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Žodžiai kaip akmenys
Viena didžiausių žmogaus dovanų yra žodis. Juo išreiškiame
save, kitiems perteikiame savo pasaulį ir išeiname iš nebylumo,
kuris yra būdingas daiktams ir net gyvūnams. Per žodį įžvelgiame
kito žmogaus pasaulin ir sužinome jo bylojimą. Tuo būdu užsi
mezga komunikacija, iš kurios gimsta poezija, proza, drama bei
kitokia kūryba ir kurioje atsispindi žmogaus gyvenimas įvairiau
siais atspalviais, žodžio dėka žmogus praturtėja ir kitus praturtina,
sukuria kultūrą, kuri kasdieninį primityvų gyvenimą pakelia į
augštesnį, dvasipgesnį laipsnį. Atimki žmogui žodį, ir jis nugrims
į nebylų, vienišą, primityvų gyvenimą. Tada bus daugybė vaikš
čiojančių mumijų, gyvų šešėlių, tyliai praeinančių pro vienas kitą
ir nuolat pasiliekančių uždarame pasaulyje, kuris negali būti tur
tingas, nes nepasipildo kitais pasauliais. Uždarumas veda izoliacijon ir verčia gyventi vien savomis sultimis, gromuliuoti vien savas
besikartojančias mintis. Bežodis žmogus yra seklus, siauras, at
skirtas nuo platesnės dinamikos, suluošintas. Ir tiktai tas tikrai
pajunta žodžio vertę, kuris dėl kokios nors priežasties jo netenka.
Tuomet atsidaro savotiško kalėjimo durys, vedančios į tamsos ’
pasaulį.

Praktiniame gyvenime betgi žodis nevisuomet yra brangi do
vana. Čia jis atrodo kaip savaime suprantamas dalykas, kaip van
duo, oras. Dėlto žodis ir nėra branginamas. Juo švaistomasi, juo
taškomasi kaip neišsemiamu jūros vandeniu. Dažnai juo bodimasi,
nes aptvindo visas kertes kaip tvano vanduo. Taip būna su visom
brangiom dovanom — kol jos retos, branginamos, bet kai jų atsi
randa perdaug, krinta vertė, atsiranda infliacija. Tada žmogus
bėga nuo tokių dovanų. Taip yra ir su žodžiu. Kai atsiranda jo
infliacija, panaši į tvaną,’žmogus pradeda ilgėtis tylos, vienumos,
kur nupigintas žodis atgautų savo vertę, savo pilnatvę. Bet tai dar
nėra pati skaudžiausioji žodžio nuvertinimo pusė — nuo žodžių
tvano galima rasti užuovėją. Skaudžiausias momentas yra tada, kai
žmogus savo žodį paverčia akmeniu. Tuo atveju žodis tampa kietu,
naikinančiu ginklu, geidžiančiu kraujo. Jis neša nebe meilės balza
mą, nebe kūrybos ugnį, o šiurkščią'neapykantą. Dialogas tampa
dvikova, kurioje senovės piemenų akmenis pakeičia pikti žodžiai,
dažnai skaudesni ir už akmenis. Jie palieka žaizdas, kurių nepajė
gia užgydyti net geriausias gydytojas-laikas. žodžiai, tapę akmeni
mis, nebėra kūrybos pradai, o naikinimo nešėjai.

