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TĖVYNĖS REIKALAS YRA VIENAS
i

‘Ateis laikai, tiesos žodis
karalius nuo sosto nuvers, jų
karūnas po kojų sumins, Lie
tuva sužydės’, -- prieš dauge
lį metų kalbėjo dr. Vincas
Kudirka, įrodinėdamas, jog
tėvynės reikalas yra vienas,
ir aukštesnis už ištikimybę
partijoms. Tos visų tautos
patriotų skelbtosios idėjos
tapo įgyvendintos. Lietuva
prisikėlė, pasiekė aukštos
kultūros ir civilizacijos laips
nį, tautos gyvenimas vispu
siškai suklestėjo, deja, neil
gai.
Dabar Lietuva atsidūrė
dar didesnėj priespaudoj.
Mes, laisvųjų kraštų politinė
išeivija, esam tie laimingieji,
kuriems likimas ' lėmė tos
žiaurios sovietinės okupaci
jos priespaudos išvengti, bet
prisimenant dr. V. Kudirkos
žodžius ir ryžtą, įpareigojo
kovoti ir dirbti Lietuvos iš
laisvinimo darbą laisvuose
kraštuose. Įpareigojo nie
kuomet nepamiršti, kad Lie
tuva visiems lietuviams vie
nodai brangi, ne vienai ku
riai partijai ar grupei, ir jos
išlaisvinimo nepasieks joks
vienas organizacinis autori
tetas, jei nepadės visi taut
iečiai.
Grįžkim prie tos vis dar
linksniuojamos Helsinkio
konferencijos, kuri, neskai
tant sutarties neigiamos
reikšmės ateičiai, nuo pat
pirmos pasirašymo dienos
įnešė daug erzelio, tuščių
ginčų, skirtingų įtikinėjimų
ir net asmeninių viens kitam
kaltinimų dėl nuomonių skir
tumo svetimųjų spaudoje ir
net prezidentinių kandidatų
tarpe, o dar blogiau, kai tas
pat vyksta mūsų lietuviška
me pasaulyje, ypač spaudoje.
To pakto teigiamų ir neigia
mų pusių įrodinėjimai, svars
tymai tebevyksta iki šiol.

Kiek darbo valandų, kiek
spaudos puslapių popieriaus
ir energijos tam sunaudota.
Vien jau todėl sovietai daug
laimėjo, kad šis pasirašymo
dokumentas gerokai suskal
dė mūsų gretas.
Svetimiems tokios disku
sijos naudingos, bet mums
lietuviams, iš patyrimo ge
rai pažįstantiems sovietinio
Lietuvos okupanto veidą, jo
metodus, sutarčių laužymą,
tad nereikia nei didelių tarp
tautinių teisių žinovų, užten
ka eilinio lietuvio ūkininko lo
gikos, suprasti, kad Helsin
kio sutartis niekam kitam ne
tarnauja, kaip tik sovietams
. vien jau todėl, kad tuoj po pa
sirašymo Vilniaus Tiesa VIII
7 d. džiaugėsi: Pasitarimo
metu priimti susitarimai ati
tinka taikaus sambūvio ir
tarptautinio bendradarbiavi
mo, taikos ir tautų laisvės
principus, kuriuos parengė
V. Leninas ir kuriuos Tary
bų valstybė gina visame sa
vo istoriniame kelyje. Tary
bų Sąjunga laiko savo parei
ga prisidėti prie tarptauti
nės padėties vystymosi kaip
tik tokia linkme’.
Tą patvirtino XXV-me ko
munistų partijos suvažiavi
me, kur Brežnevas su pasi
tenkinimu vėl užakcentavo,
kad ‘tarp visų kitų Tarybų
Sąjungos atliktų uždavinių
didelę reikšmę reikia skirti
Helsinkyje pasirašytos su
tarties praktiškam įgyvendi
nimui’ (Tiesa, 1976.III.6).
Taigi, po sutarties pasira
šymo, kuri sovietams sutei
kė dar laisvesnes rankas šei
mininkauti pavergtuose kraš
tuose ir pasauliui uždraudė
kištis į jų vidaus reikalus, ta
da okupantai ir pradėjo prak
tiškai vykdyti sutarties įgy
vendinimą. Savųjų šelpime

Maskva, — Maskvoje leidžia
mas rusų kalba politinis žurna
las “Politinė Soviš vieta” paskel
bė komunistų partijos suvažiavi
me skaitytą paskaitą “šmeižikų
balsai eteryje”, kurią perspaus
dino ir rugsėjo 15 d. laidoje Vil
niaus “Tiesa”. Straipsnyje la
bai puolami “Amerikos Balsas”,
“Laisvės” ir Vatikano radijai.
Įdomu pažymėti, kad ilgame
straipsnyje iškelta laisvojo pa
saulio lietuviu katalikų veikla,
nors straipsnis buvo skaitytas
visos Sovietų Rusijos kum. par
tijos suvažiavime. Be kitko,
straipsnyje rašoma:
“Atsidūrę Vakaruose, lietuvių
klerikalai ragina Lietuvos gy
ventojus nuolat atsiminti, kad
jie katalikai. Prieš keletą metų
Vatikane buvo sušauktas lietu
vių katalikų suvažiavimas, ku

IR AMERIKOS
AMBASADORIUS
KELIA BALSĄ
J. TAUTOSE
JAV ambasadorius prie JT
William W. Scranton savo kalboj
įspėjo JT, kad Sov. S-ga stengia
si 3 pasaulio valstybes panaudo
ti savo reikalam, kad ji ir kelios
kitos valstybės nekreipiančios
jokio dėmesio į žmogaus teisių
pažeidinėjimus, kad ji ypač per
sekiojanti religiją Baltijos valsty
bėse, Estijoje, Latvijoj ir Lietu
voj. Jis ta.p pat reikalavo, kad
Sov. S-ga pagaliau pradėtų vyk
dyti; Helsinkio konferencijos įsi

nustatė viešo, istorijoje ne
girdėto, apiplėšimo mokestį
muitus, kad nebūtų įmano
ma šelpti savo artimųjų. Mū
sų tėvynėje pradėtas žymiai
didesniu tempu rusinimas.
Rusų kalbos pradėta reika
lauti daug daugiau, nei ligi
minimo akto pasirašymo,
net matematika universitete
dėstoma tik rusų kalba. Jei
anksčiau kokiam JAV sena
toriui ar kongresmanui mū
sų prašymu pavykdavo iš
gauti iš okupantų detentės
vardan kokių simbolinių ma
lonių, tai dabar ne vienas iš
jų gavo atsakymą - ‘tai mū
sų vidaus reikalas’.
Vargu mums reikalinga
įrodinėjimų filosofija bekal
bant apie tą Helsinkio aktą,
nes apie sovietų sutarčių pa
sirašymus ir jų nepaisymą

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

riame buvo suformuota “Pasau
linė lietuvių katalikų draugija”.
Šiuolaikinėje antikomunizmo
ir antitarybiškumo propagando
je, ideologinėse diversijose prieš
socializmo pasaulį mūsų ideolo
giniai priešininkai naudoja viso
kiausius būdus. Vakarų reakci
jai tarnauja ir religinė radijo
propaganda, kuri, kaip atrodo,
psichologinio karo “teoretįkam”
duoda tam tikrą efektą, darant
ideologinį poveikį kai kuriai so
cialistinių šalių gyventojų daliai.
Kaip tik todėl religine5 radijo
propagandai jie skiria tokį didelį
dėmesį. Kaip tik todėl jai asig
nuojamos didžiulės lėšos ir pa
staruoju metu pastebima ten
dencija ją nuolat plėsti”.
Kaip matyti iš viso straipsnio
ir iš cituotų vietų, laisvojo pa
saulio lietuvių véixJa nėra jau
taip neprasminga. Dr a ug a fl

pareigojimus. Be to, jis prie
kaištavo ir tom, visuotinę žmo
gaus teisių deklaraciją pasirašiusiom valstybėm, kurios nieko
nedaro, kada tos teisės yra pa
žeidžiamos.

JAV ambasadorius prie Jung
tinių Tautų privačioj audiencijoj
birželio 9 priėmė JAV Lietuvių
Bendruomenės krašto vaidybos
delegaciją. Ta proga ambasado
riui buvo įteikta dokumentinės
medžiagos apie okupuotos Lie
tuvos padėtį. Džiugu, kad audi
encijos vaisiai jau matomi.

kalba pasaulio istorija, ku
rios faktus ir eilę sulaužytų
sutarčių datų nesenai paskeb
bė Draugas savo įžanginia
me 1976.4.30, pradedant nuo
1917 m. ligi istorinio Helsin
kio sovietų pastangomis su
režisuotos dar vienos sutar
ties.
Mūsų energija ir laikas
per brangus, kad jį būtų ver
ta aukoti filosofiniams gin
čams savaime aiškių klausi
mų besiaiškinimui. Mums la
biausiai reikia visų lietuvių
sutartinai vieningo, kruopš
taus ir pasišventusio konkre
taus tautinio darbo išeivijoje
Lietuvos laisvinimui, lietuvy
bės išlaikymui ir kovai su
Lietuvos okupanto pastango
mis skaldyti mūsų jėgas ir
vienybę.
(eč)

va
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LIETUVIAI PASAULYJE
Italija

Švedija

VIENA MILANO LEIDYKLA, vei
kianti prie vadinamųjų Mitrionio
Namų, atskira 500 puslapių knyga iš
leido dešimti pirmųjų “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” numerių.
Leidinio pavadinimą papildo antrinė
antraštė: “Lietuvių kova išsaugoti sa
vo tautinei individualybei”. Prel. V.
Mincevičiaus Įvadas italus skaitytojus
supažindina su pagrindiniais istori
niais Lietuvos duomenimis, “LKB
Kronikos” gimimo aplinkybėmis, sie
kiais bei tikslais. Įvade pabrėžiama,
kad šis pogrindžio laikraštis yra vie
nintelis Lietuvos katalikų balsas, at
skleidžiantis tikrąją Katalikų Bend
rijos būklę sovietų okupuotoje šaly
je, norintis atkreipti pasaulio dėme
sį į religinius ir tautinius persekio
jimus.

ŠVEDIJOJE TĖRA NEPILNAS
ŠIMTAS LIETUVIŲ, kai tuo tarpu
latvių priskaitoma apie 5.000, estų
— apie 25.000. Tačiau ir kaikurie
lietuviai yra susilaukę plataus pri
pažinimo. Vienas tokių mūsų tautie
čių — inžinierius-architektas Jonas
Kriaučiūnas, daug metų dirbantis
120.000 gyventojų turinčio Vaesteras miesto planavimo įstaigoje. Pa
gal jo paruoštus planus išaugo net
keli nauji šio miešto rajonai. Tarp
tautinė organizacija “Organization
for Economic Co-operation and Dev
elopment” pernai paprašė Stockholmą ir Vaesterą paruošti miestų ap
linkos planavimo sistemos rodiklius,
kurie buvo aptarti š.m. rugsėjo 2121 d.d. Paryžiuje įvykusioje konfe
rencijoje. Kartu su kitais Švedijos
specialistais joje dalyvavo ir Vaestero planuotojas Jonas Kriaučūnas.

