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AUSTRAI PRIES KATALIKŲ 
PERSEKIOJIMUS OK. LIETUVOJ

Redomas lietuviškasis mėsas tuo metu, 
teįvyksta krikščioniškojo palikimo naikinimas

PASAULIO LIETUVIU KATALIKU BENDRIJOS VALDYBOS
pareiškimas lietuvių solidarumo reikalu.

Sielotis lietuviškos visuomenės 
likimu pasaulyje yra ne tik tauti
nė, o ir krikščioniška pareiga. 
Dėl to ir mes jaučiame pareigą 
tuo reikalu pasisakyti. Svarbu 
yra abiem atžvilgiais, ir tautiniu 
ir katalikišku, kad musų visuo
menėje susikurtų laisvo kultūrin
go pokalbio dvasia, vadovauja
ma visuomenės gerovės noro, kad 
visa visuomenė susijungtų vienin- 
gon veiklon.

Nėra reikalo aiškinti, kad bet- 
kokioje visuomenėje tarpusavė 
kova ne stato, o tik griauna. 
Kristus meldėsi už mus, kad bū
tume vieningi (Jn. 17,11). iš kitos 
pusės, jis nesivaržė žmonėm ir 
priekaištauti, nepaisydamas, ar 
jie buvo iš giminės, ar mokinių, ar 
tautos įtakingosios vadovybės.

Tautai jaustis tiek garbinga, 
kad mokėtų savo ginčus ir bylas 
spręsti savo tarpe yra ne tik prak
tiškas patarimas, bet kartu ir vi
suomenės išsilaikymo viena iš 
būtinų sąlygų. Apaštalas Povilas 
savo bendruomenės nariams prie
kaištavo, kad jie su savo nesusi
pratimais ėjo pas nekrikščionis 
teisėjus. Šį savo priekaištą jis pa
grindė mintimi, kad toks elgesys 
liudijąs trūkumą tarpusavės pa
garbos, svetimus teisėjus verti
nant labiau negu savus (1 kor, 
6,4.J.

įsimąsčius ir įsijautus į mūsų 
tautos dabartinę tragišką būklę 
ir kovą yra savaime aišku, ko 
laukia iš mūsų kenčianti tauta: 
ne tarpusaviu ginčų, varžybų, o 
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rimties, sutarimo ir vieningos, 
ryžtingos kovos kartu su jais.

P.L.K.B. Valdyba skatina visų 
kraštų lietuvius katalikus ugdyti 
mūsų visuomenėje tarpusavės pa
garbos dvasią, kuri būtų ne patai
kavimas įtakingojo nuomonei,bet 
kuri niekad nesiliautų gerbusi tą 
žmogų, kurį kritikuoja.

Visos patrijotinės grupes kartu 
privalo solidariai rūpintis teisin
gu lietuviškos visuomenės suorga
nizavimu. Visiems solidariai turė
tų rūpėti, kad jokios įtakos, ar 
jos būtų iš šalies mūsų priešų, ar 
per nesusipratimą kilę mūsų tar
pe, neardytų;lietuvių vieningumo. 
Nejmanoma pasiekti vieningumo, 
jeigu kuri nors grupė būtų nusi
teikusi ne bendradarbiauti su vi
sais, o tik vadovauti, tarsi kitos 
grupės būtų kuo tai menkesnės 
už kurią vieną grupę.

Mūsų tarpe ugdytina pagarba 
tiems asmenims, kuriems yra pa
tikimos visuomenės pareigos, ir 
nusistatymas neleisti jų šmeižti 
ar įtarinėti. Tačiau, iš kitos pusės, 
vadovaujantieji visuomenininkai 
taip pat turėtų būti nusiteikę 
priimti jų veiklos vertinimą, net 
kritiką, žiūrėdami į ją ne kaip j 
įžeidimą, o kaip į paraginimą pa
tikrinti tai, kas kritikuojama.

P.L.K.B. Valdyba yra pilna 
gilios pagarbos čia išreikštoje dva
sioje visiems katalikiškos visuome 
nes nariams ir linki to paties vi
siems jų tarpusavio santykiams ir 
visai lietuvių visuomenei.

Salzburgas, Austrija. — Aust
rijos katalikų grupė užprotesta
vo, k$i Salzburge buvo atidaryta 
Okupuotos Lietuvos meno paro
da, rašo Ghieaggs arkivyskupijos 
ĮąikrįĮtis “The t New World” 
(sausi© 21). SáÚburgo arkivysku
pijos katalikų ’fyrų sąjunga tuo 
ęeikakf parašė; Įfaltą ir bandė ji 
įteiktį* šoyietiį, generaliniam kon
sului .Salzbųrgeį(bet konsulas jo 
nepriėmė. Vyrąi nenurimo ir 
memorandumą pasiuntė sovietų, 
ambasadai į-Vieną.

Vytų sąjūdis savo memoran
dume rašo, kad Sovietų Sąjunga 
Viešai skelbiasi kaip “Žmo- 
gáüs teisių” gynėja, pabrėžia, jog 
k^nŠ^turijoje garantuoja religi
nę laisvę, bet Lietuvos katalikai 
iki šiol vis tebėga negailestingai 
persekiojami. “Sunku yra sude
rinti du nesuderinarhus faktus, 
kai reįdomas to krašto menas, ži
nant gerai; kaip“tiio pačiu metu 
vykst| smarkūs persekiojimai, 
naikinamas krikščioniškasis pa- 
likimį”.

Vokiečių laikraštis 
apie “LKB Kronikų”

Stuttgart, V. Vokietija. — Va
karų Vokietijos dienraštis “Stutt 
garter Zeitung” paskelbė veda
mąjį straipsnį apie “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” reikš
mę. Straipsnyje iškeliamas išskir
tinis šio leidinio pobūdis, vaiz
džiai nušviečiantis tikrąją religi
nę padėtį Lietuvoje. “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika,” — 
rašo “Stuttgarter Zeitung”, — 
akivaizdžiai liudija, jog po dau
gelio komunistų viešpatavimo 
metų Lietuvoje tikėjimas tebėra
gyvas, jog š’o krašto katalikai’ 
drąsiai gina savo teisę. į religijos 
laisvę.

Mite Suomijos lietuvių 
veikėjas Marganavičius

HELSINKIS. — Iš čia prane
šame, kad praėjusių metų gruo
džio 24 mirė a.a. Augustas Juo
zas Marganavičius, stilaukęs 86 
metų amžiaus. Velionis buvo pla
čiai žinomas Suomijos lietuvių 
veikėjas, lietuvių reikalus šiame 
krašte atstovavęs apie 60 metų.

Ok. Lietuva Salzburge viso
kiomis progomis rodoma ne pir
mą kartą. Sovietų konsulato ini
ciatyva į tą muzikos miestą bu-? 
■vo pasiųsti keli iš Lietuvos an
sambliai, dainininkai, kameri
niai orkestrai. Gerai, kad austrai 
vieną sykį pasakė atvirą žodį ir 
•apie tuos, kurie lietuviškąjį me
ną ir menųyhkus ten siuntinėja.

Lietuva R. Europos 
parodoj

Europinio Kultūros centro Pa- 
ryžiuįe iniciatyva, lapkričio 8 bu
vo atidaryta informacinė paroda, 
tema “Kova už laisvę Rytų Eu
ropos kraštuose”. Paroda buve 
sudaryta iš dokumentacijos, lei
dinių ir spaudos pavergtų kraštų 
klausimais. Buvo atstovaujami 
visi kraštai už geležinės uždan
gos.

Lietuvos stando suorganizavi- 
mui.buvo pakviesta Eltos pranc- 
cūzų kalba direktorė ir redaktorė 
B. Šlepetytė - Venskuvienė. Išsta
tyta išeivijoj išleista spauda ir 
dokumentacija, liečianti mūsų o- 
kupuoto krašto politinę, kultūri
nę. U religinę priespaudą (pran
cūzų ir anglų k.). Lietuvos stan- 
da$ sulaukė parodoje didelio pa
sisekimo ir buvo lankytojų nuo
lat apsuptas. Išdalinta dokumen
tacijos pavergtos Lietuvos prob
lemomis, taip pat plačiai duota 
informacijų žodžiu. Ypatingo dė
mesio iš lankytojų pusės susilau
kė prancūzų k. Elta.

Paroda vyko Paryžiaus univer
siteto Teisių fakultete, Rne d’ As
sas. Lankytojų tarpe matėsi daug 
jaunimo — studentijos, bet ją la
bai gausiai aplankė ir Prancūzijos 
pòlitlkai, intelektualai, visuome
nininkai, spaudos atstovai.

Naujas pogrindžio 
leidinys ok. Lietuvoj
Vilnios. — Žiniomis iš ok. 

Lietuvos, ten pasirodė ir plačiai 
pasklido dar vienas pogrindmis 
laikraštis “Dievui ir Tėvynei”. 
Pirmajam numery ištikai paskelb
tas lietuvių kalba Visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos pilnas 
tekstas. Kaip žinome, deklaraciją 
yra pasirašiusi ir Sovietų Sąjun
ga, bet jos nuostatų ir iškilmingų 
pasižadėjimų nevykdo, todėl ir 
jos tekstas niekam nėra prieina
mas nei žinomas.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo b ibi i n tol* a
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Sovietinė jėga ir Lietuva
KL. RAZMINAS

Plačiai skaitomas šveicarų dien
raštis “Neuer Zuericher Zeitung” 
1976 m. gruodžio 1 d. laidoje pa
skelbė straipsni apie Lietuvą, ku
riame nagrinėja katalikiškąsias tra
dicijas. Straipsnis pavadintas “Kirche 
und Sowjetmacht in Litauen”.

Kiekvienam Vakarų dvasiš
kiui, — rašo autorius R. M., 
— besiskundžiančiam negausiu 
šventovių lankytojų skaičiumi, 
gali sukelti pavydą Lietuvos 
sostinės Vilniaus Šv. Petro ir 
Pauliaus šventovė, kuri kiekvie
ną vakarą šv. Mišių metu negali 
sutalpinti tikinčiųjų. Gražiosios 
barokinės šventovės ilgose suo
lų eilėse ir šoninėse navose su
glaustai klūpo ar stovi nesuskai
tomi tikintieji. Ir tai kiekvieną 
savaitės dieną, nežiūrint drėg-

Toronto lietuvaitės rodo lankytojams juostų audimo meną Ontario Mokslo 
tautybių festivalis su baltiečių skyriumi

nai šalto ir nemalonaus oro. Tas 
pat vyksta ir rytais prie Aušros 
Vartų, kur garbinamas stebuk
lingu laikomas Madonos pa
veikslas. Daugelis moterų sta
čiais laiptais j koplyčią keliais 
lipa pagerbti Švenčiausios Mer
gelės. Vakarinėse Mišiose čia 
sutinkama taip pat ir nemaža 
jaunų veidų.

