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REIKIA IŠGIRSTI LAIKO BALSA
Prieš antrąjį Ikarą Miuncheno5 

kardinolas Faulhaberis, norė
damas priminti savo tautai ■'pa
žangos reikalą, yra parašęs kny
gą “Laiko balsas — Dievo 
balsas”. Apie tai jis kalbėdavo 
savo vizitacijų metu parapijose 
ir didesniuose susirinkimuose. 
Tuo jis neskatino prisitaikyti na
cionalistinei ideologijai, kurią 
skelbė Hitleris su savo partija, bet 
kaip tik stiprino tautos tikėjimą 
ateitimi ir savimi, nes reikėjo 
gelbėti Vokietiją ir žmoniją.

Vokiečių tauta šio žymiojo 
kardinolo balso nepaklausė bent 
ta prasme, kad didelė dalis susi
taikė su nacių skiepijama neapy
kanta kitoms tautoms ir savęs 
kaip tautos ir rasės aukštinimu. 
O tai buvo tas biologinis savęs 
aukštinimas, kuris pražudė se
ną vokiečių galybę, nors nepajė
gė sunaikinti kultūros ir sugebė
jimų kurti. Pokarinė Vokietija 
pirmoji atsistatė iš griuvėsių.

Kitas garsus vokiečių rašytojas, 
filosofas ir teologas Romano 
Guardini savo paskaitose nuolat 
pabrėždavo, kad reikia išmokti 
“skaityti laiko ženklus, ir tai sa
vo laiku, savo aplinkoje ir savo 
atsakingumo pajautime’-.Nors kil
me jis buvo italas, Bet vokiečius 
ragino suprasti save, savo tautos 
ir savo kultūros pašaukimą ne 
ateičiai, bet dabarčiaiį kada gy
veni ir dar pajėgi veikti pa
gal laiko ženklus, kada gali 
kreipti savo ir savo aplinkos liki
mą norima kryptimi.

Čia reikia prisiminti ir vieno 
seniausių lietuviškų raštų M. 
Daukšos “Postilės” įžangą,, kur 

jis kalba apie tautos pagrindą — 
gimtąją kalbą. Branginti savo 
kalbą yra iš tikrųjų savo tauti
nės tapatybės išpažinimas. 
Daukšos laikais jau buvo pradė
jusi veržtis į lietuvių diduome
nę ir dvasiškiją polinkis kultū
ringumo ženklu laikyti lenkų 
kalbą. Tačiau tautiniam 
brendimui, išsilaikymui ir savo 
vertės supratimui niekas nebuvo 
taip svarbu, kaip sava kalba, ku
ri turėjo būti ryšys ir priemonė 
tarpusavy jungtis prieš svetimas 
įtakas.

Tautos pilnutinis subrendimas 
reiškiasi ne tik kalba, nors ji yra 
vienas pagrindinių veiksnių, bet 
ir tautinis įsitikinimas, kad pri
klausai šiai tautai nuo tėvų ir se
nolių, nuo didingos praeities ir 
įvairių istorijoje įvykusių nesėk
mių. Tautą iškelia ne tik didžiu
liai žygiai ir užkariavimai, bet ir 
kasdieniniai darbai, kuriais ku
riama ateitis, rengiamos naujos 
kartos pratęsti tautinį buvimą, 
pernešami pralaimėjimai ir ne
gandai. Gali būti patriotų, — ir 
yra tokių, — kurie dėl susidėju
sių sąlygų ar tėvų apsileidimo ne
moka savo kalbos, bet tai tik ga
limumas, o ne taisyklė. Kuris 
persiima svetima kultūra ir pasi
duoda svetimoms įtakoms, grei
čiau tampa svetimos tautos 
patriotu ar kosmopolitu, nesirū
pinančiu jokia tauta, negu savo 
tautos atstovu. Tikras patriotas, 
jei ir nėra išmokęs savo kalbos, 
visuomet gali ir stengiasi panau
doti visus būdus jos išmokti, kad 
jo kalba būtų ir jo tautinės dva
sios išraiška.

* Nemėgstama, kai primenama 
tėvų ar mokytojų pareiga išmo
kyti vaikus savos kalbos. Tačiau 
tai yra jų uždavinys ir paskirtis, 
kurios jie negali išsižadėti. Jų 
tautiniai bruožai turi būti įrėžti 
vaikų ar mokinių charaktery, 
kad gyvenimo pasikeitimuose ir 
laiko ženkluose jaunimas susi
rastų savo asmenybę ir, nepra
rasdamas savo tapatybės, rastu 
priemonių savo asmenybei ugdy
ti šiame laike ir šiose sąlygose.

♦

Laiko ženklus ypač reikia iš
mokti skaityti pašauktiems, iš
rinktiems ar patiems priekin at
sistojusiems bent dalies lietuviš
kos visuomenės išeivijoje vado
vams. Nėra išeivijoje organiza
cijos, kuri sujungtų tuos dešim
tis ar gal ir šimtus tūkstančių 
save lietuviais laikančių žmonių, 
nes jos stokoja bendrojo ir būti
nojo pagrindo — savo kalbos. Tai 
nereiškia, kad nėra kitų bendrų 
reikalų, kurie galėtų jungti bend
ram tikslui, bet tai yra tik kai 
kurių priemonių -suderinimo iš
dava. Tik tai padeda rasti bend
rą temą tautiniam pokalbiui.

Tačiau bet kurios organizuo
tos visuomenės dalies vado
vai tikrąjį subrendimą parodo, 
jkav jie sugeba būti vadai iš savo 
vadovaujamos visuomenės tarpo 
ir kartu virš jos. Vadovas gerbia
mas ne dėj to, kad jis turi kokį 
■titulą, bet dėl to, kad jis padaro 
gerą darbą, paskatina vienam ar 
kitam siekimui kitus, nurodo ke
lius, suorganizuoja kultūrines, 
visuomenines ar net 'politines'Si
tuacijas, atkreipiančias savųjų ir 
svetimųjų dėmesį į tautos reika
lus. •

Juo labiau neturėtų pamiršti 
skaityti savo laiko ženklus ir iš
girsti laiko balsą tie, kurie mo
ko patriotizmo kitus. Jų patrio
tizmas tėra tik įžeidžianti kitus

veidmainystė, kai jie su savo vai
kais ar anūkais neturi bendros, 
kalbos, kuria galėtų susikalbėti. 
Lengva kaltinti sąlygas, vedybas, 
aplinką, bet tokių “patriotų” veid
mainingas mokymas yra kitų 
Šmeižimas. Tokiems tuščios gar
bės reikalaujantiems vadams, to
kiems tėvams ar seneliams reikia 
atsakyti aiškiau tautiniu nusitei
kimu —dirbti tautai, išlaikyti 
savo kalbą, taigi savo patriotiz
mą. Kjtu atveju į tokius neturi
me kreipti dėmesio, jų žodžiais 
negalime tikėti, nes jie tik ap
gaudinėja save ir kitus. Lietuvių 
išeivijai reikia vadų, kurie auko
tųsi tautos reikalams, reikia tė
vų, kurie auklėtų savo vaikus ir 
anūkus išgirsti laiko ir savo tau
tos balsą. Pr. Gr.Draugas

Kodėl užmirštami 
Sovietuos krikščionys

Phoenix. — “The Arizona Re
public” įdėjo straipsnį apie re
ligijos persekiojimą Sovietų Są
jungoj. Rašoma, jog gerai da
ro Kongresas ir kiti, kurie gina 
žydus Rusijoje, bet to neužten
ka. Sovietai lygiai taip pat per
sekioja ir protestantus, ir kata
likus, bet apie tai- mūsų krašte 
nenorima rėkti, tartum viskas 
būtų gerai. Kai kurios krikščio
nių grupės, pvz. Bažnyčių Ta
ryba, pakartotinai kritikuoja sa
vo kraštą, kai kada teisingai, 
kai kada per daug, bet tyli dėl 
krikščionių persekiojimo Sovie
tų Sąjungoje. Laikraštis siūlo 
rašyti protesto raštus sovietų 
ambasadoriui Anatoly Dobryni- 
nui. Duoda ir adresą: Soviet 
Embassy 2552 Belmont Rd., N. 
W. Washington, D.C. 20009.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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D/SKUS/NÉS M/NFYS
Kas padės Lfetyvai?

