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PABALTIEČIŲ BOMBOS
Jonas P. Kedys,
PARYŽIUJ
Paryžius
Iš Anglijos atvykęs balandžio
14 popiet, tuoj patyriau, kad čia
jau savaitę laiko vyksta pabaltie
čių bendra akcija prieš sovietus.
Naktį iš balandžio 5 į 6 buvo
padėta bomba prie Sovietų am
basados. Bomba sprogo ryte, bet
šis atentatas žymesnių nuostolių
sovietam nepadarė.
Iš balandžio 11 į 12 naktį, apie
4 v.r., buvo susprogdinta bomba
prie Prancūzų — Sovietų Drau
gijos būstinės. Sprogimas jau pa
darė tam tikrų nuostolių.
Po keletos valandų, tą patį
rytą, balandžio 12, dide
lio pajėgumo bomba sprogo so
vietų propagandinių leidinių
knygyne — Globe. Ši bomba su
ardė knygyno įrengimus ir pa
degė pačią patalpą. Gaisrą likvi
davo atvykę ugniagesiai.
Laikraščiui L’Aurore buvo
pranešta: “Mūsų veikla bus tę
siama. Mes norime išlaisvinti
Estijos, Latvijos ir Lietuvos
respublikas, okupuotas Sovietų
Sąjungos 1940 metais.”
Sovietų reakcija
Balandžio 11 Sovietų Sąjun
gos Užsienio reikalų ministeri
ja iškvietė Prancūzijos ambasa
dorių ir pareiškė griežtą protes
te dėl nepakankamos apsaugos
Sovietų Sąjungos asmenų ir tur
to Prancūzijoj ir reikalavo, kad
skubiai būtų garantuotas sau
gumas. Sovietų Sąjungos am
basadorius Prancūzijai kelias
dienas reikalavo, kad jį priimtų
Prancūzijos prezidentas. Tai jam
buvo pažadėta.
Prancūzų reakcija
Prancūzų spauda labai plačiai
aprašė šiuos įvykius, aprašė ne
tik pačius sprogdinimo faktus ir
nuostolius, bet dar davė istori
nių žinių apie Baltijos valstybes,

jų okupaciją 1940 metais ir toli
mesnį jų persekiojimą. Straips
niai išspausdinti: France Soir,
Le Matin de Paris, L’Aurore,
Le Monde, Le Parisien ir dau
gely kitų laikraščių bei žurnalų.

Ir šis lietuviukas buvo deportuotas
į Sibirą Stalino siautėjimo laikais
Nuotrauka iš LF

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas dr. Kazys
Bobelis balandžio 27 d. Wa
shingtone liudijo specialiai
Komisijai Europos saugu
mui ir bendravimui, kurią su
daro senato, atstovų rūmų
bei administracijos atstovai
ir kurios uždavinys yra sekti
Helsinkio Akto principų įgy
vendinimą.
Grįžęs iš Washington© tą
patį vakarą dr. Bobelis Chicagoje sušaukė spaudos ir or
ganizacijų atstovus, kuriems
papasakojo savo įspūdžius ir
išdalino Komisijai įteikto pa
reiškimo ne tik lietuvių, bet
ir latvių bei estų centrinių
organizacijų vardu, nuora
šus.
Savo pareiškime dr. Bobe
lis šalia visiems žinomo reli
gijos persekiojimo ir Balti
jos kraštų rusinimo iškėlė
dar ir tą faktą, kad pagal Ak
tą ne tik visos tautos visada
turi teisės’ pilnoje laisvėje
nuspręsti, jei ir kada jos nori
savo vidaus ir užsienio politi
nį statusą’, bet to paties
Akto IV principas nepripa
žįsta ir jokios svetimo kraš
to okupacijos ar kitokio įsigi
jimo.
1918-1940 metų laikotar
pyje Sovietų Sąjunga buvo
sudariusi su Baltijos kraš
tais visą eilę sutarčių, kurio
mis visiems laikams atsisakė
nuo bet kokių pretenzijų. Ne

Galvosūkis prancūzų saugumui
Ši aktyvistų veikla, kuri siekia
išlaisvinti Pabaltijo kraštus,
prancūzų saugumui sudaro di
delį galvosūkį. Prancūzų saugu
mas pabaltiečius laikė labai tai
kingais žmonėmis. Pabaltiečių
užsieniečių grupė Prancūzijoj
saugumo knygose buvo “bal
čiausia”. Su ja neturėjo jokio
vargo. Staigūs ir nelaukti bom
bardavimai veda prie minties,
ar čia nėra kitos grupės veikla
pabaltiečių vardu.
Sovietų Sąjungai spaudžiant,
prancūzų saugumas įsipareigo
jo šį reikalą sutvarkyti. Saugu
mas stengiasi kaip galint grei
čiau išaiškinti šį keblų galvo
sūkį.
Tuo tarpu, reikia pasakyti, nė
ra nei aukų, nei sužeistų, ta
čiau saugumas neatidėliodamas
nori išaiškinti šios grupės na
rius. Šiuo metu nei areštų, nei
tardymų dar nėra. Tai rodo,
kad prancūzų saugumui neleng
vai sekasi šį reikalą išnarplioti.
Paryžiaus įvykių įtaka
kitiem kraštam
Paryžiaus pabaltiečių ne
laukta veikla gali paveikti pabal
tiečius ir kituose kraštuose: JA
Valstybėse, Kanadoj, Anglijoj,
Vokietijoj, Australijoj ir Pietų
Amerikoj.
Kodėl Paryžiaus pabaltiečiai,
atiek laiko tylėję, perėjo į tokią
ar ištremia 3-10 metų į kon
veiklą? Greičiausiai tai pa centracijos stovyklą, tai yra grį
skatino paskutinieji įvykiai okužimas prie Stalino sistemos.
puotoj Lietuvoj. Jei ten už pa
Okupuotų Pabaltijo kraštų po
prastą lapelį ar nepriklausomy grindžio šauksmai ir su ta veik
bės laikų laikraštį, surastą kieno
lia susiję aukos, kenčiančios psinors bute, nubaudžia kalėjimu
chatrinėse ligoninėse ir kon
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

paisant to, Sovietų Sąjunga
jas okupavo ir tuo sulaužė
ne tik seniau veikiančias su
tartis, bet ir nesiskaito su
prieš 2 metus pasirašyto Hel
sinkioAktol, III, IV, VI, VII
VIII ir X principais.
Visa tai plačiau išdėstyta
7 psl. pareiškime ir papildy
ta žodžiu. Prie.pareiškimo
komisija pažadėjo priimti ir
tolimesnius įrodymus apie
konkrečius Akto principo
laužymus.
Pirmininko pranešimas
skambėjo gana optimistiškai
iki neatsimini, kas konsta
tuota ir jo pareiškime, kad
sovietai iki šiol sulaužydavo
visus savo pasirašytus susi
tarimus bei sutartis, ir nėra
jokių įrodymų, kad to jie ne
darys ir ateityje. Nepaisant
to, kad ALTa jau seniai ap
sisprendė priimti amerikie
čių Helsinkio Akto interpre
taciją - aiškino Chocagoje su
sirinkusiems dr. Bobelis, nes
ji mums naudinga, ne mūsų
interesuose yra aiškinti, kad
Aktas ‘pardavė’, ‘išdavė’ ir
panašiai.
Į klausimą, ar jau žinoma
numatytos ‘follow up’ konfe
rencijos dienotvarkė (žiūr.
savaitinę politinę apžvalgą),
pirmininkas atsakė - kad ne,
ir privačiai jam vienas kongresmanas pareiškęs, jog dėl
dienotvarkės būsią labai sun
ku susitarti, net taip, kad vi
sa koferencija atrodo abejo
tina.
Dr. Bobelio pranešimą dar
papildė kartu su juo į Washingtoną važiavęs dr. K.
Šidlauskas, o T. Blinstrubas
pranešė apie Clevelande įvy- *
kusį VLIKo ir ALTos pasita
rimą bendros veiklos reika
lais. Susirinkimą Chicagos
Tautiniuose Namuose pradė
jo kun. dr. J. Prunskis. susi
rinkimas pasibaigė klausimų
atsakymų periodu. Dalyva
vo per 50 žmonių, jų tarpe ir
gen. konsule J. Daužvardienė, kuri buvo pakviesta ir*
prie pirmininko pareiškimo
Washington© Komisijai redagavimo.
D(RVA (vm)

centracijos stovyklose, galėjo
būti viena- iš priežasčių Pary
žiaus pabaltiečiam pereiti iš
politinės tylos į drastiškus bom
bardavimo veiksmus.
DARBININKAS
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S.E.P. E.S.
SOCIEDADE DE ESTUDOS
POLITICOS
ECONÔMICOS E
SOCIAIS
PRITARIMO MANIFESTAS

Pabaltijo Tautų Gedulo Dienos
proga , O Estado de São Paulo''
paskelbė Pabaltiecių Manifestą,
pasirašytą taip pat ir Už Pavergtų
Tautų Laisvę (Pro Libertate) ko
miteto. Manifestas-atsišaukimas
baigiamas kreipiantis j brazilų
tautą, prašant „padėti išsilaisvinti
musų pavergtoms Tėvynėms, k
paremti musų atkaklią kovą pries’
didžiausią bendrą visos krikščio
niškosios civilizacijos priešą - be
dievi tarptautini komunizmą".
Prie šio Pabaltiečių manifesto
prisidėjo visu savo svoriu ir pašau:
linio masto S.E.P.E.S. (Politinių
Ekonominių ir Socialinių Studijų
Organizacija, birželio 13-14 dd.
paskelbdama savo „SOLIDARU
MO MANIFESTA'. Manifestas
buvo is’siuntinėtas itakingiausiems
asmenims ir organizacijoms. Laik
rašty dar pabrėžiama, kad „Mani
festas" sąryšy su Estijoj, Latvijoj
ir Lietuvoj komunistų įvykdytu
masiniu išvežimu metinėm — išve
žimu, kurie Laisvojo Pasaulio są
žinę dengia krauju ir gėda (kruvi
na gėda), buvo ištisai paskelbtas
per radiją Novo Mundo".

