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S Ã O PAULO LIETUVIAMS

Lietuviai jėzuitai, Brazilijos lietuvių tarpe dirbę nuo 1949 metų 
kaip misijonieriai ir nuo 1968 metų s’v. Kazimiero parapijoje, per
leis savo darbą lietuviams Tėvams Saleziečiams.

Pasitarę su savo vyresniaisiais Romoje, su São Paulo kardinolu 
arkivyskupu, Leste I srities vyskupu, Pietų Brazilijos saleziečių ins
pektorium, brazilų jėzuitų provinciolu ir lietuvių saleziečių bėi lie
tuvių jėzuitų tarpe, sudarė sąlygas, kuriomis perduoda šv. Kazimie
ro parapiją, užleidžia namus su (rangomis, perveda „Musų Lietuvos" 
redakciją ir administraciją.

Lietuvius jėzuitus persitvarkyti verte verčia mažėjantis jų skai
čius išeivijoje, įsipareigojimai lietuvių pastoracinėje bei kultūrinėje 
veikloje dar Urugvajuje, Kanadoje, Jungtinėse Valstybėse, Europo
je ir tolimose misijose. Dviejų metų laikotarpyje Jaunimo centras 
Čikagoje nustojo net keturių kunigų.

Lietuviai jėzuitai nuoširdžiai dėkoja kiekvienam ir visiems, ku
rie per tuos beveik trisdešimt metų bendradarbiavimo, rėmė,patarė, 
dalyvavo ir norėjo gero čia dirbusiems devyniems lietuviams jėzui
tams.

Lietuviai jėzuitai šiame svetingame krašte palieka amžinai besiil
sinčius a.a. Tėvą Vladą Mikalauską ir a.a. Tėvą Joną Bružiką, abu 
žuvusiu lietuvių tarnyboje.

Gerb. Tėvams Saleziečiams linki gausios Viešpaties palaimos nau
jose pareigose.

Kun. Petras Daugintis pasiliks kurį laiką São Paule, rūpindama
sis namo, parapijos ir laikraščio perleidimo reikalais. Kun. Antanas 
Saulaitis kovo mėnesį pradės naują darbą Čikagoje, JAV. Kun. Vin
centas Pupinis lieka São Paule toliau darbuotis rusų katalikų misi
joje.

NACIONALINIS LIAUDIES 
FRONTAS išleido trečią pareiš
kimą. Pirmas Fronto pareiški
mas pasirodė 1974 birželio 9-14 
dienomis. Antras — 1975 gruo
džio 25, trečias išleistas 1976 
gegužės 30.

Šiemetinis pareiškimas prade
damas taip:

“Piliečiai, Lietuvos patriotai! 
Pirmyn už laisvą Liaudies Lie
tuvą.

Minint Pabaltijo tragedijos 36 
metines, mes, Lietuvos Patriotų 
Sąjunga (LPS), Lietuvos Kata
likų Susivienijimas (LKS), Lie
tuvos 'Laisvojo Demokratinio 
Jaunimo Sąjunga (LLJDS) krei 
piamės į pasaulį, išreikšdami 
protestą TSRS vyriausybei Mas
kvoje už lietuvių, latvių ir estų 
tautų persekiojimą”.

Toliau pasisakoma prieš Hel
sinkio susitarimą, prieš Moloto
vo - Ribbentropo paktą ir jo pa
sekmes — Pabatlijo valstybių 
okupacijos ir kt. Pasiremdami 
V. Lenino pasisakymais dėl tau
toj laisvės, savo reikalavimus iš
dėsto net dešimčia straipsnių, 
kurių santraukas ir-duodame 
čia.

1. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos teritorijos nelaikomos So
vietų Sąjungos dalimi ir reika
laujama, kad Kremlius nesikiš
tų į šių valstybių vidaus reika
lus.

2. Ryšium su tuo, kad TSRS 
įvykdyta agresija prieš savo kai
mynus yra tarptautinės teisės 
pasmerkta, mes turime ir mo
ralinę teisę mums jėga primes
to taip vadinamo tarybinės so
cialistinės respublikos statuso 
ats:sakyti ir visas TSRS Insti
tucijas, kaip antinacionalinę ba
zę, anuliuoti.

3. Tautos vardu reikalauja 
laisvo demokratinio plebiscito, 
kad laisvai galėtų pasisakyti vi
si Lietuvos TSRS piliečiai lietu
viai. Pasisakoma už išstojimą iš 
Sovietų Sąjungos pagal jos pa
čios konstituciją, drauge pasi
sakoma už Liaudies Respublikos 
statusą socialistinių valstybių 
sandraugoje. Pasisakoma prieš

jaunimo rekrutavimą į sovieti
nę kariuomenę ir reikalaujama 
savo kariuomenės, savo teri
torijoje.

4. Reikalaujama nacionalisti
nių jaunimo organizacijų ir par
tijų, kad butų vykdoma laisvė, 
lygybė, brolybė.

5. Vėl pranešama laisvajam 
pasauliui apie lietuvių intelek
tualų persekiojimą, naujus jau
nų patriotų areštus, apie Lie
tuvos katalikų Bažnyčios per
sekiojimą.

6. Reikalaujama grąžinti Lie
tuvai etnografines žemes, pri
skirtas Gudijai, panaikinti Ka
liningrado ofolastį ir atkurti Ma
žąją Lietuvą. Prūsija būsimos 
Lietuvos valstybės jurisdikcijo-» 
je su pilna politine, ekonomine 
ir kultūrine autonomija.

7. Panaikinti Lietuvoje vei
kiančius RSTSR įstatymus.

8. Birželio 15-18 dienos pa
skelbtos Gedulo dienomis.

9. Liepos 21, vadinama Lietu
vos TSR įkūrimo švente, boi
kotuojama ir vadinama išdavys
tės diena.

10. Įspėjama
—. KGB, kad už bet kokias de
presijas Lietuvos TSR jaunimą 
mes atsakysime visaliaudiniu 
protestu.

Tegyvuoja visos lietuvių tau
tos vienybė, Tegyvuoja estų, 
latvių ir lietuvių tautų draugys
tė ir jų sėkminga bendra kova 
už nepriklausomo Pabaltijo at
statymą. Tegyvuoja humaniz
mas ir taika. Tegyvuoja didelės 
ir nemirtingos laisvės idėjos, už 
kurias verta kovoti. Patriotai, 
neužmirškite, kad ’šioje laisvės 
kovoje mes esame ne vieni —« 
su mumis ukrainiečių, gruzinų 
ir armėnų patriotai, slovakai, 
čekai, vengrai, lenkai ir kiti. To
lerancija ir bendradarbiavimas 
su rusų tautos intelektualais ir 
patriotais, pajėgusiais išrauti is-, 
toriškai išbujotas didžvalstybi- 
nio šovinizmo piktžoles iš savo 
širdžių”.

(Kaip matome, vartojama so
vietinė terminologija. Tai rodo, 
kad jaunimas tik ją temoka). E.

São Paulo, 1977 sausio 31 d., šv. Jono Bosko šventė

Kun. Leonas Zaremba, S. J. 
Lietuvių jėzuitų provinciolas išeivijoje

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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KURSANTAI IŠ UŽSIENIO 
šiemetinę IV lituanistikps. kursų 

ląidą Vilniaus universitete -sudarė 
29 mūsų išeivijos jaunuoliai, dtjąųsę... 
paskaitų. lietoje, .-fitotegijeg, 4 state- 

"rūgįi$čio •’ 
12 d.d. Šiek tiek' informacijų ąpie A 
šią grupę pateikia Leonardas Atek- 
stejūnas “Gimtojo Krėsto” 19- nr, Iš 
jo sužinome, kad tašų vadovais bu
vo dėstytoja V. Jurkuvienė įr vyr. 
dėstytojas S. Venckevičiųs* Išteisto- 
vių vakare rugpjūčio 13 3. dąiyvavė 
universiteto rektorius prof. -.dr. J. 
Kubilius, prof. dr. Zinkevjčtos, 
docentai A. Jovaiša ir J. Kabelka, 
matyt, taip pat dalyvavę tašų pro- 
gramoje. ir “Tėviškės” draugijos 
prezidiumo pirm. P. Petronis.. Uni
versiteto kavinėje ktokvknas kursan
tas tarė padėkos žodį, nei h" tfė, ku
riems teko susilaukti dvejetukų su 
pliusu už netobulą: lietuvių 'kūlhos 
tartį ar rašybą. Dali tašantį pavar
džių atskleidžia L. Ateksiejūno ra
šinys ir parašai' po nuotraukomis. B 
JAV kursuose dalyvavo Virginija 
Irlikytė, Jonas Bu&jtis, Regina 
Bernotaitė, Audronė KHmaitė’,. Gedąs 
Grinys, Viktoriją Norvilaitė, Virgi
lijus Krąpauskas, Batatas Storys, 
seserys Rita ir Vtegitoiá/ Jeiiėuyt.ės;. 
iš Kanados—Vida toataiytė, Aust
ralijos —. Ugnė Kazokaitė. JU ĄJek- 
siejūno teigimu, kursantą? ne tik mo

Z to auditorijoje liepos 5 - V

teto pirm. E. Juškys, žurnalo “Ko
munistas” red. G. Zimanas ir atsar
gos gen. P. Petronis, “Tėviškės” 
draugijos pirmininkas.

JUODOJI RINKA
“Tiesa” rugpjūčio 8 d. redąkrijos 

skyriuje “Dienos, aidai” paskelbė 
įdomų pranešimą iš Palangos apie 
juodąją rinką moterų paplūdimyje. 
Spekuliantės vasarotojoms ten siūlo 
akinius nuo saulės, palaidinukes, 
ęajiklnukus ir net auksines grandį- 
peles. Rankinukai pardundami po 25 
rublius, grandinėlės po —• 100 rub
liu. Pranešime rašoma: “Kiekvieną 
dieną Palangos moterų pliaže afââ- 
daro turgus. Ko ten nėra! Anądien 
miesto batų parduotuvėje buvo pre
kiaujama madingomis basutėmis; Ki
tą rytą jos jau dviguba kaina buvo 
pardavinėjamos paplūdimyje. Speku- 
tiantai landūs, ypač tada, kai susilp
nėja kontrolė.” “Tiesos” redakcija 
kažkodėl nedrįsta padaryti išsa
mesnės išvados. Spekuliacija tarps
ta ne |ik dėl susilpnėjusias kontro
lės, bet ir dėl chroniško gaminių 
trūkumo. Jeigu tų madingų basučių 
kiekvieną dieną būtų pilnos Palam 
gos krautuvės, spekuliantams nepa
dėtų nė unguriškas jų landumas. Mo
terys, užuot mokėjusios dvigubą kai
ną spekuliantams, basutes pirktų 
krautuvėse. Spekuliacija Lietuvoje 
prasidėjo H D. karo metais su ga- REGINA ŽIŪRAMO®, Pušynas (aRejus). ■

kėsi lituanistikos, bej& ir dalyvavo 
dešimtyse susitikimų,eksltorsijų, 
apkeliavo didelę respublikos (tolį. 
Nuotraukos liudija, kad jienfs tėkp 
lankytis Baltijos pajūryje, Anykš
čiuose, ten veikiančtoB vyno gamyk
loje, Lietuvos Rašytojų Sąjungoje 
susitikti su valdybos pirmininko pa
vaduotoju Vytauto KtoMv Lyuūyos 
paminklų konservavimo institute — 
su vyr. architektu Vytauto W4riš- 
kiu.

minių trūkumu, kurio kompartija 
neįstengė pašalinti .per ištisą trisde
šimtmetį.