M. STONYS

Didžioji lietuvių inteligentijos 
dalis bėgo nuo komunistinio ru
so todėl, kad nenorėjo būti iš
vežta ir Sibire badu numarinta. 
Bėgo į Vokietiją, o po karo iš
siskirstė. po platų pasaulį. Di
desnioji dalis pasirinko JAV ir 
Kanadą. JAV-se susispietė per 
20.000 lietuvių.' Jie čia rado 
daug organizacijų, lietuviškus 
laikraščius, lietuviškas parapi
jas ir politinę instituciją — 
Amerikos Lietuvių Tarybą.

Nusivylimas
Naujieji ateiviai manė, kad 

ALTa yra pajėgi įtaigoti JAV 
vyriausybę rūpintis nepriklau
somos Lietuvos atstatymu. Me-, 
tams bėgant ir ALTai nęrodant 
didesnio aktyvumo įietuvos rei
kalu, naujieji ateiviai (tada 
tremtiniais vadinęsi) ėmė steig
ti savo organizacijas, sudarinėti 
komitetus, komisijas ir patys ei
ti į politinę areną. Tai padaryti 
nebuvo lengva: buvo pririšti 
fabrikuose duonai pelnytis, ne
mokėjo angių kalbos, neturėjo 
pilietybės ir pažinčių JAV val
džios aparate. Nusivylimas AL 
Ta buvo ir tebėra didelis. - -

Lietuviai., pasijuto labiausiai 
nusivylę, kai Simas Kudirka, 
įšokęs Į amerikiečių laivą, buvo 
prievarta grąžintas sovietų val
džiai. Lietuvių sąjūdis kilo spon
taniškai, be ALTos žinios ar pa
raginimo, ir įsisiūbavo tiek, jog 
privertė JAV vyriausybę pada
ryti mažą žingsnelį į priekį — 
ištraukti Simą Kudirką iš Le
nino koncentracijos stovyklos ir 
atsiimti kaip savo pilietį. Tas 
Įvykis mums parodė, kad JAV 

Linksmai nusiteikę šokią šventės šokėjai su vėliavomis maršuoja per salę. Nuotrauka A. Plėnio

bilijonus dolerių. Kodėl JAV 
vyriausybė negalėtų padėti pa
vergtoms Baltijos valstybėms, 
nuolatos paspausdama Sovietų 
Sąjungą? Tai kainuotų daug ma
žiau, negu Izraelis. Jei Kissin- 
geris vyksta į Pietų Afriką ir no
ri jos valdžią priversti, kad juo
dųjų piliečių’teises'kulygintų su 
baltųjų, tai kodėl jis negalėtų 
nuvykti į Maskvą ir pasakyti, 
kad mažuma ateiviu rusu ne
spaustų daugumos Lietuvos gy
ventojų lietuvių, kad rusai ne
verstų lietuvių katalikų priimti 
rusiško ateizmo ar brukamos ru
sų kalbos? Tai galėtų padaryti, 
nes JAV vyriausybė Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ne
pripažįsta. Tai nebūtų kišimasis 
į Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalus. Tikrai humaniška JAV 
vyriausybė galėtų tai padaryti, 
bet ji tyli.

Kaip prašnekinti JAV krašto 
vyriausybę? Reikėtų surasti ar 
juokdarį, ar rūstų politiką ir nu
siųsti pas tą tylinčią pasakų ka
ralaitę. Gal reikėtų pasiteirauti 
pas žydus ir sužinoti'’kodėl JAV 
vyriausybė tokia klusni Žydų na
rams bei reikalavimams. O gal 
reikėtų pasamdyti tarpininkais 
žydus ir pradėti su JAV vyriau
sybe “politinės prekybos” po
kalbius?

Kodėl nesikreipti į Kinijos 
Liaudies Respubliką, kad ji kal
bėtų už mus Jungtinėse Tauto
se ir daug tiesos pasakytų Mask
vai? .Duokime jai medžiagos, ir 
ji taikliai panaudos ją prieš rau
donąjį kolonizmą, prieš rusišką 
imperializmą, prieš .grobuonišką 
Sovietų Sąjungą. Panaudokime 
Kiniją, nes ir ji yra nuskriausta 
to paties rusiško imperializmo, 
nes ir jos daug užgrobtų žemių 
valdo “taikioji” Sovietų Sąjun
ga.

Taip pat organizuotai ir kar

vyriausybė gali, jei nori, padėti 
pavergtai lietuvių tautai. Deja, 
trūksta to noro, nes niekas rim
tai nespaudžia ir vienbalsiai ne
reikalauja.

Dar didesnis nusivylimas JA 
V-bių vyriausybe ir ALTa buvo 
prieš metus, kai prez. G. For
das, H. Kissingerio paragintas, 
pasirašė Helsinkio dokumentą. 
Ir ne tik pasirašė, bet dar bal- •. 
tie.čiams paaiškino, kad tas do
kumentas bus naudingas ir pa
vergtai lietuvių tautai. ALTa tą 
patį pakartojo. Tuo' būdu ji nu
ėjo Kissingerio nurodytu keliu, 
kuris mums nėra ir nebus, pri
imtinas.

Didysis noras
Didysis mūsų noras, dar iš 

Lietuvos atsivežtas, prašyti ir 
reikalauti didžiąsias vakarų vals
tybes nuolatine akcija, nuolati
niais reikalavimais spausti So
vietų Sąjungą pasitraukti iš oku- i 
puotų Baltijos ir kitų valstybių ' 
nėra nei miręs, nei pamirštas. 
Jis niekados nebus pamirštas, 
kol Lietuva, Latvija ir Estija 
bus vėl laisvos ir nepriklauso
mos valstybės. Pokario lietuviai 
ateiviai atvyko į JAV ne vien 
sau duonos ir pastogės jieškoda- 
mi — jie atsivežė pasiryžimą pa
dėti išvaduoti savo pavergtą 
kraštą — Lietuvą. Todėl ir da
bar lietuviai rems pinigais, dar
bu ir moraline pagalba tik tas 
lietuvių organizacijas, kurios 
neišleis iš akių to didžiojo lie
tuvių troškimo.

Kas turėtų padėti?
. Kai JAV vyriausybė nori iš
laikyti laisvą Izraelį, pila jam

tu su kitų pavergtų valstybių at
stovais turime reikalauti per 
Vakarų valstybių vyriausybes ir 
Jungtines Tautas, kad nerusiš- 
kų tautų būtų atsiklausta plebis
cito keliu, ar jos nori savo ne
priklausomų valstybių, ar sutin
ka pasilikti rusų tautos nustelb
tomis ir prievartaujamomis so
vietinėmis respublikomis Sovie
tų Sąjungoje.

Galimybių yra ;daug, bet jos 
. visos turi prasidėti mūsų orga

nizuotų lietuvių pastangomis, 
neišskiriant nė ALTos. Visi su
tartinai turime žengti žingsnį po 
žingsnio, belsti į kiekvienas po
litinių pilių duris, kol jos atsi
darys. Prisimintina, kad tylin
čiam niekas nieko nepasiūlė ir 
nedavė. Neduos ir mums, jei ne
prašysime ir nereikalausime. 
Reikalauti reikia nesustojant ir 
nepailstant, kol būsime išklau
syti. ;

Jei mes būtume turėję stiprią 
ir aktyvią politinę organizaciją 
1955 m. ir visų pavergtų tautų 
tremtiniai vieningai būtume sa
vo gyvenamo krašto vyriausy
bes spaudę, gal šiandien visų 
pavergtų tautų situacija būtų 
visai kitokia, daug > šviesesnė. 
Deja, už pavėlavimą turime 
brangiai mokėti.

Lietuviai, lenkams 
pavyzdys

Chicago, — Neseniai “Men- 
nik Związkowy” rašė, kad New 
Ybrko ' .ukrainiečiai pasistatė 

■ mušėjų ir puikiai' reprezentuo» 
ja savo tautinę kultūrą. Mime» 
jumi susidomėjo net toks įtakin
gas “NYT* laikraštis/ Toliau 
rašo lenkų laikraštis? kad nese
niai įvykusiame Brooklyn© etni« 
nių grupių festivaly lietuviai, 
negausi grupė, irgi puikiai pasi
rodė, galėjo pasigirti savo di
džiule 'Enciklopedija, išleista čia, 
Amerikoj. O ką parodė lenkai? 
Nieku kitu, kaip kiosku su deš
romis!

