėstalus su 
vaišėmis ir jau pradėjo darbuotis 
kas bus „motinų karalaitės".

Antroj meninės dalies progra
moj pasirodė pirma kanklių Trio 
(Ines Mockevičiūtė, Cecilia Dore- 
lytė ir Marcelė Mockevičienė) ku
rios švariai išpildė giesmes melo
diją „Liaukitės ašaras lieję", o po 
to duo sesutės Cecilia ir Marcelė 
paskambino „Nerymok prie var
tų", gi visa kanklininkų grupė iš
pildė keletą lietuviškų melodijų 
ir „Nunca en domingo" užbaigė 
su „Ilgiausių metų' Šiuo metu 
svečiai jau buvo gerai įsilinksmi- 

jos Pirmininkas kartu ir komisijos 
pirm. Tėv. P. Daugintis S.J. ant
ras pirmininkas, Maria Ines Ka
mandulytė Sekretorė ir kasos ve
dėja (iš jaunimo) Rosa Vitkaus
kienė (ruošos komiteto narė) ir 
Vytautas Dorelis (Kanklininkų 
bei Rintukų vadovas) - Šis ko 
mitetas sudarė vidaus statutus ir 
padėjo, j banką jaunimo fondą.

M.K.

KOLUMBIJA

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ

5

I aisvę, tvarką i r darbą mėgsta 
žmonės, (vairių šakų specialybė
se talkina mūsų tėvynės išsi 
vystyme' '

Argentina ■
Kordobos universiteto studen

tai kreipėsi raštu į lietuvių parapi 
ją ir į Argentinos lietuvių organiza 
cijų ir spaudos tarybą prašydami 
knygų ir kitokios didaktinės me
džiagos apie Lietuvą. Jie teirauja
si, kaip būtų galima išmokti lietu- 

-vių kalbos, kartu pabrėždami, kad 
tai yra seniausia išlikusi kalba ir 
raktas senovės kalbų studijoms.

palydėjo patyręs akordeonistas 
Vytautas Evevluckas. Dainoms" 
dirigavo V. Dorelis.

Sekė eilė šokių, pirma patys 
mažiausi, paskui viduriniai, po 
to vyresnieji, o ant galo pašoko 
vienos mergaitės: Šoko: Vederas, 
Šustas, Dzūkų polka ir Pasiut
polkė. „Rintukų" šokius mokina 
ir vadovavo Marcelė D. Mockevi
čienė, talkininkaujant jau kurį 
laiką poniai Genei Juosponienei. 
Kiekvienas iš Rintukų, paruošė 
po gražų rankdarbį, kurį įteikė 
savo motinai ar seneliai, prieš 
tai sudainavo „Tu mano Motinė
le" lietuvių ir vietinių kalbomis. 
Rankdarbius išmokino ponia Ibis 
de Noboa talkininkaujant šokių

U R U G VAJAUS VYRIAUSYBĖ 
pernai uždarė lietuvių komunistų 
centrą Montevideo'mieste. Nuosavy
bė buvo nusavinta, pagrindiniai vei
kėjai suimti. Atrodo, jiems buvo pa
darytas spaudimas išvykti iš Urugva
jaus. ‘‘Argentinos Lietuvių Balso” 
pranešimu, š. m. kovo pradžioj oku- 
puoton Lietuvon išvyko Pranas Ša- 
čikauskas, Jonas Subačius ir Jonas 
Staniulis su šeima. Buvęs atsakinga
sis “Darbo” red, Bronius Morkevi- 
čius iš Urugvajaus persikėlė Argen
tinon, kur gyvena jo dukros.

nę, bet vis tik galėjo Kanklių mu
ziką išgirsti, dėka naujai įsigytų 
garsintuvo aparatų, kuriuos kank
lininkai vis tobulina pagal lėšų ga
limybes.

Motinų karalaites Teresę B. Kaz 
lauskienę ir Birutę Sleivytę de 
Grigorio, Tėv. Petras Daugintis 

r S.J. kartu su Draugijos pirminin
ku Vytautu Juosponiu apdovano
jo vertingoms dovanoms kurias 
Tėv. Daugintis atvežė iš San Paulo,

Pereitų metų pelną Rintukai 
su kanklininkais skyrė Jaunimo 
Kongresui, gi šių metų pelnas ski
riamas Kanklių tobulinimui.

VAIKŲ STOVYKLĄ organizuo 
ja jau antrą kartą po Jaunimo 
Kongreso du to Kongreso dalyviai 

- Maria Ines Kamandulytė ir Aldo 
Basanta. Šį kartą stovyklai užlei
do savo vasarnamį Romas Ma- 
čanskas „Parque del Plata". Žada 
atostogų metu stovyklauti su vy
resniaisiais. .

URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
JAUNIMO FONDO KOMISIJĄ, 
pravedė J.KT.ruošos komitetas, 
tuom užbaigdama savo oficialias 
pareigas. Fondo komisiją sudaro: 
Vytautas Josponis U.L.K. Draugi-

Medellino LB yra numačiusi pra
vesti KOLUMBIJOS LIETUVIŲ 
DIENAS birželio 25-29 d.d., su fo- 
tografijų-filatelijos paroda ir plačia 
programa. Programoj numatyta,po 
parodos bei „Kolumbijos Lietuvių 
Dienų" atidarymo, dr. S. Siručio 
„Kolumbijos lietuvių veiklos ap
žvalga", subatvakaris, iškilmingos 
pamaldos Lietuvių Centro koply
čioj, sportinė programa jaunimui, 
bendra iškyla, „Dienų" uždary - 
mas su banketu „Club Campestre” 
patalpose.