MANIFESTO

VE

SOLIDARIEDADE

A SEPES- Sociedade de Eztudoz PoiZticoz, tconôinZccA e Sc-

DZac-íoa., pot ocazzão da pazzagem ao 359

cZaZó, aiiavez de Aeu.

daó dcpo/LÍaçocó comunZóXaó na Eztonia, Letônia e Lituânia,

CONSIDERANDO que eztaz aepoitaçÕez L-Zti-ajaiam. a zobziania
nacional, dezzez pazzez, afiiontaiam az lioenuadez niztônicaz de óeu

po

vo e cįendeiam iodo o Uanao Livie;
CONSIDERANDO ąue a ocupação zovictéca neztez palzez peidu

ia ate Fièôóoô diaz, com a conzequente csciavzzaçãc ac òeuz naoteantez;

CONSIDERANDO que c zofiiimento impozto a todoz quantos eztão impediaoz dc vivei neziez pazzez, impozto ãquelez que vzvem aÁaztadoz de seuz ^amitiaieó, impozto ãqueiez que, no chamado 'Mundo Livie,zão

aįiontaaoz pela inzenzibitidade, peta cegueiia, peda hipociizia aos que

auzdliam, ac uma Ąoima ou de cotia, o avanço impune doz comuniztaz,
l/EM SOlIí/:ARIZAR-SE com oz eztonianoz, letoz e Lctuanoz,na

lata que continuam a tiavai contia o inimigo de Veuz, da Patina e deus

Libeiuadez.
'São Paulo, 7 3-7 d de junho ac 1977

0 CONSELHO DIRETOR uA SEPES:Pieziaente: - Cano baioieii Filhe
® FAKTAS, kad tremtis daugelį
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten
nutyla, tai niekam iš to nuostolių
nėra.
J. ERETAS

------------------- — TĖVYNĖ, 1977 ra..

Kongresmenas prašo
prez. Carted apginti

Lietuva

Vice-Piczidente: - Joige Eoaventuia ae zonza Silva

Pezouieiic:- Edilbeito Metlo Souza Siaga

Secietãiic Geial:- U.alo Buztamante Paoluccz
Jiietoi: - doze Afuíohxo de Oliveiia Mctcriddc

Lietuvos kronika JAV
Kongreso posėdy
Kongresmanas Frank Annunzio
(dem., III.) vasario 16 d. atstovų
rūmuose pasakė kalbą, kurioje pri
minė Lietuvos teisę į nepriklauso
mybę, priminė N. Sadūnaitės nutei
simą, iškėlė “Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos” reikalą» pasi
rūpindamas “Congressional Re
cord’s” puslapiuose perspausdinti
kun. K. Pugevičiaus įžangą lei
džiant Kronikos 10 nr. vertimą į
anglų kalbą, kur faktais pavaizduo
jama priespauda Lietuvoje.

Kongresmanas A. Benjamin
(Ind.) vasario 16 d. atstovų rūmuo
se savo kalboje pareiškė: “Aš krei
piuosi į Prezidentą: ir toliau ginti
žmogaus teises, o ypač teises lietu
vių, dabar Sovietų Sąjungos pa
vergtų ir jos dominuojamų. Mes
privalome panaudoti technologiją,
finansus ir kitas Sov. Sąjungos gei
džiamas vertybes, kaip priemonę
siekiant, kad būtų užbaigta prieš
lietuvių tautos laisves prievarta.
JAV ATSTOVŲ RŪMUOSE
Atstovų rūmai ir kiekvienas jų na
rys turi priešintis prieš Sovietų APIE LIETUVIŲ LAISVĖS KOVĄ
Sąjungos vykdomą prievartą prieš “Lietuvių tauta už savo nepri
lietuvių tautos žmonių teises.
klausomybę tęsia kovą pogrindžio

laikraščiais, savo pastangomis išlai
kyti tautinę kultūrą ir savo papro
čius ir stipriu moralinę rezistencijos
dvasią”—taip atstovų rūmuose Wa
shingtone kalbėjo George M.
O’Brien (rep., Ill.), ragindamas
jungtis su lietuviais nepriklausomy
bės minėjime ir skatindamas įver
tinti tautą, kuri siekia laisvės ir
nepriklausomybės.

JAV jeiparaigojima
Lietuvei
Senatorius H. Schmitt (rep., New
Mex.) JAV senate priminęs, kad
Lietuva jau prieš 726 m. buvo ne
priklausoma, pabrėžė, kad per vė
liausius 40 m. lietuviai turi pakęsti
brutalų Sovietų Sąjungos dominavi
mą. Priminęs kongreso rezoliucijas,
įpareigojusias nepripažinti Lietuvos
inkorporavimo į Sovietų Sąjungą,
sen. Schmitt pabrėžė, kad ameri- ..
kiečiai laisvame pasaulyje turi spe
cialią atsakomybę atžvilgiu tautų,
kurios komunizmo priespaudoje šie*
kia laisvės.

SEN. GLENN UŽTARIA
LIETUVIUS
Senatorius J. Glenn (dem., Ohio)
Ir vokiečiai už Lbtos
nusiuntė rastą Amerikos Lietuvių
Tarybos pirmininkui, pažymėda
Vakarų Vokietijos parlamento na
mas, jog jis yra Valstybės departa
rys, iš Silezijos į vakarus pasitrau
mentui pareiškęs, jog jokiu susitari kusios vokiečių sąjungos pirminin
mu nebūtų pripažįstama neteisėtoji kas dr. Herbert Hupka atsiuntė
Lietuvos aneksija. Jis pabrėžia, jog ALT informacija; vedėjui laišką,
kuriame pažymi, ^ad jų sąjūdis ne
Rytų Europai ir visam pasauliui tik kovoja už Vc.detijos suvieniji
išeitų į naudą, kad būtų atitrauktos mą, bet ir už kaimynų, jų tarpe ir
Lietuvos, išlaisvinimą.
svetimos įgulos.
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JA Valstybės
AUŠRA MAČIULAITYTĖ • ŽERK,
JAV LB visuomeninių reikalų tary
bos vadovė, J71V kongreso nario D.
B. Fascell vadovaujamai Europos
saugumo ir bendradarbiavimo komi
sijai įteikė kelių šimtų dokumentų
knygą, liudijančią, kad Sovietų Są
junga, laužydama Helsinkio susitari
mus, neišleidžia iš Lietuvos Marijos
Jurgutienės ir Dainos Jurgutytės pas
vyrą ir tėvą muz. Aloyzą Jurgutį Či
kagoje. D. E. Fascell atsiųstu laiš
ku dėkoja už vertingą medžiagą, at
skleidžiančią Sovietų Sąjungos laiky
seną. Jis taipgi pabrėžia, kad visi ko
miteto nariai yra gliai susirūpinę
Marijos ir Dainos būkle.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIAI yra
suorganizavę lietuvių kalbos pamo
kas savo vaikams antradieniais ir
penktadieniais. “Rintukų” ansamblio
vaikus moko R. Liesinskienė ir kun.
J. Giedrys, SJ, Vieną jų grupę su
daro visiškai lietuviškai nekalban
tys vaikai. “Rintukų” tautinių šokių
mokytoja yra M. Dorelytė-Mockevičienė. Jai talkina dr. Alfredas Sta
nevičius. Su kitais didesniais vaikais
dirba B. Mačanskienė, su vidutiniais
— A. Jeskelevičiūtė, su mažiausiais
— R. Dobilevičiūtė. Tautinių šokių
moko M. Mockevičienė, talkinama R.
Josponienės ir C. Dorelytės. Abiejų
vaikų grupių dainavimo mokytojas
yra V. Dorelis.

N. Zelandiją
DIENRAŠTIS “T'HE AUCKLAND
STAR” paskelbė išsamų D. Satterio
straipsnį apie sovietų okupuotą Lie
tuvą — “Tautiškumas tebėra gyvas
lietuvių širdyse”. Skaitytojai supa
žindinami su tragiškais įvykiais Lie
tuvoje nuo 1940 m. iki dabartinių
dienų. Pagrindinis dėmesys skiria
mas rezistencijai, kuri pirmiausia
pasireiškė pokarinėmis partizanų ko
vomis, o dabar reiškiasi “Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronika” bei ki
tais pq$tindiniais leidiniais, viešu
kaikurių lietuvių protestu prieš re
ligijos slopinimą, pagrindinių žmo
gaus teisįų pažeidimus. D. Satteris
daro išvadą, kad religijos persekioji
mas palaiko tautinį lietuvių sąmo
ningumą. Net ir tie lietuviai, kurie
šiaipjau yrą abejingi religijai, daly
vauja religinėse apeigose, pabrėžda
mi savo protestą ateizmą brukan
čiam okupantui.

dami pirmą pergalę šioje sporto ša
koje ir užimdami II vietą. Baltiečių
sporto šventė užbaigta specialiu po
būviu Latvių Namuose.

priminė ir Lietuvą bei jos kankinę
N. Sadūnaitę. Jos nuotrauka su kitų
kalinių atvaizdais buvo išstatyta
prie Nelsono paminklo. Demonstra
cijoj buvo paruoštas laiškas, prašan
tis atkreipti dėmesį j Sovietų Są
jungos vykdomus Helsinkio susitari
mų laužymus. Jo kopijos įteiktos
ekonominės konferencijos vyriausy
bių vadams, nesiustos Helsinkio kon

ferencijos dalyviams. Atskiru laišku
JAV prez. J. Carteris- paprašytas ra
ginti V. Europos valstybes, kad jos
gintų R. Europos tautas Belgrado
konferencijoje.

Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba
sswswss

Italija
TARPTAUTINĖS ORGANTZACITOS “.V’ nesty International” Romos
skyrius surengė žurnalistų susitiki
mą su į Vakarus išleista ruse Liud
mila Aleksejeva, kovotoja už žmo
gaus teises Sovietų Sąjungoje. Po
kalbiuose buvo iškeltas ir Lietuvos
klausimas. L. Aleksejeva papasako
jo, kad pernai rudenį Maskvos ko
mitetas ją buvo pasiuntęs Lietuvon,
kur jai nepaprastą įspūdį padarė re
liginis lietuvių atgimimas ir jų pa
stangos išsaugoti tautiniam savaran
kiškumui. Svarbiausi lietuvių tautos
ginklai kovoje prieš rusinimą yra
religija ir tautiškumas. Šventadie
niais gausiai lankomos šventovės,
kuriose ji matė ir daug jaunimo, ne
paisančio kompartijos spaudimo. L.
Aleksejeva taipgi yra gerai susi
pažinusi su pogrindine lietuvių
spauda, ypač “LK Bažnyčios Kroni
ka” ir "Aušra”, kurių numeriai pa
siekia ir disidentus Maskvoje. Šie
leidiniai yra svarbi dokumentinė
medžiagą, įrodanti religinės laisvės
ir žmogaus teisių pažeidimus.