Austrija
AUSTRŲ KATALIKŲ žinių agentū
ra “Kathpress” demaskuoja sovietų
propagandistų šmeižtus prieš lietu
vius išeivius. Pvz. ji neseniai pateikė
komentarus apie vokiečių kalba lei
džiamo sovietinio žurnalo “Sovietų Są
junga šiandien” bandymą pateisinti
II D. karo pradžioje įvykdytą prie
vartinį Pabaltijo prisijungimą. Lie
tuviams išeiviams žurnalas meta
priekaištą, kad jie šį "veiksmą visiš
kai be reikalo vadina smurtu. Pasak
“Kathpress” agentūros, minėtasis
žurnalas ypač aršiai puola vysk. V.
Brizgi už tariamą bendradarbiavimą
su nciais II D. kare. Iš tikrųjų vysk.
V. Brizgys, būdamas Kauno arkivys
kupo metropolito pagalbininku, nie
kada su naciais nebendradarbiavo,
bet viešai pasmerkė nežmoniškus
okupacinės vokiečių kariuomenės
veiksmus Lietuvoje. Katalikų agen
tūra daro išvadą, kad tikroji šių puo
limų priežastis yra vysk. V. Brizgio
reakcija į Sovietų Sąjungos smurto
veiksmus, tūkstančių nekaltų lietu
vių trėmimą Sibiran. Tų kaltinimų
Maskva jam ir šiandien negali do
vanoti.

Prancūzija
LIETUVIŠKAS CENTRAS PARYŽIUJE yra kun. Jono Petrošiaus va
dovaujama lietuvių misija šio miesto
vidury: 7, Rue des Lions — St. Paul,
75004 Paris, čia informacinės pagal
bos bei patarimų susilaukia Pary
žiun užsukę viso pasaulio lietuviai.
Tiems, kurie nori susįtikti su Pary
žiaus lietuviais bei jų bičiuliais pran
cūzais, patartina misijon užsukti
kiekvieno mėnesio pirmą sekmadie
nį, nes tada atnašaujamos lietuviškos
Mišios seno vienuolyno rūsyje. Po
pamaldų visų laukia bendri lietuviš
ki pietūs. Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenė rūpinasi lietuviškų knygų
paskleidimu bei informacija. Tarp
knygų yra ir prancūzų kalba išleista
Sibiro lietuvaičių maldaknygė. Infor
macijai atstovauja perfotografuoti
kaikurie mūsų laikraščių vedamieji,
memorandumų nuorašai, “LKB Kro
nikų” ištraukos bei jų vertimai pran
cūzų kalbom šios plačios ir gražios
veiklos judintojas kun. J. Petrošius
lapkričio 7 d. atšventė sidabrinę ku
nigystės sukaktį.

Britanija
LONDONO DARBO TRIBŪNOS
GRUPĖ rugsėjo 18 d. surengė sim
poziumą “Darbiečių partija ir Rytų
Europa”. Lietuviams jame atstova
vo D. Britanijos Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pirm. S. Kas
paras. Kiekviena dalyvavusi tautybė
turėjo staliukus su informacine me
džiaga, atskleidžiančia sovietų kom
partijos nesiskaitymą su religinėmis,
pilietinėmis ir tautinėmis gyventojų
laisvėmis. Ant lietuvių* staliuko bu
vo Nijolės Sadūnaitės “No Greater
Love”, A. Terlecko “Respect My
Rights”, brošiūra “Lithuanian Ca
tholics Under the Knout”. Simpo
ziumo rengėjų grupės sekr. Mark
Jenkins popietinėje sesijoje kalbė
jo apie N. Sadūnaitės teismą, ci
tuodamas jos kalbą iš knygelės “No
Greater Love”.
PERNAI BRITANIJOS LIETUVIAI buvo suorganizavę ekskursiją
į Šventųjų Metų iškilmes Romoje.
Didžioji ekskursantų dalis betgi bu
vo sulaikyta Romos aerodrome ir se
kančiu lėktuvu grąžinta Britanijon,
nes Italijoje tada viešėjo Sovietų
Sąjungos užsienio reikalų ministeris
A. Gromyką. Policijai buvo įsakyta
neįsileisti tokių asmenų iš R. Euro
pos, kurie dar neturi savo gyvena
mųjų kraštų pilietybės, šis Įvykis
nuskambėjo Britanijos spaudoje, o
ekskursijos rengėjai pareikalavo grą
žinti padarytus nuostolius. Italijos
vyriausybė dabar juos jau grąžino ir
kartu atsiprašė už įvykusį nesusipra
timą.

JA Valstybės
PLB VICEPIRM. EDVARDAS R.
SKALISIUS, architektas, į prez. G.
Fordo nesusigaudymą R. Europos
reikaluose reągavo ilga telegrama Į
Baltuosius Iftūmus. Šia proga Waukegano, III, dienraščio “The News Sun” redakcijos atstovas D. Weath
erwax paskelbė ilgą pasikalbėjimą
su E. R. Skalisium, pridėdamas ir jo
nuotrauką. Išryškindamas prez. G.
Fordo sunkiai besuprantamą klaidą,
E. R. Skalisius dienraščio skaityto
jams atskleidžia sovietinę Lietuvos

Hamiltono Daugiakultūrio Centro etninės bibliotekos atidarymo metu Liuci
ja Skripkutė, Daugiakultūrio Centro pareigūnė, kalbasi su naujuoju “Steel
Co.” pirmininku J. D. Allan. Biblioteka įrengta “Steko” lėšomis. Daug Ha
miltono lietusių dirba toje bendrovėje

okupaciją, savo asmeninį susidūrimą
su sovietų kariais II D. karo pasku
tinėmis dienomis, laimingą šeimos
prasiveržimą jau po karo, užbaigos
per Čekoslovakiją į amerikiečių zo
ną V. Vokietijoje.

Vokietija
MUENCHENO LIETUVIŲ JAUNIMQ “Ratuką” papildė dvi naujos
narės: Julija čeginskaitė iš Švedi
jos ir Eglė Juodvalkytė iš Čikagos,
dirbanti “Laisvės Radijo” stotyje.
Rugsėjo 18 d. “Ratukas” surengė
Tautos šventės minėjimą ne tik jau
nimui, bet ir visiems Muencheno lie-0
tuviams. Programai vadovavo stu
dentė R. Pauliukevičiūtė, pasinau
dodama Europos lietuvių studijų sa
vaitės “Tėvynės valandėlės” minti
mis ir dainomis. Rašinį apie mūsų
tautinę vėliavą skaitė studentas R.
Landas. Minėjimo dalyviams buvo
parodytas kun. A. Kezio, SJ, filmas,
įamžinęs a.a. Juozą Brazaitį. Įvadą
nadarė M. Landas.

laisvės kovą bei pavergtųjų proble
mas skaitė J. Mikužis. lietuvių atsto
vas Pavergtųjų Tautų Komitete.
Antrojoje koncerto dalyje dalyvavo
lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai,
lenkai, serbai ir vengrai, atlikdami
tautinus šokius, liaudies ir solo dai
nas. “Lituania” choras, vadovauja
mas G. Vasiliauskienės, padainavo J.
švedo “Linelį raunu”, A. Bražinsko
“Nemunėlį” ir A. Mikulskio “Pasė
jau linelį”. Jis taipgi dainomis pa
lydėjo tautinius šokius “Audėjėlė",
“Landytinis”, “Ašluonytis”?

AUSTRALIJOS LIETUVIU
DIENOS

Praėjusio gruodžio 26-31 dd.
Melbourne vyko „Australijos Lie
tuvių Dienos'. Plačioj ir nuo anks
to paruostoj programoj dalyvavo
ne tik Australijos Tautinių Šokių
grupė, o ir Kanados - Hamilto
no Tautinių Šokių Ansamblis
„Gyvataras' oei jau ir mums pa
žįstami solistai iš JAV — Nerija
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
P. AUSTRALIJOS PAVERGTŲJŲ puolenis. Dalyvavo ir kitų kultū
TAUTŲ KOMITETAS rugpjūčio 1 rininkų, kaip rašytojas Andrius
d. surengė gražų koncertą Adelaidės Mironas iš Los Angeles, ir svečių.

Australija

lenkų salėje. Įvadinį žodį tarė PT
Komiteto pirm. T. Pasiczynsky. Aust
ralijos himną ir “Requiem” už žuvu
sius laisvės kovotojus sugiedojo
jungtinis lietuvių ir latvių choras,
diriguojamas K. Svenno. šis choras
taipgi latviškai atliko jų kompoz. A.
Jurjansko kantatą “Tėvijai” su sol.
Genovaite Vasiliauskiene ir pianiste
Nemira Masiulyte. Paskaitą apie
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MUSI) LIETUVA
A

PRANEŠIMAS IS ROMOS .

Taip rašo apie Lietuvq
“Katalikų Bendrija gina
žmogaus teises pasaulyje. Pa
garba žmogaus asmens kilnu
mui sudaro katalikų socialinės
doktrinos pagrindus” — pareiš
kė JAV vyskupų konferencijos
pirmininkas, Cincinati arkivys
kupas Bernardin, kalbėdamas
Amerikos lietuvių vyčių suva
žiavime Daytono mieste. Pra
nešdamas apie šį suvažiavimą,
Vatikano dienraštis "L’Osservatore Romano” rugsėjo 19 d. lai
doje pažymi, kad Lietuvos vy
čių suvažiavime buvo priimta
rezoliucija, reikalaujanti viso
pasaulio kraštuose konkrečiai
įgyvendinti Helsinkio konferen
cijos nutarimus, kurie gina
žmogaus teises ir religijos
laisvę.
Italijos katalikų misijų žur
nalas “Mondo e Missione”,pas
kutiniame numeryje pažymi,
kad laisvojo pasaulio spauda
dažnai nutyli apie katalikų per
sekiojimus jau nuo Lenino lai
kų vykdomus Sovietų Sąjungo
je. Dabartiniu metu esą ypa
tingai žiauriai persekiojami ka
talikai sovietų vąldomoje Lie
tuvoje. Tai vienintelė dar vei
kianti katalikų bendruomenė
visoje Sovietijoje. Lietuvos Ka
talikų Bendrijos kryžiaus kelias
straipsnyje palyginamas su Uk

rainos Katalikų Bendrijos liki
mu. Pastaroji 1939 m. turėjo
per tris su puse milijono kata
likų ir 2.275 kunigus. Dabar ji
oficialiai sujungta su Maskvos
Ortodoksų Bendrija ir negali
laisvai veikti. Apie Lietuvos Ka
talikų Bendrijos kančias misijų
žurnalas informuoja, remdama
sis Romos jėzuitų leidžiamo
“La Civilta Cattolica” žurnalo
duomenimis. Ten š.m. gegužės
mėnesį kun. R. Hotz paskelbė
išsamų straipsnį apie Vakarų
pasaulio pamirštą Katalikų
Bendriją Lietuvoje.
Be to, “Mondo e Missione”
straipsnyje plačiai panaudota
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos” medžiaga, prel. V.
Mincevičiaus išversta į italų
kalbą ir paskelbta “Elta Press”
biuletenyje. Baigdamas straips
nį, žurnalas pažymi, jog sovieti
nis režimas visomis priemonė
mis stengiasi įtikinti Vakarų
pasaulį, kad Sovietijoje viešpa
tauja pilnutinė religijos laisvė.
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos” iškeliami persekio
jimų faktai per daug ryškiai
paneigia sovietų propagandą, ir
todėl sovietiniai valdovai labai
niršta prieš jos leidėjus bei pla
tintojus.