Pirmieji tremtiniai į Kolumbiją 
nuvyko 1948 m. pavasarį, tarpinin
kaujant Lietuvių Katalikų Komite
tui, kurį sudarė keturi liet, kunigai 
saleziečiai su keliais pasauliečiais. 
Iki 1952 m. ten įvažiavo apie 500 
lietuvių.

Lietuviai Kolumbijoj turi gerą 
vardą vietinių tarpe.

Prieš 6 metus Medelyno dien
raštis E L COLOMBIANO straips
nyje „Lo&lituanos" tarp kita ko 
rašė: „Lietuviai, prieš 20 metų įsi
jungę į mūsų valstybi ni> gyveni 
mą,,sudaro viešą iš organizuo 
čbaijsi ų._. darbščiausių,, nuo ki 
tų išsiskiriančių etninių grupių 
mūsų bendruomenėj ev. . Yra

DU KONCERTUS VILNIUJE su
rengė pirmą kartą Sovietų Sąjungo
je gastroliuojantis Tailandijos liau
dies šokių ansamblis. Jų programa 
atspindėjo mitologinių didvyrių ko
vas, derliaus šventes. Didelio dėme 
šio susilaukė saviti šio ansamblio 
muzikos instrumentai ir šokėjų ap 
rėdąs, kurin Įjungtos beždžionių kau 
kės, elnio ragai, paukščių sparnai.

KONGRESO LAKŠTINGAL..
(iš 3 psl. )

— Ji turi didelį talentą, 
—- rimčiau prideda Aras.

— Ar ji mokosi dainavi
mo? — klausių.

— Ją mokina jos mama 
ir tėvelis.

— Ar nėra sąlygų įstoji* 
mui į konservatoriją ar nė
ra noro? — vėl klausiu.

— Jaunieji suabejoja. Jie 
žino tiktai tiek, kad 'mer
gaitė nepaprastai gražiai' 
dainavusi, visus žavėjusi.

— Koks yra tos jaunutės 
lakštingalėlės vardas ?

— Adriana Jocytė.
(Bus daugiau)
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REUNIÂO DOS JOVENS 
SOBRE A "B. L. J.S,"
Haver a uma reunião im

portante neste sabado, dia 
26, ãs 19 hs,, na Casa de 
Juventude, V. Zelina, pa
ra debater a fundação da 
Associação da Juventude 
Lituana, prevista pelas 
deliberações do Congress 
so da Juventude.

NA D E MEDITAÇÃO
Cerca de 40 jovens par

ticiparam dos dias de me
ditação cristã em Cotia, 
nos dias 19 e 20 de junho.

O grupo de casais da 
Granja Vianna apresentou 

cipou do s debates, sob a 
orientação do sr. Antonio 
Luiz. Srs. Fabio e Angela 
falaram sobre o tema: 
Deus quer a colaboração 
do homem; Srs. Antonio 
Luiz e Cristina sobre a 
Amizade, dr. Jose Paulo 
deu testemunho de sua vi

Cristo, escolhendo trechos 
do Novo Testamento sobre 
a ressurreição.

Arnaldo Zizas e Sandra 
Saldys apresentaram um 
programa de cultura litu- 
ana a noite.

SKAUTAI IŠKYLAVO
PRIE MAILASQUI
Birželio 12» 13 Machado 

šeimos sodyboje stovyk
lavo 11 skautų; Stovyklai

Gostaríamos de contar 
com sua presença no bai
te que faremos dia 3 de 
julho corrente às 20:00 
horas na Moóca. Com o 
intuito de reunir a juven
tude lituana e rever os vel
hos amigos.

Maiores informações pe
lo telefone 273-0338 (re
dação do jornal "Mūsų Lie
tuva'*, Tėvas Saulaitis), ou 
273-3224 (Sandra Saldys), 
ou 63-5723 (Helena).

čia, taikinamas Roberto 
Saldžio. Miegojo palapinė
se, maistą virėsi patys, 
mokėsi kompaso, orien-

los žemėlapį .

JAUNIMAS RENKASI

Šį šeštadienį 19 vai. Vi
la Z e lino s Jaunimo namio- 
se renkasi visi, kurie do
misi Brazilijos Lietuvių 
jaunimo sąjungą steigti. 
A. Zizas pristatys esmi
nius BLJS statuto bruo
žus. Susirinkime sudary
sima laikina valdyba.

BEVEIK 40 JAUNUOLIŲ

joje Pompeia seimos so
dyboje susitelkimo dieno
se dalyvavo apie 40 jauni
mo, dauguma "Rūtelės" 
nariai, gera grupė is Vi
la Libanezos. Savaitgaliui

nija Baceviciai.
Keturis pokalbius su bū

relių diskusijomis prave
dė Cotijos jaunų seimu, 
ratelio nariai, vadovauja
mi sr. Antonio Luiz. Te
mos buvo: 'Žmogus stato 
pasaulį, Draugystė, Pasi- 

- tikėjimas savimi, Kriste.

MŪSŲ LIETUVA

vadovavo Klaudijus

ftVI

— Ką ten nešioji medalike 
ant kaklo?

— Savo vyro plaukų 
pluoštelį.

— Bet tavo vyras juk dar 
gyvas?

— Tai tiesa, bet jis seniai 
nebeturi plaukų.