Britanija
KAI LONDONE VYKO ekonomi
nė konferencija, kurioje dalyvavo
septynių valstybių vyriausybių va
dai, netoli tos vielos buvo surengta
demonstracija, kaltinanti Sovietų
Sąjungą politinių kalinių kankinimu
psichiatrinėse ligoninėse. Kalbėtojų
eilėse buvo disidentai V. Bukovskis
ir L. Plijuščas. R. Europos tremti
nių organizacijos vicepirm, S. Grochovskis demonstracijos dalyviams

AUŠRELĖ LIČKUTE

APIE KAPSUKINIUS
KURSUS VILNIUJE
Į mylimą šalį
Visi, kas tik gali!
Į kursus, jaunuoliai, į kursus!
Tenai jums parodys
Sovietinis žodis
Sovietinio mokslo resursus.

Jei Leninas šneka,
Kad Nemunas teka
Į sūriąją Kaspijos jūrą —
Tikėk, užsimerkęs,
Tvarkos nesudarkęs,
Nes gausi už juoką i skūrą.
Nereik nusigąsti,
Jei duos tau suprasti,
Kad tavo tėvai bukapročiai;
Kad tau jau reikėtų
Rast kelią sovietų,
Kurio vis nerasdavo bočiai.

T mylimą šalį
Visi, kas tik gali!
Į kursus, greičiau, patriotai!
Kikena Kapsukas
Ir jo politrukas:
Atvyksta būriais skysti protai.

Australija
PENKTĄJĄ BALTIEČIŲ SPOR
TO ŠVENTĘ balandžio 25-27 d. d.
Melburną surangė jungtinis bakiečių komi{v4^'< vadovaujamas Melbur
no sporto Hl\įųo “Varpas” pirm. R.
Ragausko. Ovaliai ją atidarė Aust
ralijos parlamento pirm. B. Snedcie
nas, džiaugdamasis baltiečių vieni n
gurnu bei svarių jų įnašu į šio krašto
gyvenimą. Krepšįinyje stipriausi bu
vo lietuviai. Jų berniukų, mergaičių
ir moterų rinktinės išsikovojo pir
mąsias vietas, o vyrų rinktinė, pra
laimėjusi latviams, užėmė II vietą.
Tinklinyje lietuvių moterų rinktinė
pralaimėjo susitikimus su estėmis ir
latvėmis. Lietuviai vyrai betgi neti
kėtai įveikė latvių rinktinę, pasiek

Kanados tautinių šokių grupės “Gyvataras” šokėjai atlieka komišką senių šokį Melburne, AustraIijOje
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Lietuvių židinys Romoj
Išeivijos lietuvių vyskupų laiškas Šy. Kazimiero kolegijos reikalu

gyvenime ir kuriam negali pri
lygti materialistinio pasaulio
teikiami malonumai.
Šiuo atskleidžiame mūsų rū
pesčius jums, mylimieji mūsų
tautiečiai, norėdami atkreipti
jūsų dėmesį į vienintelę šiuo
metu seminariją-kolegiją, esan
čią laisvame pasaulyje. Ji galės
pasiekti savo tikslą tik mūsų vi
sų generacijų lietuvių artimu
bendradarbiavimu su šia įstaiga
ir jos rėmimu. Būkite tikri, kad
ką darote ar darysite gero šiai
mūsų kolegijai, darysite vispu
siškai visos lietuvių visuomenės

gerovei. Per jaunus gerus kuni
gus Dievas atlygins jums už pa
ramą Pontifikalinei Šv. Kazi
miero Lietuvių Kolegijai to
kiais būdais, apie kuriuos gal
mažai galvojate. Remkime mū
sų pačių kūrinį savo pačių viso
keriopai gerovei.
Dievas telaimina Jus visus.
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje —

t Vincentas Brizgys
t Antanas Deksnys
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P.S. Jaunuoliai ar subrendusieji, jaučią pa
šaukimą kunigystėn, >r kiti, turį reikalų j Kole
giją, gali kreiptis j Kolegijos Rektorių: Via Casalmonferrato 20 - 00182, Roma, ITALIA

ATOTK

Šv. Kazimiero kolegija Romoje

Mylimieji mūsų tautiečiai,

Lietuviai yra daug laimėję,
sukurdami ir išlaikydami išeivi
joje savo kultūrines, tautines
bei religines organizacijas ir in
stitucijas. Vienas tokių, seniai
planuotų, bet tik pokariniu me
tu realizuotų laimėjimų buvo
įsteigimas ir išlaikymas Šv. Ka
zimiero kolegijos Romoje. Si
kolegija- yra ne tik auklėjimo
įstaiga, ruošianti kunigus lietu
vių sielovadai, bet taip pat ir
mūsų lietuviškas židinys Romo
je. Ji sudarė sąlygas ir suteikė
galimybę daugeliui jaunų lietu
vių kunigų pagilinti savo studi
jas Romos universitetuose ir
gauti akedeminius laipsnius. Ji
taip pat išauklėjo ir parengė ku
nigystei per 50 kunigų. Jų dau
guma šiandien dirba lietuvių
sielovadoje net keliuose konti
nentuose.
Šv. Kazimiero kolegija, būda
ma Katalikų Bažnyčios apaštali
nio veikimo centre, turi savo
reikšmę mokslo bei visos Baž
nyčios gyvenime, panašiai, kaip
ir kitos šios rūšies tautinės ko
legijos. Jau pats faktas, kad ši
mūsų Įstaiga yra lygiai traktuo
jama su kitomis, kurios išlaiko
mos ir remiamos savo krašto
vyskupų, mums, lietuviams, yra
svarbus tiek tautiniu, tiek ir re
liginiu požiūriu.
Senosios kartos lietuviai išei
viai buvo duosnūs šią kolegiją
kuriant ir iki šiol padėjo jai iš
silaikyti. Pasunkėjus ekonomi
nėms sąlygoms, tą sunkumą yra
pajutusi ir lietuvių kolegija. To
dėl šiuo laišku ir kreipiamės į
jus, broliai ir sesės lietuviai. Pa
tys išgyvenę daugelį nepritek
lių, bet savo vargu ir darbu su
kūrę sau geresnį gyvenimą, jūs
duosniai rėmėte visas lietuvių
kultūrines bei religines institu
cijas. šiuo metu mes prašome

jus padėti išlaikyti pontifikalinę Šv. Kazimiero kolegiją Ro
moje.
Visi gerai suprantame, kad
reikia rūpintis išlaikyti kiekvie
ną lietuvių aukomis sukurtą in
stituciją. Bet dar labiau tenka
susirūpinti, kai esamos institu
cijos pagrindinis uždavinys pra
deda nebepasiekti savo tikslo.
Tai gali įvykti ir su mūsų kole
gija, jeigu ji nesulauks naujų
Dievo, pašauktų lietuvių klieri
kų ir studentų. Netaip seniai
pašaukimų į kunigus buvo pa
kankamai, seminarijos būdavo
perpildytos. Kodėl pašaukimų
sumažėjo šiandien? Yra daug
Įvairių priežasčių, bet gal pati
svarbiausioji — tai Vakarų pa
saulio ne tiek materialistinė,
kiek dvasinė krizė. Ji palietė ir
mūsų tautiečius — tiek vyres
niuosius, tiek priaugančiąją kar
tą. Nestinga idealizmo jaunime,
kuris norėtų savo gyvenimą pa
kreipti kilnesniam tikslui, bet
kartais tokie jaunuoliai nesulau
kia nei paskatos, nei pritarimo
iš savo tėvų, mokytojų ir net iš
kaikurių kunigų. Visi dejuoja
me, kad jau trūksta lietuvių sie
lovadai jaunų kunigų, o tuo tar
pu kaikurios mūsų parapijos nė
ra nieku prisidėjusios, kad iš jų pačių parapijiečių nors vienas
jaunuolis būtų išėjęs į kunigus.
Kristaus žodžiai: “Pjūtis didelė,
o darbininkų maža. Melskite
pjūties šeimininką, kad siųstų
darbininkų į pjūtį” (Mt. 9, 37-38).
Šis paraginimas tinka ir mūsų
dienoms. Turime ta intencija
melstis šeimose, savo parapijo
se, jaunimo sambūriuose.
Iš kunigiško gyvenimo patir
ties atvirai jums sakome, kad
kunigo pašaukimo baimė yra la
bai klaidinga. Kunigo gyveni
mas ir veikla teikia daug tokio
dvasinio pasitenkinimo ir lai
mės. kokio nėra pasauliniame

XIIÜOYKHIMIE KKHSTW HR SAVAJIĄ TAWTĄ"

ATEITININKU KONGRESAS CLEVELANDE
Ateitininkai ne tik Nepriklausomoje Lietuvoj, bet ir svetur, stengėsi
ir stengiasi atlikti savo misiją — savo Tautai ir Dievui.
Ateitininkų kongresas - neeilinis įvykis lietuvių, išsiblaškiusių po pla
tų pasaulį, gyvenime.
Tad iš anksto sveikindami šį Kongresą, mielai perduodame šią infor
maciją ML skaitytojams.
»

Ateitininkų kongreso paruošiamieji darbai planingai varomi pirmyn. Clevelandas, kuris yra patogi geografinė vietovė tokiems suvažiavimams, mielai
ir svetingai priims kongreso dalyvius.

Devintą kartą ateiti n inkijos šeima susirinks i savo kongresą. Laukiama at
stovų iš viso laisvojo pasaulio. Pavergtos tėvynės idėjos broliai ir seserys, deja,
tiktai mintimis ir malda galės jungtis su kongrese dalyvaujančiais.

Nepriklausomoje Lietuvoje yra buvę keturi kongresai: pirmieji trys Kaune
ir ketvirtasis Telšiuose. Šiaurės Amerikos kontinente surengti keturi Ateitinin
kų kongresai, iš kurių trys Chicagoje (1954 m.. 1960 m. ir 1970 m.) ir vienas
Toronte, Kanadoje 1965 m. Taigi, 1977 metų kongresas yra devintasis ateiti
ninku 66 metu istorijoje. Jis šaukiamas Darbo dienos savaitgaly, rugsėjo 1-4
dienomis Clevelande.
Šiam kongresui parinktas šūkis ‘ Liūdykime Kristų ir sayaja tautą” pabrėžia
netik istorinį bet ir dabarties dienų ateitininkų orincipinius Įsipareigojimus.
Visa atnaujinti Kristuje, tarnaujant Dievui ir Tėvynei.
Kongresas yra vyriausias ateitininkų reikalų sprendėjas: jis gali priimti ar
keisti konstituciją nustatyti gaires ateities veiklai, spręsti esminius sąjungų
klausimus ir pasisakyti laiko ir sąlygų padiktuotais reikalais.