“Kokie mes skaudžiai menki 
ir be didesnio polėkio’’, skun
džiasi laikraštis ir prideda, kad 
New Yorke, kur gyvena pusė 
milijono lenkų, nėra nei Lenkų 
namų, nei klubo, net restorano, 
kur galėtų sueiti jų tautiečiai. 
Į Ameriką kasmet atvyksta a- 
pie 10,000 lenkų emigrantų ir, 
esant tokiai menkai organizaci
jai, jie dingsta, niekas apie juos; 
nežino, nėra kas suorganizuoja, 
neturi jie nei kur susirinktL

© Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia
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ULTRA GARSO SPEKTROSKO
PIJOS KLAUSIMUS nagrinėjo Vil
niuje įvykusi sąjunginė konferenci
ja, kurioje dalyvavo ir svečiai iš
Čekoslovakijos, Danijos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Vengrijos, R. Vokieti
jos, Indijos. Didžiąją pranešimų da
lį skaitė Kauno politechnikos insti
tuto mokslininkai, šio instituto pro
bleminė K. Baršausko ultragarso la
boratorija yra pasižymėjusi spektro
skopijos metodų tyrinėjimais jai 
skirtų prietaisų kūrimu. Strasburgo 
L. Pasteuro universiteto prof. R. 
Serfo nuomone, kauniečių aparatai, 
ypač medicininės diagnostikos, su
silauktų didelės paklausos ir jo tė
vynėje Prancūzijoje,

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
naująjį savo sezoną pradėjo prem
jeriniu žemaitės dramos “Petras 
Kurmelis” spektakliu. Sezono pra
džiai taipgi buvo skirti naujausi šio 
teatro pastatymai — B. Sruogos 
“Milžino paunksmė”, Vaižganto “Ne
bylys”, A. Vampilovd- “Provincijos 
anekdotai”. Teatro trisdešimtmečiui 
lapkričio pabaigoje jau repetuoja
ma Justino Marcinkevičiaus naujoji 
drama “Mažvydas”. Originalius dra
maturgijos kūrinius teatro repertua
re papildys ir Juozo Marcinkevi
čiaus “Keistuolių akademija”.

LIETUVOS TYRIMO INSTITU
TAS, 29 West 57th St., New York, 
N.Y. 10019, USA, serija “Studia li- 
tuanica III” išleido Martino Brako re
daguotą kolektyvinį veikalą “Lithu
ania Minor”, Mažosios Lietuvos isto
rinių bei etnografinių studijų rinki
nį. Jis yra parašytas anglų kalba, iš
skyrus vieną vokišką ir lietuvišką 
dalį, kurių angliškas santraukas pa
teikia red M. Brakas. Veikalą suda
ro šeši penkių autorių skyriai: Jono 
J Stalioraičio — “Lithuania Minor 
m International Treaties” (“M. Lie- '

Petras Pakalnis

IZRAELIO POLITIKAI

Skaitant buvusios Izraelio prem
jerės Goldą Meir autobiografiją, 
reikia stebėtis Izraelio politikų su
manumu, darbštumu ir taikos mei
le. Atvykusi iš JAV j Izraelį, 1921 
m. Goldą Meir dirbo kibbutzime, 
žydų bendruomenės ūkyje, orga
nizavo darbininkų unijas, paskui 
buvo paskirta ambasadorium Mask 
voje, Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteriu ir, eidama 75 metus, ta
po net Izraelio premjeru. Savo 
knygoje, vardu Mano Gyvenimas, 
įi aprašė buvusius Izraelio prezi
dentus, premjerus ir daugeli mi- 
nisterių bei kitus žymius Izraelio 
piliečius. Ji mini ir dabartinį Izra
elio premjerą Ytzahk Rabin ir 
krašto apsaugos minister} Šimon 
Peres, kurie šiais metais nustebi
no daugelį politikų savo gudrumu.

Didžiausieji Izraelio valstybės
priešai yra arabai partizanai. Pa
bėgę iš Izraelio įvairiais metais, 
įie įsikūrė artimose arabų valsty
bėse ir teroro aktais nori pakenk-
ti Izraeliui. Jie grobė žydų lėktų- vo

MŪSŲ LIETUVA

tuva tarptautinėse 
vilo Rėklaičio — 
der Kartographie 
Lietuva Prūsijos

sutartyse”); Po- 
“Kleinlitauen in 
Preussens” (“M. 
kartografijoje”);

Algirdo Budreckio — “Lithuanian 
Soldiery in the 18th Century Prus
sian Army” (“Lietuviai kariai XVIII 
š. Prūsijos kariuomenėje’^) ir “The 
Lithuanian - Language Decrees and 
Proclamations of the Prussian 
Kings” (“Prūsijos karalių įsakai ir 
atsišaukimai lietuvių kalba”); Jurgio 
Gimbuto — “Grave Markers of Lith
uania Minor” (“M. Lietuvos antka
piai”); Viliaus Pėteraičio — “Ma
žosios Lietuvos vietovardžių svetimė- 
jimas XX amžiuje”. Veikalas turi 
304 psl. drobės viršeliuose, kainuo
ja $15. Spaudos darbą atliko Lietu
vių Enciklopedijos spaustuvė. Norin
tieji įsigyti prašomi kreiptis šiuo 
adresu: Lithuanian Encyclopedia 
Press, Inc., 395 W Broadway, 
South Boston, Mass. 02127, USA.

SOL. AUŠRA STASIŪNAITE, jau
noji Vilniaus operos dainininkė, iš 
tarptautinio konkurso Italijoje grį
žo su pirmąja premija ir laureatės 
diplomu. Italų kompozitoriaus Gio
vanni Battista Viotti vardo konkur
sas jau 27-tą kartą buvo surengtas 
nedideliame Verčelio miestelyje prie 
Milano. Jame varžėsi ne tik daini
ninkai, bet ir pianistai, fleitistai, 
kompozitoriai. Tarptautinės jaunųjų 
dainininkų varžybos susilaukė 40 
dalyvių iš 35-kių pasaulio šalių. Bu
vo paskirtos trys pirmosios premi
jos vyrams ir trys moterims. Pir
moji varžybų dalis pravesta anoni
miškai — dainininkus nuo vertinto
jų komisijos skyrė uždanga. Vietoj 
pavardžių jie turėjo tik numerius, 
kad būtų užtikrintas visiškas vertin
tojų nešališkumas. Į antrąją varžybų 
dalį buvo atrinkta 19 dainininkų, į

—a--------- — -- - . - __________ , .

vus, užpuldinėjo pasienio gyven
tojus, žudė žydus užsienyje ir taip 
įkyrėjo juos priglaudžiusioms vals
tybėms, kad šios nutarė juos su
drausti. Jordano karalius Husei
nas juos išvarė iš savo krašto gink
lais, o Libano vyriausybė neseniai 
susitarė su Izraelio vyriausybe ko
voti prieš arabų partizanus kito
mis priemonėmis. Buvo taip. Pra
ėjusį gegužės mėnesį specialus Iz
raelio kariuomenės dalinys išlipo 
Libano krikščionių kontroliuoja
mame Jounirh uoste ir, padeda
mas Libano įgulos, užtikrino heli
kopteriui nusileisti saugią vietą. 
Nusileidus helikopteriui, iš jo išli
po Izraelio krašto apsaugos minis
ter is Peres ir pradėjo slaptas dery
bas su Libano vyriausybe.Dery
bos tęsėsi 3 mėnesius. Šimon Pe
res net 4 kartus buvo atvykęs į Li
baną ir taip sėkmingai vedė dery
bas, kad trečią kartą su juo atvy
ko ir Izraelio premjeras Ytzahk 
Rabin. Rabin derėjosi su buvusiu 
Libano prezidentu Chamoun, su 
dabartiniu prezidentu Elias Sarkis 
ir su buvusiu premjeru Karami. 
Atrodo, kad pasitarimuose dalyva-

ir Syrijos valdžios atstovas.

trečiąją — 12. A. Stasiūnaitė su pia
nisto Ramučio čepinsko palyda ori
ginalo kalba dainavo G. Rossini 
operų “Sevilijos kirpėjas”, “Semira- 
mida”, ?‘Italė Alžyre”, G. Massenet 
“Verterio”, R. ščedrino operos “Ne 
vien tik meilė” arijas, skirtas mez
zo-sopranui ir koloratūriniam mezzo- 
sopranui. Jos akompaniatorius R.
Čeputis gavo specialų diplomą kon
certmeisteriams. A. Stasiūnaitė yra 
antroji Lietuvos atstovė, laimėjusi 
tarptautinį konkursą. Pirmuoju bu
vo Vilniaus operos bosas Vacys Dau
noras. laureato vardą išsikovojęs 
tarptautiniame “TūIūzoF konkurse 
Prancūzijoje. A. Stasiūnaitės dabar 
laukia dainavimo studijų gilinimas 
garsiojoje Milano operoje “La Sca
la”, kur ji planuoja paruošti Rozi- 
nos vaidmenį G. Rossini operoje “Se
vilijos kirpėjas”.