UŽPULTAS KUNIGAS
PRIE ALTORIAUS

Š. m. gruodžio 5 d., sekma
dienį, kun. Keziui besiruosiani
laikyti jaunimui Mišias, į Jauni
mo centrą atėjo būrys nepažįs
tamų žmonių. Jie susirado kun
Keži tvarkant altorių. Apsto
jo altorių ratu ir, prirėmę jį
prie sienos, pakeltu balsu pra
dėjo dėstyti savo reikalavimus.
Žmonėms (daugiausia skautiš
kajam jaunimui), kurie tüò mie
tu pradėjo rinktis į pamaldas,
tai buvo keistas vaizdas. Kun.
Kezys, būrio nepažįstamųjų ap
suptas prie altoriaus, bandė su
siorientuoti, ko jie nori. Vienas
iš jų buvo apsiginklavęs lazda,
kiti kažko susiraukę gana gąėdinančiai atrodė. Kun. Kezys
nepažino jų nė vieno, tiktai vie
ną vyrą iš Cicero, kuris neper
seniausiai atvyko į šį kraštą iš
P. Amerikos, Nekfeindafni dė
mesio į besirenkančius skautus
ir jų tėvus į Mišias, jie pakeltu
balsu vienas po kito pradėjo sta
tyti reikalavimus, kad ka'žkoks
Petras Bernotas Nerodytų Jau
nimo centre filmų, gamintų
okup. Lietuvoje. Tie filmai, jų
nuomone. Lietuvą parodo gražią

Prezidentinio JAV kandidato JIMMY ('ARTERIO nuotrauka, daryta foto
menininko Algimanto Kezio, SJ

mitingą, kur ir kumščiai buvo grįš išdaužyti Jaunimo centro
kilnojami, piktų žvilgsnių nepa langus ir pan.
gailėta ir vos nesispiaudyta.
Kun. Kezys taip buvo su
Kai kurie iš tėvų, atvedusių sa
krėstas šių “svečių” apeilanky
vo vaikus į Mišias, pajuto, kad
mo į jaunimo pamaldas, kad
gąli būti negerai. *Petingesnieii
pradėjęs sakyti pamokslą, su
sudarė savo frontą ir ėjo kun.
stojo, atsiprašė dalyvių, jog yi 3
Kezio gelbėti. Įvyko trumpas,
perdaug sunervintas, ir pasiūlė
bet drūtas persimetimas žo
vietoj pamokslo visiems kartu
džiais, ir įsibrovėliai bematant
sukalbėti “Tikiu į Dievą Tėvą”.
iškiūtino lauk. Bet dar girdė
josi grasinimai, kad. jie dar
Draugas

Kl. R.

ir-tpdėLjų negąĮima ro.dy.LL ..Su
mišęs dėl tokio įsibrovė-ių įžū
lumo ir vis dar dėliodamas Mi
šių reikmenis ant altoriaus, kun.
Kezys pradžioje bandė aiškin
tis. Ar jie tuos filmus matė,
jei sako, kad jie Lietuvą parodo
gražią? Atsakyta, kad jie jų
nematė, bet visvien jų negalima
fodyti, nes tuose filmuose lie
tuviai dainuoja, atrodo linksmi,
O tai jau negerai. Kun. Kezys
jiĮ paklausė, ar jie klausosi
plokštelių, gamintų okup. Lie
tuvoje, kurias žmonės gauna iš
Lietuvos ir kurias pagroja mū
sų radijo valandėlės. Kažkuris
pasakė,. kad tų dainų klausytis
plokštelėje galima, bet čia ne
plokštelė, o filmas. Filme ne
galima.
Toks paaiškinimas
kun. Keziui atrodė nesupranta,mas» Jis dar bandė klausti, ko
dėl lietuvių dainų vienur gali
ma klausytis, kitur ne. Bet
-vietoj atsakymo į šį klausimą,
.buvo įrodinėjąma, kad “mes
įesatne nuo rusų nukentėję, buvome Sibire, mirėme ir mes ži
nome, kas lietuviams galima ir
kas ne’L nors šiuo atveju jie el
gėsi gal pikčiau, nei okup. Lie
tuvos ateistai.
»•

•

0

Karštos diskusijos

MIRĖ LEONARDAS
DAMBRIŪNAS

Lapkričio 24 Washingtone
staiga mirė kalbininkas Leonar
das Dambriūnas. Palaidotas lap
kričio 29, pirmadienį. Liko žmo
na Elena, sūnus Antanas ir duk
ra Marytė. Sūnus Antanas gyve
na Elizabethe, kur studijuoja
ekonomiją. Dukra Marytė yra
Vasario 16 gimnazijos mokyto
ja Vokietijoj.
Velionis buvo gimęs 1906 va
sario 6 Pagirių valsčiuj, Ukmer
gės apskrity. Buvo prel. Adomo
Jakšto-Aleksandro Dambrausko
brolio sūnus. Mokėsi Ramygaloj,
Ukmergėj, baigė Vytauto Di
džiojo Universitetą Kaune, mo
kytojavo, vėliau buvo pakviestas
dėstyti lietuvių kalbą filosofijos
fakultete Kaune. Buvo lietuvių
kalbos katedros
asistentas.
Bendradarbiavo spaudoj, rašė
kalbos klausimais.
išeivijoj buvo “Gimtosios
Kalbos” redaktorius, atskirai iš
leido: Lietuvių kalbos sin
taksė, Lietuvių kalbos veiksma
žodžių aspektai, Lietuviškas
auklėjimas šeimoje. Kalbiniais
klausimais yra paskelbęs daug
straipsnių, dalis jų ir ne lietu
vių periodikoj.
Nuo 1920 buvo ateitininkas,
buvo Ateitininkų Federacijos
tarybos narys. Washingtone
išvirto i
buvo vienas iš Liet. Bend

ruomenės apylinkės steigėjų.
Ilgą laiką jis dirbo Amerikos
Balso lietuviškame skyriuj. Ka
daise gyveno New Yorke. Jo
įstaigai persikėlus į Washingtoną, ir jis ten persikėlė. Iš Ame
rikos Balso jau buvo išėjęs į
pensiją.
MOKYKLOS ŠVENTĖ
Buvusi Kauno jėzuitų gimnazija
pradžioje buvo pavadinta IX viduri
ne mokykla, o prieš 20 metų — Ado
mo Mickevičiaus vidurine mokykla.
1976 m. pradžioje moksleiviai pami
nėjo A. Mickevičiaus 177-tąji gimta
dieni ir jo vardo suteikimo mokyk
lai dvidešimtmeti. Apie A. Mickevi
čiaus jaunystės polėkius, jo kilnias
idėjas žodj tarė lietuvių kalbos ir li
teratūros mokytoja J. Milaševičienė.
Moksleiviai programą papildė A.
Mickevičiaus “Odės jaunystei”, “Gra
žinos”, “Konrado Valenrodo” bei
kitų kūrinių paskaitytomis ištrauko
mis. Mokyklos direktorė J. Vetchoratovienė paskelbė klasių lenktynia
vimo rezultatus. Tas lenktyniavimas
kasmet vyksta dėl teisės pasikabinti
pereinamąjį poeto A. Mickevičiaus
bareljefą. Kompartija A. Mickevičių
yra atidavusi lenkams, bet jo vardo
vidurinė mokykla, matyt, ji ir šian
dien laiko lenkiškai rašiusiu lietu
viu. Mokyklai A. Mickevičiaus var
das buvo suteiktas dėl istorinio fak
to, kad senuosiuose vienuolyno rū
muose jis yra gyvenęs ir mokyto
javęs.
^^sr**#****************'***********

Kas aukoja lietuviškai spau
dai, remia gyvybines lietuvybės
pastangas.
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T IE S A IR~G Y V E N I M A S
JEI SUGRIAUSI KITO DANGŲ...
JUOZAS VA1SNYS, SJ.

Kai žmogus pagalvoja apie visus Dievo ir Bažnyčios įsakymus bei reika
lavimus, kartais nusimena, kad jų yra tiek daug, kad juos visus užlaikyti
atrodo taip sunku, o gal ir visai neįmanoma. Kartais jam ateina mintis, ar
nebūtų galima padaryti kokią nors tų įstatymų santrauką, ar negalima būtų
juos visus suvesti bent į kelis pagrindinius įsakymus, kuriuos vykdydamas
žinotum, kad vykdai visą Kristaus mokslą. Taip pat mes žinome, kad po mir
ties turėsime stoti prieš Dievo teismą. Jis mus egzaminuos, kaip praleidome
savo bandymo laiką žemėje, kaip vykdėme Jo valią, ar gyvenome pagal Jo
įsakymus. Jeigu mokinys žinotų, ko mokytojas egzaminų metu jį klaus, pasi
stengtų labai gerai tą dalyką išmokti ir egzaminus, be abejo, gerai išlaikytų.
Bet ar mes neturime Dievo įsakymų santraukos, ar mes nežinome, iš ko Jis
mus egzaminuos? Užtenka atsiversti šv. Mato evangeliją — ten aiškiai apie
tai parašyta.
Kai vienas fariziejus paklausė, koks yra didžiausias įsakymas įstatyme,
Kristus jam atsakė: “Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa
savo siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antras gi į jį
panašus — mylėsi savo artimą, kaip pats save. Šiais dviem įsakymais re
miasi visas įstatymas ir pranašai" (Mt 22, 37-40). Štai visų įstatymų santrauka
— Dievo ir artimo meilė. Iš ko mes būsime egzaminuojami paskutiniojo teis
mo metu, taip pat ten aiškiai pasakyta. Kristus sako, kad paskutiniojo teismo
dieną vieni bus sustatyti dešinėje, kiti kairėje. Tada Teisėjas tars tiems, kurie
yra dešinėje: “Eikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėti jums nuo pasaulio
įkūrimo prirengtą karalystę, nes buvau išalkęs, ir. jūs mane pavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir jūs mane pagirdėte, buvau svečias, ir jūs mane priėmėte,
ligonis, ir jūs mane aplankėte. Tuomet teisieji Jam sakys: 'Viešpatie, kada
mes Tave matėme alkaną, ar trokštantį, ar
ligonį ir Tau pagelbėjome?' Teisėjas jiems
atsakys: 'Iš tikrųjų sakau jums, kiek kartų
jūs tai padarėte vienam šitų mano mažiau
siųjų brolių, man padarėte“ (Mt 25, 31-46).
O esantieji kairėje bus pasmerkti dėl to,
kad jie tokiose pat aplinkybėse nepadėjo
savo artimui, tiems mažiausiems Kristaus
broliams.
Štai pats didžiausias įsakymas, štai iš ko
mus Kristus egzaminuos ir pagal ką teis!
Artimo meilė yra pats didžiausias ir pa
grindinis Dievo įsakymas ir viso Kristaus
mokslo turinys. Mes turime mylėti artimą,
nes jį myli Dievas, jis yra Dievo sutvertas
ir atpirktas. Jis Dievui yra brangus, todėl ir
mums jis turi būti brangus. Kiekviename
žmoguje vienu ar kitu būdu pasireiškia die
vybė, ir jeigu mes mylime žmogų, mes my
lime ir Dievą, su Juo gyvename.
Apsižvalgę aplinkui ir pasižiūrėję patys
į save, deja, pamatysime, kad tos artimo
meilės dabar pasaulyje labai maža. Tikrai
atrodo, kad žmogus žmogui vilkas, kad jis
kitų sąskaiton tik savimi tesirūpina, jam vi
sai nesvarbu jo brolis. Jis, prisiminęs tą di
džiausią artimo meilės įsakymą, tartum Se
nojo Testamento Kainas, šaltai ištaria: "Ar
aš esu savo brolio sargas?“ (Pr 4.9). Man jis
nerūpi, tegul kiekvienas rūpinasi pats savi
mi. Mes dažnai nusidedame ne tik artimui
nepadedami, bet ir jį apkalbėdami, niekin
dami, šmeiždami. Esame linkę į kiekvieną
žiūrėti tik iš juodosios pusės. Pastebime net
ir mažiausias kitų klaideles, bet dažnai ne
pastebime jo gerų savybių, o kartais net ir
tikro heroizmo. Kitų tikros dorybės, žiūrint į
jas per aptamsintus akinius, mums atrodo
klaidos. Nors ir geriausias kito intencijas

kartais visai neteisingai interpretuojame.
Žmogų dažnai peikiame už tai, už ką jį tu
rėtume tik girti.
Kartą paskaitininkas, kalbėdamas šia
tema, pakabino ant sienos didelį balto po
pieriaus lapą ir jo viduryje pažymėjo pieš
tuku mažą juodą tašką. Paskui paklausė
paskaitos klausytojus: "Ką jūs čia matote?“
Visi vienu balsu sušuko: “Juodą tašką!“ —
“Taip aš ir maniau“, lyg pasipiktinęs tęsė
kalbėtojas, “jūs matote tą mažą juodą taš
ką, o nematote to didelio balto popieriaus
lapo!“ Taip yra visur gyvenime — žmonės
tuoj kitame pastebi krislelį, bet nenori ma
tyti jo gerų ypatybių, gerų darbų ir gerų
norų.