Sprendžiamuoju balsu kongrese gali dalyvauti rinkti Kongreso atstovai iš
visų skyrių, draugovių ar kuopų
Kongrese kviečiami! dalyvauti visi ateitininkai, kurie čia turės patariamąjį
balsą.

Kituose Kongreso renginiuose: pamaldose, paskaitose, simpoziumuose,
specialioje dramos premjeroje (dramaturgas Algirdas Landsbergis, siužetas iš
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikų, režisierius - Jonas Jurašas), parodose,
bankete kviečiami ir laukiami visi lietuviai.

Kongresas pradėtas 1977 m. rugsėjo mėn. 1 d. Bond. Court viešbuty, 777
St. Clair Ave, Clevelando miesto centre. Visi kongreso darbai, šv. Mišios penk
tadienį ir šeštadienj dailės ir taikomosios tautodailės paroda vyks viešbučio
patalpose.
Kongresą ruošia Ateitininkų Federacijos valdyba, talkinama Ateitininkų
IX kongreso komiteto, kuriam pirmininkauja A-kų Tarybos pirm. kun. Gedi
minas Kijauskas, S.J. Sudarytos informacijos, pamaldų, dramos, dailės, finan
sų, leidinio, registracijos, patalpų nakvynių, susipažinimo vakaro ir banketo
komisijos jau yra stipriai įsijungusios į Kongreso paruošiamuosius darbus.
Ateitininkų IX Kongreso komitetas
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kurio tikslas esąs pagerinti žmo
gaus teises Sovietų bloko kraš
tuose; sakėsi žinąs apie ten gy
venančių žmonių padėtį. “Hel
sinkio sutarties, pasirašytos JAV,
Sovietų Sąjunga nesilaiko”, kal
bėjo toliau M. Keblinskaitė. “Jei
Sovietų Sąjunga būtų priversta
susitarimą vykdyti, tai jis ap
saugotų žmogaus teises ir reli
gijos laisvę Lietuvoj ir kituose
Sovietų bloko kraštuose. Sovie
tai nori galutinai sunaikinti Lie
tuvos kultūrą ir jos žmones. Aš
esu tikra, kad jie tą pat daro
Estijoj, Latvijoj ir Čekoslovaki« 1M

LIETUVAITĖ KALBASI SU PREZIDENTU
Marytė J. Keblinskaitė, tre
čios kartos čia gimusi lietuvaitė
iš North Crafton prie Worcesterio, Mass., Worcesterio akade
mijos studentė, buvo viena iš
104 amerikiečių studentų, vizi
tavusių JAV sostinę Washing
ton Ji buvo viena, iš dviejų
studenčių, kurios buvo parink
tos iš Massachusetts valstijos
susipažinti su valstybės įstaigų
darbu Washingtone. Kelionę fi
nansavo William Randolph
Foundation. Kiekvienas stu
dentas buvo aprūpintas 1,500
dol. stipendija. Programa tęsėsi
vieną savaitę.
Worcester Telegram laikraš
čio reporteris Jon A. Towne,
lydėjęs grupę, kovo 12 laikraš
ty aprašo Marijos Keblinskaitės
pasikalbėjimą su prezidentu
Jimmy Carter.
M. J. Keblinskaitė, vizituoda
ma prezidentą Baltuosiuose Rū
muose, nebuvo pamiršusi savo
etninės kilmės. Ji dėvėjo tradi
cinius lietuvaitės tautinius dra
bužius. Prezidentas ją paklausė,
Tcokią grupę ji reprezentuoja, dė
vėdama tokius puošnius drabu
žius. Ji atsakė turinti intenciją,
kad būtų vykdomas Helsinkio
susitarimas. Carteris sakėsi esąs
susipažinęs su tuo susitarimu,
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D. Tarabildienė

buvo kalbėta PLJS-VLIKo kon
ferencijoje. Demonstracijų tiks
las būtų atkreipti krašto ir pa
saulio dėmesį į tai, kad ne tik
sovietai nesilaiko Helsinkio sutar
ties Pabaltijyje, bet jie yra ir vi
siškai tas tris tautas pavergę.
Renka medžiagą apie lietuvių jaunimo
Žodžiu, Belgrado svarstybos bus
politinis momentas, teikiantis
žmogaus teisių pažeidimus
lietuviams galimybę efektingai
iškelti Lietuvos laisvės reikalą.
— Kovo 31 pasirodė PLJS po tovai susirinks tiktai nustatyti
litinis aplinkraštis Kova (1 nr., konferencijos darbotvarkę. Kon
redaguoja PLJS politinis koordi ferenciją numatoma pradėti rug
natorius Viktoras Nakas). Anks sėjo mėnesį.
Lietuvos
Šiuo
me
‘
u
PLJS
valdyba
ren

čiau, kai politiniu koordinato
Kongresmanas Marty Russo
(dem., Ill.), atstovų rūmuose minė
rium buvo Algis Čepas, leistas ap ka medžiagą memorandumui adamas Lietuvos nepriklausomybę,
p;e lietuviu jaunimo žmogaus tei
linkraštis Gedimino stulpai.
ragino savo kolegas ir visus ameri
Rašinyje '‘Belgradas ir Lie sių pažeidimus Lietuvoje. Kai sis
kiečius protestuoti prieš priespaudą
Lietuvoje. Jis pabrėžė, jog nesu
tuva” taip sakoma: “Mes galvo jnemoradumo projektas jbus paprantama, kad žmonės negalėtų
ruostas, Jis"'bus' siunČiamas kiek
jame, jog pagrindinis PLJS trum
laisvėje
gyventi savo žemėje. “Ne
vieno lietuvių jaunimo sąjungos
palaikis politinis uždavinys yra
gali būti vietos tokiam barbarizmui
krašto
politiniam
koordinatoriui.
moderniajame pasaulyje! Mes turi
kuo stipriau reaguoti į Helsinkio»
Prašysime, kad tie kraštų politi
me Lietuvos reikalą ir visų nelaisvų
Aktopažeidimus.
Didžiausio
tautų
reikalus padaryti mūsų reika
niai koordinatoriai memorandu
publikos dėmesio sulauksime, jei
lu. Šiandien yra diena atnaujinti
mus pristatytų savo valstybių už
savo įsipareigojimus ir viltis, kad
koordinuosime savo pastangas su
sienio reikalų ministeriams. Jei
nepriklausomybė taptų realybe,”
Belgrado konferencija ir užtik
kas turi dokumentacinės medžia
Lietuvos ratehi
rinsime, kad Belgrado konferen
gos apie jaunimo persekiojimą
cija būtų Helsinkio konferencijos
Belgrado
Lietuvoje, ar žino, kur jos gali
sąžinė.”
Kongresmanas S. Stratton (dem.,
ma gauti, prašome pranešti V.
N.
Y.), kalbėdamas atstovų rūmuo
Belgrado konferencijos priesNakui.
se Lietuvos nepriklausomybės at
konferencinis suvažiavimas įvyks
kūrimo proga, pabrėžė, kad suva
birželio 15. Buvo galvojama, jog
Šiaurės Amerikos jaunimas da
žiavime Belgrade turi būti ginamos
teisės Lietuvos žmonių, kurių val
jau birželio ar liepos mėnesį kon bar svarsto galimybę suruošti
stybė buvo užslopinta rusų kontro
ferencija oficialiai prasidės. Ta žmogaus teisių demonstracijas
lės, bet kurie, t. y. lietuviai ir toliau
čiau vėliausios žinios mums ro Washingtone
prieš
Belgrado
gyvena laisvės ir nepriklausomybės
viltimis.
do, jóg birželio mėnesį kraštų ats konferenciją. Kaip tik ta tema

IŠ LIETUVIŠKOJO JAUNIMO
VEIKLOS

Keblinskaitė, vykdama į Washingtoną, nutarė atlikti ką nors
daugiau, ne vien tik stebėti val
džios įstaigų darbą, — pažymi
reporteris Jon A. Towne.
“Žmonės laukė ir laukė audi
encijos pas prez. Fordą, kuris
pasirašė Helsinkio susitarimą,
norėdami išsiaiškinti reikalus. Ir
tai mes nusprendėm padaryti su
nauja administracija.”
“Lietuva, kalbėjo toliau Keb
linskaitė, greitai padarytų dide
lę pažangą ir pasiektų JAV lygį
ekonominėj ir technologinėj
srity, jei ji galėtų atsikratyti So
vietų Sąjungos valdžios. Aš gal
voju, kad mano amžiaus žmonės
turėtų daugiau domėtis savo
tautine kultūra, ir bandau sukel
ti didesnį dėmesį mūsų tauti
nei kilmei.”
Ji dar pažymėjo, kad ji ir Pat
ricija A. Vinchesi iš Melrose,
antra Massachusetts delegatė,
buvo lyg ir atstumtos pasimaty
me su senatorium Edward M.
Kennedy. Pasimatymas su juo
nebuvęs toks nuoširdus, kaip su
senatorium Edward W. Brooke.
Marijos J. Keblinskaitės tėvai
gimę Amerikoj. Tačiau seneliai
atvykę iš Lietuvos, ir Marija turi
ten daug giminių.
Mūsų akademinis jaunimas
turi daug progų iškelti Lietuvos
reikalus Amerikos viešosios opi
nijos forume, jei lietuviška są
monė jiem yra suteikta patriotiš
kai nusiteikusių tėvų. Šviesus
pavyzdys yra Keblinskų šeima.
Jų dukros Marijos drąsus ir ambasadoriškas ’prisistatymas vals
tybės prezidentui turėtų būti
sektinas pavyzdys visam lietuvių
kilmės jaunimui.
J. V. Sūduvas.

Lietuviu toto
nepdožto
“Lietuvių tauta nėra palaužta tų
sovietinės tironijos metų. Mes žino
me, kad šie kitados taip puikios
šalies žmonės kovoja pančiuose ir
siekia laisvės,”—taip atstovų rū
muose kalbėjo Raymond F. Lederer
(dem.,.Pa-)« sveikindamas lietuvius
nepriklausomybės dienos proga,
skatindamas tęsti laisvės kovą ir
ragindamas amerikiečius pasišvęsti
lietuvių vilčių realizavimui.
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jusą iwyswv
Ką man reiškia lietuviška mokykla

Kiškis atnešė margučių krepšelį ir paslėpė žolėse, mergaitė stovėjo prie
tulpės ir pamatė kiaušinius. Angeliukas skraidė virš namo ir saugojo,
kad blogi vaikai nepaimtų. Piešė Gitą Gilvydytė. 4 m., Kriaučeliūnų vaiMoBteswrt
NmęUjį M&W

GALVOSŪKIAI NR. 29
I. (mįslė).
Atvažiavo svečiai, išsigando
šeimininkai, namai pro langus
išlindo.