KUN. ALGIMANTAS KEZYS, SJ, 
Lietuvių Foto Archyvo vadovas Či
kagoje, yra pakviestas sukurti filmą 
apie Klevelando lietuvius, šiam tiks
lui jau sudarytas specialus komite
tas Klevelande, telkiamos lėšos. Kun. 
A. Kezys, SJ, yra sukūręs kele
tą gerų filmų, įamžinusių žymiuosius 
mūsų veikėjus ir kaikurias koloni
jas bei įvykius. Kalifornijos lietu
viams yra skirtas jo filmas “Sala”.

priėmė Sibiro kankinį ukrainietį kard. Josef Slipy, kuris buvo 
atvykęs j metropolito vyskupo A. Senyshyn laidotuves. Kardi
nolas prezidentui išreiškė susirūpinimą ukrainiečių katalikų 
padėtimi Ukrainoj ir prašė jo dėti visas pastangas pagel
bėti ukrainiečiam žmogiškųjų teisių srity.

Kaip ten bebūtų, derybos davė 
gerų rezultatų Izraeliui, Libanui ir 
Syrijai. Mat, pasibaigus politiniam 
chaosui Libane, nuosaikieji Liba
no politikai ieško sugyvenimo su 
Izraeliu ir su Syrija, kurios ka
riuomenė neseniai buvo užėmusi 
beveik pusę Libano. Po tų dery
bų Syrija pradėjo atitraukti savo 
kariuomenę iš Libano ir perkėlė 
ją prie Irako pasienio.

Dabar Libane yra tokia padėtis. 
Izraelio laivynas blokuoja kelis 
Libano uostus, kuriuose yra įsikū-
rę kairieji Palestinos partizanai. 
Iki šiol žydai sugavo 15 laivų, ga
benusių ginklus partizanams. Atė
mę ginklus, žydai atidavė juos Li- 
bano krikščionims. Antra, Izraelis

moko vieną Libano batalijoną Si
najaus dykumoje vartoti JAV tan
kus. Pabaigęs treniruotę bataiijo- 
nas grjs j Libaną, kovoti prieš par
tizanus. Be to, Izraelis kontroliuo
ja pietų Libano dalį iki Litani u- 
pės, kur yra įsikūrę Palestinos par
tizanai. Žydai ragino ir vietos gy
ventojus kovoti prieš partizanus. 
Tas raginimas rado gerą atgarsį 
žmonių širdyse, nes visiems įkyrė
jo partizanų smurtas. Žydai atida
vė Libano krikščionims ir Rusijo
je pagamintus tankus ir raketas, 
kurias jie užėmė 1967 ir 1973 m. 
karuose. Trumpai, dabartinių Iz
raelio politikų sumanumo dėka 
žydai ir taikingi bei protingi ara
bai randa bendrą kalbą. Izraelio ir 
Egipto vyriausybių santykiai yra 
beveik nuoširdūs. Neseniai Egip
to prezidentas Sadatas buvo per
rinktas prezidentu ateinantiems 
6 metams. Sadatas yra protingas 
žmogus ir nori ne karo, bet page
rinti savo pramonę ir žemės ūkį. 
Saudi Arabijos ir Kuwait© politi
kai taip pat remia saikinguosius Li
bano politikus. Izraelis įsileidžia 
į savo kraštą Libano darbininkus, 
o Jordano pasienyje gydo sergan
čius arabus.

Kitados arabų valstybių vyriau
sybės buvo sudariusios vieningą 
frontą prieš Izraelį ir ginklų pa
galba norėjo įstumti žydus į jūrą. 
Dabar tas arabų frontas subyrėjo, 
o, Izraelis, pergyvenęs 5 karus, su
stiprėjo. Žinoma, Izraelį stipriai 
remia JAV politikai, nes tikisi, 
kad per ateinančius rinkimus JAV 
žydai už juos balsuos. Nors Izrae
lio valstybė turi tik 4 milijonus 
gyventojų, bet savo politikų su
manumu ir piliečių darbštumu 
pralenkė arabų valstybes.

® Lietuviškoji šeirpa yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta
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BUS (BRAZILIJOS LIETUVIU JAU- 
MIMO SĄJUNGA)

Em diversos países do mundo on
de encontram-se lituanos existem as
sociações da juventude que denomi- 
nam-se Lietuvių Jaunimo Sąjunga que 
significa Aliança (ou União) da juven
tude lituana.

QUAIS OS OBJETIVOS DE TAL OR
GANIZAÇÃO?

Em qualquer colônia sempre exis
tem diversos grupos ou elementos que 
evidentemente criam cada qual uma di
ferente ideologia e muitas vêzes umas 
contrárias às outras o que ocasiona di
vergências gerando um clima de desu
nião dentro da propria colonia.

Essa situação é típica do ser huma
no, mas no entanto, o pior ponto de 
tal situação é que eia faz com que se 
esqueça a meta principal, que é a res
ponsabilidade que cada qual de nós te
mos por nossos irmãos, que em um 
país distante encontram-se flagelados

M U S U LIE

e oprimidos a ponto de nao lhes ser 
permitido de forma alguma ter idéias 
ou ações próprias. Se nos auto analisa
mos talvez percebamos o quão fúteis 
são os nossos desentendimentos dian
te de tal nobre meta para o qual deve
mos nos apegar. Analisemos do seguin
te modo: Enquanto nossas divergências 
e indiferenças de maneira alguma pres
tam ajuda à nossa causa em um outro 
lugar, um jovem de 19 anos, com tan
tos sonhos e esperanças como nos dá a 
sua própria vida em favor da mesma me
ta que deveria nos estar fortalecendo. 
Será que um irmão nosso, que supera a 
própria dor do fogo queimando o 
próprio corpo para, emitir um brado: 
„Liberdade para a Lituânia'. (Romas 
Kalanta, 14 de maio de 1972, Kaunas, 
Lituania). Quantos de nós sabemos de 
tal fato? Em realidade nós mesmos 
conseguimos abafá-lo com nossa opsti- 
nência.

O objetivo fundamental da Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga é o de unir todos 
quer sejam grupos, associações ou ele
mentos isolados para que todos juntos 
formemos uma grande f am ilia Assim 
nos será muito mais fácil prestarmos 
nosso apoio conjunto aos entes que 
necessitam fervorosamente dele.

A „Brazilijos Lietuvių Jaunimo Są
junga' está formada. A ela pertencem 
todos os filhos ou netos de lituanos 
do território brasileiro, que tenham en
tre 16 e 30 anos de idade, sejam par
ticipantes ou não de associações litua- 
nas.