Pasakojama, kad kartą pas pranašą Ma
hometą atėjęs kaimietis paklausė, ką jis tu
rįs daryti, kaip jis galįs atitaisyti apkalbė
jimu artimui padarytą skriaudą. Mahometas
jam davęs maišiuką paukščio plunksnų ir
liepęs po vieną plunksną išdėlioti prie kiek
vieno gyventojo durų. Kitą dieną vėl jis tu
rės pas pranašą sugrįžti ir gauti naujų nu
rodymų, ką toliau reikės daryti. Ateinančią
dieną grįžta tas kaimietis ir pasigiria, kad
padaręs taip, kaip buvo liepta — išdėliojęs
prie durų visas plunksnas. Mahometas jam
sako: “Dabar eik ir surink visas tas plunks
nas". — “Neįmanoma!“ sušuko nustebęs
kaimietis, “šiąnakt pūtė smarkus vėjas ir
visas tas plunksnas išnešiojo po laukus;
gal dabar nė vienos neįstengčiau surasti".
— “Taip, tai tiesa", jam griežtai atsakė Ma
hometas. "Bet žinok, kad taip pat neįmano
ma atšaukti ir atitaisyti apkalbomis kitam
padarytos skriaudos!" Toji skriauda kartais
gali būti ne mažesnė už žmogžudystę, nes

žmogui garbė gali būti ne mažesnis turtas
už gyvybę.
Atsimenu, maždaug prieš dvidešimt me
tų pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatą buvo laimėjusi jauna niujorkietė Carol Heiss.
Ši laimė jai ne iš karto nusišypsojo. Pirma
sis bandymas nepasisekė, tada ji telaimėjo
antrąją vietą. Netapusi pasaulio čempione,
ji pribėgo prie ten sėdėjusios savo motinos
ir pradėjo ją apsikabinusi labai graudžiai
verkti. Po keliuv dienu didžiausi Amerikos
žurnalai ir laikraščiai, aprašydami tą įvykį, piktinosi jaunosios čiuožėjos elgesiu ir nesportiškumu. Jie rašė, kad ji buvusi neverta
laimėti čempionės titulo, nes esanti visai
nesportiška, išdidi, isteriška. Ji nemokėjo
ramiai, sportiškai pralaimėti, bet tuoj nubė
go prie motinos ir pradėjo isteriškai verkti.
Maža to. Jai net buvo per prasta gyventi
tame pačiame viešbutyje su kitais sporti
ninkais. Ji pasisamdė atskirą kambarį drau
ge su savo motina. Ir taip tie žurnalai bei
laikraščiai tą mergaitę niekino ir šmeižė.
Kad tai buvo tikri šmeižtai, paaiškėjo už ke
lių savaičių, kai vienas katalikiškas žurna
las paaiškino,'kaip ten iš tikrųjų buvo. Tos
mergaitės motina sirgo nepagydoma liga —
jai buvo likę gyventi tik kelios savaitės.
Toji jauna, sportui gabi mergaitė buvo vie
nintelė motinos paguoda ir pasididžiavimas
Dukra, norėdama motiną prieš mirtį paguos
ti, padaryti jai malonumą, prižadėjo, kad ji
laimėsianti pasaulio čempionatą. To čem
pionato ji troško ne tiek sau, kiek savo ma
mytės džiaugsmui ir paguodai. Tad visiškai
suprantamas jos skausmas ir ašaros, kai
jai nepasisekė. O kad ji gyveno atskirai
su savo mama, tai taip pat labai lengva su
prasti. Tas paskutines dienas ji dar norėjo
praleisti kaip galima daugiau su savo my
lima mamyte.

Tad matome, kaip dažnai pasaulis klai
dingai įvertina įvykius ir asmenis, kaip ne
teisingai interpretuoja kito žmogaus veiks
mus bei intencijas. Ir tokių įvykių yra pilna
mūsų kasdieniniame gyvenime.
Visiems būtų labai naudinga gerai įsi
dėmėti keletą tiesų:
1. Daug mažiau klaidų darytume gyve
nime, jeigu kiekvieną žmogaus veiksmą
stengtumės ne pasmerkti, bet pateisinti.
2. Ne kiekvienas gali turėti didelį protą,
bet kiekvienas gali turėti didėlę širdį.
3. Jei sugriausi kito dangų, sau pasistatysi pragarą.
4. Jeigu tavęs kitas neapkenčia, tave
šmeižia ir niekina, žinok, kad jis niekad ne
laimės, nebent tuo atveju, jeigu ir tu pra
dėsi jo neapkęsti, jį šmeižti ir niekinti.

Laiškai Lietuviams

0 Dievas tau padovanojo šiandien
86.400 sekundžių. Ar panaudojai bent
vieną iš jų tarti "Ačiū Tau”.
Wiliam A. Ward.
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Jaunimui
1979 M. KONGRESO ŽINIOS

IV-ojo Pasaulinio Lietuvių Jaunimo
Kongreso paruošiamieji darbai stumiami
pirmyn. Sekminių metu įvykusiame posė
dyje išrinktas organizacinio komiteto pir
mininkas ir papildytas komiteto narių
skaičius. Į pirmininkus išrinktas Andrius
Šmitas, Annabergerstr. 400, 53 Bonn —
Bad Godeáberg, Vokietija. Kiti komiteto
nariai: G. Bauras, V. Bartusevičius, V.
Damijonaitis, A. Hermanas, A. Lucas, P.
Nevulis (Vokietijos LJS pirm.), R. Šileris
ir R. žutautaitė. Komiteto būstinė įsteig
ta Vasario 16 Gimnazijoje: IV PLJK Būs
tinė, Litauisches Gymnasium, 684 Huettenfeld — Lampertheim, Vokietija.
Kongresui ruošti yra sudarytos sekan
čios komisijos: 1. Finansų — pinigų tel
kimas visokiais būdais ir visokiomis prie
monėmis. 2. Techniškoji kongreso paruo
šimo ir pravedimo —^techniškas visų kon
greso renginių paruošimas bei pravedimas, transportas; apgyvendinimas 'bei
kongresinės kelionės. 3. Akademinės ir
studijinės programos — programos paruo
šimas visiems kongreso renginiams (jau
nimo veiklos gairių ir Kongreso tikslų nu
statymas). 4. Meninių parengimų — me
ninės programos visiems kongreso paren
gimams paruošimas. -5. Informacijos ir
dokumentacijos — informacija, leidiniai
ir dokumentacija prieš ir po kongreso.
Kol kas kongreso eiga numatyta maž
daug tokia: susipažinimo stovykla, studi
jų savaitė, po jos kuriame nors didesnia
me mieste kelių dienų manifestacinis kon
gresas su dideliais parengimais ir kt. Pa
starojoje dalyje dalyvautų ir visuomenė,
ne tik delegatai ar jaunimas. Vėliau vyk
tų kongresinės kelionės. Kongreso daly
viai pasidalytų grupėmis ir pavažinėtų po
Europą. Visos grupės turėtų susitikti Ro
moje, Paryžiuje ir Londone, kur ta proga
galėtų vykti didesni parengimai. Kongre
so iškilmingas uždarymas galėtų būti Lon
done, iš kur visi dalyviai išsiskirstytų.
Stovykla, studijų savaitė ir manifesiacinis kongresas turėtų vykti arti ivenas
kito — greičiausia Vokietijoje.
IV-ojo PLJK komitetas ir VLJS laukia
talkos iš kitų Europos kraštų lietuvių jau
nimo. Jie ypač pageidautų, kad kur tik
galima būtų įsteigtos Lietuvių Jaunimo

Švedija savo plotu yra ketvir
toji Europos valstybė, užimanti
beveik pusę milijono kv. kilo
metrų. Tokiame dideliame plo
te išsisklaidę gyvena apie 100
lietuvių, todėl kokia nors ypa
tingesne veikla jie nepasižymi.
Nors ir veikia Švedijos Lietuvių
Bendruomenė, tačiau jos veikla
yra daugiau simbolinė, pasireiš
kianti pačiame Stockholme gy
venančių kelių lietuvių dalyva
vimu tokiose bendrinėse baltie
čių organizacijose, kaip Švedi
jos baltiečių komitetas, baltiečių institutas ir archyvas, huma
nistinė baltiečių draugija. Dau
guma Švedijos lietuvių yra su
kūrę mišrias šeimas, todėl retas
lietuvių kilmės jaunuolis moka
lietuviškai, tačiau tėvu kraštas
Lietuva ir jos likimas juos do
mina. Tai rodo ir jų pastangos

Sąjungos. Yra nutarta, kad kitų Europos
•kraštų jaunimo atstovai bus įtraukti į IVojo PLJK komitetą. Rengėjai taip pat no
rėtų žinoti plačios visuomenės nuomones
apie busimąjį kongresą. Ypač kas liečia
jaunimo veiklos gaires ir kongreso tiksIu3,
Europos Lietuvis
aVė