Jei žodiniai akmenys yra žmogaus gyvenimo griovėjai bei nai
kintojai privačioje srityje, sakykime, šeimos, mažų grupių sferoje,
juo labiau viešumoje, čia akmenys palieka daug platesnes ir gi
lesnes žaizdas. Viešumoje jų veikimas yra daug skaudesnis. Jei
šeimos gyvenime žmonės apsimetė žodiniais akmenimis, gali juos
po kiek laiko susirankioti, užgydyti žaizdeles ir vėl taikoje gyventi,
bet kai toks apsimėtymas įvyksta visuomeninėje viešumoje —
spaudoje, susirinkimuose..., padariniai būna daug skaudesni. Juk
jau nevienas pasitraukė iš visuomeninės veiklos dėl tokių akmenų:
nepagrįstų priekaištų, įžeidinėjimų, organizuotos neapykantos it
pan. Ir tai lengvai suprantama — vieši akmenys yra labai skau
dūs. Tai jaučia ir labai atsparūs veikėjai. Juk nuo biblinio Dovydo
akmenuko krito net milžinas Galijotas, nes buvo didžiai skaudus.
Tai visiems žinoma, tačiau lietuviškoje viešumoje tų skaudžių ak-
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Toronto tautinių šokių grupė “Atžalynas

Baltiečiai Belgrade
Toronto-dienraštis “The Glo
be and Mail” lapkričio 5 d. pa
skelbė “Reuterio” agentūros
pranešimą apie keturių baltiečių susitikimą su Skandinavi
jos, JAV, Kanados, Britanijos,
V. Vokietijos ir Olandijos dele
gacijomis Belgrado konferenci
joje. Joms buvo įteikti memo
randumai, kaltinantys Sovietų
Sąjungą nelegalia Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos okupacija. Prie
memorandumų buvo pridėtas
laiškas sovietų kompartijos-Wdui L. Brežnevui, reikalaujan
tis okupacijos užbaigimo. Sovie
tų Sąjunga kaltinama Baltijos
respublikų kolonizavimu, rusifi
kacija, ekonominiu išnaudoji
mu, varžtais švietimui ir religi
jai, persekiojimu tų asmenų,
kurie siekia laisvės ir nepriklau-

somybes Baltijos šalipis. Bel
grade apsilankiusių keturių bal
tiečių pavardės nepateikiamos,
tik pabrėžiama, kad jie yra Niu
jorke veikiančios Pasaulinės
Baltiečių Konferencijos atsto
vai. JAV delegacijos vadovas A.
Goldbergas teigia, kad tokie su
sitikimai su žmogaus teisių pa
žeidimus iškeliančiais asmeni
mis esą naudingi visoms dele
gacijoms. Jis taipgi pabrėžia sa
vo protestą jugoslavų delegaci
jos vadovui I. Pesicui dėl dvie
jų latvių ištrėmimo konferen
cijos pradžioje. Iš jo buvęs gau
tas užtikrinimas, kad tokie
veiksmai daugiau nepasikartos.
A. Goldbergas, gindamas žmo
gaus teises, pirmą kartą vieStd
paminėjo tris jų pažeidėjas —
Sovietų Sąjungą, Čekoslovaki
ją ir Lenkiją.

menų pilna. Jų mėtytojai mano kovoją už savo principus, idėjas,
Įsitikinimus, tačiau tuo būdu kilnios idėjos ne tik neapginamos, bet
dargi kompromituojamos. Tokių kovų centrai mūsų išeivijoje yra
žaizdos, nuodijančios platų lietuviškąjį organizmą. Lietuvybė iš
tokių kovų nieko negali laimėti, nors jos būtų ir labai narsios, nes
.eina savitarpio naikinimo linkme. Nežiūrint kuri pusė laimės, lie
tuvybė daug pralaimės. Pr. G.