VILNIAUS šeškinė
Vilnius susilauks penktojo prie

miestinio rajono' — šeškinės, kurios 
projektą jau baigia ruošti Vilniaus 
miestų statybos projektavimo insti
tuto darbuotojai, šeškinėje bus vie
šos 50.000 vilniečių. Jiems aptarnau
ti bus įrengti prekybiniai ir buiti
niai centrai, mokytas, gydymo įs
taigos, V*. Kst.

DAIRU m SOKW ANSAMBLIS 
iiLIĘWVA,\ vadovaujsams P, Bud- 
riaus, grįžo iš mėnesį trukusių gast
rolių Ukrainoje ir Maskvoje. An
samblis dalyvavo “Klevo pavasario” 
ir “Mask vos-i žvaigždžių” festivaliuo
se, Maskvos koncertuose ypatingo 
dėmesio susilaukė A. Bražinsko 
“Daina apie klonius”, “Tau, mano 
Maskva”, L. Povilaičio “Lietuva gim
ime”, nedidelės moterų gruta 
Įtekamą senovinė. sutetaxé

tė”. Mž^kviečiai taipgi šlW suta 
choreografo J. Lingio paruoštus-liau
dies šokius “Kepurinė”, "Gaidys" 
“Pakeltokojis”, humoristinį .senukų 
šoki “Rugeliai”, komporita. W 
gystės juosta”, fempoz. A.'Bražins
ko vokalinę - choreografinę siuitą 
“Po -tėviškės dangum”, Išvykos pro
gramą praturtino, lietuvių liaudies 
instrumentų orkestras, palydėjęs 
dainas ir šokius ir atlikęs specialias 
komporiiūta

...imu moAiįKi

Apie grybavimo sezoną- Lietuvoje „Tte- 
sa“ rašo:

„Atkeliavo grybawrio sezoną^. Malonu 
pasivaiidsčioti po rudenėjantį mišką, sma
gu surasti gudriai pasislėpusį; baravyką.

Grybavimas — poilsis, Todėl, savaiūgalį 
nuo ankstyvo ryto raiškų pusėn rieda ne- 
suskaitomos virtinės maitai — žigulių“ 
ir „Moskvičių“, autobusų to sunfeežimių. 
Ką gi, girių daug, grybų visiems turėtų 
pakakti. O kas jų ras mažiau, taip pat nu
siminta neveria: kelios vrilanrips, praleis
tos miške,- gal net vertingesnės už visą 
pintinę baravykų.

Bet, deja, prasėdėtos ktetaėnta nau
jam sezonui, nukenčia ir giria: afeejtegai 
laužomi liauni medWai, .tariami 
samanynų plotai. O kiek po^grįbiūiįojų 
apsilankymo miškuose .įteka popierių/-tek
ėlų butelių, skardinių.,.. ■ Beje/ ir migkų 
šeimininkai, 'bent jau poilsio aikštelėse, 
ahba ten, kur įrengtos pavėsines, suėliUr 
kai, privalo pastatyti šim^šlių dėžes* 
..jliria, jos gėrybės — nešfcataųotatos 
liaudies turtas,. Jį saugoti' -—tau tašų 
pareiga.“ '

I» FABGBÁ
' ’ <» »

Vilniuje atidaryto, ilrf' dąū nėbųvųsi 
paroda, pavadinta’ ,,Gštota — visųtorias“. 
Kaip praneša Spauda, ją paruošė 29 mi
nisterijos ir žinybos. Trijuose estrados

aukštuose Tššid^tę ketuml&a' stalų 
apima- visus gamtos, jos apsaugos Mausi
mus. . .
•■^d^us-parodos mu^kinis npįp^vid ‘̂ 
nima^ lankj’toją visose sagėse lydi miško 

- garsai.
AUGINAMI FAZANAI

iNuo pirmešo-pasaulinio karo pradžios 
fazanai Lietuvoje nebebuvo žinomi. Da
bar juos pradėjo veteti' medžiotojai. Šuns
kų valstyb. medžioklės ūkyje pastatytas 
fazanyuas, kuriame -Saís metais išperinta 
5.000 jauniklių. Kai kur fazaųiukus išpe
rintos ir vištos..

-Fazanai laikomi. naudingais paukščius, 
neš sunaikina daugėtu laukų kenkėjų, ^te 
padedą naikinti ir did^ausią buMų .pyte- 

: šą Colorado' vąbato, ’ sutested- jo fer
vas.

Žagarės sodintokystos ūkis turi užvm- 
toęs 10 ha garsiųjų, .žagarvy^hių. Tų vy& 
nių derlius šiais metais buvęs retadmįs 
— surinkta net Si tema. Toks 'kiekis'' bu
vęs surinktas tik per padtoUnius. 
nerius mėtos. . • .

STTOMBKA VASARA

šią vasarų į -statybės’ daifo'dš-bfem išvy
kę beveik 7.000 stodente^žiip - Apie SOO 
stotylbos darbus dtebo . Lenkijoje, R. Vo- 
kteâjoje, Čekoslovakijoje ir kituose taš- 

i tuose.

BOGM LMSTI GRAMATTKA

Hfeidus „Lietuvių kalbos gramiatikos“ 
ife’eČiąjl (taną, skintą lietuvių fâtemtürtoés 
kalbos 'rintakfetoei sandariai, užbaigt®, tote-
tž visa tótanê «akademinė lietuvių kalbos 
gdama-itika. Ją. .paruošė Mokslų.iakadęraijbs 
Lfetovių kalbos ir iiteratūnos institutes, 
taiikinema's Vilniaus lunívsHsíteto -ir .peda
goginio misfâtpto litaanistų.' Tctò> leidinio, 
turinčio net 2»3Q0 pu^apių, iki ėta dar nė- 
m buvę. Jo parimsimas užtruko net pen- 
ktaifea mėtų/ Gūamsaftika esą susidomėję 
ne tiik-il^toyW/bet ir užsienio kalbinto- .j 
kiaL Tik «gafe, kad ptomojb.itaw jan «se- 
bėgaJbmia ggtó.

Vitoiads .styginis kvartetas išvyko k<w 
eeriuoti į -Rytų Afriką. Jie koncertuos Ko- 
(tojoje, Tanzanijoje, Ugandoje, kopijoje 
te 'Mawricijuíje. Tai pirmoji Vilniaus mu
zikantų kelionė į Afriką.

iRašytojams A. Viė^uoliui-žrikauskui, J. 
■Hiliūnui to tak. A- Baranaúátoi parisi- 
tointe AnyklšŠų wlintee pristatyta s 
daug naujų stogartpM vaizdu'4aačių ' 
mmetųjų rataojų sūkurius litotūrinius 
ttous. , .< į
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DEMONSTRACIJOS VILNIAUS STADIJONEi
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 23

Vilnius. 1975 lapkričio 28 Vil
niaus “Žalgirio” futbolo koman
da namuose žaidė paskutines se
zono rungtynes, Po sėkmingų 
rungtynių (3:0 “Žalgirio” nau
dai). tūkstantinė minia dainavo 
“Ant kalno mūrai”, “Augo girioj 
ąžuolėlis” ir kitas i lietuviškas 
dainas bei kitokiais būdais reiš
kė savo entuziazmą, kuriam su
trukdyti milicija ir civiliai apsi
rengę saugumiečiai panaudojo 
jėgą. Tačiau tai tik suaudrino 
minią, kuri stichiškai susiorgani
zavo ir apie 2,000 žmonių eise
na, beveik išimtinai jaunimas, 
apsukusi du ratus stadijone, pa
traukė į miesto centrą, skanduo
dama “Žal-gi-ris!” ir dainuoda
ma lietuviškas daigas. Ši eise
na, nors pretekstas jai atsirasti 
buvo puiki “Žalgirio” pergalė, 
vėliau virto tam tikra protesto 
ir Vilniaus lietuviškojo jaunimo 
nuotaikų demonstracija.

Eisena, perėjusi centrine gat
ve (buvo bandyta ją išskirstyti 
ties Dzeržinskio tiltxr, bet nepa- 

B-yyko), apsukusi kvartalą aplink 
""'Saugumo komiteto pastatą ir 

švilpimu bei šūksniais “pager
busi” už užuolaidų pasislėpu
sius * saugumiečius, buvo išvai
kyta stambių milicijos bei sau
gumo pajėgų ir iškviestų Vil
niaus įgulos kariuomenės spec, 
dalinių. Kai kuriuos eisenos da
lyvius suėmė.

Priekaištai už lankymąsi 
teisme

Vilnius. 1976 gegužės 5 Vil
niaus geležinkelio stotyje, trau
kinyje Kaliningradas-Maskva, 
apie 22,30 vai. buvo sulaikyta 
Jadvyga Petkevičienė (gyv. Šiau
lių m., Lenino 42-1), Šiaulių 
gimdymo namų med. sesuo. Su
ėmimo operacijai vadovavo sau
gumo majoras J. Markevičius. 
Iš vagono J. Petkevičienė buvo 
nuvesta į Vilniaus transporto mi
licijos skyrių. Dalyvaujant 
dviem saugumiečiam ir milici
jos vaikų kambario, inspekto
rei Angelei Purickienei, padary
ta smulki asmeninė krata. Kaip 
pareiškė majoras Markevičius, 
kratos tikslas surasti antitary
binio turinio literatūrą, daiktus 
ir dokumentus reikalingus bylai. 
Inspektorė Purickienė dviejų 
kviestinių (liudininkų) G. Skle- 
rovos ir A. Lozenko akivaiz
doje išrengė sulaikytąją ir 

* kruopščiai patikrino rūbus, ava
lynę, apžiūrėjo net kojų padus, 
bet nieko “antisovietiško” nera
do. Maj. Markevičius tardė J. 

. Petkevičienę, ko ji važiuojanti į

MŪSŲ LIETUVA

Maskvą, priekaištavo už lanky
mąsi Vilniaus Aukšč. teisme S. 
Kovaliovo teismo dienomis, už 
susitikimus su maskviečiais ir 
pan. Taip pat išreiškė nepasi
tenkinimą sulaikytosios vyru 
Jonu Petkevičiumi, buvusiu 
politiniu kaliniu, dėl jo praei
ties ir dabarties.