Muzika bažnyčioje
Tokiu pavadinimu išspausdintas Vyt.
Venckaus straipsnis „Valstiečių laikrašty
je“ (Nr. 120). Nors pats straipsnis parašy
tas priešreliginėje dvasioje, bet jame tin
kamai įvertinama ir iškeliama bažnytinė
muzika, čia pateikiama tik to straipsnio
įžanga.
„Nuostabus vargonų skambesys daugelį
vyresniosios kartos žmonių priverčia min
timis grįžti į tolimus vaikystės metus, kai
dievobaiminga, kasdieninių rūpesčių iš
varginta motina pirmą kartą nusivedė į
bažnyčią. Kaip viskas nuostabiai tada at
rodė: ir svaiginančiai aukšti skliautai, di
džiuliais paveikslais, skulptūromis pada
bintos sienos, ir auksu žibą altoriai, žva
kių šviesoje žėrintys sietynai, spalvoti vit
ražai languose, ir ryškūs liturginiai kuni
gų rūbai. Visa tai, žinoma, veikė stulbi
nančiai, tačiau įspūdingiausi buvo vargo
nai. Jei bažnyčios puošnumas ir apeigų
teatrališkumas turėjo daugiau išorinį po-

veikį, tai giedojimas ir didingas vargonų
skambesys skverbėsi į jautriausius sielos
kampelius.
Mūsų dienomis, kai visiems lengvai pri
einami turtingi muziejai ir meno galeri
jos, koncertų salės ir teatrai, sunku net
įsivaizduoti, kad dar visai neseniai bažny
čia, galima sakyti, buvo vienintelė vieta,
kur kaimo žmogus galėjo susipažinti su
meno kūriniais. Todėl netenka stebėtis,
jog bažnyčia suteikdavo pačius stipriau
sius ir ryškiausius pergyvenimus. Bažny
čios tėvai labai sumaniai panaudojo visas
meno rūšis — architektūrą, dailę, skulp
tūrą ir muziką — tikėjimui sužadinti ir.
palaikyti. Vieną svarbiausių vietų bažny
tinėje liturgijoje ir apskritai religijoje už
ima muzika, betarpiškiausiai veikinti žmo
gaus jausmus.“

Susiorganizavo Švedijos jaunimas
Suvažiavimas ir studijų dienos Gotlande
nugalėti skiriančius geografinio rengtos Švedijos lietuvių jauni
ploto nuotolius ir susiorgani mo studijų dienos. Stud. Marija
Čeginskaitė padarė pranešimą
zuoti.
Naujų paskatų šia linkme apie pasaulio lietuvių jaunimo
jiems davė neseniai įvykęs III kongreso darbus ir nutarimus.
pasaulio lietuvių jaunimo kon Moksleivė Regina Budrytė papa
gresas, kuriame dalyvavo ir Šve sakojo savo kelionės Įspūdžius
dijos lietuvių jaunimo atstovė. iš Klevelando ir apie Amerikos
Š.m. rugpjūčio 2-7 dienomis lietuvių veiklą. Stockholmo unGotlando saloje įvyko Švedijos • to lektorius Juozas Lingis kal
lietuvių jaunimo pirmasis suva bėjo apie lietuvių literatūrą,
žiavimas. Dalyvavo keliolika inž. Klemensas Gumauskas —
jaunuolių iš paties Gotlando, apie lietuvių kalbą, archit. Jo
Hagforso, Stockholmo ir Upp- nas Pajaujis — apie Lietuvos
salos. Suvažiavimo tikslas buvo istoriją, dail. Eug. Budrys —
supažindinti lietuvių kilmės jau apie lietuvių meną. Suvažiavi
nimą vieną su kitu ir įsteigti vi mą aplankė ir jaunimą pasveiki
sus apjungiančią organizaciją.
no Švedijos LB valdybos pirm,
Ta pačia proga Gotlande su inž. Valentinas Vilkenas. Suva
vyresnės kartos talka buvo su- žiavimas pasibaigė rugpjūčio 7

Lenktynėse
— Kaip tu, toks storas, pirmą
vietą iškovojai?
— Kažkoks pasiutęs šuo visą
laiką lėkė paskui mane...
Gatvėje
Ėjo žmogus per gatvę, dairy
damasis į debesis. Jį sustabdė
policininkas:
— Gerbiamasis, jeigu jūs ne
žiūrėsite, kur einate, tai atsidur
site ten, kur žiūrite!
d. laužu ir vaišėmis, kurias jau
niesiems suruošė vyresnioji jų
kilmės šaknis.
Vyresniųjų ir jaunesniųjų
bendradarbiavimas atsispindėjo
ir suvažiavimo nutarime įsteigti
ne atskirą jaunimo draugiją,
bet savarankišką jaunimo sky
rių prie ŠLB. švediškai šitas
skyrius vadinasi ‘"Sveriges Unga Litauer”. sutrumpintai SUL
(Švedijos Jaunieji Lietuviai). Iš
rinkta skyriaus valdyba: pirm,
stud. M. Čeginskaitė, ižd. B.
Gumauskas ir narys moks! M.
Gedminas. Valdyba pažadėjo iš
leisti švedų kalba Gotlando su
važiavimo paskaitas ir praneši
mus, kad su šia medžiaga galė
tų susipažinti ir tie lietuvių kil
mės jaunuoliai, kurie šiame ,súvažiavime negalėjo dalyvauti.
A. L.
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DAŽYTOJAS

ílwsu Lietuva

|
i
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Jau užteks, jau bus gana,
jau gražu, sako mama.
O aš noriu dar gražiau,
todėl vis dažau, dažau.

Maí-iftíiew

Traukiu brūkšnį ant tvoros
ir ant bačkos taip storos.
O viduj, kad būt gražiau,
tėtės kėdę padažiau.

Laksto Rudis sau taku,
O aš iš paskos seku.
Kad atrodytų gražiau,
Uodegytę jam dažau.
Uodegos baltu galu
šluoja Rudis po stalu,
O kad būtų dar gražiau,
Stalo koją nudažau.

Baigės popietis ramus,
Grįžta tėtis į namus.
Nežinau, ar bus gražu,
Juosias diržą pamažu...

piešė Elvira Alag, Marquette Par
ko lit. mokyklos 7 sk. mokinė.

Laimutis švaikus

X Mokytojų ir jaunimo studijų-savaitės patys jauniausieji dalyviai Dainarojo.
'
Ni*. V. Matulaičio

TĖVŲ ŽEM®
Lietuva gimtinė
Mano tėvelių, .
Apie ją mokysiuos
Dar daug metelių.
Piešė Janė Kapočiūtė, Marquette Parko iit. mokyklos mokinė.

Tėvų žemė
Man tolima,
Per lituanistinę mokyklą
Ji bus artima.

GRIŽO IŠ STOVYKLOS

Saulius Cibaš,
i

K. Donelaičio lit. m-los
IK sk. mokinys
MANO ŠEIMA

Aš norėčiau turėti du sūnus
ir nenorėčiau mergaičių. Mano
žmona būtų beveik mano am
žiaus. Mes gyventumėm Texas,
turėtumėm didelį namą. Aš
būčiau generolas kariuomenėje.
Aš rinkčiau visokius karo ir
kariumenės dalykus ir vadinė
čiau į daugelį kraštų.
Linas Liubinskas,
Dariaus Girėno lit. m-los
6 sk. mokinys.

KAIP ZUIKIS GAVO
ILGAS AUSIS

Maža mergytė ir berniukas
išėjo į mišką grybauti. Buvo
graži diena: paukščiai čiulbė
jo, stirnos lakstė, ūkininkas šė
rė gyvulius.
Mergaitė pamatė zuikį ir no
rėjo jį turėti. Ji paklausė savo
brolio, ar jis negalėtų jį jai pa
gauti. Brolis sugavo zuikį ir
netyčia jis patempė jam ausis.
Mergaitei labiau patiko pail
gintos zuikio ausys.
Rita Vaitiekūnaitė,
Hamiltono lit. m-los 6 sk. moI, Kanada. “Mokyklos at
garsiai”.

Sausio 4 — 10 0. Šimkūnų vasarvie
tėje, Santa Isabel, SP, stovyklavo jau
nimas virš 16 metų amžiaus. Stovyklą
organizavo BL Jaunimo sąjungos valdy
bą, vadovavo pirmininkas Arnaldas Zizas.
Vardu išrinko „Devyngalvis" iš pasa
kos apie devynis brolius, jų seserį ir de
vyngalvį slibiną, kuris nupieštas stovyk
los vėliavoje, kartu su Brazilijos ir Lie
tuvos vėliava pakabintoje aukštai prie
upelio.
Trečią stovyklos dieną oastatė tilte
lį per upelį ketvirtą — lietuvišką kry
žių. Lieptą iš bambuko suprojektavo
Antanas (Mena) Silickas, o kryžių Robertas Saldys. Nors name yra vietos,
miegojo palapinėse gražioje sodyboje.
Valgius virė patys.
Kiekvieną dieną dalis programos
skirta pokalbiui. A. Zizas kalbėjo apie
Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungą, at
sakydamas į klausimus ir paaiškinda-

mas valdybos veikią. Iškilo įvairių min
čių ir apie Atibajoje nupirktos stovyk
lavietės jrangas. R. Saldys, moksleivių
ateitininkų kuopos pirmininkas, pasa
kojo apie šios organizacijos istoriją,
penkis principus (katalikiškumą, visuo
meniškumą, tautiškumą, šeimiškumą ir
intelegentiškumą) ir veiklą. Sekančios
keturios dienos skirtos Lietuvos istori
jos apžvalgai, pradedant nuo priešisto
rinių laikų, pabrėžiant lietuvių tautos
būdą ir jos kultūros vystymąsi.
Be to, R. Saldys pamokė naujų dai
nų, išmoktų pernai Šiaurės Amerikoje
lietuvių stovyklose. Vakare prie laužų
— dainos ir laisvi pokalbiai.
Stovykloje visą laiką dalyvavo de
šimt jaunuolių daugiausia , Rūtelės'
vyresnių narių. Kai kurie jaunuoliai
virš 16 metų amžiaus ruošiasi egzami
nams, kiti dirba arba atostogas ir pini
gus taupo „Nemuno" kelionei Argen
tinon sekantį mėnesį.
J*'»' A

IR IS SKAIČiy GALI ŠIS TAS IŠEITI

Raide V ir keli skaičiai - o kiek gvviųi
Išmok juos nupiešti.

7

V, A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Autorius neužgaišta aprašy
muose, nesigilina į vaizduojamų
asmenų psichologinę analizę.
Kalbėdamas apie praeities Tu
kuose skendinčius Įvykius, Sevela dažniausiai keliais tiksliais
sakiniais nupiešia laikotarpio
foną, bet užtat gyvai, tikroviš
kai atpasakoja jam žinomus fak
tus. Daug tų dalykų žinomi lie
tuviui skaitytojui, ypač išmoku- |
šiam skaityti tarp eilučių Lie
tuvoj rašančiųjų pre^ą (Sluckib,
Petkevičiaus, Bubnio, Rimkevi
čiaus ir kitų). Svetimtaučiui
skaitytojui tačiau atsiveria neži