ŽALČIU KARALIENE
Šeštadienį vakare Ar - 

naldas Zizas ir Sandra 
Saldytė pravedė jaunimo 
kultūrinio ratelio progra
mą, kalbėdami apie tau
tinius šokius ir rodydami 
Lietuvos pajūrio skaid
res. Prie laužo pasakota 
pasaka "Eglė žalčių kara 
lienė. "

Baltrušaitienė ir Marija 
Berbel. Liturginiam bu - 
reliui vadovavo Vera Lu
cia Kar asauskaite.

v -
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dens. -- gal padarytum dugne skylę 
ir

— Ericai. laivelyje tiek dang van-

išleistum ta vandeni?

— Vili, — šnekina motina, 
būk geras berniukas ir tark a-a-a, 
kad baisusis daktaras dabar galėtų 
ištraukti pirštą..

- Kodėl ant skautiškų batų uždė
jai pentinus - juk tu neisi dabar 
jodinėti?

- 0 pažiūrėk, broli, kiek mamų 
turi plunksnas ant skrybėlių ir 
neskraido.

D.ÔA57V5Íb-ÜT-E. /e KĘSTUTIS

MANA, KODĖL NEŽALIU 
ŽIŪRĖTI TEteVlZIJOá ?

KE5TUTIS?

I f
KOSTAI, MAMA

! (TAU LlEPė
M0KMTI6 •'

TU TURI
MOKYTIS !
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LITERATŪRA» DAILĖ «MOKSLAS
Į Ameriką

Dimitras Galicinas išpzyko į 
šią kelionę kunigo misijonie- 
riaus Felikso Brosiaus lydimas. 
Jis išplaukė iš Rotterdamo 1792 
m. rugpjūčio 18 d. Komplikaci
joms ir išlaidoms, kaip rusų ku
nigaikščiui, išvengti jis pasiva
dino Augustinu Schmet (panau
dojo motinos mergautinės pa
vardės santrumpą, kurią vėliau 
suamerikino į “Smith”). Atplau
kęs į Baltimorės uostą 1792 m. 
spalio 28 d., jisai su kun. Bro- 
sium prisistatė su raštiškais sa
vo pažymėjimais pirmajam ka
talikų -vyskupui John Carroll 
JAV-se. Dimitrui Augustinui pa
darė teigiamą įspūdį šis vysku
pas ir Saint Sulpice Paryžiaus 
kunigai - tremtiniai, kurie, Pran
ciškui Nagot, SS, vadovaujant, 
1791 m. buvo įsteigę šv. Mari
jos seminariją Baltimorėje. Jau
nasis Galicinas, kuris kalbėjo 
rusiškai, olandiškai, vokiškai, 
prancūziškai, lenkiškai, itališkai 
ir šiek tiek angliškai, stebino sa
vo . šeimininkus kunigus sava 
erudicija ir mokslingumu.

Netikėtas pašaukimas
Dimitro tėvas jam buvo nu

matęs pelningą karinę ar diplo
matinę tarnybą, bet jaunutės 
Amerikos paprastumas ir natū
ralumas suviliojo jaunąjį Galici- 
ną. Jis atsisakė pasaulietiškos 
puikybės bei garbės ir ryžosi 
tapti misijonierium Amerikoje. 
Protestantiškoje, d e i s t i n ė je 
Amerikoje buvo mažai katalikų, 
o dar mažiau kunigų. Šunims 
buvo dr. John Carroll neseniai 
įkurtos vyskupijos darbas.

Dimitras Galicinas lydėjo vys
kupą Carroll vienos vizitacijos 
metu. Jam padarė gilų įspūdį 
vyskupo pasišventimas. Iš pra
džių Galicino tėvai nenorėjo 
jam duoti leidimo stoti į semi
nariją, bet pagaliau jie įsitikino, 
kad sūnaus pašaukimas į kuni
gystę yra tikras. 1792 m. lapkri
čio 5 d. vyskupui Carroll leidus, 
Dimitras Galicinas įstojo į kuni
gų seminariją Augustine Smith 
pavarde. Tais laikais buvo ma
žai seminaristų. Vieni išstojo, 
kiti išvyko į Romą studijuoti te
ologijos. Iš likusiųjų kandidatų 
geriausią pavyzdį parodė Galici- 
nas. 1794 m. lapkričio 21 d. bu- 

’ vo įšventintas subdijakonu.1795 
m. kovo 18 d. vyskupas Carroll 
jį įšventino kunigu. Taip Gedi
mino palikiwnis tapo pirmuoju 

. Amerikoje. '•■įšventintu \ kunigu. 
Visi kiti to meto katalikų kuni
gai, ir pats vyskupas Carroll, 
dar buvo konsekruoti Europoje. 
Galicino biografas Ferdinand 
Kittell rašo: “On 18 March, 
1795 he (Gallitzin) was ordained 
priest, being the first in the li-

Alegėnu kalnu apaštalas
Iš Lietuvos kunigaikščių kilęs kunigas — Amerikos misijonierius^ miręs prieš 135 metus.

ALGIRDAS BUDRECKIS

Jungtinių Amerikos Valsty
bių pirmosios Romos Katalikų 
Bažnyčios vyskupijos steigėjas 
buvo kun. dr. John Carroll. Jis 
buvo pirmasis JAV vyskupas, 
kuris įšventino pirmąjį Ameri
koje išėjusį seminariją kunigą. 
O pats pirmasis kunigas, kuris 
JAV-bėse ėjo seminarijos moks
lus ir gavo visus kunigo šventi
nimus, yra kunigaikštis Dimit
ras Augustinas Galicinas. Pagar
sėjęs kaip Alegėnu kalnų apaš
talas (“Apostle of the Alleghe
nies), jisai yra pirmasis lietuvių 
kilmės kunigas Amerikoje.