Po kratos J. Petkevičienė se
kančiu traukiniu išvyko į Mask
vą, kur ją kelyje visą laiką ly
dėjo “angelai sargai”. Maskvoje 
prie buto, kur ji buvo apsi
nakvojusi, taip pat sukinėjosi 
sekliai. Kitą dieną, grįžtant į na
mus, vėl visu keliu vilkosi “uo-

Petkevičių butas Šiauliuose, 
jų darbovietės yra nuolatinių 
saugumiečių “rūpesčių” objek
tai.

Iš kur jie gauna 
LKB Kroniką?

Kaunas.
Per 1976 m. Velykų atostogas 

daugelis klierikų neturėjo ramy
bės. Saugumiečiai klausinėjo 
juos iš kur gauną “LKB Kro
niką” ir “Aušrą”. Be to, buvo 
klausinėjami, kaip jie šventę Va
sario 16-ją. Klierikai buvo tardo
mi apie kai kuriuos kunigus, ku
riuos saugumiečiai traktavo kaip 
reakcingus, pvz. kun. K. Žilių, 
kun. V. Cukurą ir kitus. Po po
kalbio klierikai buvo verčiami 
pasižadėti, kad apie susitikimą 
su saugumiečiais jie tylėsią.

Olandai apfe

skelbęs specialų raportą 'apie 
ĮJėtnvos katalikų persekiojimą 

kę^ tautinių komitetų atstovų

pravedė tuo klausimu

lustitia et Pax — OW 
táo^teitinào komiteto delegaci
ja,, susitikime su Olandijos vys
kupų konferencijos atstovais.

religinis paminklas WuiuK tuojau po kam

IB

I»
ii £

Trys kryžiai
nugriautas

" ■ à»* 
o

M

s®

MSAUUS»» « Mffiiiy 
SKUNDA MASKVAI

j turą ANSA suteikė papildomų

Bažnyčių atstovų Sovietų Są
jungoje ir jos valdomuose kraá- 
tuose kreipimąsi į sovietų- val- 

mo. Agentūra pažymi, kad pa» 

baptistų, adventistų,. Kristaus
Bažnyčios, stačiatikių ir katąli- 

reiškimą pasirašė du lietuviai 

pareiškimo mintis paskelbė di
dieji Vakarų pasaulio laikraš
čiai Plačias jo ištraukas įvai-

Lno radijas. ■ *
LaūSko autoriai pažymi, kad 

muose kraštuose dešimtys milb 
i jonų tikinčiųjų kasdieniniame 
i gyvenime yra skaudžiai diskri*-

iŠ 
MK
’“1')'<Í

naudojasi kiti krašto gywtó* 
jai. Tikintiesiems tėra Mdžja* 
ma dalyvauti kulto apeiga 
jie neturi jokio balso visuome» 

pat ir tikinčiųjų, .

tinamos antireliginį W» 
laikraščiai, tačiau krikãSmxy@ 

viešai išreikšti save mintie^. .
'Tikėjimas Sovietų 

tebėra gyvas.-h’, nuolat sug&y p’ 

būtų dabar Rausyti; jie ttfc 
jaučia pareigą atvirai pasakė B 
tiesą: “Mūsų atsakomybė 
istoriją skatiną mus atyfrâi p8> 
reikšti savo nusistatymą * 
nes laisves klausimu55»

&
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PRANEŠIMAS IŠ KOLUMBIJOS

Premija lietuviui profesoriui <
Valstybinė premija įteikta kun. dr. prof. Vytautui Mankeliūnui

Bogotos dienraštis “EI Tiem- 
po” 1976. XI. 8 gana plačiai ap
rašė premijos įteikimą ir jos 
gavėją. Čia pateikiu laisvą ver
timą.

Prof. kun. dr. Vytautui Man
keliūnui š. m. lapkričio pradžio
je buvo įteikta valstybinė Ko
lumbijos premija. Ji buvo jam 
duota ne už kokį nors specialų 
iš psichologijos srities parašytą, 
darbą, bet už jo nuolatinį ir ne
pertraukiamą bei ilgą pasišven
timą psichologijos srityje. Dien
raštis “EI Tiempo” rašo, kad 
prof. dr. Mankeliūnas paliko sa
vo tėvynę, traukdamasis nuo so
vietinės invazijos į Lietuvą. Jo 
gyvenimas ir darbas Kolumbijo
je stebina visus jį pažįstančius.- 
Profesorius yra paprastas'b-ir 
labai malonus žmogus. Jis čia 
nesimaišo politikoje. Būdamas 
kunigas, jau ištisą eilę metų 
dėsto psichologiją valstybinia
me universitete Bogotoje. Šio 
universiteto studentai jį gerbia 
ir mielai priima. Tarp jo ir stu
dentų niekada nėra^uvę nesu
sipratimų bei konfliktų. Savo vi
są turimą laiką skiria psicholo
gijai, daugiausia metodologijos 
šakai. Didelę dalį savo darbo va
landų praleidžia universitete. 
Pas jį namuose rasi daug vokie
čių kalba įvairios literatūros bei 
žurnalų, kuriuos profesorius 
nuolat skaito, studijuodamas ar 
gilindamasis į vieną ar kitą jam 
įdomų klausimą.

Pasibaigus VII psichologijos 
kongresui Cali mieste, buvo su
rengta profesoriui, pagerbti va
karienė. Dėl jo nuolatinio dar
bo universitete nebuvo lengva 
kongreso rengėjams gauti suti
kimą joje dalyvauti iš paties 
premijos gavėjo. Vakarienės 
metu prof. dr. Mankeliūnas bu
vo klausinėjamas. Ir štai ką jis 
pasakė apie šį kongresą:

“Manau, kad Šiame kongrese 
buvo daug kur įmaišyta politikos, 
ir tam aš esu priešingas. Psicho
logija yra mokslas ir kaip tokį 
mes turime priimti. Jame taip 
pat trūko tyrinėjimo darbų ir 
žymesnių krašto specialistų-psi- 
chologų dalyvavimo. Kolumbi
joje trūksta baigusiems šioje 
srityje universitetą specialių, 
gerai paruoštų specializavimosi 
kursų, ruošiančių naujus specia
listus šioje srityje, čia yra daug 
jaunų, gabių žmonių, tik juos 
reikia šiam darbui paruošti. To 
nepadarysime per vieną ar kitą 
dieną, tam reikia laiko ir gerai 
paruoštų studijų.” •

Paklaustas dėl įvairių riau
šių, sukeliamų pačių studentų 
įvairiuose krašto universitetuo
se, profesorius atsakė, kad tai 
nėra psichologinė priežastis, bet

Valstybinė Kolumbijos premija 1976 m. buvo paskirta kun. dr. Vytautui 
M. Mankeliūnui, psichologijos profesoriui. Nuotraukoj premijos įteikimas 
vakarienėje. Iš dešinės: kun. dr. prof. V. Mankeliūnas, Lietuvos konsulas 
dr. SL Sirutis, kun. N. Saldukas, salezietis

kaltė krašto socialinės padėties. 
Po to paklaustas, ar čia nėra 

kaltas paveldėjimas bei krašto 
nuotaika, jis pasakė, kad tai yra 
abi lygiai svarbios priežastys, 
nes abi dalyvauja žmogaus as
menybės formavime.

Prof. V. Mankeliūnas jau no
rėjo išeiti pensijon ir pasitrauk
ti iš universiteto darbų, bet nei 
universiteto vadovybe, nei stu
dentai dar neleidžia. Jau 20 me
tų profesorius tvarko psicholo
gijos žurnalą, leidžiamą šio uni
versiteto.

Baranquilla. Šiame mieste 
daugiau kaip 30 metų gyvena ir 
darbuojasi keli lietuviai kunigai 
saleziečiai. Vienas jų yra kun. 
Stasys -Matutis. Daug metų jis

NAUJAS JAV LB 
ŠVIETIMO VADOVAS

Krašto valdybos pirm. A. 
Gečio siūlymu, LB Taryba 
1976. XI. 17 d. JAV LB 
Švietimo Tarybos pirminin
ku patvirtino Bronių Juode
lį. Šias pareigas pradėdamas 
eiti Br. Juodelis 1976. XII. 
5 d. išleido bendraraštį Nr.
1. Šiuo raštu Br. Juodelis 

.prisistato lit. mokyklų ve
dėjams ir pasisako lit. švie
timo reikalu.

. Jis rašo: ”... Šias parei
gas priėmiau tvirtai tikėda
mas, kad lituanistinis švie
timas yra vienas iš' svar
biausiu Lietuviu Bendruo
menės ir mūsų tautos atei
tis ...”

.. Skirtingose JAV vie
tovėse yra skirtingos litua
nistinio švietimo sąlygos, 
kartais skirtingos priemo
nės ir skirtingi darbo me
todai. Kiekvienas mokyto
jas skiriasi nuo kito savo 

tenai buvo saleziečių viršinin
ku. jų įsteigtos gimnazijos di
rektorium ir ilgus metus Šv. Ro
ko parapijos klebonu bei Bara- 
nquillos vyskupo dešiniąja ran
ka. Šios parapijos klebonu jis 
yra ir dabar. Visai neseniai, Ba- 
ranquillos miesto tarybos nuta
rimu, kun. St. Matutis buvo pa
keltas į miesto garbės piliečius. 
Kun. Matutis tame mieste yra 
labai žinomas ir visų gerbiamas 
už jo nuolatinį darbą ir miesto 
vargšų globą. Įvairiuose nepasi- 
turinčiųjų kvartaluose jis yra 
sutvarkęs kelius, pastatęs mo
kyklas, sveikatos centrus, sales, 
žaidimams aikštes ir pan.

Korespondentė

žiniomis, savo patyrimu, sa
vo pomėgiais ar savo galvo
sena. Tai natūralu, nei ir 
kiekvienas mokinys yra 
skirtingas, besikeičiantis su 
sekančios dienos atneštais 
pasikeitimais. Lituanistinio 
švietimo darbo sąlygos bei 
priemonės irgi nuolatos kei
čiasi, tik nesikeičia pats 
tikslas: išugdyti sąmonin
gą lietuvį, dorą žmogų ir 
išlaikyti lietuvybės aspira
cijas ateinančiose karto
se ...”