I
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noma ir šiurpi tikrovė:
Tada Lietuvoj siautė karas. Nie
kur neskelbtas ir neminimas istori
jos vadovėliuose. Žiaurus, be kom
!
promisų, išsigimstąs Į negirdėtą bar
bariškumą. Nebuvo jame jokių tai
;
syklių, užtat jis darėsi nežmonišku.
<
Nei viena, nei kita kovojančiųjų pu
•
sių neėmė belaisvių, o jei ir pagau
j
davo ką gyvą, tai tasai tetverdavo
vos porą dienų, kol iš jo iškuldavo
;
reikiamas žinias. Tada jį pakasdavo
kaip gyvulį, be kryžiaus ar kapo žyĮmens.
•
Lietuvėlė (Little Lithuania) pleš
kėjo liepsnose, paplūdusi kraujuose.
Ir tai truko daug metų po II-jo pa- i aulinio karo pabaigos, kai likusi
planetos dalis buvo jau grįžusi į pro
tą, gydė savo žaizdas ir džiaugėsi
taikos palaima, kaip kad būna visa
da po kraujo praliejimo. Ir niekas
nežniojo — nei Vakaruose, nei Ru
sijoje — kad kraujas liejosi kas
žingsnis Lietuvoj ir kad tos mažos '
tautos nuostoliai viršijo jos nuosto
Vienas iš gausių čiurlioniškų stogastulpių prie Varėnos — .Druskininkų
lius didžiajame kare. Gyventojų skai
kelio. Jame matyti pats M. K. Čiurlionis savo kūrybos fone
čius krito katastrofiškai, regimai, kas
Į 1940 metų pabaigą Lietuva tapo
Net Lietuvoj vietinė spauda ne
mėnesį, grasindamas ištrinti Lietu
sovietinė Vendėja (Vendėe). Ji ko
minėjo šio karo. Ji tauškė įprastinį
vą iš tautų sąrašo.
vojo pati viena, atsisakydama pasi
liurškalą (bull) apie klasių kovą,
Niekas netikėjo baisiomis žinio
duoti. Be jokios vilties laimėt. Ji
apie kolūkių steigimą, apie kovą su
mis, atklystančiom iš Lietuvos; ji
kraujavo mirtinai, nes juk maža tau
buožėmis, slėpdama tikrovę. Apdo
buvo rusų visiškai apsupta, aklinai
ta neturi kažinkiek kraujo atsargų.
vanotų melžėjų, šėrikių ar traktori
užtverta užsieniečiams (net rusai tu
Niekas dar neapskaičiavo, kiek tūksninkų nuotraukbs šiepėsi iš laikraš
rėjo gauti specialų leidimą ten nu
tančių žuvo ir kiek mirė Sibiro le
čio puslapių, bet tie šypsniai taip ir
vykti); žmonės numodavo ranka,
duose.
likdavo styroti popieriuje. Nuotrau
kaip kad numojama, kai norima ra
Stalinas vadovavosi principu, kąd
ka laikraštyje, paginantis straipsnis
mybės ir bedimas?. sirgti kitų žmo
tikslas pateisina priemones. Kad pa
būdavo mirties nuosprendžiu, kurio
nių vargais.
laužtų tautinį pasipriešinimą, iki šiol
niekas negalėdavo atšaukti. Kur tas
Dar ir todėl, kad Maskvos laikraš
neregėtą ir galintį būti kitiems pa
asmuo besislapstytų, miško broliai
čiai vaizdavo Lietuvą kaip derlingą
vyzdžiu, Stalinas įsakė jį išraut su
(Forest Brotherhood) jį susirasdavo,
ežerų ir gintaro kraštą, kuris ekspor
šaknimis, sunaikinant tai, kas jį mai
ir tada tebūdavo vienas galas — mir
tavo neregėtus Rusijoj gaminius —
tina — tautą. Kiekvienoje srityje,
tis. Daug žmonių, kuriuos Algis ap
rūkytus kumpius, skanius sūrius ir
kur būdavo susidūrimų, visi gyvenrašė, susilaukė to likimo. Vienas jų
rausvučius lašinius plaštakos storu
•tojai, pradedant vaikais ir baigiant
buvo Bronė Didžienė. Tai slėgė jo
mo. Lietuvos kurortai — Palanga ir
seneliais, būdavo išsiunčiami į Sibi
sąžinę.
Druskininkai atėjo į madą. Maskvoj
rą. Tūkstančiai ūkių kiūksojo tušti,
Sovietai keršijo už aktyvistų nu
gastroliavo lietuvių ansambliai, ir
apkalinėtais langais. Krūmais apžėlė
žudymus. Jie sugaudydavo visus apy
berniokai ir merginos. šviesiaplau
laukai, o benamiai katinai slampinė
linkės žmones ir siųsdavo juos ešakiai, skaistaveidžiai, augšti ir liekni,
jo tuščiuose plotuose.
lonais į Sibirą. Tie, kurie priešinda
visi parinkti kaip vienas, stebino
Prekiniai traukiniai nesibaigianvosi, būdavo nušaunami vietoj, o
maskviečius savo tautinių šokių su
čiom vilkstinėm traukė iš Lietuvos
artimiesiems nebūdavo leidžiama jų
kūriais ir naujutėlių tautinių drabu
Į Krasnojarsko sritį prie Jenisiejaus
laidoti.
žių raštais bei stilingumu.

krantų’ "Sibire prigrūsti žmonių kaip
galvijų. Juos Vėžė į šaltį, badą ir
mirtį. Tiek jų prigabeno Sibiran,
kad Krasnojarsko žemė buvo pra
minta Mažąja Lietuva (lietuviškai
tekste).
Algis radosi šiose skerdynėse galingųjų pusėje, okupantų pusėjė. Ne
todėl kad jis būtų nekentęs savo
žmonių, kaip tik priešingai. Tokių,
kaip jis, buvo daug, kurie puolėsi
naikint savo tautą iš meilės jai. Jis
tikėjo, nedvejodamas, kad komuniz
mas yra vienintelis tikras kelias ir
kad niekas negali, neprivalo stabdy
ti jo triumfinio žengimo.
Bet liaudis, jo liaudis ėjo mirti,
atsisakydama žengti tuo keliu, pilna
neapykantos rusiškiems vadovams.
Algis kankinosi, mėgindamas suprasti savo tautiečių užsispyrimą, giliai
sujaudintas jų narsumo ir herojizmo,
tokio išjausto ir visuotinių didvyriš
kumo, kokio neparodė dar jokia
tauta.
Anuomet buvo tiek herojizmo jų
tarpe, kad jis tapo natūraliu reiški
niu, kone elgesio norma, per ištisą
eilę metų. Tai buvo tūkstančio pavie
nių žmonių herojizmas, kurio nieks
neapdainus. Herojizmas komunistų,
žengiančių be baimės, kurie įšliauž
davo Į tuščius ūkius, keisdavo kas
naktį pastogę, miegodami su pistolėtu po pagalve, kol žūdavo nuo kulkos į nugarą ar kirvio smūgio į kaktą. Herojizmas jų priešų, miško bro
lių, kuriuos gainiojo po tankmę kaip
žvėris ir kurie žūdavo nuo granatų
žeminėse po senų ąžuolų šaknim. Iš
lėkę į orą bunkeriai' užslėgdavo juos
ir tapdavo jų kapais.

Tokiais nelauktais, prisipažinkim, muihs žodžiais išsako E.
Swela akstiną, paskatinusį jį
rašyti.
Akivaizdu, kad jis stengsis lik
ti nešališku. Ir visumoj apkal
tint jį tendencingumu būtų ne
teisu. Vienoj vietoj jis net nesi
baimina pasakyt kad būta ir žy
dų (Motja-Kralikas), prisidėjusių
prie partizanų naikinimo už lie
tuvių policininkų — batalijonų
šlykštų darbą vokietmetyje. Bet
visumoj pokario gyvenimo ap
rašymuose jis patvirtina tai, ką
esame skaitę E. Juciūtės nuo
stabioj knygoj “Pėdos mirties
zonoj” ir kitur.
Nežinia kur baigiasi betarpiš
ka autoriaus patirtis ir ką pa
pildė jis iš dokumentų, atsira
dęs užsienyje, bet jo vaizduoja
mi Įvykiai skamba autentiškais
Kaikurios scenos ypatingai įsi
rėžia atmintyje, kaip pvz. to ap
supto, apsnigto vienkiemio Pa
svalyje, kurį puola atmušami nu
girdyti stribai, net nesuprantą
rusiškų komandų^ Tai scena, kur
iššokusi iš liepsnų degdama jau
na moteris, klykia himno žo
džius. “Jos riksmą turėjo girdė
ti ne tik aplinkiniai kaimai, bet
ir turbūt pačios žemės pakraš(Tęs. 8 p s 1.)
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savo
įsigytą turtą, nes anksčiau prokuracijos būdų įnamių nuomas su
rinkusi kaimynė, atrodo, pasinau
dojo proga daugiai! uždarbiauti,
negu buvo susitarta.
Ana Dubrovienė su vyru nusi
kraustė j butą arčiau oentro iš
jaukių- namų už Seo.Micepte kaOna Jocienė iš Vila Zėlrdbsį -pų^netp! Ukur gyven'a 'fefos^iepersi kėlėpas^ąyo sesei j Stasę: Ste tuyių^ šeimos; Daugf .fitóu jie
ponaitienę ir jos vyrą Vladą gy^ globpj^ savo anūką Adalbertą,
venti. Stasė Steponaitienę,-up? . 1977 .m* sausio mėMšj baigiantį
Sąntps mediemos
Jo
lankydama Ouro Preto, MG./díw
sesuq.. Eliana Fankc^gyvenusi su
sa ir penkto kanalo kampe prie bančią dukterį Rymantę, pasr^
tėvais Sąo Paule, mirė lapkričio
naudojo progą ir nusipiešė šio isr
27, turėdama 20
amžiaus.
torinio miesto, iš^icu- savo tapy^
Trisdeširatps dienoj teisios ^us
- ■ - x «« "te paveikslams.
išpi lt sofa. , Dauguma Gu^jâ, São v»®.
V. (Mątildėje. gruodžių 27.
Juodindami mišiųj ,
Joanos. if Antaną Kąrdosų sute, Santos ir Praia Grande seimų
nu.^UąndątB snkstWigé karine
įgfei 'feir tęnykščfe prozaikai nebuvo lankytos jau treįis metus,
^vefos-. yęrsjja yra/ląbiąii jtfų- ir neretai kalėdojančiam kunigui
■fesuot?/.,'' !
/
pastebi, kad t. Jonas Bružikas
Pats kurpiausiąs w literatūra juos aplankydavo kasmet.
keltas toliau* turčių
Mu atžvilgių ‘ labiausiai užbaig
mokslą.
tas apsafemtas yra'-.įtarpašj'vaiė^
ÇÚARUIÁ, se.
iduojas kaip metų ^metais gyw
Mūši slaųfee stribų engiama<
I Gųarujė, kaip ir j Santos,
-B^rkdomą žmona
Prieš du menesiu fnirė v84 m.
São Vicente, Praia Grande ir ki
;vo vyrą pariwiu.
dama sovietų valdWW
S: tus pajūrius iš São Paulo vis atsi- įplaukęs Juozas Staševięįys; paĮįktfe^as žmoną ir vaikutį
sovietai “apsaugo”, feveždaml krausto daugiau lietuvių, dažną!
G,ruodž^.11 is’tekeja^cQ ir
^iWan. Sąvo nuetį^ą, įtamga>į pensininkų, anksčiau turėjusių va*
rdąkab’riš^rau ši noy^iė priių?“ sarnamius. Iš Vila Industrial per*
Sukiu
¥eoMw*ena geriausius Cur^įa Maiapartė,.
T - na ngtpn t^r^aajaia^Įyjįįgr
sikélé_____________
j Guarujė Petras ir______
KazimTe■augštai vertinto pokary italui r? Rauiinaičiai, o prie Praia tie
namuose. tfestu^s^ai^yo

ko Locikų sūnūs pernai vedė
Stefanijos Kasanavičiutės ir Simono Tomošinskių dukterį Van
dą. Locikų kitas sūnus Rogerio
* Luiz jau yra aviacijas saržentas ir
gyvena Brasilia.
Ilgai uoste dirbusio Juozo Elvos giminės Gėrikai, gyvenę Šiau
rės Pgrąpoje, kurių supusi Antąnes
ijė vaistiti peTsikelia į
Curitiba.
Vladas Pumputis, oro šaldymo
aparatų. ŠpeciąfetąŠį taip pat' pęrjemė^skę, esantįfy. Fedro-iė^

INTEBIOKO

Andrius ir Marcelę
gražiai auginu paparęj
nuperka japonas gél in
Marijos

UI TO VA
ei ai”.
ji
mergina
Jeanne d’Axc
ją į dąngų,.