Ginčijamasis Vilnius
Visai kitaip, negu vokiečių 

protestantizmo paveiktose Pa
baltijo respublikose Latvijoje ir 
Estijoje, Lietuvoje patvariai at
sispindi katalikiškosios kultūros 
tradicijos. Tai senovės paliki
mas, panašiai kaip ir kaimyni
nėje Lenkijoje, su kuria Lietu
va ilgus amžius gyveno unijoje, 
dar ir šiandieną turįs nepapras
tos reikšmės. Iš 40 sostinės 
šventovių likusioje dešimtyje 
neuždarytų kiekvienos pamal
dos yra uoliai lankomos.

Bet tai nėra tipiška tik Vil
niui. Šiame istoriniame ir dva
siniame Lietuvos centre prieš • 
antrąjį pasaulinį karą daugiau
sia gyveno lenkai ir žydai. Lie
tuvių tebuvo tada tik 3%-57<. 
Dėl Vilniaus, kuriame buvo ge
neralinis Napoleono štabas, 
prieš prasidedant žygiui į Rusi
ją, jau po pirmojo pasaulinio 
karo vyko atkaklios kovos tarp 
lietuvių ir lenkų. Šis ginčas įga
vo net tarptautinį charakterį, 
kurį veltui bandė išspręsti Tau
tų Sąjunga. Tik Stalinui ir Hit
leriui pasidalinus Lenkiją, tas 
ginčas buvo baigtas. 1939 m. 
Maskva atidavė Vilnių Lietuvai, 
kurios dienos taip pat jau buvo 
suskaitytos. Vos keletui mėne
sių praslinkus, sovietų armija 
užėmė visą Pabaltijį ir pasirū
pino, kad šie kraštai savanoriš
kai pritartų “įsijungimui” į so
vietų “Reichą”.

Baisius nuostolius patyrė Vil
nius antrajame pasauliniame 
kare. Iš gausios žydų bendruo

menės nedaug kas išvengė na
cionalsocialistų okupantų vyk

dytų žudynių. Vilniaus gyven
tojų skaičius iš 300.000 karo 
metais sumažėjo iki 100.000. 
Šiandieną jis vėl jau turi apie 
pusę milijono gyventojų, bet jų 
struktūra yra jau visai kita. 
Jei pirmiau 90Ç< gyventojų su
darė lenkai ir žydai, tai po karo 
juos pakeitė atsikėlę lietuviai ir 
rusai. Šalia jų apie 15Ç? sudaro 
kitų tautybių ateiviai. Nedauge
lis išlikusių žydų paskutiniais 
metais emigravo Izraelin arba 
JAV.

Ištverminga liaudis
Pabaltijo valstybių sąlygose 

reikia pastebėti faktą, kad Lie
tuvos sostinėje po karo vis la
biau daugėja lietuvių gyventojų 
procentas. Kai Rygoje ir Taline 
vietinis elementas vis labiau 
nyksta atvykstančių rusų ban
gose, Vilniuje, gal dėl kiek ma
žesnio rusų antplūdžio, lietuvių 
skaičius pastoviai auga ir jau 
yra pasiekęs apie 40 procentų. 
Kaip patvirtina vietiniai šalti
niai, tai labiausiai priklauso nuo 
katalikiškųjų tradicijų ir pasto
vaus gyventojų' prieauglio di
dėjimo lietuvių šeimų tarpe. 
Visoje Lietuvoje lietuviai suda
ro dar apie 80 procentų, kai 
Latvijoje ir Estijoje, dėl gau
saus ateivių skaičiaus, vietinių 
gyventojų skaičius mažėja. Pa
gal oficialias statistikas Lietu
voje 1970 metais vos tik treč
dalis gyventojų suprato rusiškai. 
Šioje gyventojų didėjimo per
spektyvoje nepaprastos reikš
mės turi katalikų Bažnyčia. 
Liaudis atkakliai laikosi kata
likiškosios kultūros tradicijų. Iš 
kitos pusės katalikų Bažnyčia 
yra tapusi tautinės opozicijos 
šaltiniu. Tai ypač ryškiai buvo 
pastebima ginkluoto pasiprieši

nimo sovietų galybei metais, ly
giai kaip ir dabartinės opozici
jos apraiškose. Santykiai tarp 
Bažnyčios ir ateistinės vyriau
sybės vis tebėra įtempti. Tai 
nereiškia tačiau, kad visi tikin
tieji visur lygiai aktyviai reiš
kiasi. Tačiau kai prieš ketverius 
metus net 17.000 lietuvių pasi
rašė pareiškimą Jungtinių Tau
tų generaliniam sekretoriui dėl 
religinės ir kultūrinės priespau
dos Lietuvoje, galima spręsti, 
kad vietiniai disidentai turi ne
maža pritarimo visų gyventojų 
tarpe.

Slaptoji spauda
Daug svarbios informacinės 

medžiagos apie dabartinę būk
lę Lietuvoje teikia pogrindyje 
nuo 1972 m. leidžiama “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką”, kurios sovietai, nežiūrint 
didžiausių pastangų, nepajėgia 
nutildyti. “Kronika”, — rašo 
šveicarų korespondentas, — ku
rios iki šiol yra jau išleista dau
giau negu dvidešimt numerių, 
turi po kelias dešimtis mašinėle 
rašytų puslapių. Ji ryškiai iške
lia politines bei religines sąly
gas Lietuvoje ir informuoja 
apie daugelį įvykių, apie ku
riuos.*. oficialioji spauda tyli. 
Taip pvz. 17-sis “Kronikos” nu
meris plačiai informuoja apie 
vienos jaunos mergaitės (N. Sa- 
dūnaitės, Vert.) likimą, kuri 
1975 m. vyriausiojo Lietuvos 
teismo buvo nuteista 3 metam 
sunkiųjų darbų lagerio ir dar 
trejiem metam ištrėmimo vien 
už tai, kad pas ją buvo rasta 
perrašinėjama 11-jo nr. “Kro
nika”.

Kitas nesantaikos šaltinis tarp 
K. Bendrijos ir režimo yra vis 
dar neišspręstas Vilniaus vys
kupo Steponavičiaus klausimas. 
Vyskupas jau daugiau kaip 15 

Centre, kur buvo surengtas kalėdinis 
Nuotr. St. Dabkaus

metų yra ištremtas į vieną pro
vincijos miestelį ir vyriausybės 
įtarinėjamas bendradarbiavimu 
su “Kronika”. Neseniai 66 ka
talikų kunigai atviru laišku mi- 
nisterių tarybai reikalavo leis
ti vyskupui grįžti į Vilnių.

“Kronikoje” nuolat pasikar
tojantis vardas yra ir Romo Ka
lantos, kuris 1972 m. gegužės 
14 d. susidegino Kaune. Val
džios bandymas sukliudyti vie
šas jo laidotuves sukėlė antra
me didžiausiame Lietuvos mies

te demonstracijas ir neramu
mus.

Nemaža kitų “Kronikos” 
straipsnių liečia tarptautinę po
litiką. Taip pvz. 18-me numery
je plačiai kritikuojami Helsin
kio konferencijos pareiškimai 
kaip “galingųjų žaidimas”. “Dėl 
naftos, kviečių ir dėl asmeninių 
interesų visai nekreipiama dė
mesio į atskirų tautų ir gyven
tojų kančias” — karčiai paste
bima “Kronikos” komentare.

Šalia “Kronikos” paskutiniu 
metu atsirado įvairūs kiti “sa
mizdat” — lietuviški leidiniai, 
siekiantys panašių tikslų.

Tautos ateitis
Tokių opozicinių pasireiškimų 

reikšmės negalima lengvai iš ša
lies įvertinti — pažymi šveicarų 
korespondentas. Tačiau, kiek 
matyti iš bendro patyrimo su 
pačių sovietų disidentiniais są
jūdžiais, tenka atsargiai vertin
ti galimas pasekmes. Lietuva 
tačiau, kur gyventojų dauguma 
yra dar išlikusi vientisa ir ypač 
Katalikų Bendrijoje randa dva
sinės atramos, turi daugiau ga
limybių išlaikyti tautines tradi
cijas negu abi kitos broliškos 
Latvijos ir Estijos respublikos.

Tam tikros įtakos turi įvairus, 
gyvas lietuvių kontaktas su savo 
užsienyje gyvenančiais giminė-
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PRIMINĖ ŽYDAM LIETUVIU 
RŪPESČIUS

ITALAS KUNIGAS DEMONSTRACIJOJ 
PRIEŠ SOVIETUS

Lapkričio 29-30 Chicagos uni
versiteto patalpose įvyko platus 
pasitarimas žmogaus teisių pa
neigimo Sovietų Sąjungoj reika
lais ryšium su Helsinkio sutar
tim.

Pasitarimą suruošė tarpkon- 
fesinė koalicija Sovietų žydam 
ginti. Koalicijai vadovauja kata
likė vienuolė sesuo Ann Gillen.

Kalbėjo Massachusetts at
stovas JAV kongrese jėzuitas 
tėvas Robert Drinan, senatorius 
Charles Percy, iš Illinois, bei 
kiti žymūs asmenys.

Persekiojamų lietuvių rūpes
čius pristatyti šia proga buvo pa
kviestas Amerikos Lietuvių Ka
talikų Tarnybos bei Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos reika
lų vedėjas kun. Kazimieras Pu- 
gevičius. Tai buvo pirma tokia 
proga.

Auditorijoj dalyvavo kazimie- 
rietė sesuo Teresė ir marijonas 
tėvas Vytautas Bagdanavičius.

Kun. Pugevičius trumpai api
būdino Lietuvos okupacijos 
istoriją, trėmimus, bėgimus, 
nuolatinį tikinčiijjų persekioji
mą bei žmogaus teisių varžy
mą Baltijos kraštuose.

Po to klausytojam, kurių pusė 
buvo žydų ir pusė krikščionių, * 
jis pareiškė, kad, jo manymu, 
lietuviai su žydais turėtų siekti 
bendradarbiavimp^ginant žmo

gaus teises Sovietų ‘Sąjungoj? 
Tačiau priminė, kad sunku siek
ti bendro tikslo, kada šiuo metu 
vyksta baltų, ukrainiečių ir kitų 
tautybių karo nusikaltėlių me
džioklė ir kada be tikrų duome
nų kaltinami nekalti asmenys.

Toliau kun. Pugevičius primi
nė, kad gal netiesa, jog Sovietų 
Sąjungoj žydai nuo valdžios 
daugiausia kenčia.