(Žiūrėkite brėžinį). Nueipieskite popieriuje tas pnrrkiaST’tgfF
ras, vėliau iškirpkite ir sukli
juokite ant popieriaus'" taip,
kad išeitų kryžius.

MANO VOVERYTĖ

Aš turiu voverytę,
Jos graži uodegytė.
Jos spalva. yra ruda, ' \'
Ji yra labai greita.'

jai duodu riešutų,
jai duodu morkų.
patinka riešutai,
patinka morkos.
Lina Baipšytė, .
Los Angeles lit. m-los mokinė.
“Saulutės Spindulys”.'
Aš
Aš
Jai
Jai

Aš einu į lietuvišką mokyklą
išmokti lietuvių kalbos. Kadangi
mano tėveliai atvyko iš Lietu
vos, aš norėčiau daugiau suži
noti apie tą šalį. Mokykloj aš
po truputį išmokstu istorijos,
dainų, šokių ir geografijos. Taip
pat ji duoda man progos susipa
žinti ir susitikti su naujais drau
gais. Nors aš gaunu daug namų
darbo, aš jį padarau, nes aš noriu
išmokti lietuviškai. Dabar lietu
viškoj' mokykloj aš turiu daug
gerų draugų, kaip Lon, Michele,.
Vytą, Joną ir kitų. Mano klasėj
yra trys labai geros mokytojos.
Mano mokytoja sugalvoja įvairių
žaidimų, kurie padeda man iš
mokti lietuvių kalbą. Męs taip
pat pasirųošiąm vaidinimam. Aš
esu pagelbinėj klasėj ir tikiuosi
pereiti į trečią skyrių.

Loreta Milukai té,
pagelbiné klasė

GEDIMINAS

— Pasakyk, kas buvo Gedi
minas?
-r- Statybininkas.
— Kaip tai?
— Jūs pasakojote, kad jis
j paštete VUniaus pilį

(Žiūrėkite, brėžinį). Viršuje
nupiešti 3 narveliai. Juose gy
vena 3 nedraugiški vyrai. Jie
kasdien važiuoja į savo darbo
vietes (apačioj pažymėtos nu
meriais). Kiekvienas namo nu
meris atitinJc^ darbovietės nu
merį. Kaip jie turi keliauti į
savo darbovietes, kad vienas su
kitu nesusitikįų ir neperkirstų
vienas kito kęlio.

Jūratė Bartytė uždega žva
kutes per Vasario 16-tos mi-z
nėjimą Maironio lituanisti
nėj mokykloj. Nuotr. G peniko

STOVYKLAUTOJAI

. — Mama, ir aš noriu stovy
klauti, — prašė Algis, išlydėjęs
savo vyresnįjį brolį į skautų
stovyklą.
— Pasikviesk Paulių, galėsi
kieme palapinėje išmiegoti.
Sekančią dieną Algis ir Pau
lius smarkiai dirbo. Tempė
sunkią palapinę, kalė kuolus
pievoj, rišo virves.
Sutemus,
tėtė užkūrė nedidelį laužą. Ma
ma leido pasikepti • dešrelių.
Susėdę apie gęstančią ugnelę,
visi kalbėjosi,; pasakojo nuoty
kius. .
Palengva ugnis baigė degti,
nakties šešėli ti ilgėjo.
Tėve
liai palinkėjo stovyklautojams
labos nakties ir nuėjo namo.
Algis su Paulium pasiliko vieni.
Darėsi vėsu. ' Kažkur toli gir
dėjosi mašiniį burzgimas.
— Tai k^ einam gulti? —
lyg klausė, lygy siūlė Algis.
—- Miegas ima — pritarė Pau
lius, nors abejojo, kad galėtų
užmigti. Vaikai sulindo į pala
pinę: įsitaisė, užsiklojo antklo

des.

Lietuviškoj mokykloj aš iš
mokstu skaityti ir rašyti mano
tėvelių gimtąja kalba. Tai reiš
kia — išmokti dainuoti ir šokti
su gražiais tautiniais drabužiais.
Taip pat reiškia, kad šeštadie
nio rytą reikia anksti keltis ir ne
matyti televizijos programų.
Bet kai atvažiuoju į mokyklą,
aš patenkinta, kad čia esu, nes
daug mano draugių ir draugų
čia mokosi. Su jais man irgi pa
tinka mokytis ir žaisti. Aš esu
labai patenkinta, kad galiu mo
kytis lietuviškai. Aš apie lietu
višką mokyklą dažnai papasa
koju ir savo amerikiečiam drau
gam.
Michele Gurinskaitė,
pagelbiné klasė

aš einu į lietuvišką mo
kyklą mokytis lietuvių kalbos,
nes mano tėveliai atvažiavo iš to
krašto. Kai aš užaugsiu, aš iš
laisvinsiu Lietuvą nuo rusų, nes
aš ją labai myliu.
Vytas Adomaitis,
pagelbiné klasė

— Algi ?
— Ką?
— Ar tu' nieko negirdi? —
Algis klausėsi.
■— Tikrai, gūdžiu!
Visai netoliese, virš p&lapinés’
lyg vaikščiojo, lyg verkė kaž
kas.
i
— Tikriausiai pelėda.
Vaikai nusiramino ir greit
užmigo.
Pjpmas pabudo Algis. Aplink
ausiįj zvimbė uodas ir neleido
miegoti. Zzz — zvimbė iš kai
rės.^ Algis pliaukštelėjo delnu
per kairįjį žandą. Zzz
pra
dėjo zvimbti iš dešinės. Algis
gaudė rankomis orą, bet uodas
greįtesnis. Algis užsidengė gal
vą antklode ir bandė užmigti.
Bet kur tau! Uodas, matyt, pasilryietė draugą, nes virš galvos
pasigirdo dvigubas zirzimas:
vienas storas nuobodus $zz, o
kitas balsas įkyresnis, zi, ri, zi.,
Algis daugiau neiškarte ir,
pabudinęs Paulių, nuėjo pamo. Kristina Niedva^aitė,
Montreal! o lit. m-la. panada.
“Liepsna”;
.
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šviesus jo žingsniu pėdsakai

Dr. Br. Povilaitis

Kun. dr. Jonas Gutauskas septyniasdešimtmečio brandos sulaukęs

Kai žmogus gimsta, jo busi
mojo gyvenimo kelias pparastai
nėra žinomas, nebent tik jo Kū
rėjui. Beaugant, atsidaro šimtai
kelių, kuriais jis galėtų savo gy
venimą pakreipti. Ir laiminga^
tas, kuriam buvo lemta dar jau
nystėje pasukti į jam tinkamiau
sią kelią ir juo eiti iki galo, ne
svyruojant .ir neabejojant. To
kios gyvenimo gairės tinka gal
nevienam iš mūsų, bet ypač
kun. dr.'Jonui Gutauskui, ilgus
metus buvusiam Šv. Kazimiero
parapijos Delhi, Ontario, klebo
nui.
Kun. J. Gutauskas gimė 1906
m. sausio 16 d. Katleriškių kai
me, Debeikių vlsč., Utenos
apskr. Taigi, šiandien jis jau
yra peržengęs 70 metų amžiaus
ribą.
Baigęs Utenos gimnaziją
1928 m., studijavo teologiją ir
filosofiją Vytauto Didžiojo uni
versitete. Jį baigė licenciato
laipsniu 1933 m., o kunigu bu
vo Įšventintas 1932 m. Tame pat
universitete 1940 m. gavo teolo
gijos daktaro laipsni.. Atvykęs i
Kanadą, 1953 m. Lavalio uni
versitete gavo pedagogikos dak
taro laipsnį. Šitos jo mokslinės
pastangos ir pasiekimai neabe
jotinai ' pastatė jį į pirmaeilių
sielų ganytojų ir religinių auk
lėtojų gretas.
Jaunimo auklėtojas
1934-39 m. buvo Kupiškio ir
Biržų gimnazijose kapelionu bei
lotynų kalbos mokytoju. 194144 m. buvo VD universiteto te
ologijos - filosofijos fakulteto
dėstytoju. 1941 m. įsteigė
“Institutum Russicum”. Jam
pirmininkaujant, buvo slapta iš
spausdintos rusų kalba katekiz
mo dvi laidos. 1945-48 m. tau
tinėje lietuvių delegatūroje Vo
kietijoje ėjo jaunimo auklėjimo
ir mokyklų patarėjo pareigas.
1946-52 m. buvo Ateitininku Fe
deracijos dvasios vadas. 1948-49
m. Kolumbijoje, Medelino kuni
gų seminarijoje, dėstė patrologiją. Kanadoje ėjo įvairias pa
reigas: Kanados Lietuvių Kuni
gų Vienybės pirmininko, Ateiti
ninkų Sąjungos dvasios vado,
Lietuvių Bendruomenės kraš
to tarybos nario. Buvo vienas
iš “Tėviškės Žiburių steigėjų.
Nuo 1959 m. gruodžio mėn. bu
vo Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos Delhi klebonu ligi 1976
m. rudens, kai peržengęs 70 m.
amžiaus ribą, paprašė Londono
vyskupo išleisti į pensiją.
Klebonaudamas jis iš tikrųjų
turėjo progos atskleisti savo
taurią asmenybę ir išryškėti
kaip sugebąs pavyzdingai atlikti
parapijos ganytojo pareigas..
Tik asmeninių sugebėjimų dėka

nas, kurį jie nori ištraukti iš sa
vo ir kitų sąmonės.