Petro ir Onos Narbučių, jau de>
vyneris metus gyvenančių Santuose, žentas Luis Šlikta nese
niai apkeliavo JAV ir Kiniją
darbo reikalais, nes firma statys
panašipfabrikąBahia valstijoje.
• Pernai Šamuose mirė Martina
Radvilavícruté; palikdama savo

te

lo šmotas..
kas niekas...
.žudo...-It Amerika, kurifWt
H „. Mėšlas jos abi *..
'
šaulyje tik... .k^tkinį jįąno
Lietuva.... Kryžigotoiį ,ųiąūt>
tėvynė... po • pėlio ‘ "fee'Mm...”
❖ # >:?
. -I Nemažiau vaizdžiai E. SeVeia
aprašo taip pat kokiom bruta
liom priemonėm Priekulė sqdiečiai buvo verčiami
nieko vertus paskolos lakštus ir
koks buvo liaudies keliąs. Nors
gal kiek ištęstai; bet Įtaigiai ap
rašomas ir pasiutbobės Šaulie
nės .siautėjimas kolūkyje. Berristengėlės Šaulienės, kurią vė
liau priglaus jos nuskriaustoji
Petronėlė, kad abi baigtų die
nas degtindarystėję.
'• Tik retkárWs skaitytojui aV
. rudė,. kad - Séveia bustempęs, romantizavas. Toks re
gisi pirmosios didvyrės portre
tas — Danutės atvejis, Kąd
• • ••

J V

•.■■ v.

t.

Tombo irgi yra dvi naujai jsikuyui?UJeb 15
’ - >.
rusips šeimos, kurių deja, kalėnuaWé‘4abi
^nuimtas
pimo dokumentird kurini, tenka > jojantis kunigas namie, neraefe .rankąs, bęį• įfcsas
Ųudvikas Stefan avie i us, jau ^ru?^zlQ pabaigoje.
pripažinti, kad jis dra.ąiati^fei
perduoda kruvinos, per j&Į&į •lįaug metų .gyvenąs Praia
>ė
dangų pašvaistės vaizdą, rpdą&y ’^pmbo su žmona Eį.enat
ti kokie buvo pokario mėtai
Prw ir Marijos Kpadrotų
tuvoje. Skaitytoją pagr^kia ra? £U,QEPE ir kitų įstaigų l[tidimū%
šytojo širdgėla, ir gs/Muk§.ą ą> < fed.yra profesionalas žvejys. Tąi duktė Męrilėna praleido trie mė..........
ir 4AV*:fpįandidžiulių tinklų, * ‘ '\j Amesta
leisti Sevelai už fe&g^ps. slys?- liudija, ir
ar povandenine vilyčia inudé^. kydama jr gimine^ kunti įt^.e
. telėjimus i -..erotiW
lietuKhrziaus
.. ..ąvičiM'
nuotraukos. Stefanęyįčip&
IUS, pasineria, flirt ift IWW
PaT
zás netvirtas. - - '<•'" ;.' -fpL
m, amžiau
Savaime suprąntO'į
Jgį metryt fuw nudurti^ kariais.
t^ondrótafenkscíâu gyveną rasavo gamyFoš'spyruoki imu durk
ranoje, pardavinėja savo fazenlu.
Jų
šeima
gyvena
Juncfial
Įdomus. Jau nuo pirmo kadro
-dosa sklypus, mieiąi parduotų ir
geležinkelio stoties bufeto, kįli^uviarn^ Jų 9kw^;;fįzencfe
Pędrą
granca' r- ^ttręo/Ptnhėiį vaišes ar vestuves. arijus MĮfe
jai -buvo partizanų líferdUotiÇ j
rinho vyks vaikų stovykla sausio
Vila Misericórdia gyvenančiai
netenka abejoti.Ta medžiagai
' mų .scenelių skaitytojas sužbiGi
16-23.
daig dalyku kurių .neras “Intu?,
seseris, buvu sias Mena rtavicJutes^
sinąudojo Landsbergis rašyda
EUR0F6H
mas savo dramą “Penki ątųlp# 'risto” ięidibiuose ąr lĮe^astgb^1 neseniai aplankė jų giminaitis kun.
nuvažiavęs trumpalaikef viešna
turgaus aikštėje”. Ją sąy^i^jpąB. Gustavas-Gustas iš JAV. Ona
gei. Apsirūpinusiems tokiais leįnaudojo M. Sluckis viežoj
Paulius Šlepetys, trečius medi
N^iartavičiutė Bajorūnienė su vykaip kad /‘American’
noveliu. E. Seleva'-ją
; ru„Simonu ruošiasi sekančiais me cinos metus baigęs studentas,atos
leisdamas Algiui kore^onfej^ti
togoms išskrido j Europą, kurioje
:!M?L nerskaitvtmrieš 'tai; Sėve*į tais Švęsti savo 80. metų gimtadietui aplankyti
aplankys apie dešimt kraštu-

/

pažvelgus į

is fęr-

jęi būtumėm.:gudresni,, '' ,
Emiliją Vošyiiepę sparčiui sveiks
^^|į:'pasirūpįši) ••"•fed: W ro>
tu po sunkios operacijos. Dėl li
•įtikimą seeĄ; ...L □<.;
.'máfe
'
nėdųiėtų
kbygų
Í
sande.
Sunku mums žiboti ;^Mįįį
gos, negalėjo dalyvauti Penkiasde‘
.
1
•
prieš kiek metų Šeyęįa
limtmečio šventėse Rio dę Janei
•:Efraim Seve^- twte IS FÔR.
vo knygą ruąų kaThą, Jėi tąr
ro rugsėjo mėnesi, j kurias butų
a novel about a
kartu nusivežųsi ir pažįstamas iš
^Soviet poet. Translated from the
Santos.
^IfegSíãh by Antonina W. Bouis.
rios šiandie Majoja įį-Bi
ūį-dėn City, M¥., Doubleday. &
Paskutiniu /netų mirė Jonas
pas tėvynėje; Tokia 'yi$
G)./ 1076, 206 p. ISBNu O-385Ragaišis su žmona, neturėję vai
01700. $6.95. '
T «
kų, bet įsūniję augintinę kuri ne
jaunuolius užklumpa paritinai
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mūsų žinios
PRANEŠIMAS
PRANEŠIMAS - KVIETIMAS
BLB-nės valdyba imasi inicia
tyvos kviesti visų liet.organizacijų atstovus vasario 16-tosios šven
tės programai aptarti.
Susirinkimas jvyks sausio 18 d.
antradienj, 20,30 vai. V. Zelinoj,
Jaunimo Namuose.
Liet, organizacijos-sambūriai yra karštai kviečiamos dalyvauti.
BLB-nės vaidyba

į
Nuoširdus ačiū. Tėvui A. Saulaičiui už taip gražiai atliktas
$ LAIMOS ir JONO sutuoktuvių apeigas 1977 m. sausio 1 dieną
į Zelinos bažnyčioj ir klebonui Juozui Šes'kevičiui už užleidimą
į Jaunimo Namų salių vaišėms svečiams.

RIO DE JANEIRO, RJ.

83S

Ê3

Lietuviškoje vasarvietėje jau yra parduoti 43 sklypai.
Pardavimas laikinai bus su
stabdytas, iki nusipirkusieji iš
sirinks savo sklypus. Po to bus
parduodami likusieji septyni, ku
riems pirkti jau yra daugiau kan
didatų negu sklypų.

NAUJŲJŲ METU SUTIKIMO

BALANSAS
Apmokėjus visas parengimo iš
laidas, senelių namų ir jaunimo
stovyklos naudai liko 15.039,00
kruzeirai.
Rengėjai nuoširdžiai dėkoja Se
selėms Pranciškietėms už salę,
Kazimierui Miliauskui ir visai jo
ekipei už gražias dekoracijas, p.Jonui Paukščiui už savo darže užau
gintus krienus, šventės šeiminin
kėms už ištisų dienų darbą bro
liukams už talką, jaunimui ir jų
vadovam tarnavusiem prie stalų
ir visiems kitiems prisidėjusiems
prie šventės pasisekimo. Ypatinga
padėka priklauso pakvietimų pla
tintojams ir svečiams. Šventės
rengimo komisija dėkodama džiau
giasi, kad viskas gerai pasisekė ir
pažada sekantiems metams j ieško
ti mažiau triukšmingo orkestro.
Šventės likutis padėtas j banką
Šv. Juozapo Bendruomenės var
du ir bus naudojamas senelių na
mų ir jaunimo stovyklos naudai.

Jau šiais metais sklypininkų at
stovai: Vincas Tūbelis, E. Henri
kas Remenčius, Vincas Žukas ir
kun. Juozas Šeškevičius buvo du
kartu nuvažiavę j Atibaja vietoje
studijuoti žemės pianą. Šiuo me;
tu daromas sklypų išdalinimas.
P. Jonas SILICKAS padarė ir
padaugino lietuvių įsigytos žemės
planą

Artimoje ateityje bus skelbia
mas konkursas pasiūlyti lietuviš
kos sodybos vardui. Jau dabar
prašomi visi svarstyti, kaip ši lie
tuviška sodyba turėtų būti „pa
krikštyta".

Vanda ir Vytautas Vosyliai

Sausio 30, sekmadienį 11 vai:
senosios katedros koplyčioje bus
mėnesinės Lietuvių Mišios, kurias
laikys prel. Pijus Ragažinskas.
Iki to laiko koplyčia bus vėl su
tvarkyta, 'šėmus iš jos laikinai
sudėtus išdegusių kambarių daik
tus.

DĖMESIO VISIEMS ĮSIGIJUSIEMS SKLYPUS LIETUVIŠKO
JE SODYBOJE. Dėl spaustuvės
perkrovimo darbu buvo pavėluo
tas , recibų' atspausdinimas ir
tuo pačiu jų įteikimas į banką.
Todėl visi yra prašomi sausio mė
nesio mokėjimą (prestação) įmo
kėti klebonijoje ar pas p. J. Tatarūną. Toliau bus galima mokėti,
banke, kaip buvo sutarta.

ATEITININKU STOVYKLA
Moksleiviai ateitininkai rengia
stovyklą Gali dalyvauti visas jau
nimas galįs susikalbėti lietuviškai.
Laikas: nuo 30 sausio iki 6 vasa
rio. Stovykla jvyks labai gražioje
Kazimiero ir Nancy Miliauskų va
saros rezidencijoje Flórida Pajū
ryje — Praia Grande. Užsira
šyti pas Dėdę Juozą Vila Zelinos
klebonijoje — telefonas 63-5975,
arba pas Robertą Saldį — telef.
273-3'224 ir Beatriče Bacevičiūtė
telef. 63.9343.