šiam tikslui atsiekti pa
tiekia 10 punktų programą, 
nors skirtą švietimo dar
buotojams, bet žinotiną ir 
visai lietuvių visuomenei. 
Br. Juodelis prašo:

1. Ugdyti ir skleisti li
tuanistinio švietimo 
idėją.

2. Išlaikyti lituanistinio 
švietimo institucijas.

3. Ištvermingai dirbti, 
laikantis LB švietimo 
Tarybos sistemos.

4. Nuolat ieškoti lituanis
tinio švietimo darbo 
patobulinimų, pageri
nimų.

5. Palaikyti glaudų tar
pusavio ir tarpmokyk
linį bendrabarbiavimą.- ■

6. Ruošti naujus lituanis
tinio švietimo darbuo
tojus.

7. Būti lietuvybės amba- f
sadoriais plačiame pa- | 
šaulyje. |

8. Vadovautis mūsų veik- | 
snių nurodymais, san
tykiaujant su tautos i 
kamienu Lietuvoje.

9. Išlaikyti pozityvų li
tuanistinio švietimo 
santykį su laisvės be- <i 
siekiančia lietuvių tau- 1 
ta.

10. Dalyvauti Lietuvos i- 
laisvės atstatymo pa
stangose.

Bendraraštį baigia: ”Nau- , 
joji JAV LB Krašto valdy
ba «yra numačiusi lituanis- ! 
tinio švietimo darbui skirti f 
didžiausią dėmesį, talką ir 
išteklius. Naujoji LB švie
timo Taryba dės visas pa- 1 
stangas, kad lituanistinis 
švietimas JAV augtų ir 
stiprėtu”.

ANTIBOLŠEVIKINIS 
LEIDINYS

Muenchene, Vokietijoje, 
anglų kalba leidžiamas An- 
tibolševikinio Tautų Bloko 
leidinys -”ABN Correspon- 
dance” savo paskutiniame 
numeryje paskelbė per 8 
puslapius straipsnį apie Ni
jolę Sadūnaitę, kurią oku
pantų teismas nuteisė trims 
metams priverstiniųjų dar
bų, apkaltinęs ją ’’Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos spausdinimu bei plati
nimu.

Faktiškai ukrainiečių re
daguojamas ABN leidinys 
išsamiai atpasakojo N. Sa- 
dūnaitės nuteisimo istoriją 
ir ta proga aprašė lietuvių 
tautos priešinimąsi okupan
tui. Straipsnio pabaigoje 
nurodytas jos adresas Mor
dovijos priverstinųjų darbų 
stovykloje.

Prie straipsnio teksto pri
dėtos kelios iliustracijos, 
vaizduojančios bendrą lietu
vių ir ukrainiečių demons
traciją praeitą vasarą Man- 
chesteryje, Didžiojoje Bri
tanijoje, pavergtų tautų sa
vaitės proga.
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Utu stovyklos tęsinys)

TĖVYNĖS DIENA

Sausio 19, ketvirtoji lietinga diena 
iŠ eilės, skirta Lietuvos dienai, su pri
taikytais žaidimais ir laužu. Vakarinėje 
programoje Šėmų būrelis , televizijos 
atstovai” apklausinėje „tris tipiškus 
lietuvius’ apie Brazilijos lietuvių imi
gracijos penkiasdešimtmetį; ereliai pa
vaidino, kaip kun. Hermanas Šulcas at
gaivino lietuvių skautų vienetą 1973- 
74 m., ir jie pakvietė dar „Palangos” 
vienetui nepriklausančius prisijungti

sius Rio Grande do Sul lietuvius (1888- , diena šiais metais paįvairinta sudėtin-
1900 m.) paimtus iŠ „Mūsų Lietuvos’ 
specialaus kalėdinio numerio, parodė 
Lokių skiltis. Tarp dainų; šūkių ir žai
dimų ežerėlio pakrantėje įpynė savo 
pasirodymus dar Voverytės, Gegutės ir 
Pelėdos, vaizduodamos Jūratės ir Kęs
tučio legendą, pasaką Eglė žalčių kara
lienė ir kaip prasidėjo „Rūtelės^grupė.

DIDŽIOJI IŠKYLA

Išvydę saulutę stovyklos ketvirta
dienį ir sutvarkę palapines šią pirmąją 
stovyklą palapinėse, stovyklautojai gru
pėmis leidosi iškylon pagal Edvardo 
Greičiaus ir Edson Karavich paruoštus 
kelionės ženklus, kiekvienas būrelis skir
tingu takeliu Kondrotų ūkyje. Pakeliui 
skaitė paslėptus laiškus ir atliko įvai
rius uždavinius - rinko lapus, dainavo, 
stebėjo gamtą. Susitikę aikštėje kalniu
ko, viršūnėje, skiltimis įrengė laužus ir 
ant jų kepė dešreles, bulves, kiaušinius, 

♦ pomidorus ir svogūnus be indų, duoda
mi savo paruoštų pietų skanėstus sto
vyklos vadovams paragauti.

Sutvarkę ugniavietes, indėnišku bū
du paleidę dūmų signalus, susėdo dai
nuoti; o padainavę nuleido vėliavą. Ta- 

. da kas dvi minutes būreliais leidosi ta
keliu aukštai kalnais, nuo kurių matėsi

fazenda ir stovykla. Pirma kliūtis - ant 
kelio paslėptos pinklės, kuriomissu
gauti’ keturi iŠ sesių būrelių Sekė dvi 
valandas trukęs vėliavos žaidimas, ap
ėmęs beveik kvadratinį kilometrą: trys 
grupės saugojo vėliavą trys stengėsi ją 
pasiekti. Keliu į stovyklą ėjo skauto 
žingsniu ir atlikdami dar tris uždavinius. 
Saulėje įkaitę ir po krūmus bei pievas 
palakstę krito į baseiną atvėsti.

Vakarinė programa ramesnė - 230 
Lietuvos vaizdų skaidrių lydimu daino
mis ir akordeono muzika.

ŽAIDIMŲ DIENA

gaiš žaidimais gamtoje ir pirmąja skau- 
torama Brazilijoje. Rytą pirmąjarne 
žaidime „aukštaičiai (pusė stovyklos) 
bandė pastatyti savo palapines „že
maičių’ žemėse (eukaliptų miškelyje). 
Žaidimą paruošė ir pravedė Beatriz 
Bacevičiūtė ir Nilza Guzikauskaitė. 
„Aukštaičiai” laimėjo puldami ir gin
dami.

Skautoramoje buvo 15 stočių, ku
riuose šešios skiltys atliko uždavinį per 
tris minutes kiekvienoje, atsakydamos 
klausimus, piešdamos ką kitą daryda
mos: 1. Klausimai iš Lietuvos istorijos, 
2. Nupiešti Lietuvos žemėlapį, 3. Lau
žo statyba, 4. Pirmoji pagdba, 5. Ke
lionės ženklai, 6. daina, 7. Du svarbūs 
įvykiai, sukėlę dėmesį pasaulinėje spau
doje paskutiniu metu, 8. Išversti 30 
žodžių, 9. Keturių dainų po posmelį 
dainuoti, 10. du margai, 11. signalizuo- 
tė Morzės abėcėlė, 12. skauto įstatai, 
13. skautų įsakymai, 14. Atpažinti tris 
Lietuvos upes iš Žemėlapio, 15. papa
sakoti lietuvišką legendą.

Skautoramoje surinko taškų: Lokiai 
68, Ereliai 65, Šernai, 63, Gegutės 60, 
Pelėdos 57,5,Voverytės - 53,5 taškai.

Varžybose baseine pasižymėjo šie 
stovyklautojai: Nerimas: Edson Kora-

vichT^5 taškai, Tomas Wonchrak 171., 
Heitor lipsky 15, Rikardas Bendorai
tis 14 t, Leonardo Kaminskas 14 t.; 
juokingiausias nardymas - Tomas Won- 
drak 17 t., Heitor Lipsky 161., Edson 
Karavich 14 t., leros Aradzenka 14 L; 
Nardymas,pamėgdžiojant stovyklauto
jas — Rikardas Bendoraitis 181, Alber
tas Dilys 17 t, Leonardas Kaminskas 
16 t., Paulius Jurgilas 15 t., Tomas 
Wondr ak 15 t.

Plaukimo varžybų daviniai - Rikar
das Bendoraitis 7 taškai, Tomas Won- 
drak 5 t., Edson Koravich 41. Mergai
čių: Cristina Pumputytė 7 t, Ana Bea
triz Bendoraitytė 5 t., Doris Kuniškytė 
4 t. Nardymo varžybose (mergaitės):
Eliana Serbentaite 17 t, Edna Karavich 
16 t., Cristina Pumputytė lit.

Penktadienį vakarą prie ežero pa- 
krantės liepsnojo mergaičių laužas, už
degtas degančia strėle, o aukštai ant 
kalno dainavo ir vaidino berniukai. 
Mergaičių laužo programos tema buvo 
, Bitutė” su keliais pavyzdėliais iš tau
tosakos. Laužui įpusėjus per slėnį vieni 
kitiems siuntė šūkius, kurių aidėjo po 
laukus ir miškus „Laužas, miškas, sto
vykla — Tegyvuoja LIETUVA’,. Ciga- 
liga - burna liga - cis-bum-ba- tegyvuo
ja STOVYKLA”, mergaitės - , Atei
kit Čia”, berniukai - „Labanaktis”.

Berniukai pasiklausė pašnekesio apie 
bites - kad medaus ir vaško prekyba 
buvo svarbi senovės Lietuvoje, kad žo-\ 
dis ,.bičiulis’ kilęs iš žodžio bitė ir 
kad žodis , mirti” taikomas tik žmo
nėms ir bitėms. Heitor Lipsky pakalbė
jo apie stovyklų tikslą prisiminti ir pri-
minti Lietuvą ,„kurios žmonių mes nie
kad neužmirštam ir kurios žmogįšku- 
mą ir bendruomeniškumą norim skleis
ti’ .

PftRTÍcipE D0 NOSSO ftCAMPRME&TO 
você tėra' $&andc peseworwiMeNT©

LUAU IR CIRKAS

Šeštadieni, paskutinę pilną stovyk
los dieną, vidudienis praleistas prie skir
tingą pietų,- kovajietiško luau, o vaka
re - karnavalas su savų pastangų cirku.

Luau pietums Lokių skiltis ant ieš
mo kepė vistą, o kita tarp ugnimi 
įkaitintų akmenų užkastų, žemę. Šer
nai įrengė takelį ir du lieptus į vėsų pa
upį, pastatė staliuką iš bambu. Mergai
čių dvi skiltys paruošė vaisių mišraines 
įdėtas į apelsinų, ananasų ir arbūzų ke- 
valus, paruošė kepti dešreles, kuriosna 
įdėta sūrio gabalas ir apvyniotaJasinių
plonu gabalėliu. Visi pasipuošę lapais,
spalvotais medžiagos gabalėliais ir ka
somis, nuėjo į paupės atkriaušę pie
tums. Šie skirtingi pietūs gamtoje už
truko tiek ilgai, kad tą dieną nebuvo 
pavakarių

Vakare - cirkas su Pauliaus Jurgilo 
paruošta magika ir dviejų skilčių pasiro 
dymais. Karnavalo pradžioje prieš pub-

liką praėjo visos kaukės, kurių Šieme 
buvo labai daug, įvairių ir originali:

Geriausios kaukės premija teko Re 
l?e_I$y!i._SaĮdSui (5 taškai), keturiom 
„Peteliškėms”* — Silvanai Jurčiukoi 

tei, Andreia Lipsky, Clarice Bacevičių 
tei ir Nádia, ir dar iš berniukų Toninh 
Guillet. Antroje vietoje (po 4 teisėj 
taškus) buvo: Angela Pumputytė, Vai 
tinho BelapetraviČius, Eduardo Grei 
čius, Albertas Dilys, Beatriz Bacevi
čiūtė, Estela Belapetravičiūtė, Richarc 
Kuniškis ir Regina. Tarp kaukių buvo: 
trys išminčiai, princas, gydytojas, pira
tas, Pinóquio, imtininkas, Mindaugas, 
romėnai, porelė su dukra, virėja, ange
las, klausas indėnas, budelis, ragana, 
Miss Itu, ubagas, balerina, magikas 
Medikas, egiptiečiai, kunigas ir seselė

. ir daug kitų.