“Kalbėti, kas daugiau arba kas 
mažiau iš mūsų bendratikių per
sekiojami, yra bergždžias užsiė
mimas. Visi jie persekiojami, 
Kai kurie iš mūsų gali įsižeisti, 
kada sakoma, kad katalikų, sta-

SOVIETINĖ JĖGA. . .

mis bei artimaisiais. Manoma, 
kad už Sovietų Sąjungos ribų 
gyvena apie milijoną lietuvių, 
daugiausia š. Amerikoje, Aus
tralijoje ir V. Europoje. Todėl, 
nežiūrint į vis stiprėjantį sovie
tinės galybės konsolidavimąsi, 
tenka prileisti, kad sovietiniam 
režimui ir ateityje vargiai pa
vyks visai nutildyti ir palaužti 
taip atkaklią lietuvių pasiprieši
nimo dvasią. »tž”

YAD VASHEM 
HarHaz Huron 
lérusalem d'7^ n'
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Pažymėjimas, išduotas Jeruzalėje 
Lietuvos žydų gelbėtojui BRONIUI 
GOTAI TU

čiatikių, protestantų reikalai So
vietų Sąjungoj susilaukė pakan
kamai susidomėjimo, o dabar visi 
turim ginti žydus. Mes, katalikai, 
pajuntam nelabai daug užuojau
tos. Jūs turit katalikų vienuolę, 
kuri, pilnam laikui pasamdyta, 
tarnauja žydų reikalam. Mes to
kios talkos iš kitataučių kol kas 
nesusilaukiam”, kalbėjo kuni
gas. “Aš nesakau, kad katalikų 
vienuolės arba kunigai neturėtų 
ginti persekiojamų žydų. Anaip
tol. Tik sakau, kad jie turėtų 
neužmiršti ir savųjų.”

Jau seniai sesuo Ann Gillen 
platina atsišaukimus už Nijolę 
Sadūnaitę.

Kun. Pugevičius klausytojam 
priminė, kad, jei žydai jaučiasi 
nuo krikščionių nukentėję, tai

JAV LB delegacija New Yorke pas JAV ambasadorių Jungtinėse Tautose W.W. Scran
ton. Iš k.: dr. L. Garment, D. Keziené, W.W. Scranton, J. Gaila, A. Zerr, A. Gečys, 
R. Česonis.

/

Gruodžio 10 prie Aeroflot so
vietų oro linijos būstinės New 
Yorke įvyko demonstracija, ku
rią parėmė organizacija, pava
dinta “Committee to Help 
People in the Soviet Union”. 
Demonstracijos tikslas buvo pa
dėti žymiam rusų disidentui 
Vladimirui Bukovskiui, kuris 
tuo metu dar tebebuvo sovietų 
kalėjime.

Bukovskio dėka pasaulis prieš 
keletą metų sužinojo, kaip so
vietai piktnaudoja psichiatrines 
ligonines “sutvarkyti” disiden
tam. Jis šiuo metu jau yra Va
karuose. Neseniai buvo iškeistas 
į žymų Čilės komunistą.

Demonstracijoj prie Aeroflot 
būstinės dalyvavo jėzuitas Alexis 
Floridi, rytų apeigų kunigas, 
šiuo metu klebonaująs vienoj 
Staten Island parapijoj. Kun. 
Floridi pernai paskelbė studiją 
apie Vatikano ir Maskvos dery
bas pavergtų tautų atžvilgiu. Toj 
knygoj, kuri buvo išleista Itali

ir krikščionys turi tam tikrų 
skaudžių prisiminimų iš praei
ties.

Daugumas auditorijos palan
kiai išklausė jo žodžius. Vienas 
rabinas išsitarė viešai: “Mum, 
žydam, gera kartais išgirsti, kad 
ne mes vieni kenčiam.”

Kun. Pugevičiaus kalba susi
laukė nemaža susidomėjimo 
spaudoj.

Planuojama, kad, žydam orga
nizuotai ginant žydus politinius 
arba sąžinės kalinius, o krikščio
nim ginant savuosius, būtų 
bendrai tariamasi ir bendromis 
jėgomis kreipiamas, pvz., į Hel- 

joj, jis labai kritiškai atsiliepė 
apie Vatikano politiką paverg
tuose kraštuose. Daug medžia
gos ėmė iš ankstesnių Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos nu
merių.

Ne tik knygoj, bet ir kalbėda
mas korespondentam demonst
racijos metu, kun. .Floridi kri
tikavo Vatikaną bei katalikų 
vyskupus laisvam pasauly uz 
pataikavimo sovietam politiką. 
Ragino Katalikų Bažnyčios vy
riausybę disidentam sudaryti 
tinkamą forumą, kuriame jie ga
lėtų prabilti į pasaulį. Tik taip 
dera kankinių ir katakombų Baž
nyčiai, pasak kun. Floridi.

Kun. Floridi ypatingai kriti
kuoja JAV vyskupus, kad jie 
neremia disidentų pastangų pa
skelbti nuo bedievių nukentė
jusiųjų vardus bei kitus tikslius 
duomenis iš disidentų kovos su 
režimu. Pasak jo, Lietuvos bei 
Ukrainos tikintieji pasipiktinę 
Vatikano bei vyskupų "pataika
vimo sovietam politika”

sinkio sutarties tyrinėjimo komi
siją.

Kalbėjo tos komisijos JAV-bių 
narys. Jis ragino, kad tarpkonfe 
sinė organizacija jau dabar ruoš 
tų duomenis ir dalyvautų Bel
grade ateinančią vasarą, kai bir. 
vertinama, kaip Helsinkio šutai 
ties laikomasi

DARBININKAS

SPAUDA
yra pati svarbiausia 
priemonė lietuvybei 
palaikyti visuomenėj 
ir šeimoj.
Paremk ją savo auka.
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ATEITIS

Gyvenimo apžvalga
Pro mirštančiųjų dėmesį dažnai žai

bo greičiu pralekia jų praėjęs gyvenimas 
ar jo svarbieji momentai. Jei jiems pasi
rodo Šviesos Asmuo, tai įvyksta tuoj po 
jo klausimo ir yra palydimas jo pasta
bų ar paaiškinimų. Vienas asmuo taip pa
sakojo:

“Kai šviesa pasirodė, jis iš pat pradžios 
man pasakė: ‘Ką tu turi man parodyti, ką 
tu padarei su savo gyvenimu?’ ar ką i tai 
panašų. Ir tada prasidėjo tie vaizdai iš pra
eities. Aš pagalvojau: ‘Vaje, kas gi čia da
bar?’, nes staiga aš pasijutau savo vaikystėj. 
Ir nuo tada aš tarsi pasijutau vaikščiojąs 
nuo to ankstyvojo laiko per kiekvienerius 
savo gyvenimo metus iki pat dabarties... Na, 
nan stebint praeities vaizdus, aš iš tiesų ne

mačiau šviesos. Jis buvo pranykęs, bet vis 
dėlto jutau jo buvimą... dėl to, kad jis tai 
čia, tai ten komentuodavo... Jis bandė man 
pasakyti kai ką kiekviename vaizde... Per 
tą visą laiką jis pabrėžė meilės svarbą. Tos 
vietos, kur jis geriausiai tai parodė, lietė 
mano seserį. Aš visad buvau arti jos. Jis 
man pasakė keletą atsitikimų, kur aš bu
vau savanaudiškas savo sesers atžvilgiu, bet 
po to ■—tiek pat kartų, kur aš parodžiau jai 
meilės ir dalinaus su ja.. Jis nurodė man, 
kad aš turėčiau mėginti daryti gera kitiems 
žmonėms; mėginti, ką tik galiu geriausio. 
Visgi visame tame nebuvo kaltinimo... Jis 
taip pat atrodė labai susidomėjęs dalykais, 
liečiančiais žinojimą. Jis vis rodė dalykus 
apie mokymąsi... Pasakė, kad aš ir toliau 
mokysiuos ir kad net tada, kai jis sugrįš 
manęs pasiimti (nes tuo laiku jis jau bu
vo man pasakęs, kad aš grįšiu žemėn gy
venti), ieškojimas daugiau žinoti tęsis visą 
laiką... —ir po mirties”.

Net jei šviesos Būtybė nepasirodo, 
kai kurie prie mirties slenksčio buvusieji 
patiria panašią praeities apžvalgą. Štai 
vienas pavyzdys iš daugelio. Liudija ame
rikiečių karo veteranas:

“Kai aš buvau karo tarnyboj Vietname, 
aš buvau sužeistas ir vėliau “miriau”, bet 
visą tą laiką aš tiksliai žinojau, kas vyko.

MŪSŲ LIETUVA

riai. Jei buvo sutiktas Šviesos Asmuo, jis 
išreiškia norą, kad mirštąs grįžtų dėl sa 
vo paties ar kitų gerovės. Kartais tą bū
tinybę paskelbia kiti, kaip, pavyzdžiui, pa
skutiniame paliudijime tai moteriai paskel
bė anksčiau miręs Dėdė Karlas. Sugrįži

Aš buvau kliudytas kulkosvaidžio šešių sal
vių... jaučiaus visai ramiai... Pataikius į ma
ne, tuo metu mano gyvenimas tapo pa
veikslu priešais mane — prabėgo nuo pat 
ankstyviausio laiko, ką tik galėjau atminti, 
iki pat dabarties. Ir tai labai trumpu lai
ku... Prisiminiau be jokio gailesčio, visai be 
save pažeminančių jausmų”.

Riba

Pats paskutinis nuostabus pergyveni
mas buvo pajutimas ribos, kurios jie ne- . 
galėjo peržengti. Po to sekė grįžimas į kū
ną ir į šį gyvenimą. Toji riba, matyt, ir 
yra tas paskutinis slenkstis, kurį peržen
gus, jau nebegrįžtama į šį žemišką gyve
nimą. Jis mirštančiųjų įvairiai pajunta
mas. Viena moteris štai ką liudija:

“... supratau, kad mirštu... Priešais pa
mačiau pilką rūką... Už rūko mačiau žmo
nes... Bet tai nebuvo mano laikas pereiti 
per tą rūką, nes tuoj iš kitos pusės pasirodė 
Dėdė Karlas, kuris buvo miręs prieš daugel 
metų. Jis pastojo man kelią ir pasakė: ‘Eik

- atgal. Tavo darbas žemėj dar neužbaigtas’. 
Nenorėjau grįžti, bet neturėjau pasirinkimo 
—ir tuoj pat buvau atgal savo kūne. Paju

tau baisų skausmą krūtinėj ir išgirdau savo 
mažą berniuką verkiant: ‘Dieve, sugrąžink ' 
man mano mamą’ ”.

Atgal...
Būtinybė grįžti atgal pajuntama įvai-

Mes negalime pilnai suprasti šio gyvenimo iki tol^ 
kol mes nepradėsime suvokti, kas yra anapus jo.

Dr. Raymond A. Moody, Jr. f
__  . f v

mą kartais išprašo kitų maldos, o kai ka
da pats asmuo apsisprendžia sugrįžti dėl 
artimųjų gerovės. Seka pavyzdžiai:

“.. Tai tobulo supratimo ir tobulos mei
lės šviesa. J mano protą atėjo mintis: ‘Ar tu 
mane myli?’ Tai nebuvo tikrai kaip klau
simas, bet, manau, prasmė to, ką Šviesa pa
sakė, buvo: ‘]ei tu mane myli, eik atgal ir 
pabaik tai, ką savo gyvenime pradėjai’. Ir 
visą tą laiką aš jaučiaus apsuptas apstulbi
nančios meilės ir užuojautos”.