É evidente a necessidade de haver 
uma diretoria, para coordenar os servi
ços, a qual será escolhida democratica
mente entre todos os membros da 
"BLJS". Já existe uma em vigência 
que é composta da maneira mais geral 
possível, não ficando portanto restrin
gida a um dos grupos, mas a todos 
èles:

É composta pelos seguintes mem
bros:

Arnaldo Zizas: presidente 
Janete Nikitin: secretária 
Mauricio Bendoraitis: tesoureiro 
Živilė Jüraitis: relações c/o exterior 
Alexandre Valavičius: relações c/o 

Brasil.
Leonice Rubliauskas e Sandra Sal

dys - cultura lituana em geral.
Claudio Butkus e Roberto Saldys - 

relações com a cidade de São Paulo
Nancy Narbistis: divulgação dos as

suntos lituanos
Elena Bareišis: associada da direto

ria.
A titulo de informação, a séde mun

dial das Lietuvių Jaunimo Sąjunga é 
no Canadá e os outros países onde exis
te tal movimento são EUA, Australia, 
Alemanha, Suécia, Inglaterra, Venezue
la, Colombia, Uruguai e Argentina.

Qual a importância das relações 
com o exterior?

Sendo que uma das incumbências 
da Jaunimo Sąjunga é a de ser um ór
gão oficial de comunicação com o ex
terior, isto acarreta coisas que tenha
mos grandes responsabilidades. Por ex
emplo, se em qualquer lugar do mun-

OMAS KALANTA
ROMAS KALANTA,atidavęs savo

k°jV°je UZj ^e' ção nacional assim como a valorização 

de nossas obrigações como parte de u- 
ma Nação separada de seu tronco por 
diversas razões temos de apoiá-las de 
todas as formas possíveis.

tuvą, Protestuodamas prieš rusų 
okupaciją, jis susidegino Kaune. 
’’Laisvės Lietuvai!” buvo paskuti
niai jo žodžiai. Jo Didžioji Auka 
teįkvepia lietuviškąjį jaunimu au
kotis ir dirbti už savo Tėvų Žemę 
už jos Nepriklausomybę.

do ocorrer uma catástrofe ou violação 
de direitos a qualquer membro de nos
sa „grande família" imediatamente par
tirão ajuda, protestos ou qualquer out _ 
ro tipo de manifestação conforme o 
caso por intermédio das Alianças de 
cada pais.

O assunto ê por demais extenso e 
importante e tentaremos esclarecê-lo 
ainda mais nas seguintes edições.

Esperamos que ficou caracterizada 
a importância de tal associação e prin
cipalmente o aspecto da necessidade 
de união de todos, quer morem nas 
florestas do Amazonas, quer dos pam
pas ou de qualquer lugar dentro do 
território nacional.
t É imprescindível que você comuni

que-se conosco, seja para pedir infor
mações, trocar idéias, criticar ou ape
nas dando a alentadora noticia que há 
mais um que virá a fortalecer ainda 
mais nossa união.

O elo de comunicação caso você 
não seja da cidade de São Paulo

Alexandre Valavičius
Alameda dos Quinimuras, 447 
04068 São Paulo, SP.

Tel. 247-2619 

Caso você seja da capital:
[Roberto- Jõnãs Šaldys
iR. Antonio Carlos Fonseca, 173 
04290 - Jardim da Saúde 
São Paulo, SP.

[ Tel.273-3224__ ____

Faremos uma edição mensal, con
tando com a sua colaboração em qual
quer artigo que interesse diretamente 
ao contexto lituano (informações, cu
riosidades, etc..) que. poderão ser re- širdaus prisidėjimo, bus tuščios musų 
metidos ao endereço acima. pastangos.

Além disso publicaremos aspectos l sąjungą gali įsirašyti visi jaunuoliai 
da cųįtųrą lituana em geral, além de tarpe 16 ir 30 metų.

notas de bailes, acampamentos, reuni
ões e etc...)

Para finalizarmos esta edição publi
caremos abaixo um trecho do infor
mativo "PAŠVAISTĖ" (Aurora) redi

gido por Vacys Kęstutis Slotkus, da 
União da juventude lituana da Colom
bia:

quando éramos garotinhos, nossa 
mãe nos lia contos acerca de um 
pequeno país chamado Lituânia. Contav< 
sobre suas belezas e costumes.

Começamos a aprender as primeiras 
palavras, as primeiras canções e as ama
mos.

Assim crescemos, e agora, quando 
vemos que aquele que foi para nós 
um „Reino Encantado" não é um con
to e sim uma realidade e com dor te
mos de aceitar o que sofre nosso pais. 
Nascem muitas idéias, algumas sonhos, 
outras ilusões e terceiras realidade e 
sem importar como pensamos deve
mos aceitar que nossa situação é dificil 
Difícil na terra pelas circunstâncias.. 
.... Difícil por nós mesmos.

Toda idéia, todo pensamento, todo 
trabalho cujos fins sejam uma maior 
compreensão mais real de nossa situa

TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA, MŪSŲ ŠIR 
DY VISADA - PÁTRIA DE NOSSOS 
PAIS, LITUANIA, TU ESTARÁS SEK 
PRE EM NOSSOS CORAÇÕES.

Por acaso nós jovens compreende
mos a grande responsabilidade que te
mos? Aqui é onde aparece a oportu
nidade de nos unirmos, organizarmo- 
nos e analisarmos os problemas.

Mas fora desta análise e do que nos 
espera devemos valorizar e nos opor
mos a tal situação e............................

Buscar soluções'7.

ZIZAS

KAM ŠI BLJ SĄJUNGA?

Tur but daug kas ne kartę statė sau 
šį klausimą. Nevisiems yra suprantama 
ir nevisiems reikalinga atrodo tokia or- 
ganizacjja. Tačiau jaunimas pajuto no
rą susijungti ir viso krašto mastu orga
nizuotis, turėti representatyvinę orga
nizaciją, kuri rūpintųsi viso krašto jau
nimu, jį informuotų apie save pačius 
ir kitų kraštų jaunimą, kuri galėtų jau
nimą atstovauti ir per kitus kraštus 
gautų reikiamos paramos.

Žodžiu, kuri rūpintųsi viskuo, kas 
rišasi su jaunimu savame ir kituose 
kraštuose ieškant didesnio susiprati
mo, savos lietuviškos padėties sustipri
nimo ir išlaikymo.

Mes puikiai suprantame savo padėtį 
ir nesistengiame stebuklais ją pareikš
ti; tačiau norime kuo daugiau atsiimti 
iš praeities prarastą turtą, siekiant iš
likti tikrais lietuviais, mes suprantame 
kad tokie esame reikalingi savo tautai. 
Kviečiame visą jaunimą prie mūsų pri
sidėti ir, paremti šią idėją. Be jūsų nuo-
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VI-TOS I OS TAUTINĖS STOVYKLOS 
' KVIESLYS

Vl-toji lietuvių skautų ir skaučių tau
tinė Stovykla įvyks Australijoje, Melbo
urne apylinkėse, gale 1977 ir pradžioje 
1978 metų. Šita stovykla yra labai svar
bi Australijos lietuvių skautams.

Gyvendami diena iš dienos mes kar
tais prarūkstame naujų idėjų, o kartais 
ir noro atsiekti mums užsibrėžtų užda
vinių. Ruošimasis Vi tai Tautinei Stovyk
lai sukėlė didelį entuziazmą skautų-čių 
tarpe, netik kurie veikia įvairiuose viene
tuose, bet taip pat ir tarpe tų, kurie pra
dėjo nutolti nuo skautiško gyvenimo. Y- 
ra labai džiugu matyti, kad tiek daug 
jaunų vadovų ir vadovių dirba su dideliu 
pasiryžimu, prisidėdami vienokiu ar ki
tokiu būdu prie stovyklos paruošiamų
jų darbų.

V Los Tautinės Stovyklos Rengimo 
komiteto pirmininkas, ps. Henrikas An
tanaitis aplankė JAV, Kanadą, Angliją 
ir Vokietiją Jis kalbėjosi su LSS Vadi- 
jos nairias ir kitais vienetų vadovais.

Kiek teko patirti, turime didelį pri
tarimą iš mūsų užjūrio brolių ir sesių. 
Mes tikimės, kad tas susidomėjimas ne
sumažės, bet dar padidės.

Užjūrių skautams į Australiją atvažia
vus mes parūpinsime visus stovyklos 
mokesčius, maistą, loveles, indus, mie
gamus maišus ir t.t. Taip pat stengsimės 
apmokėti ekskursijų išlaidas Australijoj. 
Svečiai patys turės užsimokėti už kelio
nę į Australiją ir atgal. Prieš stovyklą už
jūrio skautai-ės bus apgyvendinti lietu
viškose šeimose Sydney, o paskui Mel
bourne.