(Bus daugiau)
W—ai» 11. Iin.i,, .1.11.—«=eautli»!n.ii».n I.imn»

Piešiniai iš stovykloj pravesto plakatų 
konkurso. Juos ML-vai sumažino Ža- 
netė N.
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Katinėli, tinginėli, 
Oi tea tau, oi tai tau! 
Ant lovos miegoti. 
Pelių nedaboti.
Ant lovoos miegojai, 
Nieko nežinojai, 
Kad kamaroj kamarėlėj 
Pelės sūrį ėdė.
Pelės sūrį ėdė 
Ir pienutį lakė;. 
O ko neišgėrė,

nes

KODĖL AŠ MOKAUS
LIETUVIŲ KALB4

Aš mokaus lietuvių kalbą, 
nes mano tėvai yra lietuviai ir 
jie taip kalba su manim. Aš 
noriu kalbėti lietuviškai,
kiti nežino, ką aš sakau. Dvi 
kalbas yra labai smagu ir nau
dinga mokėti. Kai aš užaugsiu 
ir būsiu didesnis, aš į Lietuvą 
važiuosiu.

Dutis Venclovas,
V sk. Dariaus Girėno lit. m-la.
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Smagu pailsėti kėdėje
Piešė Liana Vaičiulytė, Marquette
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GALVOSŪKIAI

Raudonas šunelis tvarte loja.

Tėvas dabar turi 39 metus, o 
sūnus 14 metų. Po kiek laiko 
tėvas bus dukart 
sūnų?

vyresnis už

Žemė apsisuka 
aplink saulę per 
tus. Kokį nuotolį žemė • “nu
skrieja”" per tą laiką orbita? 
Apskaičiuokite kilometrais.

vieną kartą 
vienerius me-

Tik tuščia iguodyųė, 
Nuo jų tenai liko; 
Už tai šeiminkė 
Ant tavęs supyko.
Rykštelę paėmus 
Ji pas jį nuėjo. 
Vėliau katinėliui 
šoneliai skaudėjo.

M? Merkevičius

Žiema graži ir šalta, 
Žemė sniegu apdengta

o

močiutė padeda 
išmokti lietuviš- 
Vaikas klausia,

Piešė Rita Bazytė, MO&te 
Parko lit m-los mokinė

. Susimąsčiusi 
savo vaikaičiui 
kai linksniuoti.

ji atsako:
— Kas? — priėdęs arklys.
Ko? — priėdusio arklio.
Kam? — priėdusiam arkliui.
Ką? — priėdusį arklį. 
Su kuo? žole.
Kur? — pievoje! O kurgi 

daugiau.
Iš Detroito ‘’Žiburio” lit. m-los 

laikraštėlio “Skambučio”

Kad visur sniego kalnai.
Šu rogutėm nuo kalnelio, 
Su pačiųžom ant upelio. 
O po to — nulipdo senį, 
Tokį storą — besmegenį.

O kai įkaisti nusibosta, 
Arba šaltis žiauriai glosto, 
Vaikai bėga link namų 
RUošt rytdienos pamokų’

Jonas Kantas, 
Los Angeles lit. m-los mokinys.

“Saulutės Spindulys”»

BRANGESNIS ŽODIS

te tau

Jonukas buvo įpratęs vartoti 
Meną negražų žodį. Mama sten
gėsi jį nuo to žodžio atpratinti.

—- Jonuk, — ji sakė,
dešimtukas, jei prižadi daugiau 
to žodžio nevartoti.

— Gerai, mamyte, — atsakė 
Jonukas, — daugiau jau .taip 
nesakysiu,

Paėmęs gautą dešimtuką 
džiaugėsi. Po valandėlės tarė:

sky-Šeši raktai ir viena rakto 
lutė. Kuris raktas jai tinka!

*. £
%

' i

m

geliąs į saulę.

üíf;X

Pieša Paūiibs Crifshabęr, Marquette Parko lit. 
m4os VIII Gk. mok.

t' '

dį, vertą 25 centų.

— Siasiuk, aš šiandien buvau . 
sutikusi tavo mokytoją! Ji skun
dėsi, kad tu klasėje blogai elgiesi! __

— Oi, mamyte, kaip aš galė
jau blogai elgtis, jeigu šiandien 
išvis nebuvau mokykloje!

— Lietuvos paukštį- griebę 
žmonės taip pamėgdžioja:

Vida eina su drauge pasivaikš
čioti ir deda raktą prie durų po 
kilimėliu.

— Gal geriau užnešk raktą 
mamytei j darbą! — siūlo drau
gė-.

— Ne, — atsako Vida. — Vir-

tuvėje aš palikau mamytei raštelį, 
kad buto raktą padedu čia.* * *

Rimas taip godžiai valgo, kad
sesutė Įspėja:

— Rimai, nepraryk šaukšto!
— Nejaugi tau jo gaila?

■&####
QÍNYÍ

Varškės!

— VaikąmsJ
— Kokiems?
— Mažiems!
— Keliems?
— Penkiems!
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Dr. Juozo Girniaus monografija apie profesorių Praną Dovydaitį
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pr. Dovydaičio mokslinė sėja 
lietuvių tautoje buvo ne tokia, 
kaip kitų garsių mokslininkų, 
savo vardus mokslo veikalais 
Įrašiusių į garsenybių vardyną. ' 
Ne. Nors jisai buvo taip pat žy<; 
mus mokslininkas, bet tokių vei-. 
kalų nerašė. Jo sėjos motyvai 
buvo grynai patriotiniai, pėda- j 

,/goginiai ir religiniai, nes jo 
meilė Dievui ir tautai buvo kur 
kas didesnė, kaip mokslo garbei 
ir asmeninei ambicijai. Dėlto 
didele savo patirtimi švietė tau
tiečius, kurie rusiškos vergijos 
metų būvyje buvo gerokai ap
temdyti. L

Jis savo šviesos sėklą dau
giausia bėrė į lietuviško jauni
mo sielas. Jaunimą jis labiausiai 
mylėjo ir jam nieko nesigailėjo: 
nei jėgų, nei laiko, nei materia
linių išteklių. Jo pastangomis 
Įkurtoji besimokslinančio jauni
mo ateitininkų orgãtúzacija dar 
ir šiandien sėkmingai žengia, sa
vo tėvo pėdomis. /

Nepamiršo Dovydaitis nei 
darbininkų, nei kaimo sermėgių. 
Jis visiems buvo prieinamas, 
sukalbamas ir pagalbus.

Daugiausia Dovydaičio idea
lai reiškėsi per spaudą. Nemaža 
žurnalų bei laikraščių jis pats 
suorganizavo ir juos redagavo, 
žinoma, bendradarbiavo ir apla
mai spaudoje.

Nors spauda buvo vienas pa
grindinių rūpesčių, bet vien tik 
ja nesiribojo. Jis, kaip retas ku
ris kitas, yra apvažinėjęs kiek
vieną Lietuvos kampelį, dalyva
vęs įvairiose šventėse, suvažia
vimuose ir net eiliniuose -susi
rinkimuose, skaitęs paskaitas, 
sakęs kalbas, diskutavęs įvairius 
klausimus ir 1.1. Vienu žodžiu, 
Dovydaitis savo krašto, žmones. 

švietė, auklėjo ir ugdė visomis 
jam prieinamomis priemonėmis.

❖ * *
Dovydaitis šarvavosi moksline 

Žinija dar ir dėlto, kad taptų 
stipresnis į Lietuvą besiveržian
čioms ateistinėms srovėms už
tvenkti. Ar klydo jisai tardamas, 
kad “kas šiokiu ar tokiu būdu 
dirba ateistiškam materializmui 
skleisti, raujant iš žmonių gai
vu ir širdžių aukšto idealizmo 
suvokimą ir jutimą... tas yra 
...mūsų tautinės gerovės ir vals
tybinės nepriklausomybės duob
kasys (690 psl.)”? Į šį klausimą 
atsako šių pienų “tautinės gero
vės ir valstybinės nepriklauso- , 
mybės” duobkasiai, kurie dabar - 
valdo Lietuvą.

Z. Ivinskis prof. Dovydaitį 

prasmingai pavadino “Dievo 
ginklanešiu". Kokius ginklus ji
sai nešė? Svarbiausia mokslo. 
Jis juos ne tik nešė, bet ir. kalė, 
ir kovojo. Jis manė,, kaip knygos 
autorius supranta, kad tikėjimą 
reikia ginti ne “pamokslais, bet 
mokslu”. Tai apaštalo Pauliaus 
strategija. Tik moksliškai pa
grįstas pamokslas gali tapti įti
kinamu ginklu prieš ateizmo 
skelbėjus.

Be mokslinių kovos metodų, 
Dovydaičio sąmonėje svarbią 
poziciją užėmė ir moralinio ap
siginklavimo motyvas, kurį jis 
stengėsi perteikti pamiltajam 
savo jaunimui bei aplamai krikš
čioniškai Lietuvai. Žinoma, jis 
nepamiršo ir gero pavyzdžio. Pa
sirinkęs šūkį — viskas Lietuvai, 
o Lietuva Kristui — jis pavyz
dingai jo ir laikėsi: savo jėgas, 
laiką ir mokslinę karjerą paau
kojo Lietuvai, o Lietuvą vairavo 
į Kristaus uostą.

Taigi, autorius ne be reikalo 
Dovydaičiui suteikė būsimo 
krikščionies prototipo titulą, 
nes -iš tikrųjų jo idealas eiti 
Kristaus pėdomis buvo vykdo
mas nepeiktinai.