KUN. DR. JONAS GUTAUSKAS, Delhi, Ont., lietuvių Šv. Kazimiero klebo
nas pasiekęs 70 metų amžiaus ir perleidęs tas pareigas kun. Jonui Staškui

jam pavyko pritraukti į parapi
ją ir visus tuos, kurie buvo ati
tolę ar beatitolstą nuo Kristaus
kelio. Jis neaplenkė nė vieno
apylinkės lietuvio kiemo, su vi
sais rasdamas bendrą kalbą.
Garsėjo savo labai rūpestingai
paruoštais ir gražia bei aiškia
kalba sakomais pamokslais.
įMokslo žmogus
Reikia pažymėti, kad kun. J.
Gutauskas yra didelės erudici
jos žmogus. Jis teologijos diser
taciją parašė apie anais laikais
garsėjusio rusų filosofo Vladi
miro Solovjovo pažiūrą į popie
žių primatą. Tuo jis įsijungė į
lietuvių akademikų būrį, gvilde
nusių savo disertacijose Solovjo
vo pažiūras.
Kita kun. J. Gutausko diser
tacija, už kurią jis gavo iš Lava
lio universiteto pedagogikos
daktaro laipsnį, taigi antrąjį,
buvo “L’education religieuse de
l’enfant en relation avec son
development mental’’, kuri yra
išspausdinta atskira knyga lie
tuvių kalba ir pavadinta “Vaiko
Dievas ir religija”. Čia autorius
apžvelgia vaiko auklėjimą ry
šium su jo dvasine raida.
Jo
manymu, religinis atgimimas
neįmanomas be tinkamo religi
nio mokymo ir auklėjimo.

Dievo keliais
Paminėtina dar viena kun. ,J.
Gutausko knyga, kuri vra išleis

ta 1973 m. “Krikščionis ^Gyveni
me” knygų serijoje ir pavadin
ta “Dievas šiandien”. Joje au
torius stengiasi apibūdinti Die
vo sampratą ir jo buvimą, žmo
gaus su Dievu ir be Dievo liki
mą. Nėra įmanoma keliais saki
niais apibūdinti šios svarbios
knygos apimtį ir pagrindines
mintis. Rašančiojo šias eilutes
Įsitikinimu, pirmasis šio veika
lo pratarmės sakinys yra labai
svarbus pareiškimas, tartum pa
grindas visai knygai: “Kas na
mui pamatas, tas religijai tikė
jimas į Dievą”. Jis toliau sako:
jei stiprus ir gyvas tikėjimas į
Dievą, tai stipri ir gyva religija,
o kur silpnas tikėjimas, ten silp
na ir svyruojanti religija. Ir pa
galiau kur nebėra tikėjimo į
Dievą, ten nebėra ir religijos. Į
šią pagrindinę tiesą, kad Dievas
yra, atsiremia ir kitos tikėjimo
tiesos. Toliau jis sako, kad mū
sų vidinis ryšys, pasireiškiąs ti
kėjimu į Dievą, ir sudaro religi
jos esmę, jos branduolį.

Dievo ir žmogaus santykiuose
blogiausia, anot kun. J. Gutaus
ko, kai žmogui Dievas tampa tik
žodžiu tarp kitų žodžių. Tai ęsąs
abejingųjų Dievas. Dar tragiš
kiau esą, kai kūrinys sukyla
prieš Kūrėją ir, neigdamas Jo
buvimą, tampa kovojančiu ate
istu. Šiuos žmones kamuoja Die
vo buvimo problema, kaip ne
duodąs ramybės skaudus paši

Šiandien teologinis veikalas
turi būti egzistencinis, gyveni
miškas. Teologija, kuri susidaro
iš aptarimų, nutarimų, teūrinių
svarstymų, nesurištų su žmo
gaus gyvenimu, yra mirusi,.
Šiandieninis žmogus yra dau
giau praktikas, negu teoretikas.
Jis labiau atviras ne tiesai ap
skritai, bet tokiai tiesai, kuri tu
ri ryšio su gyvenimu.
Šią knygą “Dievas šiandien”
kun. J. Gutauskas sako rašęs
eiliniam krikščioniui, o ne teolo
gui specialistui. Joje lietęs cent
rinę teologinę temą, Dievo klau
simą šių dienų žmogaus pergy
venimų tikrovėje. Be to, pasta
rojo meto teologijoje, ypač po :
Il-sios visuotinės Vatikano L
santarybos, pastebima tam tik
rų permainų: teologija darosi
praktiškesnė, labiau susijusi su
žmogiškojo gyvenimo dabarti
mi. Senojo tipo traktatų ar te
ologijos sistemų, atitrauktų nuo
konkrečių gyvenimo problemų,
vis mažiau berašoma. Ir iš tiesų
juk nėra tokio dalyko kaip ab
strakti tikinčiųjų Bendrija. Yra
gyvenanti, alsuojanti, besidžiau
gianti,
kenčianti,
kovojanti
Bendrija. Ir nėra tokio dalyko
kaip abstraktus žmogus. Todėl
teologinis raštas turi būti skir
tas gyvajai, kovojančiai Bendri
jai ir konkrečiam šio meto besi
blaškančiam žmogui.
Platus žvilgsnis

Jei kas imtų įsivaizduoti kun.
J. Gutauską tik kaip kabinetinį
žmogų, knygos pelę, visada šį tą
rašantį ar tik kaip sugebantį pa
mokslininką, — tai matytų vie
ną jo dalį, nes jo asmenybė yra
daug komplikuotesnė, apimanti
platesnius darbo barus. Gyveni
mo aplinkybėms taip susiklos
čius ir kiek sušlubavus sveika
tai, jis atsidūrė mažos provinci
nės lietuvių parapijos kleboni
joje, kur jo plati pažiūra į gyve
nimą, platūs užsimojimai natū
raliai turėjo būti apriboti, pri
sitaikant prie esminių sąlygų.
Tačiau ir čia jis nesėdėjo sudė
jęs rankas. Jo sistemingas ir ne-,
aliarmuojantis religinis parapi
jiečių auklėjimas bei švietimas
neliko be vaisių. Parapija, nors
ir negausi, bet šiandien yra vi
sais atžvilgiais stipri ne tik re
ligiškai. bet ir tautiškai. Jo tie
sioginė ar netiesioginė ranka vi
sada buvo jaučiama visuose tau
tiniuose užsimojimuose — tau
tinių švenčių paminėjimuose,
šeštadieninėje mokykloje, cho
re, jaunimo ansamblyje, biblio
tekoje.
Tėviškės Žiburiai
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PABALTIECIU MENO PARODA VENEZUELOJE
Jūratė Statkute - De Rosales
salas anexas I-II /parque central/

balti

S

11 -28 iebrer© 1977
Daàl. K. Jezersko nupiešta spalvota parodos afiša.
w kurių energijos ir dideliodar.
dėka buvo gauti aukštos
g kokybės lietuvių menininkų
įt paveikslai.
Parodą aplankė 6,000 popietinių žiūrovų ir antra tiek
Jfevį mokinių, organizuotose rytmetinėse mokyklų ekskursi*
4 jose. Parodos metu, tam tiktfl| romis dienomis, atskiroje
bibliotekos salėje buvo rodof ma Čiurlionio darbų skaid
ai rėš su Čiurlionio muzikos foí nu ir dialogo formos paaiškiRuimais. Skaidres prisiuntė
PLB, Jonui Kavaliūnui tarpininkaujant. Muziką ir paaiš^.-^į kinimus teko man pritaikyti
ir įrašyti į specialią juostą sutaikytą su skaidrių atranka.
Trys straipsniai apie pabaltiečių parodą atspausdin-

■ -•

J. Jonaičio akvarelė ‘Trys Baltijos Broliai’
atžymėjimui išleista spalvota atvirutė.

Paroda įvyko Caracas Mo
dernaus Meno Muziejuje.
Daug tarptautinės publikos
pritraukęs parodos atidary
mas sudarė Baltų Dienų pra
džią.
Dailininko Kosto Jezersko
apipavidalintas didelio for
mato, 21-no puslapio, spalvo
tomis reprodukcijomis pa
puoštas katalogas išvardino
100 meno kūrinių ir patiekė
autorių trupmpas biografi
jas.
Ak, tos biografijos! Jas
paruošė du jauni žmonė: Leo
poldas Klišans rašė apie lat
vių dailininkus, o Albina de
Rodríguez kruopščiai rinko
medžiagą apie lietuvius me
nininkus. Surašius pilną pus
lapį apie kiekvieną dailinin
ką, reikėjo gi tą puslapį su
traukti į vos kelis sakinius, į

Pabaltiečių Dienos Venezuelaje

tai - kas svarbiausia.
Parodos tikslas buvo supa
žindinti Venezuelos publiką
su šio šimtmečio bėgyje la
biausiai pasižymėjusiais es
tų, latvių ir lietuvių meninin-.
kais. Tuo tikslu, reiklaus ir
aukštą standartą išlaikančio
Caracas Modernaus Meno
Muziejaus vadovybė gi darė
griežtą menininkų ir paveiks
lų atranką, Kiekvieno meni
ninko į katalogą buvo įtrauk
ta nedaugiau trijų paveikslų.
Išimtys buvo padarytos tik
su sekančiais menininkais:
estų Eduard Wiiralt (9),
lietuvių - Romas Viesulas (5)
ir Vytautas Ignas (f latvių
Janis Gailis (4). Sp dali gar
bės vieta taipogi ai eko lat
vių Ludolfui Liberts ir Edardui Dzenis.
Parodos aįišas (posters)

nutapė dailininkas Kostas
Jezerskas.
Surinkti ir gauti parodai
aukšto lygio lietuvių meni
ninkų paveikslų iš JAV buvo
sunku. Buvo net numatyta,
kad lietuviai parodoje daly
vausią tiktai su Čiurlionio
skaidrių audio-visual progra
ma. Tačiau latviams ir es
tams spaudžiant, lietuviai
kreipėsi į PLB su prašymu
parūpinti tinkamų paveikslų.
Gavo atsakymą, kad tuo rei
kalu yra tariamasi su Čiurlio
nio galerija. Po mėnesio pa
sitarimų telefonais tarp Ca
racas© ir Chicagos paaiškė
jo, kad Bendruomenė tinka
mų paveikslų parūpinti nega
lės. Tuomet, paskutinę mi
nutę, parodos rengėjai krei
pėsi į privačius asmenis Vincą ir Emiliją Rastenius,