Numatyta stovyklos provizorinė pro
grama yra ši:
1977 m. gruodžio mėn.

24/25 (š/sekm) - atskrendama Sydney
26 (pirm.)
27 (antr.)
28 (tree)
29 (ketv.)
B

- Sydney
- Sydney

' - Sydney
- atskrendama į Melbourne

MOSI) LI ETUVA

rw

; VAIKU STOVYKLA

- Melbourne
- T. S. pradžia
- T. S. pabaiga

30 (penkt.) ■ Melbourne
31 (sėst.) - Melbourne

1978 m. sausio mén.
1 (sekm.)
2 (pirm)

14 (sėst.)
15 (sekmJ - išskrendama iš Melbour

ne į Š. Ameriką.
Tikslią išvykimo ir sugrį žimo datą nu

statys LSS vadovybė Š. Amerikoje. Kraš
tai, pav., kaip Pietų Amerika ir Anglija, 
turės prisitaikyti sau skridimo datas.

Mes patariame, kad atvykstantieji 
skautai-ės butų ne jaunesni kaip 14 me
tų, tačiau gali būti ir jaunesni, ypač jei
gu atvažiuos su tėvais arba su vyresniais 
broliais ar seserimis, tačiau galūtinį am
žiaus nusprendimą paliekam vadovų nuo
žiūrai.

Mes esame numatę suruošti du kon
certus—pasi rodymus Australijos Iietuvių 
visuomenei, vieną Sydney ir kitą Mel
bourne. Paašome vienetų vadovus paska
tinti savo skautus-es, su meniniais palin
kimais, pasiruošti šiems koncertams, jei
gu tokie asmenys vyktų j T autinę Sto
vyklą Norėtume pabrėžti, kad nėra bū
tina, kad atvykstantieji turėtų meniškus 
gabumus. Mums svarbu, kad tik atvyktų 
skautai-ės į Australiją.

KUMM

STOVYKLA

Haverá entre os dias 3 e 10 de janei
ro um acampmento para os jovens ma
iores de 16 anos. Realizar-se-a ou em 
Ubatuba ou Atibaia.

As inscrições encerrar-se-ão no dia 
29 do corrente mes. I ncreva-se. Maio
res informações pelo fone 273-2317. 
Tratar com Maurício.

Vaikų stovykla, nuo 8 iki 15 
metų amžiaus, įvyks sausio mė
nesį, nuo 16 iki 23 dienos, 
Kondrotų šeimos ūkyje, Itu, SP. 
Užsirašyti reikia iš anksto. Sto
vyklos mokestis 150 kr. už asme
nį be nuolaidų šiais metais už di
desnį narių skaičių iš tos pačios 
šeimos. Užsirašyti pas Eugeniją 
Bacevičienę R. Pedro de Godoi, 
396, Vila Zelina, Tel. 63-9343 
arba pas kun. A. Saulaitį, tel 
273-0338.

IliJMTM tMilŽiAf&jį
Ii MeKTVilil^i

Mes kviečiame ir visus kitus asmenis 
keliauti kartu su skautais į Australiją, 
oamatyti gimines, susitikti su senais pa
žįstamais ar pamatyti kaip „down un
der' lietuviai gyvena. Yra galimybių -gau
ti papigintą kelionę, jeigu didesnis skai
čius atsirastų norinčių skristi j Australi
ją

Taigi, kaip matote, mes entuziastin
gai ruošiamės VI-tai Tautinei Stovyklai, 
ir tikimės sulaukti apie 100 skautų-čių 
iš užjūrio. Dar kartą kreipiamės į Jus, 
mieli vadovai, neapvilkite musų »r atsie
kite kaip galima daugiau stovyklautojų.

Nors mūsų skaičius nėra didelis, bet 
pasiryžimas ir norai dideli, »r stengsimės 
Jūsų neapvilti.

Šios stovyklos pasisekimas daug pri
klausys nuo atvykstančių iš užjūrio 
skautų ir skaučių skaičiaus.

Tad, broliai ir sesės, mes labai jūsų 
lauksime kaip galima daugiau. Tai bus* 

istorinis įvykis ir abejotina, ar Tautinė 
Stovykla vėl įvyks Australijoje, kad ir 
tolimoje ateityje.

AUSTRALIJA LAUKIA

VI Tautinės Stovyklos Rengimo 
Komitetas

Ps. H. Antanaitis
4 Robert Street
North Balwyn, Vic. 3104 
AUSTRALIA.

Melbourne, 1976 spalio mén.
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MŪSŲ ŽINIOS
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjunga — PLIAS,

Brazilijos Skyriaus 
Valdybos Rinkimai

Š. 1976 m. gruodžio mėn. 3 
d. jvyko PLIAS — Brazilijos sky
riaus narių susirinkimas.

— Susirinkimui pirmininkavo 
ir jį atidarė Algirdas Idika, sekre
toriavo Arūnas Steponaitis. «

— Perskaičius pereito susirinki
mo protokolas, Valdybos vardu 
pranešimą padarė skyriaus pirmi
ninkas Algirdas Idika. Buvo ap
žvelgta skyriaus veikla nuo jsistei- 
gimo, prieš 2 metus, iki šių die
nų. Turėta 10 narių susirinkime, 
įvairių paskaitų, pailiustruojant 
skaidrėmis ir fotografijomis ir 
jmonių apžiūrėjime. Apie susirin- 
kimus ir skyriaus veiklą buvo 
informuojama vietos lietuviškoje 
spaudoje „Mūsų Lietuva' ir PLIAS 
-Centro Valdybos organe ,.Tech
nikos Žodis'.

Susirinkimų protokolų kopijos 
yra siuntinėjamos centro val
dybai. Išsiųsta narių profesinės 
ir asmeninės žinios centro valdy
bos organizuojamai kartotekai ir 
„Inžinierių Vardynai', — salsva
jame pasauly gyvenančių lietuvių 
orofesionalų adresų ir informaci

i

jų knyga. Taip pat išsiųsta sky
riaus informacinė ir istorinė me
džiaga specialaus „Technikos Žo
džio'’ numeriui, Inžinierių Sąjun
gos 25 metų veiklos užjūrio kraš
tuose, oficialioms sukaktuvėms 
paminėti.

- Iždininkas Gražvydas Bače- 
lis pranešė apie skyriaus kasos 
stovį pajamas ir išlaidas. Prane
šė taip pat, kad prenumeratos pi
nigai už visus narius ,.Technikos 
Žodžiui" jau išsiųsti. Kolegos, 
kurie dar neužsimokėjo prenume
ratą ar nario mokesti kviečiami 
tai padaryti sumokant pinigus iž
dininkui.

— Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė Antanas Tyla, 
pabrėždamas, kad visa atskaito
mybė yra vedama tvarkingai.

Naujojon valdybon išrinkta: 

Algirdas Idika - pirmininkas 
Leonardas Mitrulis - sekretorius 
P.AIgimantas Žibąs - iždininkas 
Arūnas Steponaitis - „public re

lation"
Revizijos komisija:

Gražvydas Bačelis 
Antanas Tyla

< •

— Nutarta paskirti if kasos 
PLIAS - Brazilijos skyriaus var

Marija,
Marija,

Palengvink.
vergiją...

Išgelbėk

nuo 
priešo 
baisaus...

LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ

du Cr.500,00 auką laikraščiui 
, Mūsų Lietuva'.

- Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio mėn. 29 d. 10:00 vai. 
inž. Leonardo Mitrulio vasarvie
tėje.

A.l.

PLIAS - Brazilijos skyrius svei
kina „Mūsų Lietuvą' Kalėdų 
švenčių proga ir linki laimingų 
Naujųjų 1977 metų.

Su malonumu pranešame, kad 
skyriaus narių susirinkime, įvyku
siame š. m. gruodžio mėn. 3 d. 
buvo nutarta paskirti Cr.500,00 
auką laikraščiui „Mūsų Lietuva".

Pirmininkas: — Algirdas Idika

ŠALPA

Šv. Kazimiero parapija Kalėdų 
proga sušelpė devynias lietuvių 
šeimas 1.250 kr., o keletą ir rū
bais.