❖ > ❖
i

Savo religiniu nusiteikimu-! 
Dovydaitis šiek tiek skyrėsi nuo ; 
tradicinio krikščionies pažiūrų. 
Antai, tradicinėje krikščionybė
je žmogaus šventumo sąvoka, 
ypač anksčiau, atrodė lyg ir to
lima utopija, o Dovydaitis šven
tumo ženklus mato ir tuose, ku
rie “nekenčiami ir persekioja- • 
mi dirba jų (persekiotojų — A. 
K.) tarpe, vargdami su jais var
gus, šluostydami jų ašaras, til
dydami jų skausmus ir gesinda
mi jų blogųjų aistrų ugnį, iki 
patys sudega artimo meilės ir 
jam. pasiaukojimo ugny”. Šia 
proga, tenka prisiminti keturias 
Sibiro maldaknygės lietuvaites, i 
N. Sadūnaitę ir visus kitus ko
votojus už krikščionišką tiesą 
Lietuvoje. Tai Dovydaičio šven
tieji. O ir jis pats pagal savo 
šventumo sampratą juk gyveno 
ir mirė. .

Jis nesuprato tų, kurie šven
tuosius apraizgydavo mitais, ku
rie garbina jų palaikus, drabu
žius ir pan. Jis griežtai kritika
vo tuos autorius, kurie tokius 
šventumo požymius aprašydavo 
ir juos populiarindavo naivių 
tikinčiųjų tarpe.
' Netilpo Dovydaičio krikščio

niškoj ê sampratoje ir liturginis 
formalizmas. Jo monografijos 
autorius rašo, kad jis klausyda-

“nesimpatizavo tik iškilmin
goms Mišioms, kur vis reikia tai 
klauptis, tai stotis, tai sėstis. Kai 
kartą jiedu su J. Eretu dalyvavo 
tokiose iškilmingose Mišiose 
Kauno bazilikoje, Dovydaitis su
siraukęs šnibždėjo: “Aš daugiau 
nebelankysiu tokių Mišių, nes 
toks formalizmas mane tolina 
nuo Dievo”.

Aplamai, Pr. Dovydaitis buvo 
bičiuliškai nusiteikęs kunigų at
žvilgiu. Bet tuos, kurie kryptel- 
davo į šalį, jis gerokai pakeden
davo. Jis neprieštaravo “moto
rizuotiems” kunigams, bet “mo- 
terizuotojų” nekentė. Taip pat 
nemėgdavo kunigų formalistų, 
kurie atlikdavo tik nustatytas 
pareigas, o toliau nė iš vietos. 
Jam užkliuvo net ir arkiv. J. 
Skvireckas, kuris buvo neryžtin
gas kovoje su režimu, skriau
džiančiu jo aktyviąją kunigi- 
ją- ir katalikiškas organizacijas. 
Arkivyskupo adresu jis buvo 
net sukūręs ironišką. charakte
ristiką. Girdi, arkivyskupas pa
daręs tris didelius darbus: “1. 
lietuvių tautai išvertė šv. Raš
tą, 2. pastatydino modemiškus 
arkivyskupijos rūmus ir 3. ... 
sulikvidavo katalikų akciją Lie- 
tuvoję”. .

Vadinasi, Dovydaitis buvo tie
sus žmogus ir nebailys. Bet už 
tai ūsai ir nukentėjo, nes “fafc 

. tiškai kunigas nulėmė Dovydai- 
i čio laikiną iš universiteto paša

linimą ...”
* $ *

J. Girnius atskleidė savo bu
vusio mokytojo asmens spalvas 
su visomis jų atošvaistėmis. Jis 
dūminės pirkios piemenėlį įri- 
kiavo į dvasinių aristokratų ei
les, jo buities išorinėje pilku
moje atskleidė vidinį skaidru
mą, iš nusistovėjusios tradicinės 
krikščionybės jį perkėlė į veiks
mingo gyvenimo krikščionybę, 
įžiūrėjo jo krikščioniškoje pa-, 
saulėžiūroje tolerancijos ir 

bendradarbiavimo aspektą ir t.t. 
' Tai, kas čia paminėta, yra tik 
nuotrupos to didžio vyro gyve
nimo, darbų ir asmens grožio. 
Norint t visapusiškai pažinti jo 
asmens pilnatvę, man ir vėl tek
tų pakartoti savo ankstesnę re
komendaciją — nusipirkti jo 
monogrąfiją ir, parafrazuojant 
paties Dovydaičio žodžius, pasa
kytus ant Kirdeikių piliakalnio,'., 
besidžiaugiant plačios apylinkės 
grožiu, tarti: imkite šią knygą į 
rankas, ją atskleiskite ir pama
tykite, kokius didžius darbus at
liko šis didis lietuvis savo tėvy
nėje!

P.S. Papildydamas ateitinin
kų veiklos sustabdymo aprašus, 
norėčiau priminti, kad suvalsty-' 
binus skautų organizaciją, Mari
jonų gimnazijoje Marijampolė
je kun. VI. Mažono ir skautų va
dų iniciatyva dvi skautų draugo
vės, nesutikdamos su tuometi
nio režimo intervencija į skau- 
tijos auklėjimosi laisvę, persi
organizavo į skautų katalikų pa
dalinį, pabrėždamos ne tik sa
vo nepriklausomybę nuo režimo, 
bet ir savo pasaulėžiūrinę indi
vidualybę. Išleidome ir savo 
laikraštėlį “Budėk”, kuriam pui
kų viršelį nupiešė V. Poliako
vas.

Betgi šis skautų katalikų są
jūdis buvo tuojau režimo už
gniaužtas, taip kad antro nume
rio savo laikraštėlio išleisti jau 
negalėjome.

Nors šis epizodas buvo trum
pas, bet buvo charakteri igašu 
ano meto politinės tikrovės . ak- 

' tas, kurio man neteko iki šiol 
pastebėti kur nors minimo.

Juozas Girnius, PRANAS DOVY
DAITIS. Meninė priežiūra—Dan
guolės Stončiūtės. Spaudė Myko
lo Morkūno spaustuvė. Tiražas 
1.500 egz. Išleido “Ateitis”. Či
kagą 1.975 m., $06 pšl. Kaina ne
pažymėta (apie $15)..

■’’W.
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Sukaktuvinės sporto žaidynės
1978 m. Toronte įvyks Š. Amerikos lietuvių olimpinio pobūdžio sporto žaidynės

V. MATULAITIS 
-»— i»/i r ;■ *■■■ t *» *■, r*...

lapkričio 20-21 dienomis 
įvyko Š. Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos atstovų suvažiavimas To
ronto Lietuvių Namuose. Daly
vavo 42 atstovai iš Niujorko, 
Klevelando, Detroito, Čikagos, 
Milwaukès, Hamiltono ir Toron
to. Šiame suvažiavime buvo at
stovaujamos trys sporto apygar
dos, jungiančios 24 sporto klu
bus su 1000 sportininkų.

Suvažiavimą pradėjo centro 
valdybos pirm. Pr. Berneckas ir 
pasveikino susirinkusius. Invo- 
kaciją sukalbėjo Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. Aug. Si
manavičius, OFM. Suvažiavimą 
pasveikino K LB pirm. J. R. Si
manavičius.

Pirmininkauti buvo pakviesti 
K. Baronas ir B. Keturakis, sek
retoriais — p. Jokūbaitienė, Ir. 
Jankauskienė, J. Karpis,manda
tų komisijoh — V^JB^ubMfist 
D. Prapuolenis ir Dirvoms, re
zoliucijų komisijon — J. Balsys, 
S. Krašauskas ir P, Stauskas. 
Suvažiavimo dalyviai plojimu 
pritarė pasiūlymui^

Praėjusio suvažiavimo proto
kolą perskaitė Ir. Jankauskienė. 
Pranešimus padarė centro val
dybos pirm. Pr. Berneckas, ižd. 
J. Nešukaitis. Revizijos komi
sijos aktą perskaitė K, Kerális. 
Garbės teismas pasidžiaugė, kad 
neturėjo nė vienos bylos. Po to 
buvo perskaityti apygardų pir
mininkų, atskirų sporto sekcijų 
vadovų ir Š. Amerikos baltiečių 
sporto federacijos lietuvių sek
cijos pirm. V. Jokūbaičio prane-
Šimai. Po visų pranešimų buvo 
trumpos diskusijos. Pagąidauta 
daugiau dėmesio kreipti į leng
vąją atletiką, plaukymą bei lau
ko tenisą jaunimo tarpe.

IS PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

— 1976 gruodžio 12 Vakarų 
Vokietijoj mirė lietuviškų kūri
nių vertėjas į vokiečių kalbą 
Hermanas Buddensiegas (g. 
1893). Per I-ąjį pasaulinį karą 
jis vokiečių kariuomenės daliny 
ilgesnį laiką praleido Lietuvoj. 
Jau tada susidomėjo lietuvių 
tauta ir Donelaičio kūryba. Po 
Il-ojo pasaulinio karo užmez
gęs ryšius su pavergtos Lietuvos 
rašytojais, iš pažodinio vertimo, 
kurį atliko E. Astramskas, išver
tė. K. Donelaičio “Metus”, A. 
Baranausko “Anykščių šilelį”, 
D. Poškos “Žemaičių ir Lietu
vos mužiką”. Vertimai išleisti 
su komentarais. Taip pat H. 
Buddensiegas vertė ir Mairo

Čikagos “Neris” (jauniai A) rungiasi 
Toronto 1976 m. žaidynėse

su čikagiškės “Lituanikos” jauniais 
Nuotr, J. Grigaičio

Piętų pertraukos metu Lietu
vių Namų šeimininkas J. Straz
das pasveikino suvažiavusius ir 
pakvietė vaišintis Lietuvių Na
mų šeimininkių pagamintais 
valgiais be atlyginimo. Sporto 
veteranas B. Keturakis padėko
jo J. Strazdui už LN patalpas ir 
pietus, o visi sugiedojo “Ilgiau
sių metų’’ jo 70 metų sukakties 
proga.

Pernykščiame suvažiavime Pr. 
Berneckas buvo įgaliotas suda
ryti centro valdybą.* Ji buvo su- 
.daryta ir sėkmingai dirbo per 
šiuos metus. Ji iškėlė pasitikėji
mo klausimą. Visi dalyviai esa
mą centro valdybą patvirtino.

nio, S. Nėries, J. Degutytės, Just. 
Marcinkevičiaus kūrinių. Leido 
literatūros žurnalą “Mickievvicz- 
Blaetter”. Išvertė į vokiečių kal
bą “Poną Tadą”.

— Okupuotos Lietuvos spau
doj paminėta grafiko Jono Kuz- 
minskio 70-ties metų sukaktis. 
Dailininkas yra gimęs 1906 
gruodžio 19 Betygaloj. 1933 bai
gė Kaimo meno mokyklą. Dė
mesio vertos yra jo knygų iliust
racijos (K. Borutos “Baltaragio 
malūnas”, . A. Baranausko 
“Anykščių šilelis”, A. Strazdelio 
poezija, Maironio “Pavasario 
balsai”, E. Mieželaičio, S. Nė
ries, T. Tilvyčio kūriniai), taip 
pat medžio raižiniai liaudies.