Tėviškės žiburiai
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Dar apie Įvykius Vilniuje
§. m. spalio 31 d. Kanados
spauda, radijas ir Buffalo tele
vizija pranešė apie riaušes Vil
niuje po futbolo rungtynių tarp
Vilniaus ir Smolensko, Tai bu
vo pirmenybių rungtynės tarp
mūsų sostinės Žalgirio ir Smo
lensko Iskros vienuolikių.. Jo
kių pagrindinių pakeitimų pir
menybių lentelėje jos negalėjo
įnešti, nes lietuviai jau buvo
užsitikrinę pirmą vietą, o rusai
su Rygos Daugava kovojo dėl
antros. Taigi, tai buvo tik for
malinis susitikimas, aiškiai pa
laikant rusui teisėjui Smolens
ko komandą Vilnius < nugalėjo
Smolenską 2:1, tačiau žiūrovai
į šį laimėjimą įjungė ir tautinį
aspektą, suerzinti šališko ruso
teisėjavimo.
Tai ne pirmas viešas lietuvių
pasipriešinimas okupantui, pa
rodytas sporto rungtynėse. Jų
būta ir anksčiau Vilniuje bei
Kaune, žaidžiant krepšinio pir
menybių rungtynes.
Lietuvos krepšinio ir futbolo
komandos yra sudarytos dau
giausia iš lietuvių. Pvz. Vilniaus
Žalgirio futbolo komandos daž
niausiai yra tokia sudėtis: A.
Ulevičius, A. Puodžiūnas, K.
Latoža, Z. Abrutis, G. Paberžis,
V. Kromanas, S. Danisevičius,
J. Jurgelevičius. A. Mackevi
čius, S. Baranov, E. Riabov, V.
Dirmeikis. Visai -kita padėtis
Latvijoje, kur reprezentaciniuo
se klubuose vyrauja jau rusiš
kas elementas, tad žaidžiant su

Pavergtų tautų
komiteto posėdis
— Rugsėjo 16 įvyko Pavergtų
tautų Generalinio komiteto po
sėdis Vliko patalpose. Pirminin
kavo iš Washingtono atvykęs
Pavergtų Europos tautų seimo
pirm. Stefan KorbonskL Iš lietu
vių dalyvavo Vliko vicepirm. ir
Lietuvių delegacijos Pavergtų Eu
ropos tautų seime pirm. dr. B.
Nemickas. Posėdyje buvo įvertin
ta dabartinė tarptautinė padėtis.
Apsvarstytas konferencijos daly
viam adresuotas memorandumas
žmogaus teisių laužymo sovietu
okupuotuose ir jų dominuoja
muose Rytų Europos kraštuose.
Be to, svarstytos ateities veiklos
galimybės.
(E.)

• FAKTAS, kad tremtis daugel)
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

“didžiojo orono” komandomis
antagonizmo Latvijoje nesima
to.
Kalbant apie mūsų kaimynę,
primintinas šis anekdotas. Kau
nietis klausia vilnieti, koks
skirtumas tarp Rygos Dinamo
ir Maskvos ledo ritulio koman
dų. “Labai paprastas, — atsa
ko vilnietis, — Rygos Dinamo
klube žaidžia du latviai, o Mask
vos Dinamo — vienas!” Čia rei
kėtų paaiškinti, kad ledo ritu
lio komandą sudaro mažiausiai
20 žaidėjų, taigi Rygos Dinamo
klube esama mažiausiai 18 ru
sų.
(K. Baronas)
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Sportinė okupuotos Lietuvos
spauda po spalio 10 d. įvykių
Vilniuje rašė, kad po futbolo
rungtynių lietuviai, nors jų ko
manda laimėjo, išsiliejo į gat
ves ir elgėsi nekultūringai. Kad
tas “išsiliejimas” buvo tokio
plataus masto, sovietinė spau
da nedrįso pasakyti.

Vakariečių spauda, gavusi
pranešimus iš Maskvos, nevie
nodai juos perdavė. Vieni rašė
trumpiau, kiti — plačiau,'pri
dėdami papildomų informaci
jų apie Lietuvą. Pvz. “The
Spectator” 1977. X. 3J Hamil
tone. remdamasis AP agentū-

ros žiniomis, rašė7 joflovieti' nės Lietuvos vidaus reikalų mi
nisterijos pareigūnas Vilniuje
pareiškė, kad po futbolo rung
tynių tarp lietuvių ir rusų ko
mandų įvyko susikirtimų, bet
jie nebuvę rimti. Anot jo, “kaip
dažnai įvyksta, keletas paaug
lių po rungtynių susipešė. Ke
turi jų buvo suimti, apklausi
nėti ir paleisti.” Minėtasis dien
raštis nuo savęs pastebi, jog tai
buvo vienos iš didžiausių riau
šių nuo 1940 m. sovietinės oku
pacijos. Ta proga dienraštis pri
duria, esą Maskvoje 40 rusų
disidentų kreipėsi Į sovietinę
vyriausybę, prašydami paleisti
tūkstančius kalinamų disidentų
60 metų revoliucijos sukakties
proga. R.
‘