JAUNIMO KOČIOS

Gruodžio 23 šv. Kazimiero 
parapijos salėje apie 120 asmenų 
šventė bendras Kūčias, suorgani
zuotas „Rūtelės" ir jos vadovės 
Eugenijos Bacevičienės. Dalyvavo 
vaikai, tėvai, seneliai. Kūčių val
gius pasiskirsčiusios atnešė šei
mos, o jaunimas - vardais sužy
mėtas dovanėles.

Pirmoje vakaro dalyje po kalė
dinių giesmių repeticijos švęsta 
susitaikinimo malda: jaunimas per
skaitė savo pačių surašytas mal
das, sąžinės sąskaitą, atgailos, at
eities ryžto ir padėkos maldas.

* Dievas tau padovanojo šiandien 
86.400 sekundžių. Ar panaudojai bent 
vieną iš jų tarti ’'Ačiū Tau”.

Wiliam A. Ward.

Tada visi perėjo prie Kūčių stalo, 
prie kurių švęstos Mišios, taip pat 
su paaiškinimais, kuriuos skaitė 
Beatriz Bacevičiūtė ir Klaudijus 
Butkus.

Kūčių vakarienės metu primin
ti lietuviški papročiai ateičiai ir 
vedyboms atspėti, o pabaigoje 
atėjo Kalėdų nykštukas Paulius 
Jurgilas, nes pats Kalėdų senelis 
buvo užimtas kitur.

BERNELIŲ MIŠIOS

Šv. Kazimiero parapijos Ber
nelių Mišioms susirinko apie 60 
asmenų, nežiūrint lietaus. Cho
ristai giedojo iš anksto paruoštas 
giesmes, šalia altoriaus prakartėlė 
ir eglutė, papuošta lietuviškais 
šiaudinukais.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Po 70 kr. K. Sedlickas, K. Va
liulis, Br. Onuša.

Po 80 kr. Ver. Bučienė, A. 
Pumputienė.

Po 100 kr. Pr. Andriuška, A- 
na Polikaitis, Algirdas Šukys, Vine. 
Orentas, .Juoz. Kupstas (už 1976 
m.), A. Kučinskas, Jusefa Talei- 
kienė, O. Jakutienė (užsakė J. 
Taleikienė), M. Lisauskas, Elena 
Buitvydas.

Po 105 kr. Bruna Kemeklytė 
Merahi už save ir Marija Catafay, 
Ona Plečkaitytė, H. Guzikauskas, 
Elvyra Jakštys, Uršulė Laucius, P. 
Urbonas, P. Buitvydas, F. Sipavi
čienė.

110 kr. J. Budzilas,
117 kr. Aleks. Spogis (Iš Urug

vajaus),
120 kr. Izid. Saulytis,
125 kr. J. Butauskas,
Po 150 kr. Petronėlė Nakva- 

zas, J. Vengrys, J. Vosylius.
Kitus užsimokėjusius paskelb

sime vėliau.
Visiems nuoširdus lietuviškas 

aclLk ML administratorius

i.

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
ouaroa Chuvas oe tooo« tipo*. paša nokins, «Inhora» e 

CR»AH<A9 Mt Nl.SOMBR INHA8. TIPO t TALI AM O E ALEMÃO.

/

Vicente Vitot Banys <£tda,
loser. tom# M

R Coelho Barrada», KM 
V. Prudente

Fone»: 274XJ677 ~ (Ros. S74-188Ó) 
Sôo Paulo

**
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STOVYKLAUS JAUNIMAS

BLJS pirmininkas Arnaldas Zi- 
zas su valdyba nustatė jaunimo 
stovyklos datą: nuo sausio 3 iki 
10. Vaikų stovykla vyks nuo 
sausio 14 iki 20, praneša Eugeni
ja Bacevičienė.

DIRBAiŠŠ. AMERIKOS

Santo Andrė jau mėnesį dirba 
iš Šiaurės Amerikos atvykęs Pet
ras Rakauskas, su žmona gyvenąs 
viešbutyje São Paule. Dar išgy
vens São Paule 
Norėtų susitikti

Teresa Jočytė, gyvenanti Vila 
Bei oje, sausio 6 d. baigia agrono
mijos inžineriją São Paulo uni
versiteto Aukštesniojoje Žemės 
Ūkio mokykloje Piracicaba, SP. 
Mokslo sumetimais gyvenusi toli 
nuo São Paulo, atostogų metu 

kunigo apsilankymo šiame mies-.. *r kitomis progomis dalyvauja 
te už Osasco.

Jonas Vytenis su sūnumis prie 
namų pristatė didelę dirbtuvę ir 
garažą, kur netrukus atidarys sta
liaus dirbtuvę ir taip pat gamins 
cementinius blokus. Trys Vyto- 
nių sūnūs užsiima namų statyba 
ir pilnai juos įrengia.

Anelė Gaižutienė nori parduo
ti 10 alkierių žemės sklypą prie 
Miracatu, važiuojant BR-116 ke
liu. Šiuo metu pardavinėja medį 
netoli esančiai lentpjūvei.

Stasys ir Elena Rimkevičiai 
gyvena naujai pastatytuose na
muose, nes jų ir šešių kaimynų 
namus miestas nusavino , van
dens dėžei” pastatyti. Savo siu
vyklą, kurią prieš keletą metų 
atsivežė iš Bom Retiro, perleido

keletą mėnesių, 
su lietuviais.

CARAPiCUIBA, SP.

Praėjo treji metai nuo lietuvio

savo sūnui Nataiio, kuris su šei
ma gyvena dabar Horto Florestal. JAV.

Elzbieta Danilaitienė pertaisė 
savo sklype esantį namuką ir jį 
išnuomavo, nes jos duktė dabar 
su vyru gyvena Minas Gerais vals
tijoje.

Vaclovas ir Stanislava Kazlaus
kai savo barą perleido giminėms 
iš Paranos, bet apsiėmė nauju už
siėmimu - įsūnijo trejų metų mer
gaitę, kurios sveikatą pamažu tai
so ir. kurią labai prižiūri. Kalė
doms išvyksta į Paraná.

Pranas Adomaitis ir sūnus Pra
nas mano mėsinę uždaryti ir ati
daryti barą, kadangi greitai plin- 
tančiame Carapicuibos mieste atsi
rado daugiau mėsinių - kur Ado
maičių parduotuvė su kita aptar
naudavo miesto bairą. dabar jau 
aštuonios mėsinės, o ir žmonės 
šaldytos mėsos nelabai perka. 
Antanas Adomaitis pernai vedė 
ir su žmona Terese gyvena kiek 
toliau nuo miesto i Aldeia pusę.

MŪSŲ LIETUVA

Visi klausia naujienų apie Ki
tus lietuvius, ypač apie Vila Ze- 
liną, j kurią retai užvažiuoja, nes 
gan tolima kelionė.

Per tuos trejis metus Carapicui- 
boje mirė trys lietuviai: siuvėjas 
Adomas Nenartavičius, 76 m. am
žiaus, 1975 m.; Sofija Nekrašaitė 
Augustavičienė irgi pernai; ir gal 
seniausias Carapicuibos lietuvis, 
Vincas Zarakauskas, apie kurį jau 
buvo M L rašyta.

Vaclovas Stankevičius turi gra
žų sodą, augina vynuoges ir šiuo 
metu pardavinėja savo paties už
augintas kalėdines eglaites, 
rias išdaigina iš šakelių.

ku-

BAIGIA AGRONOMIJĄ

lietuviškoje veikloje, ypatingai 
Jaunimo kongreso ruošoje 1973- 
6.

KVIETIMAS BAIGIANTIESIEMS

' Musų Lietuvos7 redakcija pra
šo pačius mokslą baigiančius arba 
jų tėvus ar pažįstamus pranešti 
apie baigtą mokslą ar kursus, 
taip pat apie išlaikytus egzami
nus į mokyklas ar fakultetus.

LAUKIA SVEČIŲ

Iš Šiaurės Amerikos švenčių 
metu į São Paulį atvyksta Živilės 
Juraitytės pusbrolis. Adv. Algir
das Sliesoraitis laukia savo moti
nos ir jos vyro, Faustos ir Anta
no Vasaičių, taip pat gyvenančių

Veronika Misevičienė iš V. Pru
dentes keliems mėnesiams išskren
da pas gimines JAV.