“... Buvo nuostabiai puiku ten, anoj pu
sėj,, ir aš norėjau pasilikti. Bet žinant, kad 
aš turėjau daryti ką gera žemėj, irgi buvo 
nuostabiai puiku. Todėl ėmiau galvoti: 
Taip, turiu sugrįžti atgal ir gyventi. Ir su
grįžau į savo fizinį kūną. Beveik jutau, kad 
aš lyg pats sustabdžiau kraujavimą. Na; 
kaip ten bebūtų buvę, po to aš pradėjau tai
sytis”.

“... grįždama atgal, atvėriau akis ir ma
no sesuo, ir mano vyras mane.pamatė. Ga
lėjau matyti, kaip jie atsileido, matydami 
mane atsigaunant. Jutau, lyg tai, kad bu
vau pašaukta atgal — lyg magnetiškai pa
traukta atgal mano sesers ir mano vyro 
meilės. Nuo to laiko įtikėjau, kad Uiti žmo
nės gali patraukti tave atgal”.

“Svarsčiau, ar aš turėčiau pasilikti ten, 
bet prisiminiau savo šeimą — savo tris vai
kus ir vyrą... Kada jutau tą nuostabų jaus
mą, ten tai šviesai esant, aš nenorėjau grįž
ti atgal. Bet... žinojau, kad aš turiu parei
gas savo šeimai. Todėl apsisprendžiau mė
ginti grįžti atgal”.

“... Dievas tikrai man buvo geras, nes 
aš buvau miręs, ir jis leido daktarams ma
ne atgaivinti — tikslui. Tas tikslas buvo, 
manau, padėti savo žmonai, nes ji turėjo 
gėrimo problemą... Ji dabar pasitaisė, ir aš 
iš tiesų galvoju, kad daug jai padėio tai. ką 
pergyvenau”.

Sugrįžus

Sugrįžus pasiliko neišdildomas įspū
dis...

“Tas jausmas buvo toks neapsakomas. 
Jis pasiliko su manim... Aš niekad jo nepa
miršiu. Aš vis dar apie tai dažnai galvoju”.

“Po to, kai grįžau, aš verkiau laiks nuo 
laiko, maždaug kas savaitę, kad aš turėjau 
gyventi šiame pasaulyje po to, kai buvau 
mačiusi jį. Aš nenorėjau grįžti”.

“Kai grįžau, atsinešiau su savim šiek 
tiek to nuostabaus jausmo, kurį ten jutau. 
Tai tęsėsi keliolika, dienų. Net dabar kai ka
da tai juntu”.

Bus d augia a
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LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS DETROITE

Taip, taip, broli lietuvi, Jung
tinių Amerikos Valstybių Lietu
vių Jaunimo Sąjunga yra gyva. 
Tai tvirtina bendras JAV ir Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjun
gų suvažiavimas, kuris įvyko 
1976 gruodžio 29-31 Detroite. 
Užsiregistravusių dalyvių buvo 
30 — 11 kanadiečių, 19 ame
rikiečių.

Gruodžio 30 programa prasi
dėjo su Gabijos Juozapavičiūtės, 
PLJS pirmininkės, detaliu pra
nešimu. Po jo „vykcL-simpoziu-
mas: “Kritiškas'^žvilgsnis į jauni* 
mo, sąjungą”. To simpoziumo 
dalyviai buvo Paulius Kuras, 
Milda Kupcikevičiūtė ir Petras 
Kisielius Jr. Po pietų ir Lino 
Kojelio paskaitos LJS tarybos 
nariai susirinko jbgsti atskirų 
kraštų posėdžių.

Penktadienis, gruodžio 31, 
buvo skirtas jau minėtai L. Gra- 
žulienės paskaitai ir tarybų na
rių posėdžiam. Vakare suvažia
vimo dalyviai prisijungė prie 
Detroito LB ruošiamo Naujųjų 
Metų sutikimo.

Iš čia išdėstytos programos 
matyti du suvažiavimo tikslai: 
susirinkusiem pasiinformuoti ir 
pasiūlyti konkrečias veiklos gai
res. Bet kas gi nuspręsta?

Politinės veiklos srity pasiūly
tos šešios rezoliucijos. Iš jų pen
kios priimtos. Pirmoji rezoliuci
ja — nusiųsti naujajai Baltųjų 
Rūmų vadovybei sveikinimo 
laišką. Antroji įpareigojo JAV 
LJS koordinatorių susirišti su 
kongresmanais Derwinski ir 
Fenwick bei senatorium Case, 
kad pasiinformuotų, kas daroma 
Washingtone ryšium su Helsin
kio konferencijos akto pažeidi
mais Sovietų Sąjungoj. Politinis 
koordinatorius taip pat įparei
gotas sužinoti, kaip JAV LJS 
gali prisidėti prie Sovietų Są
jungos Helsinkio akto pažeidi
mo dokumentacijos, ir, susirišęs 
su Altą, JAV LB bei vyčiais, 
patikrinti, ką jie daro tuo pačiu 
reikalu. Be to, jis įpareigotas 
raginti PLJS kreiptis į lietuvių 
politines .organizacijas ir tirti 
galimybę pasamdyti plačiai ži
nomą asmenį lietuvių bylai Bel
grade atstovauti..Trečioji rezo
liucija įgaliojo politinį koordina
torių aprūpinti LJS skyrius iri* 
formacija apie lietuvių ir žydų 
santykius antrajame pasauli-, 
niame kare ir paruošti pavyzdi
nius laiškus redaktoriam, kurių 
laikraščiuose lietuviai šmeižia
mi kaip žydų naikintojai.

Ketvirtoji rezoliucija buvo at
mesta penkiais balsais prieš ke
turis. Ta rezoliucija būtų įparei

gojus politinį koordinatorių 
kreiptis į JAV kongresą, ragi
nant jį stipriau vesti akciją Bra
žinskų reikalu. Tarybos narių 
diskusijos šiuo klausimu buvo 
intensyvios, neprieita bendros 
nuomonės, kaip geriausiai gali
ma Bražinskam padėti.

Penktoji rezoliucija įgalioja 
politinį koordinatorių suorgani
zuoti politinių plakatų konkursą, 
o šeštoji reikalauja, kad jis su* 
organizuotų praktiškų politinių 
metodų kursus.

Ne visi sprendimai turėjo po
litinį atspalvį. Buvo sutarta, kad 
Jaunimo Sąjungos skyrių steigi
mas kiekvienoj kolonijoj yra vie
nas iš svarbiausių JAV LJS tary
bos ir valdybos narių uždavinių. 
JAV LJS rinkimų taisyklių pro
jektas pristatytas ir priimtas. Jo
nas Juozevičius, buvęs JAV LJS 
vicepirmininkas, įpareigotas pa
ruošti informacinius pamfletus 
apie JAV LJS lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Svarbiausius, mano manymu, 
Jaunimo Sąjungos gyvastingu
mui sprendimus palikau pabai
gai. Pirma, suvažiavimas iš
rinko Birutę Zdanytę iš Hartfor
do JAV LJS pirmininke, o Linas 
Kojelis perrinktas eiti politinio 
koordinatoriaus pareigas'. Po su
važiavimo B. Zdanytė sudarė 
valdybą iš kitų rytų apygardoj

R. (Respostas feitas em cinco gru
pos de oito stovyklautojai) Apresentam 
grande evolução cientifica com as máqui
nas dominando tudo, provocando a des
truição geral. Os livros apresentam o 
mundo futuro como se homem fosse 
sempre querer dominar tudo. Os livros 
e filmes nos mostram uma era de máqui
nas, na qual o homem quase não apare
ce. O mundo acabará com algumas des
graças provocadas pelo próprio homem. 
Um mundo de facilidades, o homem vi
rará máquina.

P. Você fala com seus pais sobre o 
futuro do mundo, do homem?

R. Não. Em geral não. Dificilmente. 
Sim, discutimos. Raramente.

P. O que você acha do futuro dentro 
de 50-60-70 anos?

R. As coisas vão evolver muito mais

’i'/

Trys jaunimo sąjungos vadai, dalyvavę JAV ir Kanados LJS 
suvažiavime. Iš k. Gabija Juozapavičiūtė — PLJS pirmi
ninkė, Jurgis, Valaitis — Kanados LJS pirmininkas ir Jonas 

_ ' ’-7 pirmininkas. Nuotr. V. Abariū-Juozevičius, buvęs JAV LJS 
tės

gyvenančių jaunuolių. Į ją įeina 
Šie asmenys: Danutė Šliogerytė, 
Ramunė Bernotaitė, Virginija 
Aleksandravičiūtė - Valančiū- 
nienė, Liucija Zdanytė, Sigita 
Banevičiūtė ir Paulius Bernotas. 
Arttra, suvažiavimo dalyviai nu
sprendė, kad naujos JAV LJS 
tarybos rinkimai įvyks balandžio 
2.

Tiek senoji JAV LJS valdyba, 
tiek ir dabartinė JAV LJS tary
ba turėjo daug potencialo, kurio 
neišvystė. Anksčiau paminėjau 
ciklinę veiklumo-neveiklumó 
problemą. Ji egzistuoja ne todėl, 
kad Jaunimo Sąjunga neturi 
prasmingų uždavinių, kuriuos ji 
galėtų atlikti, ir ne todėl, kad 
Jaunimo Sąjunga nežinotų, ko
kie jos tikslai. Problema egzis
tuoja vien dėl to, kad dabarti
nės tarybos ir buvusios valdybos

DIADE REFLEXÃO CRISTÃ

STOVYKLA BITUTĖ

TEMA: O FUTURO DO HOMEM 
E DO MUNDO

P. Como apresentam o futuro do 
mundo os filmes e livros de ficção cien
tifica?

rápidamente, porque temos mais recur
sos. Aumento tecnológico e populacio
nal. Haverá guerras, desentendimentos, 
pois o homem não saberá controlar o 
mundo. O homem vai ter uma vida su- 
per-limitada. Talvez encontrem uma so
lução para os problemas da humanida
de.

P. Como.podemos saber se Deus es
tá cuidando do mundo e da humanida- 
de, neste mundo tão cheio de tantas fal- o egoismo de cada um. Por causa do e- 
has? goismo, da inveja, interesse, dinheiro,

R. Pois sem Deus não há vida. Perce- sociį' A causa é a cobi«a do. 
be mos que Deus está presente, pois ele PodeL Pols 0 homem e mult0 Possessi- 
é a esperança. Tem que ter fé, pois pa- v0‘
ra haver tudo isso, há necessidade de um P. As causas de guerra são as mes- 
ser superior. Porque uma vez chaniando mas causas como de tjrigas de família 
o seu próprio filho para sofrer junto com e de amigos?
a gente e indicar o caminho da salvação. R Sim. £ a dif^a de opiniões 
Através das crenças, do amor. que causa guerras e as brigas, tanto

P. O futuro do homem depende de na família como em um país. Sim, mas
quem? do esforço do homem? da sorte, nas famílias as brigas são mais amenas.
do azar? De Deus? do nosso esforço? 

nariai per daug tingėjo, per že
mai vertino Sąjungos reikalus. 
Jaunimo Sąjunga gali ir turi 
nuolat veikti, o ne tik šešius 
mėnesius prieš ir šešius mėne
sius po kiekvieno jaunimo kong
reso.