Paminklas su Vyčiu
Amerikos Katalikų Bažnyčios 

istorijoje Galicinas yra įsitvirti
nęs, kaip pijonierių laikų misi- 
jonierius. Jo biografai amerikie
čiai štai kaip rašo apie jo kilmę: 
“The Gallitzins boasted a medie
val Lithuanian origin from a 

, prince whose descendents fur
nished rulers for Poland, Hun
gary and Bohemia” (Richard J. 
Purcell, “Gallitzin”, Dictionary 
of American Biography, VII L, 
Niujorkas, 1943, psi. 113).

Net šiandieną vakarų Pensil
vanijos katalikai su pagarba pri
simena Dimitro Galicino apaš
talavimą. Kažkodėl mūsiškiai il
gus metus ignoravo šio anksty
vo lietuvio ateivio pėdsakus. 
Kun. A. Milukas ir kun. F. Ke
mėšis padarė tik užuominas 
apie Galiciną. Pirmas lietuvis 
istorikas, kuris -kruopščiai ir 
rimtai išnagrinėjo Galicino bio
grafiją, yra prof. Antanas Ku
čas. Jo straipsniai lietuvių kal
ba buvo pirmosios studijos apie 
šį įdomų kunigą - pijonierių. 
Štai prof. Kučo straipsniai: “Ge- 
diminaitis — Alegėnu kalnų 
apaštalas”, Aidai, 1964 m., 2 
nr., 74-86 psl.; “Gallitizin”, Lie
tuvių Enciklopedija, t. XXXVI, 
Papildymai, Bostonas; 1969, 210 
psl.; Amerikos lietuvių istorija, 
Bostonas, 1971 m., 16-17 psl.

Galicino antkapio koplytėlę 
Pensilvanijos Loretto miestely
je puošia giminės herbas su Lie
tuvos Vyčiu. Šis faktas liudija, 
kad nors savo ‘gyslų krauju ir iš
simokslinimu Galicinas'buvo ati
tolęs nuo protėvių tautos, save 
laikė lietuvių didiku.

Tolima kilmė
Galicinai arba Golicynai buvo 

rusų kunigaikščių šeima, davu
si, žymių karvedžių bei valsty
bininkų. Golicynai patys save 
kildino iš DLK Gedimino sū-

-

~ ~'A

Kun. D. A. Galicino portretas

naus Narimanto šakos. Nari
mantas buvo antrasis Gedimino 
sūnus. Jo žmona buvo sųpravo- 
slavėjusi totorių chano duktė. 
Narimantui žuvus Strėvos mū
šyje 1348 m. vasario 2 d., jo 
sūnūs Aleksandras, -- Jurgis 
Patriki  jus, Mykolas ir Simanas 
valdė tėvoniją Pinsko bei Tu- 
rovo srityse, pasižymėdami dė
dės DLK Algirdo pulkuose (J. 
Puzyna, Narymant Giedymino- 
wicz, Miesięcznik Heraldyczny, 
IX, 1930). Galicinų šeimos įstei
gėjas arba protoplastas buvo tų 
Narimantaičių-Gediminaičių pa
likuonis bajoras Mykolas Jonas 
Bulgakovas. Golicynai rusų ca
rų tarnyboje iškilo į didikus, 
kunigaikščius.

. Kunigo tėvas
Kunigo Galicino tėvas buvo 

kunigaikštis Dimitras Aleksie- 
jevičius, įžymus mokslininkas, 
bei buvęs Kotrynos II dvaro pa
tarėjas. Jis ėjo rusų ambasado
riaus pareigas Prancūzijos Liud
viko XV dvare 14 metų. Viešė
damas Versalyje, jis bendravo 
su Diderot, Voltaire, d’Alembert 
bei kitais racionalistais - enci-. 
klopedistais. Nors save laikė 
pravoslavu, kunigaikštis Dimit
ras Aleksiejevičius tikrumoje 
buvo bedievis, Švietimo gady
nės principų šalininkas. Jo žmo
na grafaitė Amalija von Schmet- 
tau, katalikė, ištekėdama 1768 
m., perėjo į vyro tikėjimą ir iš . 
tikro tapo deiste. 1786 m. Ama
lija von Schmettau Galicinienė 
staiga grįžo į katalikų tikėjimą 
ir liko karšta katalikybės išpa
žintoja iki savo mirties 1806 m. 
balandžio 27 d. Tokie buvo bū
simo misininko Galicino tėvai.

1770 m. kunigaikštis ambasa
dorius buvo perkeltas į Olandi
ją kaip Rusijos atstovas. 1770

m. gruodžio 22 d. Hagoje gimė 
sūnus Dimitras. Nors krikšty
tas pravoslavu, jo vaikystėje tė
vai mažai kreipė dėmesio į tiky
binį Dimitro auklėjimą, parūpi
no geriausius auklėtojus, kurie 
lavino jo intelektualinius gabu
mus. Nuo pat mažens Dimitras 
retai sueidavo su motina, kurios 
salone rinkdavosi intelektualai. 
Jaunystėje artimiausias Dimitro 
draugas buvo Niderlandų vieti
ninko sūnus Fridrikas Vilhel
mas. Šita draugystė išliko net ir 
po to, kai Fridrikas Vilhelmas 
tapo Niderlandų karalium ir 
Liuksemburgo kunigaikščiu.

Motinos globoje
Kiek vėliau, Diderotui tarpi

ninkaujant, k u n i g a i k štienė 
Amalija gyveno persiskyrus su 
vyru. Ji visą savo dėmesį kreipė 
į savo dviejų vaikų auklėjimą. 
Gyveno Hagoje, persikėlė į 
Miunsterį, kur jos artimųjų tar
pe buvo Goethe, H amar, Jacobi 
ir šviesuolis kunigas baronas 
von Fuerstenbergas.