ti dienraštyje ‘El Universal’,
žinios apie parodą pasirodė
net tris kartus anglų kalbos
laikraštyje ‘Daily Journal’,
straipsnis su iliustracijomis
savaitiniame žurnale ‘Sema
na’, kuris tarp kitko rašė:
‘Modernaus Meno Muziejus
nesenai pristatė su nepaprastu pasisekimu Pabaltiečių
Menininkų Parodą’. Kiek
girdėjau, buvo ir daugiau pa
rodos atžymėjimų spaudoje.
Skelbimai, kviečią aplan
kyti parodą ir drauge susipa
žinti su M.K. Čiurlionio mu
zika bei kūryba, kiekvieną
parodos šeštadienį ir sekma
dienį, buvo atspausdinti tri
juose svarbiausiuose sosti
nės dienraščiuose. Atskiri
kvietimai ir trumpi komentar ai apie parodą buvo duoda
mi rytmečiais per TV, popu
liarioje Sofijos Imber ir ra
šytojo Carlos Rangel progra
moje. Kaip ir visos Moder
naus Meno Muziejaus orga
nizuotos parodos, pabaltiečių paroda buvo atžymėta
įvairių žurnalų ir laikraščių
kultūrinių įvykių sąrašuose.
Tuo tarpu, pačioje parodo
je, kiekvienam lankytojui bu
vo duodama pabaltiečių bend
ruomenių atspausdinta bro
šiūra, nurodanti Pabaltijo
1 kraštų geografinę padėtį ir
trumpai aprašanti istoriją,
dabartinę padėtį; drauge
brošiūroje buvo duota trum
pa pabaltiečių kultūros ir me
no istorijos apybraiža.
Pabaltiečių paroda, jos ly
gis, apimtis ir pasisekimas
buvo vienas pirmųjų Vene
zuelos pabaltiečių bendravi
mo vaisių.
DIRVA
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Liepos 3 dieną, sekmadienį 11 valandą, V. Zeljjffls bažnyčioj Šv.
Mis’ios už mūsų brolio - nario a.a. JONO
DIM ŠOS vėlę.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti.
Kun. P. Rukšys
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Sv. Juozapo Vyrų Brolija

zhhą

Kai saleziečių kongregacijos vice-genarolas, pereitų metų liepos mėnesį,
kun. Gavėnui pranešė, kad už poros mėnesių j S. pau!o atvyks du nauji kuni
gai saleziečiai dirbti lietuvių tarpe, jis tikrai negalvojo, kad reikės laukti dau
giau kaip 8 mėnesius to sutikimo.
•

Pirmieji sunkumai prasidėjo su dokumentais: jų visokiausių reikėjo sugau
dyti ir pristatyti. Kai kas sakė, kad vizos reikės laukti metus ar daugiau, ta
čiau, musų laimei, ją gavom vasario pabaigoj. Tuoj pradėjom rengtis kelionei
ir, kaip kokie eksploratoriai, pradėjom rinkti medžiagą — instrumentus busi
majam darbui: knygas, katechizmo filmeles ir ... plotkelėms gaminti krosnelj.
Kun. Urbaičio ir mano keliai tuoj skyrėsi: jis norėjo paruošti spaudai antrąją
laidą savo „KINIJOS-AZIJOS MILŽINO", o man rūpėjo aplankyti, po 5 me
tų laiko, mamytę ir gimines Kanadoj.
Ant Romos kalvučių jau pradėjomedžiaižydėti ir aš jau buvau paruošęs
rasodas dideliam daržui, (barbo nebuvo galima palikti, nes juk ne sau, bet vi
sai bendruomenei dirbau ir galėsiu džiaugtis, kai kiti valgys to darbo vaisius).
Kanadoj ne tik neradau pražydusių medžių, bet dar visur sniego ir užšalusias
upes ir ežerus, taigi iš žiemos patekau j kitą žiemą ir dar galvojau apie žiemą,
kuri manęs lauks Brazilijoj.

Kanadoj žmonės pripratę prie sniego ir, kas turi laiko, išnaudoja savaitga
lius slidinėjimui, važinėjimui su „skydu" ir meškeriojimu ant ledo. Aš negalė
jau tam laiką praleisti, nes kiti darbai laukė: didelės, per visą Kanadą išsimėčiu
sios, giminės lankymas.
Arčiausia lietuvių kolonija prie Toronto yra H a n i K o n a s. Čia beveik
30 metų dirba prel. J. Tadarauskas, kurio dėka lietuviai turi savo bažnyčią ir
didelę salę susirinkimams. Belankydamas pažįstamus, sustojau ir pas kleboną.
Tuo metu tėvas T. Žiūraitis OP vedė rekolekcijas, tai ir man reikėjo pasilikti •
beveik visą savaitę klausyti išpažinčių, iš Hamiltono balandžio 1 d. turėjau
važiuoti 500 km. į šiaurę pas brolį Andrių.
Su dburyje yra didžiausios nikelio kasyklos pasaulyje. Jau 40 km. nuo
miesto matosi milžiniškas kaminas, kuris, kaip koks vulkanas, skleidžia j dan
gų dūmų debesis. Aplink tik juodos olos, o vegetacija tų dūmų sunaikinta.
Čia gyvena ir dirba daug lietuvių ir turi savo kapelioną, kun. Ant Sabą. Visi
stengiasi pasinaudoti svečio kunigo apsilankymu, tai ir kapelionas kvietė pa
klausyti išpažinčių per rekolekcijas, kurias turėjo pravesti jo brolis kun. Au
gustinas. Kai atėjo laikas sakyti pamoksią, suskambėjo telefonas: kun. Augus
tinas negalįs atvykti dėl pablogėjusio oro. Tad man teko ne tik išpažinčių
klausyti, bet ir pačias rekolekcijas pravesti.
Gal įdomiausia mano Kanados viešnagės kelionė, taijkrašto vaka
ru s. Šį kart nęreikėjo kelis mėnesius važiuoti vežimu, kaip kaubojai-pįjonie-

riai, o tik 6 vai. skristi lėktuvu 5000 kilomętrų distanciją. Kanada didelė kaip
Brazilija, o turi tik 25 mil. gyventojų. Aš.vis galvoju, kodėl žmonės taip susigrū
da į miestus, kąj ten didžiausi neapgyventi plotai. Brolis Juzas su šeima gyvena
ant 5 akrų ūkelio, bet jis ir žmona dirba miestelyje, o ūkininkauja tik laisvalai
kiu. Ramusis V^nctenynas visai netoli, tai žuvies kiek tik nori - užtenka tiktai
sugauti. Kas no^j medžioti, gali eiti į miškus ir kalnus ir jieškoti briedžių, meš
kų ar šernų. Girpinės Toronte prašė parvežti krabų, o kadangi jų nebuvo tur
guje, tai pačiam reikėjo naktį juos sugaudyti. Tai irgi buvo nauja patirtis.
Laikas grįžti į T o r o n t^ir ruoštis tolimesnei kelionei. Šiame didmiesty
je (2,5 mil, gyventojų) yra dvi lietuviškos parapijos — veiklios ir labai tikrpčiųjų
lankomos. Toronte veikia taip pat lituanistinė mokykla turinti apie 600 moki
nių, du sporto klubai, keli chorai, bankeliai, Lietuvių Namai, Šiaulių ir žuklautojų klubai ir visa eilė kitų vienetų bei organizacijų. Tėvų pranciškonų oarapija yra prie miesto centro, kur anksčiau gyveno daugiausia lietuvių. Jie turi di
delius namus, koplyčią ir dvi sales bei patalpas raštinėms, bankeliui ir įvai
rioms organizacijoms. Kita parapija buvo netoli nuo pirmosios, tirštai lietu
vių apgyventame rajone. Jau keli metai kai klebonas kun. P. Ažubais ją iškėlė
į priemiestį prie lietuviškų kapinių kur pastatė salę ir kleboniją, o dabar jau
baigia statyti ir Lietuvos kankinių šventovę Prie „ANAPILIO" keliasi gyventi
vis daugiau lietuviškų šeimų.

Apleidžiant Kanadą, giminės surengė gražias išleistuves palinkėti geros ke
lionės bei sėkmingo darbo. Manęs atsisveikinti atvyko taip pat ir viena sanpaulietė Helena Rinkevičiūtė-Juodvalkienė, kuri prašė pasveikifati gimines ir
kaimynus. Išskridau Helenos ilgesiu S. Pauliui ir entuziastišku žodžiu apie šj
kraštą lydimas.

N e w Y o: k e apsistojau tik kelias dienas patvarkyti kun. Urbaičio anks<au paliktų ?r dar neišplatintų knygų. Čia buvo gera proga pasimatyti su reli:(nės šalpos vedėju kun K. Pugevičium, o taip pat aplankyti DARBININKO
pdustovę >r tėvų pranciškonų vedamą Kultūros židinį. Kiek teko kalbėti su
’h'-A' Vork'o lietuviais, visi yra patenkinti židiniu, nes ten suplaukia jaunimas
<■ .ašiai veiklai. Tokiu būdu jaunimas susidraugauja ir prisiriša prie lietue S k itiW

Būnant Italijoje, teko girdėti, kad musų kun. Ant Perkamas turėjo sunkią
operaciją ir nuo jos dar nebuvo pilnai atsigavęs. Iš tiesų, kai mane Algis Dug
nas (buvęs saleziečių mokinys Italijoj) iš Caracas aerodromo nuvežė pas Venecuelos lietuvių kapelioną, sutikau jau gerokai pavargusį, bet vis dar juokaujan
tį ir linksmą, buvusį Kinijos misininką. 25-sų metų darbas Venecuelos lietuvių
tarpe pareikalavo iš jo daug jėgų (lietuvių centro statymas, kapelionavimas vie
tinėms seselėms ir lietuvių aptarnavimas bei kolonijų lankymas. Kun. Perkumas juokaudamas man pasakojo, kad prieš 25-is mėtos atvyko j Venecuelą
vieneriems metams kun. Sabaliausko pavaduoti..

Italų priežodis sako, kad laikas yra tyronas. Jis ir mane nuolat kankino:
mintimi, kad S. Pauly jau laukia.
Kolumbijos lietuvių saleziečių aplankyti ir pamatyti kun. Tamošiūno pas
tatytą lietuvių centrą Medelline, jau teks kitą kartą o dabar reik sėst j lėktu
vą ir per plačiąją Amazoniją lėkti į naujus namus.

Šv. Kazimiero parapijos AR
CHYVUI -MUZIEJUI -BIB

LIOTEKAI yra reikalingos
S P I NT OS (ARMÁRIOS),
kad ir vartotos.
Kas turėtų atliekamų spintų,
prašomas pranešti, kad ir tele
fonu 273-0338.

LfâtiívàOwi íâl&ti

Vyrų — moterų - vaikų

z

MŪSŲ MIRUSIEJI

Birželio 20 dieną staigiai mirė
ONA BARAUSKAITÉ-BALIENÉ.
Palaidota S. Bernardo kapinėse.
Sūnui Vytui ir giminėms gili už
uojauta.

gydyMa ■
DRA. HELGA HERING

& Niekas nežino kas yra mirtis —
galbūt ji yra didžiausia geradarybė
žmogui. Tačiau visi jos bijo, tary
tum žinodami; kad ji yra didžiausia
blogybė.
Platonas

médica
HOMENS-SENHORAS
CRIANÇAS

. Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria

(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emilia Cario-Baiiro do Li
mão)

Tel.: 220-0439 / 266-3569.