1977 m. nutarta surengti ka
muolio (krepšinio ir tinklinio) 
žaidynes balandžio 29, 30 ir ge
gužės 1 d. Niujorke, lengvosios 
atletikos, lauko teniso ir plau
kimo — Toronte, šaudymo, gol
fo ir slidinėjimo pirmenybės 
bus rengiamos atskirai kiekvie
noje apygardoje.

Centro valdyba pasiūlė 1978 
m. surengti pasaulio lietuvių 
sporto olimpiadą. Šiam pasiūly
mui visi pritarė ir po diskusijų 
bei paaiškinimų nutarė rengti 
pasaulio lietuvių sporto žaidy
nes 1978 m. birželio 28 — lie
pos L dienomis Toronte. Centro 
vaidyba įgaliota ligi šių metų 

dainų motyvais, senojo Vilniaus 
graviūros. Už politinės krypties 
kūrinius, vaizduojančius naujas 
statybas, 1967 jis gavo respub
likinę premiją.

— Kaimo kapelų konkurso 
“Grok, Jurgeli” premijas lai
mėjo Naujosios Akmenės ce
mento ir šiferio kombinato savi
veiklininkai ir Kauno Taksi par
ko kolektyvas Santaka. Premijas 
skyrė Nemuno žurnalas ir Kau
no miesto kultūros skyrius.

— Miko Petrausko operos Bi
rutė pirmojo pastatymo 70-ties 
metų sukaktis kukliai paminėta 
Vilniaus operos ir baleto teatro 
mažojoj salėj.

— Nauja melo knyga. Nese
niai Vilniuj išleista kelių autorių 
parašyta knyga ISTORIJOS 
KLASTOTOJAI, kurioj norima 
paneigti sovietinės okupacijos 

galo sudaryti organizacinį žai
dynių komitetą, vėliau — varžy
bų komitetą. Pirm. Pr. Bernec
kas pranešė, kad Etobicoke 
sporto stadijonas “Olympium” 
tam laikui jau gautas. Jis papra
šė, kad kiekvienas klubas orga
nizaciniam komitetui surinktų 
po $500 ■ $1000 žaidynių reika
lams. Dalis atstovų sutiko su pa
siūlymu, o kiti atidėjo pasitari
mui su valdybomis. Iš esmės 
šiam reikalui visi pritarė. Kana
dos apygardos vadovas L. Bazi- 
liauskas pirmas įteikė $500 če
kį apygardos vardu sąskaitos 
atidarymui. Šiomis pasaulio lie
tuvių sporto žaidynėmis Toron
te bus paminėta 40 metų Lietu
vos olimpiados ir 60 metų Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo sukaktis.

Centro valdybos pirm. Pr. 
Berneckas pateikė pirmą Sąjun
gos išleistą biuletenį, kurį reda
guoja Alg. Banelis. Jis bus lei
džiamas du kartu į metus.

Suvažiavimui ilgiau užtrukus, 
pirm. Pr. Berneckas padėkojo 
dalyviams už taip gausų bei 
darbštų dalyvavimą* Suvažiavi
mas baigtas Tautoa himnu.

Tėviškes Žiburiai

faktą ir įtikinti skaitytojus, kad 
Lietuva savanoriškai esanti įsi
jungusi į Sovietų Sąjungą. Lau
rynas Kapočius, polemizuoda-

riku J. Jakštu, drįsta akiplėšiš
kai meluoti, sakydamas. kad 
“istorija nenuginčijamai įrodė, 
kad Tarybų Šaliai svetima yra 
agresyvi grobuoniška užsienio 
politika” . . . Kad tie žodžiai yra 
melas, ir didžiausias politinis 
naivuolis gali lengvai suprasti, 
pažvelgęs į Sovietų Sąjungos 
darbus Vengrijoj, Čekoslova
kijoj, Vietname, Angoloj, Suomi
joj ir kitur. Taigi tikrieji istori
jos klastotojai ir yra šios knygos 
autoriai — L. Kapočius, A. Rakū- 
nas, J. Jarmalavičius, J. Bacevi
čius ir V. Kazakevičius. Tokių 
knygų rašymas ir išleidimas 
rodo, kad išeivijos lietuvių kova 
dėl Lietuvos išlaisvinimo ir 
mūsų istorikų skelbiama tiesa 
bado okupantam akis ir stumia į 
naujų melų sriautą.

— Tenykštė spauda skelbia, 
kad dabar okupuotos Lietuvos 
bibliotekose esą 74 milijonai 
knygų. Tačiau toji spauda nepa
sako, kiek nepriklausomos Lie
tuvos išleistu knygų yra sunai
kinta arba laikoma po raktu, 
kad jaunoji karta negalėtų susi
pažinti su laisvės metų kultūri
niu gyvenimu. Nerašo toji spau
da ir, kiek tose bibliotekose 
yra prikimšta visokių “leninų” 
ir panašių melo knygų kaip 
“Istorijos klastotojai”.
Darbininkas Pr.N.
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"MUSŲ LIETUVO S" 

APYSKAITA 1976 M. 

PAJAMOS

Prenumeratų ra ....>.. .Cr$.24.647,50 
Rėmėjų ir kitų aukos . Cr$.22.487,00
Kitos pajamos (skelbimai) 4.430,00

Viso. . 51.564,50

IŠLAIDOS

Popierius .... ................. 5.122,80
Spausdinimas . . . 28.330,00
Paštas............ 7.443,40
Administracija . ......................... 6.479,30

Viso 47.375,50
Likutis..................................... 4.189,00

Nuoširdus lietuviškas ačiū visiems „MŪ
SŲ LIETUVOS" laikraščio skaitytojams, 
prenumeratoriams, rėmėjams, talkininkams 
ir bendradarbiams. Tik visų gera valia, pa
rama, auka ir darbo talka pajėgėme — ir pa
jėgsime — leisti šį lietuvišką savaitraštį.

Kun. P. Daugintis

ML administratorius

Įvairios nuomonės
— Ką sako žmonės apie ma

no paveikslus parodoje?
— Kalba, žinoma, įvairiai. 

Vieni sako — gaila drobės, kiti 
— gaila dažų, o treti — gaila ir 
drobės, ir dažų, ir sugaišto laiko.

Irgi vedybos
— Ar girdėjai, kad senstelė

jusi panelė Irutė neseniai ište
kėjo?

— Taip. Jos vyras yra žino
mas senienų rinkėjas.

S YPSENOS
Dar dvi valandos

— Kaip jums ne gėda Jokią 
mėsą paduoti? Jau penkiolika 
minučių ją kramtau ir negaliu 
sukramtyti!

— Nesijaudinkite, — ramina 
padavėjas, — iki valgyklos už
darymo dar liko dvi valandos.

Profesorius
Profesorius grįžta namo iš 

universiteto ir randa ant stalo 
gėlių puokštę.

— Ką tai reiškia, brangioji?
— klausia savo žmoną.

— Tai juk šiandieną tavo vie- 
nerių metų vedybų sukaktis.

— Ak taip? Kai ateis metinė 
tavo vedybų sukaktis, tai pri
mink man, kad neužmirščiau ir 
tau atnešti gėlių ...

® Didžiausia skyrybų pažas
tis — vedybos (kažkuris filoso
fas). Parinko Pr. Alš.

MŪSŲ LIETUVA

FOLHA DE S. PAULO

2 de fevereiro de 1977

RUA
VYTAUTAS LOSINSKAS

O Prefeito Olavo Egydio Setúbal as
sinou o Decreto N.° 14.285, de 
21.1.1977, denominando Rua Vitautas

; Losinskas ao logradouro formado pelas 
Rua "2", Vila Belém, e ”1", Jardim Ana 
Rosa, no 26.° Subdistrito de Vila Pru
dente. Vitautas Losinskas foi propulsor 
do progresso de Vila Bela, construindo 
uma série de casas. Prestou serviços de 
sua especialidade (topografia) na Com
panhia Paulista de Estradas de Ferro e 
na Companhia de Agricultura, Imi
gração e Colonização. Em 1938, por 
Decreto assinado pelo Presidente 
Getulio Vargas, naturalizou-se bra
sileiro e, em seguida ė nomeado fun
cionário do Instituto Geológico e 
Geográfico, da Secretaria da Agricul
tura. Fez triangulação na zona de 
Catanduva, no Vale do Paraiba, prin
cipalmente em Pindamonnangaba. Em 
1941 faz no Vale do Ribeira o levan
tamento da divisa São Paulo-Paraná, 
onde adquiriu propriedades e realizou 
inovações com a implantação da cul
tura do trigo e do mentol. Esses são al
guns dados constantes da biografia de 
Vitautas Losinskas (1897-1962). Album 
de familia: Vitautas Losinskas com a 
fiiha Vanda ao colo, tendo ao lado seu 
filho Henrique (o escritor Henrique L. 
Alves aos 10 anos de idade), esposa

\ Bruna e sua irmã Yadviga L.Radvilovicz.

Užsisakykite tr paremkite
MUSU LIETUVĄ 

1977 metams
METINĖ PRENUMERATA: Cr.105,00

GARBĖS LEIDĖJAS: Cr.500,00

Lietuviškai kalbanti 
Vyrų — moterų — vaikų 

gydytoja

K

DRA. HELGA HERING 
médica 

HOMENS-SENHORAS 
CRIANÇAS

L Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria
I (Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De

putado Emílio Carlo-Bairro do Li
mão)

I Tel.: 220-0439/266-3569

~ -- ritfiinri

Gimtadienio proga
JONĄ ŠERMUKŠNI 

nuoširdžiai sveikina motina, se- 1 ■ 
serys iršvogeriai, linkėdami svei-į 
katos ir ilgiausių metų.

IŠSKRENDA Į JAV

Šv. Kazimiero parapijos kuni
gas Antanas Saulaitis, SJ, nuo š. 
m. kovo mėnesio paskirtas nau- 
jon vieton, prie Jaunimo Centro 
Čikagoje, JAV.

(šventintas 1969 m. ir semina
riją baigęs 1970 gegužės mėn. Š. 
Amerikoje, 1970 birželio 25 at
skrido j Braziliją dviems metams 
talkinti šv. Kazimiero parapijos 
kunigams. 1972 m. nutarus III 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
są ruošti Pietų Amerikoje, Lietu
vos jėzuitų provinciolas jpareigo- 
jo palikti Sao Paule ilgiau. Taip 
tie dveji metai prasitęsė beveik 
iki septynerių.

LAIKAS GREITAI BĖGA
Elzbieta Baltutienė - Argentina

Sjai tik Velykos jau ir Kalėdos 
Štai Nauji Metai, tos pačios bėdos 
Štai Nauji Metai, laukėm ką gera 
Bet kaip nebuvo taip ir vėl nėra.

Mėnesiai keičiasi, metai ir dienos 
Tas pats pasaulis ir Naujienos 
Kitaip negali matyt ir būti 
Tvirtas vis skriaudžia patį mažuti.