1786 m. jaunas Dimitras per
ėjo iš stačiatikių į katalikus. 
Mat, po rimtos ligos motina pa
darė išvadą, kad augustinės 
(rugpjūčio 28 d.) turi ypatingą 
reikšmę, nes jos gimtadienis 
(1748), vedybos (1768) ir pirmo
ji Komunija (1786) buvo rugpjū
čio 28 d. Užtat jos sūnus, priim
damas Sutvirtinimo sakramen
tą, pasirinko vardą Dimitro-Au
gustino. (Jam, kaip schismatikui 
-stačiatikiui, nereikėjo kartoti 
krikšto pereinant į katalikybę; 
reikėjo tiktai pasirinkti Sutvir
tinimo vardą). Kaip daugelis at
sivertėlių, Dimitras-Augustinas 
tapo uoliu kataliku.

Generolo adjutantas
Baigęs mokslus, Dimitras bu

vo paskirtas, aųįgk gęnęr oĮo > von 
Lilien adjųtąntu.' Voh Lilien tuo 
metu žygiavo belgų Brabante 
prieš prancūzų revoliucines ka
rines pajėgas. Deja, jam nebuvo 
lemta kariauti. Staiga impera
toriaus įsakymas atleido visus 
svetimtaučius karininkus iš tar
nybos austrų kariuomenėje. Ka
dangi Prancūzų revoliucijos 'bei 
karo metu nebuvo galima jam, 

kaip didikui aristokratui, atlikti 
“le tour grand” (didžiąją kelio
nę) po visą Europą, tėvai nutarė 
jauną Dimitrą išsiųsti ilgesnei 
kelionei po Vakarų Indiją bei 
Ameriką. Kelionė turėjo trukti 
dvejus metus. .
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mečio proga. Taip pat da
lyvavo Semana Euclidiana 

mieste. 

čiu žygių jam realizuoti.
Po to buvo aptarta liepos 

4 d. išvykos parengimai, 
nustatytos bendruomenes

IEŠKO ISTORINES ME
DŽIAGOJ

Regina Bagdžiūtė, stu- O O *
dejuojanti istoriją Sao 
Paulo universitete, ieŠ- 
ko medžiagos apie pir
muosius lietuvius imi
grantus Brazilijon, dar 
XVIII šimtmetyje ar anks
čiau. Tuo pačiu reikalu r •
rūpinasi ir Živilė Jurai- 
tyte. Savo talką yra pa
žadėjęs prof. Eduardas 
Pažėra, Jr., baigiąs ge
ografijos ankstesnes stu
dijas USP, dėstąs Joao 
Pessoa mieste, Paraibo- 
je. Si medžiaga bus įjung
ta i penkiasdešimtmečio 
leidinį.,

GAMINA R AK LINUKUS

Penkiasdešimtmečio 
komitetas, gegužės 30 
dienos šventėje 50 metą 
Brazilijoje gyvenantiems i 
įteikęs 7 0 auksinių ženk
liukų. 'Šiuo metu g am indi- 
na tokius pat ženkliukus 
baltame fone, automobi
liams lipinukus ir rakti- 
nukus su penkiasdešimt
mečio simboliu. Visi šie 
suvenyrai bus platinami 
nuo 'šio mėnesio pabaigos 
lietuvių parengimuose.

Í
 ALAGENŲ KALNŲ 

APAŠTALAS
(iš 7 psl, )

mits of the original thirteen of 
the United States to receive all 
the orders from tonsure to 
priesthood” (žr. “Gallitzin”’, The 
Catholic ’ Êncyciopedia, ’ 
Niujorkas, 1913 m., 368 psl.Į.

— Bus daugiau —

TRUMPIAUSIAS POSĖDIS

Birželio 14 d. posėdis a- 
pie jaunimui stovyklavietę 
ir senelių so-dybą buvo pats 
trumpiausias ligi šiol, už
trukęs vos valanda. Daly
viai pranešė apie žemes 
kainas, kurios maždaug 
siekia 70.000 kr. už alkie- 
rių toliau nuo SP, ypač į 
S. Roque ar Curitibos pu
sę.

A. Sliesoraitis įnese siū
lymą, kad tris gretimi 
sklypai butų nupirkti Są
jungos-Aliança, Liet. Kat. 
šv. Juozapo Bendruome
nės ir Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenes. BLB įneš
tu Jaunimo kongreso liku
tį (apie 70.000 kr.) Brazi- 
lijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos vardu.

Iki sekančio šiuo reikalu 
posėdžio Sąjungos rūmuo
se, R. Lituania, birželio 
28, 20:30 vai., šių trijų 
organizacijų posėdžiuose 
bus svarstomas tas pasiū
lymas. Jeigu organizaci
jos sutiktų, butų pradeda
ma ieškoti sklypo.