® Lietuviškoji šeima yra mažoji
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

208 puslapių ir 350 fotografijų leidinį

. PENKIASDESIMTMêJIS-CINQUENTENÁRIO
apie lietuvius Brazilijoje nuo 1867 iki 1976 i^etų Gaunama klebonijose, paštu ir

pas platintojus.

Kaina 50 krų^eirų.

FÀBRiCA DE 0UARPA-CHUVAS
C VARO A (HVVAS OS TOOOS OS TIPOS. FASA ÉÍOefiSÍSQ, SftmtOftAS I
CglAfiCA® MINUSOM&atMHAS. TIPO 8TALÍA54O S A4.SM.A0.

Vito? Banys <£tda,
bs». Bfô»

R Coelha
V. PnxteRfe

t

’

Fone»:

s

• (Bes. S74-Wiij
Sôp FauJo

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

10

NR. 26 (1509) 1977.VI.30

ATEITININKŲ. SUSIRINKIMAS

Šio ML numerio

PAREMKIM LIETUVIŠKO
KRYŽIAUS STATYBĄ

GARBĖS

jvyks liepos mėnesio 3 dieną 15
vai. Vila Zelinos klebonijoje. Tai bus
Birželio 23 dieną įvyko kry
paskutinis susirinkimas prieš is’važiuožiaus statybos komiteto posėdis.
jant Dėdei Juozui į Ateitininkų kongre Buvo priimtas kryžiaus projek
są. Susirinkime bus tariamasi dėl atos tas. Kryžiui medį padovanojo p.
togų išvykos ir dėl ateities darbo planų.
Koraiov. Darbas kainuos
Visi ateitininkai kviečiami susirinkime
14.000,00 kruzeirų. Kryžiaus
dalyvauti.

LIETUVIAI TAUTŲ ŠVENTĖJ
Birželio 18, šeštadienį, Colégio Estadual Vila Camilopolis patalpose vyko, „testas juninas" atmosferoj, ' TAU
TŲ ŠVENTĖ", kur gražiai paruoštoj
programoj pasirodė su savo tipiškais
šokiais italų, japonų, oortugaių, ispanų,
brazilų ir lietuvių jaunimas. Lietuviams
atstovavo , Rūtelė' su keliais tauti
niais šokiais. Buvo marios žmonių; ir
daugybė įvairių tautų barakų”, tš lie
tuvių buvo pastebėtas p. Martinaitis,
Pque das Nações lietuvių atstovas; ta
čiau lietuvių „barako', rodos, nebuvo.
Visi buvo gražiai priimti ir pavaišinti.

SKAUTAI SENAJAM MALŪNE

Birželio 19 , Palangos” skautų būre
lis dalyvavo lietuvių pamaldose Moinho
Velho bažnyčioj, giesmėmis ir skaity
mais pagyvindami sekmadieniais lietu
vių pamaldas. Buvo daug žmonių Pas
kui skautai buvo pavaišinti Buitvydų
namuose, ir ten skambėjo lietuviškos
dainos. Liko patenkinti, rodos, ne tik
dalyvavusieji skautai, o ir, maluniečiai'.

ĮDOMI LITERATŪROS BŪRE
LIO SUEIGA
Ji buvo praeitą šeštadienį, 26
birželio p. Brunos Kemeklytės-Merani namuose, Brooklyn priemies
tyje. Jos pradžioje J. Čiuvinskas ir
ponia Bruna paskaitė po įdomų ra
šinėlį iš savo prisiminimų. Būrelio
pirmininkės p. H. Mošinskienės pa
kviesti visi pasidalino įspūdžiais apie paskaitas, prieš porą savaičių
skaitytas Mookoje žymaus lietuvių
kalbininko prof. KLIMO. Nutarta
laišku padėkoti jam ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdybai už jo
kelionės finansavimą ir prašyti jos at
.siųsti pas mus, Pietų Amerikon pa
našių lituanistikos žinovų.
Pirmą kartą Būrelio sueigoje da
lyvavęs, neseniai atvykęs salezietis
kun. Petras Urbaitis kėlė mintį pra
vesti ir Sanpaulyje liet, knygų skai
tymo vajų, kaip jį daro Kanados lie
tuviai, vadovaujami laikraščio ,.Tė
viškės- Žiburiai' .

komitetas prašo visus lietuvius
prie kryžiaus statymo prisidėti.
Aukos bus renkamos-aukų la
pų būdu.

SVENTKELIONÉ į APARECI
DĄ

LEIDĖJA yra

is’ Jandira miesto.

Jai nuoširdi padėka ir geriausi linkėjimai.

Administracija

Sueigos pabaigoje keletas Būre
lio narių nusipirko po lietuvišką
naują knygą ir lietuvišką plokšte
lę „Jauna naktis", gi visi nariai
gardžiavosi p. Brunos ir jos senu
tės motinos gerai paruoštais už
kandžiais ir pyragais.

Praeitą sekmadieni birželio 26
dieną. Šv. Juozapo Vyrų Brolija
PD
suorganizavo šventkelionę j Brazi
lijos Marijos šventovę - N. S. Apa RUOŠIAMOS PAGERBTUVÉS
25 birželio KOSTAS MER-I
recida. Joje dalyvavo apie šimtas
Liepos antrai dienai, šeštadieniui,
lietuvių iš V. Zelinos, Mokos, Ca
šv. Kazimiero p-jos salėj ruošiamos
KYS, sulaukęs 81 metų amJonų
ir
Petrų
pagerbtuvės.
sa Verde ir kitų priemiesčių
žiaus. Palaidotas São Caetano į
,
Aušros'
choras
ir
„Rūtelės'
jaunimas
Ji gražiai pasisekė. Važiuodami
kapinėse — Cemitério Ceramiišpildys
meninę
programą
Visi
kviečia

3 autobusais jau sveikino Mariją
ca. Velionis buvo kilęs iš Ro
mi
dalyvauti
su
suneštinėm
vaišėm.
,
Rožančium ir lietuviškom gies
kiškio ir ilgus metus gyveno V. Bus, sako, ir „quentão' oei „churrasB
mėm. Dalyvavo Šv. Mišiose didžio
Zelinoje ir skaitė , Mūsų Lietu
co".Pradžia 19 valandą.
h
joje šventykloje, vis buvo mini
vą' .
mas lietuvių ir kroatų katalikų
Mirusiojo giminėms mūsų už
vardas ir jų persekiojama tėvynė.
SVEIKSTA ČIKAGOJE
uojauta.
Mišių pabaigoje trumpą žodį lie
P. Gaučys, buvęs Lietuvos kon
tuviškai’ tarė t. P. Daugintis. Stip
resnieji ir drąsesnieji po pietų dar sulu São Paule 1935-38 m., kaip
žinoma, per N. Metus turėjo ne JAUNIEJI DAILININKAI PARC
apėjo Kryžiaus kelius melsdamie
laimę, kurioj jo žmona Emilija ne DOJ
si ir giedodami, kopdami į aukštą
teko gyvybės, o jis pats buvo
kalną. Daug kam tai buvo tikrai
V. Zelinos šventoriuj per du
sunkiai sužeistas (dvejose vietose
sunkus, varginas Kryžiaus kelias,
sulaužyta koja ir nulaužtas kai sekmadienius žmonės stebėjo
gyvai primenąs Kristaus kelią ir
rios rankos riešas. Vis dar ligoni nedidelę piešinių parodę Ten
Sopulingąją Motiną.
nėj. Bet jau gali rašyti ir pradeda išstatė savo pirmuosius kūri
Buvo laiko apžiūrėti ir muzie
vaikščioti. Tikiuos, netrukus grį nius s. Marčia Pavilionytė, s.
jų ir įdomesnes vietas, ir nusipirk
šiu namo ir pradėsiu naują gyve Angela Lipsky, Tania Stankū
ti atsiminimui įvairių dalykėlių
nimą, kuris tačiau jau bus kitoks naitė ir Janinė Paukštys-Seres.
Parvažiuojant autobuse jau skam
ir sunkesnis.
bėjo gražios lietuviškos dainos,
Jos visos lanko V. Zelinos pai
Vis dar galvoja paruošti spau šybos mokyklą
□Limenančios tėvynę ir jaunystės
dai kelis stambesnius darbus; ir
dienas.
VEIKLOS KALENDORIUS
iš Brazilijos laukia „Penkiasde
šimtmečio"
VILI 7-24: numatyta skautu stovykla.
Alf. Petraitis skaitė juokingą
nuotaikingą ištrauką iš P. Sėjos
(? ) neseniai išėjusios knygos,Mer
kiai, kūne kalbeio (? '
Ponia Mosmskienė pasiūlė Bū
relio nariams pasisakyti — ar bū
tų galima Brazilijoje organizuoti
liet, knygų leidimo klubą. Toks
Anglijos lietuvių klubas jau išlei
do 99 knygas, leidinius. Daugel
dalyvavusių pareiškė, jog būtų ga
lima. Pavedė p. Mošinskienei kal
bėtis tuo reikalu su įvairių lietu
vių draugijom ir paskirais asme
nimis.
Būrelio vardu p, Petraitis svei
kino greit išvykstantį iš São Pau
lo t. Petrą Dauginti su busimom
vardinėm, gražiai įvertino Tėvų
Jėzuitų darbus Sanpaulio lietu*-, .u
vių kolonijoje, dėkojo jam ir lin
kėjo sėkmingo darbo kitose lietu
vių kolonijose.

Liepos 30. šeštadienį. 10.00 vai. prieš pier.
I’Ll AS susirinkimas pas inž. Leonarda Mitrai i.
jo vasarvietėje - Raposo Tavares.

KAS TURI GERU, GRAŽIŲ IR PIGIŲ PALAPINIŲ par
duoti mūsų SKAUTŲ STOVYKLAI - gali pranešti ML admi
nistracijai: telef. 273-0338.
t.

SEMANÁRIO

ZMJSLI
LIETUI

Caixa Pūstai 4421
01000 S2o Paulo, SP

Diretor lesponmá
Dr. JOSÉ FERREIRA CARRATO
Administrador: P. Dangbsčb

METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBĖS PRENUMERATA 500 kr
Paskiro numerio kaina: 2,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 kr. pagal
didumą. Del totų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti: nPeáro

Daugintis” vardu.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti rastai grąžinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti straipsniai
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą b Wrinj redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai jteiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.

.