SVEČIAS IŠ BAURU
Praeitą šeštadienį sausio m. 8
d. šv. Kazimiero parapijos klebonijon buvo užsukęs JUOZAS
KUZMICKAS, gyvenąs Bauru
mieste, S. Paulo valstijoj.
Jis jau prieš 30 metų su savo
tėvais apleido Sanpaulį. Dirbęs
įvairiose vietose. Paskui Bauru
mieste įsitaisęs viešbutį, pensijoną
ir barą. Išaugino 5 sūnus: tris iš
jų inžinieriai, ketvirtas ekonomis
tas, gi pats jauniausias studijuoja
mediciną Du jo broliai irgi gyve
na Bauru, gi trečias Cafelandia.
Atvyko aplankyti savo dėdės Si
mono Kuzmickio ir jo dukters
Aldonos Žūtautienės šeimos, gy
venančių Parque da Mooca, R.
Conde Prates.

ir krikščioniškoje veikloje.
Kun. Kestutis Trimakas
.Ateities' vyr.redaktorius
Chicago, III. JAV

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. Stovykios 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. Saulaitj, tel
273-0338.

UŽSIMOKĖJO ML
Po 100 kr. J. Kupstas, Simas
Balvočius, Marija Peleckienė
Po 105 kr. Elena Vajevodskienė, Rosa Tūbelis Lopes
Po 110 kr. a.a. Joa.Budzilas,
Marija Klišienė, Marija Stankū
nas, Alfredo Griškonis
Po 120 kr. St. Narušis, Kaz,
Rinkevičius
140 kr. Sra. Šiaučiulis
Po 150 kr. Vyt. Vosylius,
Konstancija Šukys Vilkas
Po 200 kr. St. Remenčius,
Bronislav. Rudzinskas, Antanas
Petkevičius, kun. Dr. A. Milius.
210 kr. St. Vilutis (Bom Reti
ro)
250 kr. Bronė Pigaga
300 kr. Liuda Ralickienė
330 kr. Gabija Juozapavičiūtė
(Kanada)
350 kr. Karolė Pažėraitė (JAV)
480 kr. Ona ir Vincas Kulie
šiai (JAV)
Po-500 kr. Algimantas Šlepe
tys, PL Inž. Arch.Sąj-gos, Braz.
Skyrius
1.105 Zigmas Šlepetys

SVEIKINIMAI iŠ CHiCAGOS
Rašytas gruodžio 12, bet mus
pasiekęs po Naujų Metų, laiškas
iš Chicagos:

Mielieji — Redakcija, Administra
cija, Skaitytojai ir Visi Brazilijos
Lietuviai,

Pernai Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų laikotarpyje lietuvišku
vaišingumu mus priėmėte visus,
atkeliavusius iš įvairių pasaulio
kraštų į Tretįjį Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresą.
Mūsų išganytojo Gimimo šven
tės ir Naujųjų 1977 metų proga
sveikinu Jus visus7kad ir iš toli ir
linkiu tolimesnės Dievo palaimos
ir sėkmingo darbo lietuviškoje

Visiems užsimokėjusiems ir parėmusiems ML nuoširdus lietuviš
kas Ačiū
ML administratorius

Užsisakykite ir paremkite

MÍ7SU LIE TUFĄ
1977 metams
METINĖ PRENUMERATA: Cr.105,00
GARBĖS LEIDĖJAS:

Cr.500,00

Caixa Postai 4421
01000 Sto Pasto, SP

Diretor respomávei
Dr. JOSÉ FERREIRA CARRATO
*

Administrador. P. Daugintis

METINĖ PRENUMERATA: 105 fa. GARBĖS PRENUMERATA: 500 fa.
Paskiro numerio kaina: 2,00 fa. Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 fa. pagal
didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rąžytu „Padro
Daugintis” vardu.
Straipsnius ir korespondencija redakcija tateo, pertwko savo nuožiSre. be
naudoti rastai grąžinami ūk autoriui prašant Pavarde pEsfeasyti stsaipsnisi
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už akriblraq
fe turi
ni-reakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadieni: vietfeės žinios
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktiru nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

10

NR.2 (1485) — 1977.1

MOSU s t

Nuoširdūs ačiū. Tėvui A. Saulaičiui už taip gražiai atliktas
LAIMOS ir JONO sutuoktuvių apeigas 1977 m. sausio 1 dieną
Zelinos bažnyčioj ir klebonui Juozui Šeškevičiui už užleidimą
Jaunimo Namų salių vaišėms svečiams.
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PUNE&KftS t
BLBmės vaidybą imasi įmeiatyvos kviesti visų Sfetogantecijų atstow^vasa^o ■ IIMosios.-šven
tės programai aptarti.

RIO DE JANEIRO, RJ.

ir Rríí^íãfigfcjê udfcisž
iki to laiko koplyčia bus vėl
tvarkyta, išėmus iš jos laikinai
sudėtus išdegusių kambarių daik
tus.

antradienį
vat V, Zelinoj,
Jaunimo Namuose.
jau y
BL^-nčs valdyba

Pardavimas laikinai bus su

sirinks savo sklypus. Po to bus
likusieji septyni, ku
riems pirkti jau yra daugiau kan
didatų negu sklypų.
DĖMESIO VISIEMS įSIGUUSIEMS SKLYPUS LIETUVIŠKA
HAWUJU -^^SUTlKfêlO
JE SODYBOJE. Dėl spaustuvės
BALADAS
perkrovimo darbu buvo pavėluos
Apmokėjus visas parengimo iš- tas , reęibų' atspausdinimas ir
tuo pačiu jų įteikimas į banką.
laidas, senelių namų ir jaunimo
stovyklos naudai liko 15,039,00 Todėl visi yra prašomi sausio mė
nesio mokėjimą (prestação) įmo
kruzeiraL
Rengėjai nuoširdžiai dėkoja Se kėti klebonijoje ar pas p. J. Tataselėms Pranclškietėms už salę,. runą. Toliau bus galima mokėti,
.banke, kaip byįc sutarta,
Kazimierui Miliaųškpi ir yįąi jo
ekipei už gražias dekoracijas, p.Jo
nui Paukščiui už savo darže užau ATBWINK^^OWKLA
gintus krienus, šventės šeiminin
Moksleiviai ateitininkai rangią
kėms už ištisų dienų darbą bro stovyklą Gali dalyvauti visas jau
liukams už tai ką,Jaunimui ir jų nimas galis susikalbėti tiesiškai,
vadovam tarnayųsięm
talkas: nuo 30 sausio iki B vasa*
ir visiems kitiems prisMėiuMems rio, Stovykla įvyks labai gražioje
prie šventės pasisekimo. Ypatinga
Kazimiero ir Nancy Mjtiauskų va*
padėka priklausą pakvietimų pla
saros rezidencijoje Florida Pajū
tintojams ir svečiams. Šventės
ryje — Praia Grande. Užsira
rengimo komisija -dėkodama džiau
šyti pas Dėdę Juozą Vila Zelinos
giasi, kad viskas gerai pasisekė fe
klebonijoje - telefonas S3-5975,
pažada sekantiems metams Ieško
arba pas Robertą Saldį — telef.
ti mažiau triukšmingo orkestro,
šventės likutis padėtas i banką 273-3224 ir Beatriče Bacevičiūtė
Šv. Juozapo Bęniįraęmenėą var tėtei. 63.9343.
du ir bus naudojamas senelių na
mų ir jaunimo stovyklos naudai. SVEČIAS iŠ BAURU
Jau šiais metais sklypininkų at
stovai: Vincas Tube!is, E. Henrikas Remenčius, Vincas Žukas ir
kun. Juozas Šeškevičius buvo du
kartu nuvažiavę į Atibaja vietoje
studijuoti žemės planą. Šiuo me£
tu daromas sklypų išdalinimas.

P. Jonas S1LICKAS padarė ir
padaugino lietuvių įsigytos žemės
planą
Artimoje ateityje bus skelbia
mas konkursas pasiūlyti lietuviškos sodybos vardui. Jau dabar
prašomi visi svarstyti, kaip ši lie
tuviška sodyba turėtų būti „pa
krikštyta".

Vanda ir Vytautas Vosyliai

Sausio 30, sekmadieni TTvaL
senosios katedros koplyčioje bus
mėnesines Lietuvių Mišios, kurias

Praeitą šeštadienį sausio m. 8
d. šv. Kazimiero parapijos ktebonijon buvo užsukęs JUOZAS
KUZMICKAS, gyvenąs Bauru
mieste, S. Paulo valstijoj.
Jis jau prieš 30 metų su savo
tėvais apleido Sanpaulj. Dirbęs
įvairiose vietose. Paskui Bauru
mieste įsitaisęs viešbutį, pensijoną
ir barą. Išaugino 5 sūnūs: tris iš
jų inžinieriai, ketvirtas ekonomis
tas, gi pats jauniausias studijuoja
mediciną Du jo broliai irgi gyve
na Bauru, gi trečias Cafeiandia.
Atvyko aplankyti savo dėdės Si
mono Kuzmickio ir jo dukters
Aldonos Žutautienės šeimos, gy
venančių Parque da Mooca, R.
Conde Prates, -j * „
•

Kun. Kęstutis
, Ateities* vyr.ręciaKi
Chicago^ ht JAV

Vaikų stovykla, nuc 8 iki 16
metų amžiaus, įvyks sausio mė
nesį,
nuo 16 iki 23 dienos,
Kundrotų šeimos ūkyje, ttu, SPr
Užsirašyti reikia iš anksto. Sto*
vykios mokestis 150 kn už asme
nį be nuolaidų šiais metais už di
desnį* narių skaičių IŠ tęs pačios
šeimos, Įfelra^yti
-Eugeniją
Bacevįęienę R. Pedro de'Godui,
396, Vita Zeiinąj Tel. 63-9343 •arba pas kun. A. Saulaitj, tel

ŠVBKBNIMAl IŠ CHICAGOS

Rašytas gruodžio 12, bęt mus
pasiekęs pęį Naujų Metų. laiškas
UÇhicagost
Mielieji r Redakplja, Administra
cija, Skaitytojai fe Visi Brazilijos
lietuviai,
Pernaį.^ąlę4ų švenčių ir Nau
jujų Metų iatkotarpyje lietuvišku
vaišingumu mus priėmėte visus,
atkeliavusius iš įvairių pasaulio
kraštų į Tretįjį ’Pasaulio Lietuvių

UŽSIMOKĖJO

Po 100 kr, J. Kupstas, Simas
galvočius, Marija Paleckienė
Po 105 kr. Elena Vajevodskienė, Rosa Tūbelis Lopes
Po -H0: M
JoąJBudzilas,
Marija KHšienė, Marus Stankū
nas, Alfredo Griškonis
Po 130 kr. St Narušis, Kaz.
Rinkevičius
_ kr.
L- Sra. Šiaučiulis
140
Po 160 kr. Vyt. Vosylius,
Konstancija Šukys Vilkas
Po 20Ò kr. St. Remenčius,
Bronislav, Rudzinskas, Antanas
Petkevičius, kun. Or. A. Milius.
210 kr.
Vilutis (Bom Retiroį
250 kr. Bronė Pigaga
300 kr. Liuda Rauckienė
330 kr. Gabija Juozapavičiūtė
(Kanada)
35Q kr. Kardė Pažėraitė (JAV)
480 kr. Ona ir Vincas Kulie
šiai -(JAV)

OB Zigmas Šlepetys
MuMIšganytojp Gimimo šven
tės jr Naujųjų 1977 metų progą
sveikinu jys visus^kad ir iš toli ir rernusjem^ML nuoširdus lietuvišlinkiu tolimesnės Dievo palaimos
ir sėkmingo darbo lietuviškoje
ML administratorius

Uí«Msíb $ pwmkite.
METINĖ FRENUMERATAí Cr. WS,00
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