IŠLEIDO KNYGĄ

Rašytojas Henrikas Lo- 
sinskas-Alves birželio 16 
pristatė savo knygą -Bra
zilijos negrų bibliografiją. 
Birželio 14 skaitė paskai
tą apie Taunay ir negrus 
Brazilijoje, Taunay šimt-

ĮVAIRENYBES
Rašo Alf. D. Petraitis

O kaip su aspirinu? ,

Dantį skauda - aspirinas, 
galvą skauda - aspirino 
tabletė: kitiems ji veikia 
ir nuo blogos nuotaikos. 
Ji, toji nedidelė baltutė 
tablete turin ti nuostabią 
galią. Deja, kad vis dau
giau gydytojų nuomonių 
prieš aspirino besaikį var 
tojimą. Jau pastebėta ge
netines deformacijos, vi
durių dažnas kraujavimas, 
visokios alerginės žymes 

, . j . .ir visa tai pamažu eina į 
aspirino sąskaita.. Dabar

Henrikas Losinskas-Al
ves kreipsis į Instituto His 
torico Geográfico Sao Pan
tyje spalio men. pirmojo 
šeštadienio sesijų skirti 
lietuvių imigracijai Bra
zilijon paminėti.

FIFTH
LITHUANIAN
FOLK 
DANCE
FESTIVAL

9-5-1376 I
CHICAGO, ILL 8

MOKSLEIVIŲ ATEITI
NINKŲ MĖNESINIS SU

SIRINKIMAS 
birželio 27 d., 16 vai. (po 
lietuvišku pamaldų). Susi
rinkimas bus kartu ir atsi
sveikinimas su moksleiviais 
išvykstančiais vasarai į 
JAV. - Valdyba

ŠV. JUOZAPO BENDRUO
MENES VALDYBOS POSĖ

DIS 
įvyko birželio men, 17 d. 
V. Zelinos klebonijoje.

Valdyba pritarė stovyk
lavietes ir seneliu namu 
žemės įsigijimo projektui 
ir įgaliojo valdybos pirmi
ninką toliau kartu su kitais 
besidominčiais projektą 
studijuoti ir imtis konkre- 

jau draudžiama imti krau 
ją is tų asmenų,kurie lai
ke paskutinių 24 valandų 
vartojo aspiriną. Pasiro
do, kad transfuzija tuo 
atveju yra tikrai pavojin
ga.

Atrodo, kad atėjo laikas 
aspirino tabletę pakeisti 
į pusvalandį miego ar į 
pieno stiklą. O jeigu jau 
tikrai jo reikia, tai tik 
su pieno stiklu išgerti ir 
niekuomet su kavute ar 
su vandens stiklu. Pienas 
^ . . V . . .žymiai sumažina aspiri
no žalą viduriams.

susirinkimu datos ir aptar
ti einamieji reikalai.

IEŠKO DINGUSIO

Gegužės 27 iš namų išė
jo ir dingo Matausas Vait
kevičius, 88 metu amžiaus, 
gyvenąs R. Suięa, 35, 
Parque das Nações. Jei
gu kas turėtų žinių apie jį, 
prašomi pranešti dukteriai 
Agotai, R. Dr. Flaquer, 
134, Apto. 77, São Bernar
do, Tel. 443-1159; arba 
Olgai Flaquer, R. Franco 
Paulista, 181, Sao Paulo, 
Tel,. .298-5954,...
MALDOS DIENA

Birželio 7 d. V. Zelinos 
klebonijoj buvo B L kuni - 
gų vienybės maldos diena, ku
rioj dalyvavo dešimt dvasiš
ki ų.

Po susimąstymo, vyko susi • 
kaupimas, maldos ir paskui , 
pasitarimas. Vaisęs klebonijoj 
užbaigė šį kuni gi] pabendra
vimą.
UŽMOKĖJO PRENUMERATĄ

Po 100 kr. Jonas Tatarūnas 
(tėvas), Elena; Buitvydaitė, Mo 
tiejus Tarnai i unas, Juozas Ben- 
džius; 75 kr. Kazimieras Lin- 
gis .(Montevideo); 70 kr. Mar
tynas Skadas, Stasė Kavolienė; 
50 kr. Ana Lapienis;

Po 150 kr. Jurgis Gars- 
ka, Ana Ziober (Londrina). 
A. Zakarauskienė; po 100 
kr. I. Jermalavičius, Tek
lė Girčiene, Albinas Bu- . 
drevicius; 80 kr. Juozas 
Stunzenas; po 7 0 kr. V. 
Zuhelis (S. Roque), J.Die- 
linikaitis (S. Jose do s Cam 
pos). Už Boletim Baltico 
A. Zakarauskiene 50 kr.

ML ADMINISTRACIJOS 
PASTABA

Balandžio mėnesį ir kiek 
gegužės mėnesi kai kurie ’ pre
numeratoriai skundėsi negau
ną Musų Lietuvos arba gau
na tik numeri, kita per mė 
nesi,. Birželio pradžioje^ visi 
ML adresai buvo patikrinti. 
Laikraštis išnešamas i, paštą 
trečiadieni, kioskuose in pla
tinimo vietose būna
jau antradieni.

Jeigu skaitytojai pageidautų 
siu numerių , gali kreiptis 
i administraciją.
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SV. JUOZAPO LIETUVIŲ 
KATALIKŲ BENDRUOME
NĖS NARIŲ 'ŽINIAI

Liepos 4 dieną išvyka-ge- 
guzinė - prašome narius da
lyvauti ir savo šeimos na
rius, gimines, pažįstamus 
ir prietelius ir visus lietu
vius kviesti piknike dalyvau
ti. Tebūna nuoširdi lietuvių 
susitikimo diena.

Rugpiucio 29, 16 vai.(po 
lietuviškų pamaldų) Jauni
mo namuose įvyks ekstra
ordinarinis L. K. Šv. Juo
zapo Bendruomenes susirin
kimas statutų reformai.