Medžiaga Belgrado konferencijai

Lietuviai gina Pavalgio vokiečius
Lietuvos visoumeninė grupė
Helsinkio susitarimų vykdymui
remti
DOKUMENTAS Nr. 6

Antrojo pasaulinio karo metais
Stalinas įvykdė vieną didžiausių
šio ‘šimtmečio nusikaltimų: iš
trėmė ištisas tautas iš jų terito
rijų, ištremtųjų žemes apgyven
dindamas svetimais
atėjūnais.
Toks likimas ištiko Krymo toto
rius, Pavolgio vokiečius, kalmu
kus, ingušus, čečėnus, kabardus,
balkarus ir kt. Dvidešimt ketveriems metams praėjus nuo tiro
no mirties, į mus kreipėsi ketu
riasdešimt devynios Pavolgio vo
kiečių šeimos, gyvenančios Lietu
voje, Radviliškio rajone, aprašy-

damos, kaip Pavolgio vokiečiai
vis dar tebelaikomi už įstatymų
ribų: jiems įvairiausiais būdais
trukdoma prisiregistruoti ir įsi
darbinti. Vokieč ai kreipėsi į pa
grindines Maskvos ir,Vilniaus
administracines instancijas, bet
pagalbos nesulaukė. Todėl jie pa
reiškia, kad nesuteikus jiems pilieč ų lygiateisiškumą — atsisa
kys tarybinės pilietybės ir reika
laus išvažiavimo į savo senąją
istorinę tėvynę — Vokietijos Fe
deratyvinę Respubliką.
Tokiu
būdu
pažeidžiamas
1965 įsakas, atšaukiantis suvar
žymus, taikomus
vokiečiams
TSRS teritorijoje, pažeidžiama
pati TSRS konstitucija, tarptau
tinis paktas apie pilietines ir po
litines teises.

Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti Lietuvos visuomeninė
grupė pareiškia, kad toks nesi
liaujantis Pavolgio vokiečių per
sekiojimas prieštarauja ir Hels rikio susitarimų dvasiai.
Pagrindas:

L Pareiškimas-su keturiasdešimt
septyniais parašais (rusų kal
ba),
2. Pareiškimas su keturiasdešimt
devyniais parašais (rusų kal
ba).
Kun. Karolis Garuckas
Eitanas Finkelšteinas
Ona Lukauskaité-Poskienè
Viktoras Petkus
Tomas Venclova
Vilnius, 1977.III. 19

Lietuvių Jaunimo Sąjunga lapkričio 5 d. Detroite surengė demosntraciją, reikalaujančią žmogaus teisių ir laisvės
sovietų okupuotai Lietuvai. Nuotraukoje — dalis demonstrantų
Nuotr. J. Urbono
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Kova su religija —komunistų

programinis reikalavimas
"Kol tikintys nėra atsikratę religinių prietarų, tol negali būti visiškos sąžines laisvės"
Belgrado komisijai, tikrinančiai
kaip vykdomi 1975 metais
pasirašyti Helsinkyje
tarptautiniai susitarimai
PAREIŠKIMAS
dėl Romos Katalikų Bažnyčios
bei kitų tikinčiųjų padėties
Lietuvoje

jos priemonėmis siekiama padėti
žmogui išsilaisvinti iš antimokslinės religinės pasaulėžiūros įta
kos. Kol tikintys nėra atsikratę
religinių prietarų, tol negali bū
ti visiškos sąžinės laisvės” (psl.
54).
Šitoks sąžinės laisvės supra
timas ir aiškinimas prieštarauja
pats sau: kur yra prievarta, su
varžymas, kova, ten negali bū
ti laisvės. Tuo pačiu jis priešta
rauja ir tarptautiniams įsiparei
gojimams: “Visuotinei žmogaus
teisių deklaracijai”, “Helsinkio
Baigiamajam, aktui”, “Tarptauti
niam ekonominių, socialinių ir
kultūrinių
teisių paktui” bei
“Tarptautiniam pilietinių ir po
litinių teisių paktui”.