Naujoji valdyba jau yra paro
džiusi entuziazmo ir ryžto per 
trumpą veikimo laiką. Belieka 
mum, jaunimui, išsirinkti sau 
gerą tarybą. Tai galim padaryti, 
tik kritiškai žvelgdarųi į kiekvie
ną kandidatą. Tur būt, svarbiau 
sias kriterijus, renkant kandida* 
tus, būtų atsakingumas. Ypač 
kritiškai žiūrėkim į tuos žmcr- 
nes, kurie dabar priklauso prie 
LJS tarybos ir vėl žada kandi
datuoti. Ankstesnė taryba pasi
žymėjo savo neatsakingumu.

Viktoras Nakas

R. Depende do esforço do homem e 
de Deus também. A sorte e o azar são 
relativos ao homem, porque, quando o 
homem se esforça e trabalha para pro
duzir, ele tende a progredir, tendo o fa
tor sorte pouca influência. Do esforço 
próprio com ajuda de Deus. Do homem 
e do próximo, e entre eles está Deus. 
Do esforço do homem e de Deus.

P. Como poderíam as nações viver 
em paz? Por que sempre há guerras?

R. A redução do egoísmo. 0 respei
to humano. Seria práticamente impos
sível, pois o homem é muito ambicioso 
e não sabe controlar o espirito e os atos. 
A causa da guerra é que cada um quer 
ser melhor que o outro. Eliminando-se

(Bus daugiau)
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STOVYKLA—
AVALIAÇÃO DO ACAMPAMENTO

'BITUTĖ"

No acampamento deste ano participaram 
aproximadamente 50 pessoas entre rapazes e 
moças que formaram os grupos que foram seis. 
Lokiai, Šernai, Ereliai, Voverės, Gegutės, Pelė
dos.
. Levantamos às 7,30 hs e nós deitamos às 

22,5 hs.
Havia tempo para tudo: piscina, tarefas, 

cozinha, caminhada, etc.
Até a terça feira de tarde tudo estava ,.Le

gal’ até que o Augusto „rasgou’ a perna e le
vou 7 pontos. A unica coisa que está atrapal
hando o acampamento é a chuva e o barro.-

Léo Medvedes

Achamos que este acampamento não está 
sendo feito como deveria ser, tendo como ba
se a experiência de acampamentos anteriores. 
Nesse acampamento a maioria de seus partici
pantes são crianças com idade média de 10 a- 
nos, que necessitam de pelo menos 2 horas 
por dia para recreação, (o qual não está acon
tecendo).

Nossa opinião é que está se querendo fa
zer muita coisa e não está acontecendo qua
se nada.

Caso queiram maiores informações pro
curem por: Edson e Eduardo

P.S. Em qualquer lugar

2o P.S. Patati Patata

Logo no Io dia houve uma chuva bem de 
noite e nossa barraca tinha uma goteira que 
caia encima de um colega chamado Ornar. 
No segundo dia um amigo chamado Artur bo
tou um apelido no cachorro da casa que era 
correr e neste dia mesmo uma barraca vizin
ha virou piscina de lona mas tudo sai bem.

E no 3 dia começamos com chuva e 
mais barracas molhadas. Mas além disto tu-' 
do vai bem só ouve um acidente que foi do 
Augusto.

Antonio Guillen Filho

Bem até quarta-feira todas as noites tive
ram chuva e isto deixou a maioria dos esco
teiros alagados em suas barracas. Mas a coisa 
que animou o pessoal foi a piscina.

Não dormimos quase nada por causa da 
barraca de lona toda furada e cheia de gotei- 
ras. A comida até agora otima sem proble

mas, isto e só.

.Artur Pavilionis

Chegamos bem, no domingo o nosso gru
po teve que lavar a louça, mas começou a cho
ver bem na hora em que estávamos lavando a 
louça no tanque e não lavamos.

De noite nós estávamos dormindo e a chu
va apertou e começou a entrar agua na nossa 
barraca e molhou todos os colchões e nós cor
remos e começamos a gritar até chegar alguém, 
na lagoa tem um barco que serve para carre
gar lenha, o banheiro dos homens é um bura
co no chão com muitas abelhas.

A irmã do Eitor, a menor começou a fa
lar BUT1KUS com uma voz bem fina e todo 
mundo começou a rir do BUTIKOS.

A escurção foi adiada duas vezes por cau
sa da chuva.

Alberto Greičius Filho

O acampamento> está bom mas, todas bar
racas à noite viram piscinas das formigas”.

O meu grupo é o Pelėda, há duas descara
das, preguiçosas que não fazem nada, não gos
taria de citar os nomes, mas para o bem do 
grupo estão aqui:, Esteia e Ana Beatriz’.

Todos os dias tem várias atividades e a 
pior delas é lavar as louças.

Gosto de ir à piscina, mas não gosto quan
do o Joãozinho e o Albertinho me empurram 
na agua.

No domingo dia 16 eu e a Angela não dor
mimos, ficamos escutando as meninas tocarem 
violão.

O Berá fez uma coleção de pedras pinta
das e pôs à venda por Cr S. 1,00.

Bem estou gostando do acampamento, 
porque aqui é um lugar muito bom.

Bem segunda feira eu tive que dormir no 
quarto porque a chorona da minha irmã pe
diu para mim dormir junto.

Tchau
Elisabeth Jurčiukonis

Piesiniai iš stovykloj pravesto plakatų 
konkurso. Juos ML-vai sumažino Ža
ne tė N.

ATEITININKU KUOPOS SUSI
RINKIMAS

Ateitininkų kuopos susirinki
mas įvyko kovo 13 d. klebonijoj. 
Pradžioj Nilza Guzikauskaitė kal
bėjo apie jos skaitytą knygą - 
Stasio Ylos ,,Moderni Mergaitė". 
Paskui diskutavom apie kongreso 
aprašymus tilpusius „Ateityje". 
Visi priėjom išvados, kad Ameri
ką geriau pažįstam, negu Lietuvą. 
Pora ten buvusių, kiti iš santykių 
su Amerikos lietuviais ir iš spau
dos.

Robertas Saldys, kuris buvo 
Amerikoj ir dalyvavo III PJ kon
greso stovykloje, tvirtino, kad jam 
nesusidarė įspūdis, jog amerikie
čiai norėtų dominuoti, ar žiūrė
tų į mus iš aukšto. Dauguma su
tiko, kad lietuviškumo atžvilgiu 
jie už mus stipresni ir daugiau ga
li padaryti. Rikardui Bendorai- 
čiui daugiau patiko argentiniečiai, 
Andriui Valavičiui — amerikonai.

Paskui diskusijos nukrypo apie 
mokslą. Visiems atrodė, kad dau
guma lietuviukų veržiasi j moks
lą. R. Saldys pastebėjo, kad dalis 
mokslą nutraukia ar dėl sunku
mų įstoti j universitetą; kai ku
riuose fakultetuose vienai vietai

Logo no primeiro dia de acampamento 
eu e meu grupo (Lokiai), começamos a mon
tar as barracas onde iriamos passar a noite. 
Cada grupo se encarregou de executar uma 
tarefa. A noite chegava. Uma chuva fina mol
hava a barraca onde estávamos dormindo.Na 
manhã do segundo dia, nesse grupo fez uma 
limpeza geral na barraca, pois a mesma esta
va cheia de agua. Os Lokiai, nesse mesmo dia 
se encarregaram de hastear as bandeiras, e as
cender a fogueira. Havia também o horário 
para a piscina. No terceiro dia houve palest
ras sobre a familia e sobre o futuro. À noite 
houve também uma missa com o nome de 
Batismo. No quarto dia amanhecia molhado, 
mas isso não foi problema.

leros Aradzenka 

būna daugiau kaip šimtas kandi
datų; ar dėl ekonominių kliūčių.

Iškilus klausimui, ar lietuviu
kai mokosi, kad daugiau žinotų, 
ar kad pereitų j aukštesnę klasę, 
nuomonės pasidalino. Silvanai Ba
nytei ir Beatričei Bendoraityt&i 
atrodė, kad norėdami patekti ‘t 
aukštesnę klasę ar fakultetą. R. 
Saldys tvirtino, kad vyresnieji 
pradeda rimtai mokytis, o R 
Bendoraičiui atrodė, kad visi mo 
kinasi dėl abiejų motyvų.

Galiausiai iškilo klausimas, ar 
lietuviukai mokinasi geriau u. 
vietinius. Andrius, Robertas ir 
Doglas manė, kad lietuviukai mo 
kosi geriau. Rikardas su tuo nesu 
tiko. Andrius siūlė nueiti į valdiš
ką gimnaziją ir pasižiūrėti, kaip 
tenai mokinasi;bet Rikardas tei 
sino; kad ten yra daugiau var
guomenės (favelados). Silvana tei
gė, kad yra daug ir brazilų, kurie 
gerai mokosi. Pirmąją nuomonę 
palaikiusieji — geresnį lietuviukų 
mokymąsi - motyvavo: „Turi 
daugiau atsakomybės" (Robertas), 
„Kitaip buvo išauklėti namuose'' 
(Andrius), „Yra pareigingesni" 
(Doglas).

Baigdami susirinkimą, bendro
mis jėgomis rašėme šią korespon
denciją. Paskui išvažiavom j p.p. 
Banių maudyklę pasiplaukyti.

O acampamento estava otimo ate terça- 
feira quando eu o Augusto sempre desastra
do levei 7 pontos na perna esquerda, 1 inje
ção antitetânica, 1 de anestesia, fora os es
pinhos e machucados.. Bem nas barracas foi 
pior porque em vez de dormir em barracas 
dormimos em lagos porque toda noite alaga
va. Falei demais. Até logo.

Augusto
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Krokuva. — 1976 spalio 16 
'Krokuvoje buvo atidengtas pa
minklas, kurio prasmė neatskiria
ma nuo senosios Lietuvos vals
tybės didingumo. Jono Mateikos 
aikštėje, netoli labai senos šv. 
Florijono bažnyčios, ■ senamiesčio 
centre, 1910 liepos 15 buvo ati
dengtas Žalgirio mūšio penkių 
šimtų metų sukakčiai paminėti 
paminklas; architekto ir skulpto
riaus Antano Vivulskio projektas 
ir skulptūros, (pastatytas garsaus 
kompozitoriaus Pàderewskio lė
šomis (tada kainavo apie 
300,000 prancūzų aukso frankų).