Rugsėjo 26 d. busraujos 
valdybos rinkimai. Nariai 
prašomi siūlyti kandidatus 
(sudaryti sąrašą-”chapą") 
į valdybą . Kandidatų sąra
šus įteikti iki rugpiucio 29 
dienos. Iki rugsėjo 15 die
nos valdyba paskelbs spau
doje pasiūlytų kandidatų 
"chapas." Tiek būti pasiū
lyti kandidatais, tiek balsm 
ti gali tik tie bendruomene: 
nairia, kurie yra atsiskai
tę su Bendruomenės kasa.

Kandidatų sąrašas turi 
turėti aiškiai įrašytą kandi
dato vardą ir pavardę, ant
rašą ir jo raštišką sutikim

būti kandidatu. Sąraše-cha
po je turi būti: pirmininkas, 
vicepirmininkas, I sekreto
rius, II sekretorius, I iždi
ninkas, II iždininkas, turto 
globjėjas, du kandidatai ir 
trys revizijos komisijos na 
riai.

PR ALEIS KIME DIENĄ 
KARTU

Stebėdami gyvenimą ne
sunkiai-pastebėsime, kad 
lietuvišku atžvilgiu geriau 
išsilaikė tie tautiečiai, ku
rie gyveno arčiau prie ki
tų lietuviu, lankė lietuviš
kas pamaldas, dalyvavo sa
vuose parengimuose.

O tai atsitiko dėl to. kad 
kiekvieną kartą, kai susi
buriame kartu, pagaivina
me savo lietuviškumą, pas- 
sidarome labiau lietuviai.

Todėl, jei mums rupi, kad 
išliktume lietuviais.- jei ru
pi, kad lietuviais išliktų ir 
musų jaunieji, visuomet pa
sinaudokime šiomis progo
mis pabuvoti kartu, pabend
rauti.

L. K. šv. Juozapo Bend
ruomene Jums suteikia to
kią progą. Liepos 4 dieną 
išvyka-gegužinė Centro Mu
nicipal de Campismo, Via 
Raposo Tavares km. 25. 
Gražus parkas, miškas, 
platus laukai, labai graži 
salė, didžiulis išgrįstas ir 
uždengtas kiemas, taip kad 
nė lietus negalėtų išvykos 
sutrukdyti, vaikams žaisti 
aikštelės (parquinho). Bus 
atlaikytos lietuviškos pamal
dos, bus kepamas "churras
co". Parengimas nesiekia 
jokio pelno, tik duoti progą 
lietuviams susirinkti. At
važiuokite visi iš ryto, kad

galėtume visą dieną pra
leisti kartu. Lauksim.

Jūsų
kun. J .Šeškevičius

A. A, ANTANAS JOČY 
Sulaukęs 7 3 metų am 

šiauš, birželio 10 Vila Ze- 
linoje mirė Antanas Jočys. 
Buvo kilęs iš Zarasų kraš
to, kaip ir jo žmona. Ve
lionis atvyko į Braziliją 
1929 m. su savo sesute. 
Mėginęs dirbti vieną kitą 
darbą, pagaliau išlaikęs 
egzaminas dirbo Santa Ri
ta ir S^maritano ligoninėse 
kaip sanitaras. Daugelis 
lietuvių prisimena jo nuo
širdžius patarnavimus .Vi- 
siems jis buvo malonus ir 
s ąziningas.

Nuo 1950 m., sukūręs 
šeimą, nusprendė pailsėti, 
25 metus buvo lemta abiem 
išgyventi darnoj draugystėj. 
Pernai atšventė sidabrines 
vestuves, džiaugėsi ir tikė
josi pagyventi gražiai nors 
dar keletą metų. BetAnta- 
nas pradėjo sirginėti tai 
viena, tai kita liga, nebesu
laukė nei 26 metų vedybi - 
nes sukakties.

Mirė palikdamas liūdesy
je žmoną, seserį ir Stêpo’ 
naicių šeimą, kurie visa? 
do s prisimins jį kaip zmor 
gų, kuris taip nuoširdžiai 
visierps jiems padėjo.

Tebūna lengva jam šioji 
žeme1.

ALEKSANDRAS ŠNIOKAS
Birzelio 18 mirė 1902 m. 

gimęs ir Parque Sao Lucas

9
,ii  -   r'- ■ — ...... —t,

Julija šileikaitė Mockie
nė, gimusi Lietuvoje 1923 
metais, mire Campos de 
Jordão ligoninėje ir palai
dota São Paule birželio 19 
d. Paliko motiną Angelę, 
vaikus Rubens, Claudio ir 
Clarice, brolių ir sese
rų . Septintos dienos Mi
šios šv. Kazimiero kop
lyčioje š eštadienį, bir
želio 26, 19 vai.

Sanpaulietis Sergio Simanavi
čius kovo 23 — balandžio 2 baigė 
Cruzada Mundial de Literatura 
intensyvų kuršę. Dalyvauja bap
tistų sąjūdyje skleisti religinę lite
ratūrą inter iore.

Veiklos kalendorius
Liepos!1-IS, vaikų iki 

13 metų, stovykla Santa 
Isabel, SP.

Liepos 24 - 19:00 Dariau 
ir Girėno minėjimas, su 
Misiom ir vaišėm šv. Ka
zimiero parapijos patal
pose? programa^ ruošia 
BLB Literatūros ratelis.

Rugpiucio 8 baigiasi Bra
zilijos Lietuvių B endruo - 
menės kandidatų siūlymas 
rinkimams .
Rugsėjo 12 -_ Tautos šven 

tės minėjimas šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Rugsėjo 12 - Brazilijos 
Lietuviu Bendruomenės v 
rinkimai.
Liepos 8, Brazilijos Lie

tuviu Bendruomenės val
dybų posėdis, Lgo Pais- 
sandu, 51, s/816-7, 19: 
00 vai.