Tarybų Sąjungoje kova su re
ligija yra programinis Komunis
tų partijos reikalavimas. “Sąžinės
laisvė” čia suprantama savaip.
A. Veščikovas savp brošiūroje
“Tarybiniai įstatymai apie religi
nius kultus” (Vilnius, 1963) są
žinės laisvę nusako šitaip: “Mū
siškuoju sąžinės laisvės suprati
mu yra galutinis visų žmonių iš
Tarybų Sąjunga kaip Suvieny
sivadavimas nuo relig’nių prieta
rų” (psl.10). Tą pačią mintį iš tųjų Nacijų Organizacijos narys
reiškia ir J. Aničas su J. Rimai- įsipareigojo gerbti ir saugoti žmo
čiu brošiūroje “Tarybiniai įsta gaus teises ir pagrindines laisves,
tymai ap:e religinius kultus ir bet savo valstybės viduje religi
užimtos pozicijos
sąžinės laisvę” (Vilnius, 1970): jos atžvilgiu
“Tikra sąžinės laisvė galima tik nepakeitė. Liko galioti ne tik se
tada, f...) kai visomis turimo ni įstatymai, bet net jau po Helmis moKslo, kultūros ir ideologi-Į sinkio susitarimų 1976 metų lie-

1976 vasario 8. Noriu pastebėti,
kad į šį pareiškimą dar nega
vau jokio atsakymo.
6. Sovietų Sąjungos vidaus
reikalų
ministerijos
skyrių
OVIR — 1977 vasario 12; 1977
kovo 9.
7. Žmogaus teisių gynimo ko
mitetą Ženevoj —1976 lapkričio
17; 1976 gegužės 10; 1976 sau
sio 20; 1975 spalio 20.
Mano prašymą leisti apsigy
venti kartu su vyru ir dukrai su
tėvu vietinė valdžia laiko nusi
kaltimu.
Aš pastoviai gaunu žodžiu ir
raštu grasinimus:- mane pasiųs
į kalėjimą, atims butą, dukrą iš
zas (OVIR), bet niekada nega
mes iš mokyklos, nes jai esanti
vau rimto atsakymo:
ne vieta tarybinėj mokykloj.
1975 kovo mėn. — vyras yra
1974 gegužės 30 bute buvo
tėvynės išdavikas;
padaryta krata. 1974 rugsėjo 22
1976 balandžio 21 — nėra jo
buvau išmesta iš darbo. Aš dir
kių galimybių išvykti;
bau Žinijos draugijoj biblioteki
1976 gruodžio 24 — prašymas
išvykti atmetamas.

JURGUTIENĖ IEŠKO TAI
Marijos Jurgutlenės, gyvenančiosLietuvoj,Vilniausmieste, Žirmūnų g-vė Nr. 75, bt. 100,
ATVIRAS LAIŠKAS
visiemlajsyojp paša vilo gęrps
valios žmonėm ir Jungtinių
Amerikos Valstybių prezidentui
J. Carteriui