Vivulskis buvo 1877 gimęs Ru
sijoje, Sibire (kur jo tėvai, Že
maičių bajorai, po 1863 sukilimo 
buvo ištremti). 1908 baigęs 
skulptūros sludijas Paryžiuje, Vi
vulskis laimėjo konkursą pamink
lo — Žalgirio mūšiui paminėti. 
PamiA’.'lo skulptūros buvo paga
mintos ir firmos I. Mallesset et

Paryžiuje atlietos.
Paminklo viršuje, ant aukšto 

cokolo, raitas Jogaila. Cokolo 
priešakyje Vytautas (tai stovy- 
lai Paryžiuje Vivulskiui tada po
zavo muzikas Zigmas Skirgaila, 
vėlesnis Naumiesčio ilgametis 
meras, o po šio karo Kauno ba
zilikos vargonininkas, 1962 miręs 
Kaune), Žemiau po Vytauto ko

Šatrijos Ragana
Šiais metais vasario 24 su

eina 100 metų, kaip gimė lietu
vių rašytoja Marija Pečkauskaitė- 
Šatrijos Ragana, pasireiškusi jau 
spaudos draudimo metu, rašiusi 
dar ir nepriklausomos Lietuvos 
laikais.

Ji priklauso žemaičių moterų 
grupei, kurią sudaro: Žemaitė, 
Š. Ragana ir Lazdynų Pelėda. 
Pirmąsias dvi surado ir į lite
ratūrą atvedė Povilas Višinskis. 
Ir jei ne jis, tai vargu turėtu
me dabar Žemaitę ir Š. Raganą. 
Jis sugebėjo jas įtikinti, kad im
tųsi lietuviško rašto, literatūri
nės kūrybos.

Marija Pečkauskaitė atsto- <- 
vauja žemaičių dvaro kultūrai. 
Gimusi Žemaitijoj, netoli Šatri

jos kalno, kur, pasak padavimų, 
šv. Jono naktį susirenka raganos. 

jomis nukautas kryžiuočių kom
tūras. Užpakalyje — belaisvis, 
nutraukiantis pančius. Kairėje 
pusėje lenkų karys, su palydovu. 
Dešinėje, lietuvių karys, su kry
žiuočių belaisviu, pučiantis ragą.

Vėliau, tas pats skulptorius A. 
Vivulskis parengė projektą Šilu
vos koplyčiai, Trijų Kryžių pa
minklui Vilniuje ir kit.

Vokiečiai, užkariavę Lenkiją. 
1939 pabaigoje paminklą sugrio
vė, sunaikino. Yra išlikę tik keli 
smulkesni paminklo fragmentai: 
Jogailos kardas, Vytauto galva ir 
kit., dabar laikomi Krokuvos mies
to muziejuje.

Paminklą, pagal išlikusį A. Vi
vulskio projektą, atkūrė Kroku
vos Meno akademijos rektorius 
skulptorius Marian Konieezny. 
Tas darbas užtruko dvejus me- 
tus. Beveik metus užtruko Jogai
los stovylos rekonstruavimas.

Atstatytas paminklas yra kiek 
didesnis už originalų ir turi apie 
15 metrų aukščio. Vien 'Jogailos 
raitoji stovyla yra 5.5 metrų, li
kusios figūros yra apie 3.5 met
rų aukščio. Cokolas pilkai-rusvo 
granito. Visumoje išlaikytas ori
ginalo autentiškumas.

Rekonstruojant paminklą, figū
ros buvo atgabentos helikopterio 
pagalba. (dn)

Ir ji pasirinko tok} slapyvardį — 
Šatrijos Ragana. Čia glūdi ir sim
bolinė prasmė.

Visa jos gyvenamoji aplinka 
buvo sulenkėjusi. Visi kalbėjo 
lenkiškai, skaitė ir rašė lenkiš
kai. Marija Pečkauskaitė, palies
ta tautinio atbudimo, apsispren
dė eiti su lietuviais, su “litvo- 
manais”. Tuo ji net didžiavosi. 
Taigi ji buvo ragana visai lenkiš
kai kultūrai. Ji išdavėją lietuviš
kosios kultūros labui. Slapyvar
dis dar reiškė ir jos kuklumą, 
norą susijungti su savo žeme, 
sujos praeitimi ir legendom.

Kilusi iš dvaro, ji turėjo progos 
labiau apsišviesti ir išsilavin
ti, nei kitos žemaitės moterys 
rašytojos. Ji net pedagogiką stu
dijavo Šveicarijoj pas garsų pro
fesorių Foersterį. Ji buvo ir mo
kytoja Marijampolės Žiburio 
gimnazijoj, nuostabiu švelnumu 
auklėjusi jaunąją kartą.

Atstatytasis Žalgirio paminklas Krokuvoje. Viršuje raitas Jogaila, 
prieky matomas Vytautas, po jo kojomis kryžiuočių komtūras, kairėje 
lietuvių karys, pučiantis ragą. Originalus paminklas 1939 vokiečių buvo 
susprogdintas

Išaugusi krikščioniškoj dvaro 
aplinkoj, ji ir liko gili krikš
čioniškos kultūros skleidėja bei 
puoselėtoja, idealiste ir pedago
gė. Ji norėjo tautą matyti do
rą, religingą ir apsišvietusią. Bet 
kai ji pradėjo reikštis, tai buvo 
tamsiausi mūsų laikai, buvo už
drausta spauda. Tad ir ji pir
miausia skatino išmokyti 
žmones rašyti ir skaityti, nes tai 
atneš žmonėm šviesą, atidarys 
akis. Ir ji pati nesibijojo sutep
ti rankų su mužikų vaikais, su 
kaimo kultūra. Ji pati mielai tuos 
vaikus mokė rašto, juos glaudė ii 
guodė, kad tauta būtų šviesesnė.

Lengva jai buvo išeiti į len
kus, gyventi kur Varšuvoj, gal 
ten būtų susidariusi sau vardą, 
bet ji pasiliko Žemaitijoj, gyve
no ir mirė Židikuose, kad per 
save šviestų žmonėm ir skatintų 
juos į gera, į mokslą ir kultūrą.

Kai Žemaitė vertėsi kaimo 
vaizdavimu, taip ji jau su inte
ligentės žvilgsniu apžvelgia pla
tų gyvenimą, iškelia jo sudėtin
gas problemas, iškelia visas de
gančias laiko idėjas. Jau ji stili

zuoja savo formą ir susikuria in
teligentės stilių. Tai jau yra di
delė pakopa mūsų literatūroj.

Dar vienas menulis

Honolulu. — Du Arizonos uni- 
versiteto astronomai — Steve Lar
son ir John Fountain — aplink 
Saturno planetą užtiko dar vieną 
mėnulį. Tokiu būdu Saturnas 
palydovų turi 11.

Klasikinio mūsų prozaiko, stilistinio 
kalbos virtuozo y

ANTANO VAIČIULAIČIO

nauja apsakymų knyga —

Vakaras sargo namely
Pirmoji jos laida buvo išleista Ne

priklausomoje Lietuvoje ir turėjo di
lelį pasisekimą. Ši laida papildyta 
sėliais naujais apsakymais.

Užsakymus siųsti -- DRAUGAS.
1545 W. 63rd Street. Chicago, III. 60629

Kaina — $4.00. 168. pusi. Illinojaus
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KUN. A. SAULAITĖS, SJ,

PASKUTINĖS JO MIŠIOS

„Palaiminti dvasingieji betur
čiai: jų yra dangaus karalystė.

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus 
paguosti.

Palaiminti romieji: jie pavel
dės žemę.

Palaiminti, kurie alksta ir trokš
ta teisybės: jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji: jie re
gės Dievą.

Palaiminti taikdariai: jie bus 
vadinami Dievo vaikais.

Palaiminti, kurie persekiojami 
dėl teisybės: jų yra dangaus ka
ralystė.

Palaiminti jūs, kai dėl manęs 
jus niekina ir persekioja bei me
luodami visaip šmeižia. Būkite 
linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų 
laukia gausus atpildas danguje' 
(Mt. 5,3-12).

Kelios minutės prieš šj skai
tymą buvom tiek susijaudinę, 
tartum maži vaikai, kai pirmą 
kartą eina išpažinties. Nors iš tik
rųjų mūsų susitaikinimas su Die
vu nebuvo paskutinis, nes nesam 
tobuli, o riboti ir pilni silpnybių 
žmonės, jautėmės lyg stovėdami 
prieš tokį dalyką, kurį atlieki 
paskutinį karta. Susėdę aplink 
mūsų salės stalą, dalyvavome, su 
Pumpučiais Mišiose, kurias t. Sau- 
laitis laikė paskutinį vakarą Bra
zilijoj.

Gi dalindamiesi Duona ir Vy
nu jautėm, kad per Kristų Eucha
ristijoj gyvensim vienybėj su Die
vu ir vieni su kitais — ir kad jokie 
atstumai negalės šios mūsų drau
gystės nutraukti.

Susiėmę rankomis kalbėjom 
„Tėve mūsų'', ir dėkojom Dievui 
už tą nepaprastą progą, kurią tu
rėjom sugyventi su t. Saulaičių 
iškylose, stovyklose, sueigose ir 
už jo bičiulystę mūsų šeimos 
gyvenimo džiaugsmuose bei liū
desy. Už šį neužmirštamą vakarą 
ir už visus tuos vakarus prie lau
žų su dainom, kuriuos praleidom 
kartu, Saulaiti, labai, labai ačiū.

E. V. Bacevičiai

MŪSŲ LIETUVA

MŪSŲ
ŽINIOS

Jonas Buragas

IN MEMORIAM

Šių metų kovo 15 dieną po 
sunkios operacijos Parque das 
Nações staigiai pasimirė dar vie
nas iš jau ir taip nedidelio lietu
vių veikėjų būrelio - Lietuvos 
kariuomenės savanoris JONAS 
BURAGAS.

A.a. Jonas Buragas gimė 1899 
m. gruodžio 12 d. Marijampolės 
apylinkėj gausioj Buragų šeimoj. 
Gyvenimo sąlygos ir pasaulinis 
karas neleido jam pasiekti di
desnių mokslų, tačiau jo krūtinė 
buvo kupina meilės artimui, sa
vajam kraštui, savajai Tėvynei. 
Ir, kai išgirdo Tėvynės šauksmą, 
įstojo į savanorių gretas jos ginti 
nuo užpuolikų - bermotininkų. 
kolčiakų ir lenkų Buvo paskirtas 
į gusarų pulką. Dalyvavo net tri
jose kautynėse, ir ties Giedrai
čiais buvo sužeistas. Kaip kariuo
menėje, taip ir kautynėse parodė 
nepaprastą drąsą ir gabumą, už 
ką buvo apdovanotas savanorių 
medaliu ir pakeltas į puskarinin
kio laipsnį.

Atlikęs karinę orievolę, grįžo 
į savąjį kraštą, į gimtinę. Keletą

* Mariampolis - Lituânia -12-12-1899

t Santo Andrė • Brasil - 15-03-1977

metų teko ūkininkauti su savo 
broliais ir seserimis. Tačiau toks 
monotoniškas ūkininko gyveni
mas netiko Jono širdžiai. Jis 
troško kažko platesnio, «spūdin- 
gesnio, kas galėtų pakeisti jo gy
venimo vagą. Ir, štai, pasinaudo
jęs emigracijos proga, 1927 me
tais išvyksta į nežinomybę — Bra
ziliją Čia sutiko svetimus žmo
nes, svetimą kalbą, papročius ir., 
krizę. Darbo buvo sunku gauti.