Birželio 26, Skautų ir skaučių iškilminga 
sueiga metų pusmečiui pabaigti, Jaunimo na
muose 14 vai.

Birželio 26,19 vai, ,,Rūtelės’ s’eimų po
būvis, R. Juatindiba, 28, Moóca.

Birželio 26 - 20 vai. Literatūros bū
relio vakaras šv. Kazimiero p-jos patal
pose. _

Birželio 27,15 vai. Vila Zelinoje lietuviš
kosios Mišios. Seka mėnesiniai susirinkimai 
Jaunimo namuose.

PINWRÂS REFORMAS
C A S A S — A P A R T A M E N T O S - L O J A S -,-Ê TC,-

CASCOLAC E SYNTEKO 
r •

ASPAGENS, APLICAÇÃO, CALAFE. T AÇÃO 
l

e M 3 PAGAMENTOS

ATENDEMOS TODOS OS BAIRROS
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSOS

TELEFONE 32-9516 J. DIMAVICIUS

gyvenę s rokiskietis Alek
sandras Sniokas, iš amato 
batsiuvis, palikdamas žmo
ną Feliciją, sūnų Albertą, 
dukteris Bruną ir Gigą , ke
turis anukus. Is Oswaldo 
Cruz ligoninės palydėtas į 
Morumbi kapus.

Septintos dienos Mišios - 
Vila Zelinoje penktadienį, 

25- 19:30 vai.

Birželio 27,18 vai. Sąjungos rūmuose, R. 
Lituânia, solistės Romos Mastienės iš Čikagos 
koncertas.

Liepos 3, Jaunimo vakaras su šokiais.
Liepos 4, Liet. Kat. Bendruomenės gegu

žine.
Rugpjūčio 6 d._20,00 vai. PLIAS susirin

kimas pas p. Alg. Žibą, rua Thyrso Martins, 
264, apto 51, V.Mariana. Tel.7O-O3Q7*-

Rugpiūėio 19 -29, sestoji metinė Pabal- 
tiečių paroda, Praça Roosevelt, São Paulo.

Rugpiücio 21-22, Feira da Amizade, São 
José dos Campos, dalyvauja „Rūtele”.

Rugpiucio 21-22, V-toji Tarptautinė fol
kloro šventė Japonų kultūros draugijos salė
je, Liberdade, dalyvauja „Nemunas”.

Rugpiucio 29 - rugsėjo 19 - „Nemuno” 
šokėju išvyka i Vl-tąją Tautinių šokių švente 
S". Amerikoje.
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BENDRUOMENĖS

LIETUVIŲ KATALIKŲ ŠV. JUOZAPO įlteV

PIKNIKUS,-^.
êemihieVISIEMS LIETUVIAMS

Liepos 4 dieną - Centro Municipal de Campismo 
Via Raposo Tavares, Km 25

Puiki sale, didžiulis uždengtas kiemas, miškas, 
parkas, laukai, vaiku aikštele, churrasco , bé 
bufetas

LIETU VIŠKOS PAMALDOS 10 V AL.
Giedos Bendruomenes choras

Pakvietimu galima gauti klebonijose, pas Bendruo
menes valdybos narius, pas platintojus : Água Rasa- 
pas p. Igną Vijūną, V. Prudente - pas p. Dimsus, 
Tautu parke-p. Kazimiera Skorubska, V. Anasta- 
cio-Celia Jambas, R. Alvarenga Peixoto 163 ir Ka
ze Jambas, R. Caiapos 39 A,

n Autob ūsai is eina is Vila 
| Zelinos, Papque das bà- 
t çoes, Vila Anastácio, Vi- 
I la Prudente, Mooca ir À 
t gua Rasa, 7:30 vai.

NEBUS PAMALDŲ
Liepos 4 d. nebus Lietu

višku pamaldų V. Zelinos 
bažnyčioje. Visi lietuviai 
prašomi dalyvauti lietuviš
kose pamaldose šv. Juoza
po Bendruomenes organi - 
zuojamoje išvykoje, Centro 
Municipal de Campismo , 
Via Raposo Tavares, Km. 
25.

Važiuojantiems savo ma
šinomis nereikia jokiu 
pakvietimu. Norintieji 
valgyti "churrasco" į si- 
gija iš anksto pakvietimu

LAUKIAM ATVYKSTANT'.

Rengia PENKIASDEŠIMTMEČIO KOMITETAS

KONCERTO PAKVIETIMAI

Iš Čikagos atskrendančios so
listės mezzosoprano Romos IVhs- 
tienés koncertui pakvietimas ga
lima gauti klebonijose ir pas 
Penkiasdeši mtm eci o komi teto 
narius: J. Čiuvinską, A. Vai avi 
čienę, A. Saldi, A. Joteikaitę 
J. Si lieką .

—Pakvietimai 
narius.

SOLISTĖS MEZZOSOPRANO ROMOS MASTIENÉS 
viešnios iš Čikagos, JAV, lietuviškos muzikos

JI L ’ T ,

Po koncerto - vaišės 

klebonijose, Sąjungoje ir pas komiteto

BIRŽELIO—JUNHO 27

SEKMADIENĮ, 
į 18 VAL.
| LIE I UVIŲ SĄJUNGOS’
> -aliança rūmuose; 

RUA LITUANIA, 67 < 
ln /v MOOCA'

FABRICA DE 6UARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TEPOSTARA HOMENS, SENHORAS 

E CRIANÇAS, MINI-SOMBRINKAS TIPO ITALIANO È ALEMÃO.
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