DALYVAVO KURSUOSE

Antroji , Palangos' skautų ir 
skaučių vieneto skiltininkų kur-

Lietuviškai kalbanti
Vyrų — moterų — vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING I

médica
HOMENS-SENHORAS I

CRIANÇAS
. Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria | 

(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De- j 
putado Emílio Carlo-Bairro do Li
mão)

Tel.: 220-0439/ 266-3569

sų dalis vyko gruodžio 19 brazi
lų sodyboje tarp Mailasque ir 
São Roque. Dalyvavo 13 asmenų, 
įskaitant Eugeniją Bacevičienę. 
Vandą ir Algirdą Pumpučius.

tų
DAINUOK, 

KLESTÉK, 
GYVUOK?

KELIAUJA

Halinos Mošinskienės giminės 
iš Australijos, Didžiuliai, lankėsi 
São Paule ir iškeliavo toliau j Ar
gentiną, Peru ir kitus kraštus.

Inž. A. Žibąs po Naujų Metų 
išvyko į JAV.

Po švenčių į Argentiną išvažia
vo Geny Žarkauskaitė, Česlovas 
ir Marija Jakiūnai.

ŽINUTĖS IŠ CEP 04

Tomas ir Audra (Antanaitytė) 
Catafay su vaikais Mara ir To
mas šventėms išvyko j Argentiną 
paatostogauti. Paulius Šlepetys, 
baigiąs trečiuosius medicinos me
tus, perėjo visus dalykus be egza
minų Rosana Kazakevičiūtė iš
laikė F U VEST matematikos eg
zaminus. Petronėlė Kviliunienė 
talkina daug prie N. S. Guadalu
pe bažnyčios ir kas penktadienį 
neša Komuniją seneliams prieg
laudoje. Martynas Ramoška su 
šeima per šventes išvyko pas gi
mines į Senges, PR. Pranas Ši- 
dauskas dabar dažniau gyvena 
Santose negu São Paule. Veroni
kos Talačkaitės Kalabachar au
gintinė Solange, jau ketvirtus me
tus gyvenanti pas savo naują mo- '■ 
tinę paaugo, pastiprėjo ir moka 
kiek lietuviškai. Mirandopolis gy
venęs Steponas Žukauskas, gimęs 
1906 m. jau yra miręs. Vandos 
Drabavičienės 12 metų giminaitė 
Belo Horizonte dalyvavo baleto 
pasirodyme.

a
5 PADĖKA

5 -v>
3

Reiškiame mūsų s’irdingą padėką dėl mūsų motinos, senelės ir §> 
uošvienės JADVYGOS DAGILIENĖS mirties pareiškusiems g! 
užuojautą Halinai Mošinskienei, Angelikai Trūbienei, Penkias- J 
dešimtmečio komitetui, Lietuvių Sąjungai-Alianęa ir kitiems tau- § 
tiečiams-ėms. f|

Aldonos ir Jono Valavičiaus šeima į

Nuoširdžiai dėkoju šv. Kazimiero parapijos kunigų vardu vi- ! 
siems mieliems tautiečiams, tautietėms lietuvių katalikų šeimų 
lankymo proga gražiai priėmusioms juos ir dosniai, pagal išga- J 
les, aukojusioms. i

Klebonas T. Petras Daugintis

5Í

Širdingai dėkoja visiems mie
liems tautiečiams, tautietėms, ap
dovanojusiems šv. Kazimiero pa
rapijos kunigus Kalėdų šventėse 
daiktais, pinigais ir gražiais linkė
jimais beLmaldomis.

Kleb. P. Daugintis

jc

.MIRĖ

VERONIKA MELČIUVIE- 
NÉ-VANKEVIÕIENÉ, 64 me
tų kilusi iš Seinų,

Mirė 1976.XII.25, Vila In
dustrial. 7-tos dienos Mišios 

d. 7 vai. Vila Zelina.31

Jadviga Dagilene
Nuoširdžiai dėkoju kunigams prel. 

Pijui Ragažinskui, St. Šileikai ir J.Šeš- 
kevičiui, palydėjusiems j kapines, ir 
p. Halinai Mošinskienei už gražius žo
džius Mūsų Lietuvoje.

Trisdešimtos dienos Mišios bus Vi
la Zelinoje sausio 6 d., 20 vai.
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

NAUJU METU SUTIKIMAS

IŠLAIKĖ EGZAMINUS

BAIGĖ GIMNAZIJĄ

ZAUSL4 '
UIETLJV

Sv. Mykolo Arkangelo gimna
ziją (1° Grau) šiais metais baigė: 
Ana Maria Misevičiūtė, Eliana Ka
vinis, Maristela Žūtautaitė, Silvi
ja Franckevičiūtė, Tania Apareci
da Kušlevičius, Carlos Alberto 
Paskočimas, Carlos Antonio Pet
ravičius, Henrique Ribeiro Stan
kūnas, Paulo Roberto Niciporciu- 
kas, Rikardas Bendoraitis, Sergio 
Pratusevičius. Gimnazijos vedėja 
yra sės. Bernarda.

Šoko kalėjime

Tarp studentų įstojusių j fa
kultetus per FUVEST egzaminus, 
yra šios lietuviškos pavardės: Gris 
tina Trifanovas, Eduardo Narke
vičius, Elena Urbanavičius, Elia
na Milinavičius (iš Vila Libaneza), 
Elizenda Orlickas, Emily Kozake- 
vičius, Fabio Godosevičius, Hil
da Lititanskas, Leonice Rubliaus- 
kaitė (dalyvauja Rūtelėje, ateiti
ninkuose), Marcos Antonio Ge- 
lanžauskas, Marcia Franckevičius. 
Mariza Šlepetys, Regina Adomai
tis, Sylvette Celi Laurinavičius.

Carandiru kalėjimo moterų 
skyriaus kalėdinėje programoje

gruodžio 18 pasirodė , Rūtelė' 
tarp šokių jpindama vaidinime 
liūs. Toje pačioje šventėje pasiro 
dė brazilų choras ir vaidybos gru
pė, vaizdavusi Kristaus gimimą. 
Kalėdų eglutę sekė vaišės'.įeida
mi ir išeidami, šokėjai turėjo pra 
eiti nuolat užrakinamus vartus.

Šio ML numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

PLIAS - Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Brazilijos skyrius. 
Jam padėka ir geriausios sėkmės linkėji
mai.

stalas
Vâkâriené (2 

» g è r i m â i

. SAMBASO

PAKVIETIMUS IŠ ANKSTO 

rengimo komisija

SKAITYKIT IR PLATINKiT 
M Ū S U LIETUVĄ!

DALYVAUKITE! SAVŲJŲ TARPE 

paremsite
J A U N I M Ą. L Į

NOSSA LITUÂNIA 
į Caixa Postti 4421

01000 SS? tada, £P.
į Dfetm
^5 Dr. JOSÉ FERREIRA CARRATO

> Redige: Equipe Edžtofetf
AdminbtrSdar: P. Dangintis 

METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBĖS PRENUMERATA; SCO ta. 
Paskiro âumerio kaina: 2,00 kr, Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 ta. pagal 
didumą. Dã kitų skelb&nų tartis su admististradja. čekius rašyti: „tabo 
Daugintis” vardu.
Straipsnius ir korespondencijsi redakcija taiso, pertvarko savo mss&sra. Ne
naudoti rastai grąžinami tik autoriui paisant .Pavarde psaâgaáyti stotipmžsi 
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų mamoną. Už skelbimų ksibą ir tuti
ni-redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: tietistis žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai ^teiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.

NAUJU METU SUTIKIMI)
Gruodžio mėn. 31 dieną 22 valandą savoje salėje

RUA LITUÂNIA, 67 - Moóca
Nepraleiskite progos, jaukioje nuotaikoje, palydėti -Senuosius 

ir sutikti Naujuosius Metus, y
Rezervuokite sau vietą telefonais: 274-5116; 93-5470; 92-3309

('481) - 1976.XII.16 
„miufĮmuMBr—

PR ANČ IŠKIEČIŲ S ALEJE
V. Z e I i na

Šaltų užkandžių

Karšta Kaldkutų
GQivus ir stipru
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