Jonas nutaria vykti į Urugvajų, 
Po kelių darbo mėnesių Urugva
juj, vėl grįžta į Braziliją, São 
Paulo miestą Čia sutiko daugiau 
jau prasigyvenusių lietuvių ir jų 
dėka įstojo dirbti į São Paulo 
Railway geležinkelio dirbtuves. 
1930 m. sukūrė šeimos židinį 
vesdamas Mariją Ruzgaitę, ir ap
sigyveno Parque das Nações. Pa
sistatė namą su krautuve ir pra
dėjo verstis prekyba. Prekyba pui- 
kiai vystėsi — ir po keliolikos 
metų Buragų šeima tapo viena iš 
turtingų šeimų Parque das Na
ções. Jonas davė atitinkamą 
mokslą savo keturiems vaikams: 
dukterys Vanda ir Aida tapo vie
nuolėmis, sūnus Albertas dėl svei
katos negalėjo tęsti mokslo, dir
bo įvairiuose fabrikuose ir turėjo 
išeiti į pensiją o pats jauniausias, 
Juozas-Viktoras, baigęs Kūno Kul
tūros fakultetą, mokytojauja 
gimnazijose.

Kada buvo įsteigta lietuviško
ji mokykla, Jonas prie jos prisi
dėjo moraliai ir medžiaginiai,^o 
mokyklai likvidavusis, savo na
mus užleido lietuviukams lietu
viškai mokytis. Ir kunigai — lie
tuviai ir brazilai — rasdavo jo na
muose poilsio vietą. Tad nenuo
stabu, kad Buragų namai tapo 
žinomi kaip „mažoji klebonija".

Parque das Nações lietuvių ko
lonija neteko gero patrioto, gero 
prieteliaus, gero draugo, o jo vai
kai — gero tėvo, marčios — gero 
uošvio, ir anūkai - gero dieduko.

Tesuteikia Tau, Jonai, Aukš
čiausiasis ramaus amžino poilsio.

IR VĖL LIETUVIS

1945 metais rugsėjo mėn.9 die
ną išsprogdinta ant NAGASAKI 
miesto ISTORINE ATOMINĖ 
BOlVlBA turėjo vieną iš išrinktų
jų būti to įvykio liudininku LIE
TUVI ŽURNALISTĄ „NEW 
YORK TIME žurnalo reporterį, 
kuris tame žurnale išdirbo kaipo 
reporteris 34 metus.

WILLIAM LAURENCE buvo 
gimęs SALANTUOSE, Kretingos 
apskr. LIETUVOJ E. į JAV atvy
ko būdamas tik 17 metų amžiaus. 
Už parašytus reportažus, kas lie
čia atominės bombos pasekmes, 
jam buvo suteikta garsioji PU
LITZER premija, premija, kurią 
gavo VIENINTELIS LIETUVIS 
ŽURNALISTAS PASAULYJE.

Šiomis dienomis lietuvis žur
nalistas WILLIAM LAURENCE 
mirė Majorca miestelyje, Ispani
joje, eidamas 89 metus.

Šio laiško autoriui teko garbė 
jį pažinti asmeniškai. Jį sutiko 
FRANKFURT A MAIN, VOKIE
TIJOJE 1946 metais kariuome
nės daliniuose. Neblogiausiai tuo 
metu kalbėjo lietuviškai. Didžia
vos, kad yra kilęs iš Lietuvos. Ir 
iš tikrųjų buvo lietuvis, nors ir 
priėmęs JAV pilietybę, kaip to 
laiko sąlygos reikalavo užimant 
atsakingesnį postą vietos įstaigo
se. Ta proga pasakė/'NEI VIE
NAM KITAM ŽURNALISTUI 
REPORTERIUI NEBUVO LEIS
TA STEBĖTI ATOMINĖS BOM
BOS IŠSPROGDINIMOržinoma, 
tuo labai didžiavos, kad jam, vie
ninteliam pasaulyje žurnalistui, 
buvo duota ta privilegija. Didžia
vos taip pat, kad to ISTORINIO 
ĮVYKIO - baisiosios atominės 
bombos išsprogdinimo pasekmių 
aprašymas atiteko lietuviui, kaip 
liudininkui.

Meldutis Laupinaitis

LIETUVIU BROLYBĖS VAJUS

Šios Gavėniosjnetu vyksta vi
sose Brazilijos parapijose Cam
panha da Fraternidade šūkiu , Co 
mece em sua casa".

|r mes, lietuviai katalikai, da
lyvaukime joje. Ją pratęskime į 
didžiąją lietuvių šeimą. į lietuviš
kąją koloniją. Joje yra visa eilė 
vargingų šeimų. Savo pinigine ar 
kitokia auka padėkime joms. Jų 
Velykų šventės tada bus linksmes
nės; taip pat ir mūsų. (Aukas ga
lima įteikti lietuvių šv. Kazimie
ro ir šv. Juozapo parapijų klebo
nijose).

Tebūnie Tau lengva šio krašto 
žemelė, kuri priglaudė Tave kaip 
tikrąjį savo vaiką, neišskirdama 
Tavęs iš savo tikrųjų sūnų tarpo.

St. Jūrinis
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mūsų žinios
BRAZILU JĖZUITU PROVIN 
CSJOLAS

APIE T. SAULAITĘ

Neseniai t. P. Daugintis gavo 
iš brazilų jėzuitų Província do 
Brasil Centro-Leste provincijolo 
t. Joaquim Figueiredo Pereira 
laišką, kuriame rašo:

- Recebí a sua carta do dia 
10 deste, em que me fala da 
próxima partida do P. Saulaítis..

Desejo ao P. Saulaítis uma boa 
viagem e bom apostolado no no
vo campo de ação. Peço-lhe que 
transmita a ele os meus agradeci
mentos pelo bom desempenho 
das tarefas, que aqui teve, e pelo 
grande testemunho dado de tra
balho e dedicação...

ATVYKS PROF. KLIMAS

BLB-nés pirmininkas, Alg, Sal
dys, gavo iš Pasaulio Lietuvių fi
nes valdybos patvirtinimą, kad 
prof. dr. ANTANO KLIMO at
vykimas j.Braziliją jau galutinai 
nuspręstas. Numatytas kelionės 
maršrutas po Pietų Ameriką:
- Kolumbija: gegužės 18-25 d.

. - Argentina: gegužės 25-birželio
1 d.,

- Urugvajus: birželio 1-8 dd.,
- BRAZILIJA: birželio 8-15 dd...
- Venecuela: birželio 15-22 dd.

Jei šis numatytas maršrutas 
keistųsi, tai greičiausiai viskas 
vyktų vien tik viena savaite anks
čiau.

Prof. dr. Antanas Klimas yra 
vienas žymiausių lietuvių kalbos 
istorijos žinovų studijavęs kalbo
tyrą Pabaltijo (Vokietijoj) ir Pen
silvanijos (JAV-bėse) universite - 
tuose, o dabar dėstąs germanisti
ką ir lituanistiką įvairiuose JAV 
universitetuose.

Jo apsistojimo laikas trumpas,
tad svarbu gerai suorganizuoti,kad 
visi, o ypač jaunimas, galėtumėm 
pasisemti galutinai daugiau litua
nistinių žinių.

Tikslus atvykimo laikas ir kon
kreti veiklos programa bus nusta
tyta ir paskelbta vėliau.

Lietuv&kaikalbanti
Vyrų —moterų — vaikų 

gydytoja .

DRA. HELGA HERING 
médàoo

HOMENS-SENHORAS 
CRIANÇAS

. Av. Eulina, 99—V. Sta. W^rla 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Carlo-Baino do Li
mão)

Tel: 220-0439 / 266-3569

TAUTINIU ŠOKIU KURSAI

Lietuvių Tautinių Šokių Insti
tutas praneša, kad š.m. rugpjū
čio mėn. 21-28 dienomis Daina
voje, 15100 AUSTIN RD. MAN
CHESTER, MICH. 48158, jvyks 
tautinių šokių mokytojams-vado- 
vams kursai. Kviečiami dalyvauti 
tautinių šokių vienetų vadovai 
arba jų jgalioti ir rekomenduoti 
asmenys, nejaunesni kaip 17-lika 
metų amžiaus. Dėl smulkesnių 
informacijų rašyti ar skambinti 
šiuo adresu:

Jadvyga Matulaitienė
188 Logan str., Brooklyn, N.Y.
Telef: 212 -235-6453

SVEČIAI IŠ KANADOS
v

Kovo 19 atvyko iš Hamiltono 
pasiviešėti pas tėvus — Šimonius 
Elena Šimonytė-Liaukienė su duk
rele Lilian Christina. Balandžio 
pradžioj atskris ir Antanas Liau- 
kus, žymus namų statytojas. Jis 
čia turjs jdomių projektų namų 
statyboj bei j rengi me.

LITERATŪROS RATELIO 
POPIETĖ

Kovo 26 dienos popietėj litera-
tūros ratelio nariai susirinko p. A- 
leksandros Bačelienės bute, 16 vai. 
Popietę pravedė p-kė H. Mošinskie- 
nė. Programa buvo įvairi ir sudėtin
ga.

Sugrįžęs iš JAV, kur praleido 
tris mėnesius, inž. Alg. Mošinskis 
gyvai atpasakojo susitikimą su Bra-į 
žinskais ir jų oergyvenimus. [

Sekė trumpa pynė iš Lietuvių l 
poezijos Tėvynėj. Visi jauni rašy- f 
tojai, gimę jau po karo; jų kūriniai į 
reiškiasi didžia meile Lietuvai. Bu
vo paskaitytos ištraukos iš Janinos 
Dedulytės, Vytauto Bložės, Albi
no Bernoto, Violetos Palčinskai - 
tės poetinių kūrinių ir Antano Pa
kalnio humoristinė novelė.

Paskui buvo aptarta veiklos 
programa:

- kiekvienas narys pristatyti 
(žodžiu ar raštu) vieną neužmirš
tamą epizodą iš savo gyvenimo.

— paruošti nors porą referatų 
iš dabartinės literatūros Lietuvoj 
ir dabartinės lietuvių literatūros 
išeivijoj,

— atžymėti 100 metų nuo Šat
rijos Raganos ir Oskaro Milašiaus 
gimimo,

— suruošti nors vieną viešą lite
ratūros vakarą. į kurj pakviesti ir 
Rio de Janeiro lietuvius,

— paruošti ciklą straipsnių, lie
čiančių paskutiniuosius 30 metų 
lietuvių veiklos Brazilijoj.

Sandra Saldytė dar priminė fak
tą, kad jaunimas turi ruoštis būsi
mam PL Jaunimo kongresui;šiam 
tikslui Brazilijos LJ Sąjunga orga
nizuoja lietuvių kultūros rateli Li
teratūros ratelis kviečiamas jauni
mui padėti kultūros ratelj išvysty
ti ir prisidėti prie šios jaunimo ruo
šos.