Peža, kankina, atima turtą
Bet ką gi gauna ir pats tik smurtą 
Juk jis per amžius tik negyvena 
Tiek pat susitraukia, tiek pat pasena.

Ir jį su dalge giltinė veja.
Nebėr kur dėti turto maišelio
Matot pasaulis koks neteisingas 
Koks jis betvarkis, koks jis vargingas.

Visi tik trokšta turtų turėti
Ir pasenėjus nebėr kur dėti 
Nei pasirėdyt ūpo jau nėra 
Nereikia frako, be jo taip gera.

Valgyt nesnori, šampano gerti 
Galvą šiai sukas, negali tverti 
Štai jau likimas, senas vargingas 
Ah. tu pasauli koks neteisingas.

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS 
--į-biiimuk»—Ii<iiiwiowiiij^«iriinirririfinfiiuoi<fr ii.-Jjįfi»iw»fI» ii—jrrjj.B nujinrirju.'ui—wt ilj i inHW^r
CUAROA CHUVAS OS TODOS Q6 TIPOS. PAHA HOMENS, SENHORAS E

CPlA^CAS Ml HU8OMBRINHA8. TIPO ITALIANO E ALEMAO.

Vicente Vitor Banys <£tda,
taw. E«I: IM41O t & t maiwwi

R Coelho Barrados, 104 Fones: 274-OÓ77 - (Res. 274-180Ó) 
V. Prudente Sfiç» Paulo

I -
į . tu 'Hiidi iTj~ ~~ ~------- - ~ ........... ..

0 w

R10
Lietuviškos pamaldos Rio de Ja

neiro lietuviams bus vasario (feve
reiro) 13 d. 10 (ne 11) vai. Mišias 
laikys kun. Valiukevičius. Ta pro
ga bus paminėta ir Vasario 16 to

Prel P Ragažinskas

Atsisveikindamas su bairais, va
sario menes) laikys šv. Kazimiero 
parapijos pamaldas bakuose. Iš 
São Paulo išvyks po šv. Kazimie
ro parapijos šventės Mookoje ko
vo 6. Skrisdamas pradėti naujas 
pareigas Čikagoje, trumpai sustos 
Urugvajuje bei Argentinoje ir ap
lankys savo tėvus, gyvenančius 
prie New Yorko.

Kas aukoja lietuviškai spau
dai. remia gyvybines lietuvybės 
pastangas.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

smagiai. Vaikų „Rintukų" buvo 
virš 60, neskaitant „Ažuolynie- 

Paviešėję Argentinoje, vasario čių". Programoj buvo šokiai, dai- 
8—10 j São Paul) atvyksta Ginta
ras ir Karolina DeveikiaL, čia lan
kęsi Jaunimo kongreso metu iš 
Šiaurės Amerikos.

KELIAUJA JAUNIMAS

STOVYKLAVO ATEITININKAI

Pereitą savaitę nuo sausio 31 
iki vasario 6, Balneario Florida, 
83 km nuo São Paulo, vyko lietu
viškai kalbančių stovykla, vedama 
kun. Juozo Šes’kevičiaus, šeimi
ninkaujant Sofijai Pilipavičienei.

Pasidalinę j keturias grupes, pa
vadintas Mūrai, Tvoros, Musės ir 
dar viena, tuzinas stovyklautojų 
Kazimiero Miliausko ir jo sesers 
vasarnamiuose atlieka namų ruo
šos darbus, o likusią dienos dalį 
skiria pramogoms ir lietuvių kal
bai. Kas rytą po pusryčių gerą 
pusvalandį pavieniui ar keliese 
skaito dėdės Juozo atsivežtas kny
gas, „Ateities" žurnalo numerius 
ir kitą spaudą, vakare atpasako
dami, ką skaitė. Visur ir visada 
stengiasi kalbėti lietuviškai, sto
vyklos vadovo paraginti, jeigu rei
kia.

Kasdien po pietų vyksta pašne
kesys įvairiomis temomis, kartu ir 
lavindamas lietuvių kalbą: apie Krh 
tų, Dievo malonę, nuodėmę ir kt. 
Vakarinė programa taip pat įvai
ri - žaidimai, ypač panaudoja 
lietuvių kalbą ir kitos linksmybės. 
Neužmiršta ir padainuoti, pasinau
dodami Urugvajaus jaunimo iš
leistais dainorėliais. Po vakarinės 
programos — šv. Mišios lietuviš
kai su giesmėmis. Rytą ir popiet 
maudosi plačiame pajūryje.

nos, poezija. Programą paruošė: 
vaikų — Marcelė Mockevičienė, 
padedama Genės Josponienės ir 
Vytautas Dorelis: „Ąžuolyno'" - 
jų vadovė Stefa Štendelytė. Al
bertas Siniauskas palydėjo akor
deonu visus šokius, vaikų ir „Ą- 
žuolyno" ir vaikų dainas.

Prieš salės programą, buvo lai
komos bažnyčioje šv. Mišios, per 
kurias giesmėmis kanklėmis akom- 
paniavo kanklininkų vienetas (vi
so 6 kanklininkai), vadovaujamas 
Vyt. Dorelio, kuris jiems pritarė 
vargonėliais.

Pasibaigus programai, j salę įžy
giavo trys milžinai, vainikuoti Ka
raliai su gražiausiomis dovanomis 
geriems vaikučiams. Kadangi ten 
nėra blogų vaikų, tai visi vaikai 
gavo po maišei) saldainių, o prog
ramos išpildytojai po gražią liet, 
dainų plokštelę. Dovanų gavo ir 
programos rengėjai.

"LIETUVA'" Pro Libertate KO
MITETE

NEMUNAS URUGVAJUJ IR 
ARGENTINOJ

| Montevidėjų nuvykusj NE
MUNĄ — viso 20 asmenų — pri
ėmė ir apnakvydino:' E. Basanta- 
Meškerevičius, A. Gudynas, E. 
Fabianovich, A. Grigorio-Šleivio,» 
Gavronic, J. Jost, J. Klimavičius, 
G. Mačanskas, R. Mačanskas, A. 
Siniauskas, J. Šapoka, G. Vener 
ir Ant. Zupka šeimos.

„Nemuną" pasitiko grupė „Ą- 
žuolyniečių", kuriejį globojo ir 
visur lydėjo. „Nemunas" Kartu 
su „Ąžuolynu" ir vokiečių taut, 
šokių grupė turėjo puikų pasiro
dymą Urugvajaus Lietuvių Kul
tūros Draugijos rūmuose.

„Nemunas" išvyko j Argentiną 
antradienj, Vasario 1, 15 vai. Ar
gentinoj jo laukia 3-4 pasirody
mai.

Pavergtųjų Tautų PRO LIBER
TATE komitetas São Paule apima 
13 komunistinės Rusijos paverg
tų tautų. Lietuviams atstovauja 
adv. Algirdas Sliesoraitis (vice
pirmininkas) ir kpt. Juozas Ciu- 
vinskas.

Vasario 3 dienos komiteto po
sėdy buvo paminėta Vasario 16- 
toji, Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo diena. Kpt. J. Ciuvins- 
kas perteikė kruopščiai paruoštą 
paskaitą, trumpai apibūdindamas 
Lietuvos istoriją ir išryškindamas 
lietuvių tautos kultūrinius lobius 
— ypač jos kalbą, kuri, pagal vie
no mokslininko išsireiškimą, yra 
didžiausias viso civilizuoto pa
saulio turtas. Ir priminė ryžtingą 
lietuvių kovą prieš ateistinį ko
munizmą, kovą, kuri kasdien vis 
plačiau tampa paskatinimu ir ki
toms tautoms budėti ir kovoti.

Paskaita buvo šiltai sutiktai ir 
klausytojų sekama ne be susijau
dinimo.

Komiteto spaudos reikalų ve
dėjui buvo įteikta ir daugiau isto
rinės medžiagos, kuri bus panau
dota plačioj vietinėj spaudoj.

ATSIPRAŠOME

URUGVAJUI

TRIJŲ KARALIŲ šventė Liet, 
parapijoj sausio 23 praėjo tikrai

ML prenumeratorių ir skaitytojų, 
kad dabar jūs gaunate laikraštį, 
kurio puslapiai kartais vienoj pu
sėj išeina balti. Tai atsitinka ne 
dėl mūsų kaltės — gavom blogai 
supjaustytą popierj, ir spausdini
mo mašina dažnai tai viena, tai 
kitą puslapi praleidžia, nepaima.

ML administratorius

Šio ML numerio
GARBĖS LEIDĖJAI

ONA IR PETRAS ŠIMONIAI
Jiedviem gili padėka ir nuoširdžiausi ge 

ros sėkmės linkėjimai.
ML administracija

VASARIO 16-TOSIOS ŠVENTĖ

Lietuvos Nepriklausomybės šventė bus Va-< 
sario 27 dieną.

Programoj:
- 15 vai. MIŠIOS V. Zelinos bažnyčioj;
- Seselių pranciškiečių gimnazijos salėj, 

MINĖJIMAS, kurį praves jaunimas ir išpil
dys meninės programos pynę;

— Jaunimo Namuose VAIŠĖS-PABUVO- 
JIMAS ir OFICIALUS ATSISVEIKINIMAS 
su Tėvais Jėzuitais, išsikeliančiais iš São Pau
lo.

Ilftlii Jh‘w/bri«^lwwr4hiiiA>^ki,^4>wr^l -4h- -<b-

SEMANÁRIO NOSSA LITUÂNIA
Caixa Postal 4421

01000 São Ptóo, SP
O, Kratos resptMasárod
^M0Dr. JOSÉ FERREIRA CARRATO

tjmjslj j
LETUW

nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuoasocą, Ui skdbimų taftą ir tari
ni- redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai jteiktini nevâiau kaip iki sekma
dienio vakaro.

v Administrsdor: P. Dalantis

METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 500 kr. 
Paskiro numerio kaina: 2,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 kr. pegal 
didumą. Dâ kitų skelbimų tartis su administracija, čekius rašyti: „Pedro 
Daugintis” vardu.

ŠV. KAZIMIERO ATLAIDAI

Metinė šv. Kazimiero parapijos šventė bus 
kovo (março) 6 dieną.

Programoj:
— PAMALDOS 16 vai. parapijos salėj. Jo

se dalyvaus ir regioninis vyskupas, Dorn Lu
ciano Mendes de Almeida.

— MENINĖ DALIS su gražiausių skaidrių 
pyne;

— suneštinės VAIŠĖS.
Bus proga ir atsisveikinti su t. A. Saulaičių.
Kadangi ATLAIDAI, tai pravartu gerai nu

teikti ir savo dvasią, dalyvaujant sakramen
tuose; (bus galima prieiti ir išpažinties, atvy
kus kiek anksčiau).

Bairuose ši sekmadieni /kovo 6 d.) iorastu
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