Aš, Marija Jurgutienė, kartu
su trylikos metų dukra Daina
nuo 1974 gruodžio 16 nuolat
prašau leidimo išvykti į JAV,
kur gyvena mano vyras ir mano
dukrostėvas Aloyzas Jurgutis.
Mano vyras Aloyzas Jurgutis
buvo Lietuvos valstybinės kon
servatorijos chorinio dirigavimo
katedros vyresnysis dėstytojas.
1974 gegužės 8 išvykęs turistinėn kelionėn po Jugoslaviją, nu
sprendė pasilikti laisvajam pa
sauly. JAV gyvena nuo 1974
rugsėjo mėn.
*
•
Tris kartus aš užpildžiau visus
reikiamus išvykimui iš Lietuvos
dokumentus ir padaviau juos
įstaigai, tvarkančiai išvykimo vi

pos 28 Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumas patvirtino Re
liginių susivienijimų nuostatus,
turinčius 53 straipsnius, ką mes
jau esame skelbę 1976 savo «do
kumentu Nr. 2. Dar kartą at
kreipiame dėmesį, kad tie nuo
statai ištisai remiasi įvairiais ta
rybiniais rusų potvarkais bei nuo
statais, sukurtais dar prieš Hel
sinkio susitarimus, ir diskrimi
nuoja tikinčiuosius, pvz. antire
liginė propaganda leidžiama, o
religinė — ne, tegalima atlikti
tik religinius kultui įr t.t

Aš kreipiausi raštu į:
1. Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos centro komitetą —
1977 vasario 12; 1976 spalio 26;
1976 birželio 2; 1976 gegužės 8.
2. Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos generalinį sekreto
rių L.I. Brežnevą — 1976 gruo
džio 12; 1976 sausio 17; 1975
rugsėjo 1.
3. Sovietų Sąjungos aukščiau
sios ministrų tarybos prezidiu
mo pirmininką N.V. Podgomą—
1976 lapkričio 12; 1975 gegužės
10; 1975 balandžio 7; 1974
rugsėjo 29.
4. Lietuvos komunistų partijos
pirmąjį sekretorių P. Griškevi
čių— 1976 birželio 15.
5. 25-tąjį Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos suvažiavimą —

• Ne reklaminis tautiškumas, ne
garsaus “valio” šaukimas, kuris nie
ko kita nekainuoja, kaip tik apdraus
tą nuo užkimimo gerklę, mums rei
kalingas, — o tylus, ramus, ištver
mingas darbas tautai.
VYSK. K. PALTAROKAS
.
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ninke — metodininke. Nuo 1974
gegužės 30 iki 1975 vasario 1
buvau nuolat tardoma KGB.
1974 birželio mėn. buvo tardyta
ir mano 11 metų dukra Daina.
Uždraustas susirašinėjimas su
vyru, konfiskuojami laiškai.
1975 kovo 30 be įspėjimo iš
jungtas telefonas. Keletą kartų
buvau kviesta į miliciją aiškin
tis, kodėl aš neieškau naujo dar
bo. 1976 liepos 29 vėl buvę pa
daryta krata bute. Esu sekama
iki dabar.
Kas gali būti natūraliau, kaip
šeimos sujungimas? Tai gyveni
miškai svarbus mūsų šeimos
klausimas/Aš noriu gyventi kar
tu su žmogum, su kuriuo sujun
giau savo likimą. Prašau tik to,
kas yra neatskiriama kiekvieno
žmogaus teisė.
Kadangi visi šie faktai yra gru
bus žmogaus teisių pažeidimas
ir Helsinkio susitarimų nesilai
kymas, aš tikiu turinti teisę
juos iškelti viešumon. Neturė
dama vilčių, kad mano prašy
mai bus patenkinti mano šaly,,
kreipiuosi į visus laisvojo pasau
lio geros valios žmones ir JAV
prezidentą J. Carterį, prašydama
apginti mano ir dukros teises.
Marija Jurgutienė
Vilnius
1977.III.10
P.S. Šį laišką iš Marijos Jur
gutienės Baltieji Rūmai gavo
š.m. kovo 29.