Popietė užsibaigė jau vakare 
skania p. Bačelienės arbatėle.

Sekanti popietė numatyta ba
landžio 30 d., 16 vai. pas pp.Čiu- 
vinskus, Praça Visconde de Souza 
Fontes, 191, ap. 1. Fone63.5269.

T. Saulaítis iš Argentinos

BRAZILIJOS SKAIDRĖS L.
CENTRE

Sekmadienj, kovo 20, Argenti
nos Lietuvių Centre buvo ,,asado" 
Senelių židinio naudai, po kurio 
pasiliko būrelis vyresnio amžiaus 
žmonių ir susirinko jaunimo pažiū
rėti 200 skaidrių iš Brazilijos —Pen
kiasdešimtmečio švenčių Rio de Ja- 
neire, vaikų ir jaunimo stovyklų, 
Brazilijos vaizdų ir apie kun. Ben- 
doraitj Rondonijoje.

Argentiniečiai mielai pritaria U- 
rugvajaus minčiai prieš Vl-tąij P.A

Kaina 50 kruzeirų.

208 puslapių ir 350 fotografijų leidinį 

PENKIASDEŠIMTMETIS—CINQUENTENÁRIO
apie lietuvius Brazilijoje nuo 1867 iki 1976 metų Gaunama klebonijose, paštu ir 
pas platintojus.

B

PENKIASDEŠIMTMETIS—CINQUENTENÁRIO

da imigração lituana no Brasil. Uma coletânea bilingue de artigos, resumos e 350 
fotografias sobre os iituanos do Brasil de 1867 até hoje. Nas casas paroquiais da 
Vila Zelina e de S. Casimiro.

.. A edição ultrapassa em muito as minhas expectativas...
As ilustrações realmente se apresentam numa fartura incomum ’

- Re. Arthur Rabuske, SJ

Historiador, Universidade do Vale dos Sinos, RS

merikos Lietuvių Kongresą ruošti 
jaunimo stovyklą prie Montevideo, 
tikėdamiesi, kad dalyvautų ir iš Ko
lumbijos bei Venecuelos, kartu ir 
svečių iš S. Amerikos, VI PALK į- 
vyktų Montevidėjuje 1978 metais, 
baigdamasis su Vasario 16 minėji
mu.

AL Jaunimo sąjunga jau leidžia 
šeštą laikraštėlio „Jaunimo žodis' 
numerj (nuo 1976 m. pradžios), 
ruošiasi priimti prof. dr. A. Klimą 
apie gegužės pabaigą ir „Ačdo"cho- 
rą rugpjūčio mėnesį. Pageidauja 
talkininko-ės, kuris padėtų jauni
mo veikloje, kartu ir lavindamas 
lietuvių kalbos mokytojus. Arba 
siūlo mokytojams (būtų iki 20 as
menų, su tais, kurie domėtųsi mo
kyti ateityje) kovo — birželio mė
nesių laikotarpiu pravesti 15 die
nų intensyvų liet, kalbos ir kultū
ros kursą.

ALJS rūpinsis Iietuviškai-ispa- 
niško žodyno (su gramatikos san
trauka) išleidimu. Leidinio ruoša 
jau įpusėjo p. Ryšelių rankose.

Susivienijimo vaikų tarpe yra 
nemažai norinčių susiburti skau
tų ir skaučių vienete, kurj organi
zuoja Marytė Barzdžiūtė.

KELIAUJA PER AMAZONIJĄ

Viktoras Barzdžius, per Čilę ir 
Peru nukeliavęs j Kolumbiją trau
kiniais ir autobusais, viešėjo Slot- 
kų ūkyje Kolumbijos žemynuose 
ir kovo 15 išplaukė laivu Amazoi. 
nes intakais iš Leticia miestelio 
pasienyje. Mano į Buenos Aires 
grįžti balandžio pradžioje.

Laiškuose V. Barzdžius, buvęs 
PLJK komiteto nariu, siūlo ruoš
ti jaunimo stovyklą-sąskrydį gero
kai interiore, kur nors Amazoni- 
joje, kad žemės keliais pigiau ir į- 
domiau galėtų atvažiuoti penkių 
kraštų jaunimo. Visų mintys kryps
ta į kun. Bendoraičio sodybą Ron-' 
donijoje, j kurią iš Kolumbijos ir 
Venecuelos arčiau negu iš São Pau 
Io. <<
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L.ETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS LIETUVIŠKŲ

PAMALDŲ PROGRAMA VILA
ZELINOS BAŽNYČIOJE

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS TVARKA 
SV. KAZIMIERO PARAPIJOJE

VERBŲ SEKMADIENĮ:
VERBŲ SEKMADIENĮ:

11 vai. Verbų šventinimas, procesija Kristaus Ka
raliaus garbei ir iškilmingos šventos Mišios.

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ*.
19 vai. Paskutinės Vakarienės Paminėjimas.Šv. Mi

šios ir adoracija iki 20,30 vai.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ:

14 vai. Kryžiaus keliai
15 vai. Kryžiaus pagerbimas, Viešpaties prisimini

mas ir Šventoji Komunija.
17,30 vai. Kristaus karsto atidengimas.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ:

19 vai. Ugnies, Velykų žvakės šventinimas, Exsul- 
tet, Lekcijos ir Šv. Mišios.

VELYKŲ RYTĄ:

6 vai. Prisikėlimo procesija ir iškilmingos šventos 
Mišios.

(įprastinių Šv. Mišių 11 vai. Velykų Dieną nebus)

Visose pamaldose giedos L.K.Bendruomenės choras.

Išpažinčių bus klausoma kas valandą pradedant 14 
vai. visas dienas.

Didįjį penktadienį yra pasninkas ir abstinencija.

Kviečiame visus lietuvius susirinkti į lietuvišką Šven
tovę švęsti Didžiųjų tikėjimo paslapčių.

8 vai. Šv. Mišios
16 vai. Verbų šventinimas, Šv. Mišios ir kiti RELIGI

NĖS POPIETĖS aktai.

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ:
i

20 vai. Paskutinės Vakarienės Mišios. Švenčiausio 
Sakramento adoracija.

DIDĮJĮ PENKTĄDIENl:

16 vai. Šv. Kryžiaus pagarbinimas. Iškilmingos Ti
kinčiųjų Maldos. Komunija.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ:

19.30 vai. Velykų Vigilijos pamaldos:
Ugnies ir Velykų vandens šventinimas, Šv. Rašto 
skaitymai. Krikšto įžadų atnaujinimas.
Velykų Vigilijos Mišios.

VELYKŲ SEKMADIENĮ:

Prisikėlimo procesija V. Zelinos bažnyčioje ir aplin
koje 6 vai.

8 vai. Velykų Mišios
8.30 vai. Jaçanã Mišių nebus
16.30 vai. Š'v. Mišios Utingoje

Kviečiu lietuvius katalikus uoliai dalyvauti Didžio
sios Savaitės apeigose, pajusti Nukryžiuotojo Jėzaus, 
Dievo Sūnaus meilę atsinaujinti velykiniais sakramen
tais, įsijungiant į Velykų paslaptį.

Klebonas

Kun. Šeškevičius 
klebonas

BLB-NÉS TARYBOS IR VAL
DYBOS POSĖDIS bus balandžio 
6 dieną, 20,30, vai. V. Zelinoj 
klebonijoj.

NAUJA VALDYBA

1977 m. kovo 18 d. Bendruo
menės choras išsirinko naują Val
dybą susidedančią iš sekančių 
asmenų:
Pirmininkas: Jonas Bagdžius 
Vicepirmininkas: Albertas Magila
I Iždininkas: Petras Šimonis
II Iždininkas: Stasys Gervetaus- 

kas.
I Sekretorė: Joana Eimantienė
II Sekretorė: Birutė Mažetienė 
Valdybos narys: Vaclovas Čer
niauskas.

i

JAUNIMO VEIKLOS REIKALU

Vasario. 26 dieną ir Rūtelės 
tėvai susirinko aptarti vaikų veik
los gaires, planą ir ypač tai veik
lai patalpas. Buvo nutarta kreip

tis j kleboną ir jam pristatyti vi
są padėtį

Kovo 23 keli tėvų atstovai su
sirinko klebonijoj. Klebonas kun. 
J. Šeškevičius sutiko jaunimo veik
lai duoti pastovią vietą — Jauni
mo Namuose. Ten skautai galės 
laisvai pasireikšti ir savo meniš
kais rankdarbiais.

TĖVŲ POSĖDIS

Šaukiamas skautų ir Rūtelės 
tėvų posėdis balandžio 2 d... 16, 
30 vai. Numatytas platesnės veik
los programos nustatymas ir ap
tarimas. Posėdis įvyks skautų būk 
lėj.

KODĖL DALYVAUTI RELIGI
NĖJE POPIETĖJE?

Kaip jau skelbiama šį Verbų 
sekmadienį, 16 vai. ji bus šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Joje bus 
šv. Mišios, maldos, apmąstymai, 
giesmės, skaitymai, poezija, filme
lis apie mūsų Išganytojo kančią 

kurią Didžiąją Savaitę ypatingu 
būdu minime.

Tad dalyvaukime joje — suda
rykime progą mūsų sielai labiau 
pažinti Jėzaus meilę mums, įsijau
čiant į įo kančią, atsinaujinti at
gailos dvasioje ir Dievo meilėje, 
prisiruošti Velykų šventėms.

Raskime laiko ir jėgų: — „Ką 
padės žmogui, jei ir visą pasaulį 
nupelnytų, gi jo siela kęstų nuos
tolį? "

Pakvieskime dalyvauti joje sa
vo artimuosius, kaimynus, pažįs
tamus tautiečius.

«H»

LIETUVA
METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 500 fa. 
Paskiro numerio kaina: 2,00 kr. Užuojautos ir sveiküümai nuo 40 fa. pagal 
didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. čekius rašyti: „P&dso 
Dangintis” vardu.
Straipsnius isr korespondencijas redakcija teiso, pertmito savo nsaožifca. Ne
naudoti rastai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pssirsšyti straipsažffl 
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomoną. Už s&eJbimų kribę k turi
ni redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

605 kr.: Uršulė Gaulienė
Po 200 kr.: Ieva Kutkienė, Al

dona Medžiukaitė, Vaclovas Kon- 
tautas.

Po 150 kr/ Aldona Valavičienė, 
J. Zaidys, Dubauskų šeima, Ka
zys Bacevičius.

Po 120 kr.: T. Vincas Pupinis 
S.J., Jonas Kazlauskas, Aleksas Ja- 
siūnas.

Po 110 kr.:Antanas Tininis,Bro
nius Mecelis.

105 kr.: Juozas Radkevičius

Caixs Postai 4421 
01000 SSo Prato, SP.

Diretor resjxmável 
Dr. JOSÉ FERREIRA CARRATO

Redige: Equipe Editorial
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