New Yorko miesto meras Abraham Beame kalba tautybių
atstovam savo rezidencijoj Grade Mansion. Tautybių atstovų
priėmimas buvo rugsėjo 2, penktadienį. Nuotr. L. Tamošaičio
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penkios Šaunios seserys lietuvaitės
ML išneštoji mintis iškelti spaudoje lietuviškesnes šeimas ir, tais
gyvais ir gyvenimiškesniais pavyzdžiais remiantis, dar ryžtingiau
jungtis ir veikti bendrame tautiškumo palaikyme Brazilijoje — tai
ne vien praktiška, bet ir verta visų sąmoningesnių mūsų tautiečių su
sidomėjimo, aptarimo, įgyvendinimo mintis.
Grynai lietuviška šeima dažniau ir lengviau išlieka MAŽOJI TĖ
VYNĖ. Bet kas yra atsakingas už tokių patriotinių šeimos židinių
sukūrimą?
Žinoma, čia įeina visų ir kiekvieno mūsų tautinis, patriotinis są

moningumas, tačiau galutinio apsisprendimo valia ir galia (nepasi
teisinant "meilės aklumu' Lyra pačių JAUNAVEDŽIŲ rankose.

LIETUVA

Cia verta iškelti S. Paule plačiai pažįstamų PENKIŲ SESUČIŲ
PAŠKAUSKAIČIŲ tautinio susipratimo pavyzdį Jos vi
sos penkios gavo, kaip jos pačios laisvai norėjo, panašius j
save penkis šaunius vyrus LIETUVIUS.
Likimas ne visada visų lygus ir ne visiems vienodai palankus, o
gyvenimo sąlygos ir aplinka taip pat daug ką nulemia, tačiau kur
yra valia, ten dažniausiai yra ir galia bei pasisekimas.
Trys iš tų daug žadančių šeimų ir šiandien čia,E. Paule, yra ger
biamos ir žymios savo atžalyno kultūringumu, veiklumu, pariotizmu, lietuvių kalbos vertinimu.
Teisingas, tad, posakis, kad ‘ geras medis duoda gerus vaisius' ir
kad ' obuolys nuo Obelės netoli nurieda''.
R ,

SV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ŠEIMOSE
São Paule pradeda įsigalėti pras
mingas paprotys, Europoje bei Š.
Amerikoje jau nuo seniau žino
mas:
MIŠIOS NAMUOSE, ke
liom šeimom susidėjus,ir po to
vykstantis nuoširdus pabendravi
mas. Lietuviai, rodos, nenori atsi
likti.

Ateitininkų
kongreso
nutarimai

5

1. Devintasis ateitininkų kongre
sas skatina ateitininkus stiprinti
tiek asmenines, tiek bendras pastan
gas krikščioniškai atsinaujinti, ne
šant Kristaus dvasia į mūsų veiklą,
kūrybą ir kitas gyvenimo sritis.
2. Įpareigoja kiekvieną ateitinin
ką siekti šio kongreso šūkio — liu
dyti Kristų ir savąją tautą idealo.
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika” byloja apie sunkumus, liudi
jant Kristų mūsų pavergtoje tėvy
nėje, todėl kiekvienas ateitininkas
Įsipareigoja tą liudijimą pratęsti savo asmeniniame gyvenime:
a. skleidžiant
“Lietuvos
Katalikų
Bažnyčios Kronikos” faktus sve
timtaučių tarpe;
b. skatinant lietuviškųjų parapijų
klebonus įvesti į liturgijos apei
gas skaitymus iš “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos”;
c. remiant finansiškai ir morališkai
Lietuvių Katalikų Religinę šalpą
ir jos darbus.
3. Devintasis ateitininkų kongre
sas kreipia ypatingą dėmesį į ne
paliaujamai žiaurų Katalikų Bažny
čios persekiojimą pavergtoje Lietu
voje, kur yra suimama daugybė lie
tuvių katalikų, kaip Nijolė Sadūnaitė, Viktoras Petkus, Antanas Ter
leckas ir kiti. Kongresas įpareigoja
Federacijos valdybą, visus Federa
cijos vienetus ir kiekvieną narį dėti
visas galimas pastangas, siekiant su
imtųjų laisvės.

4. Skatina visus ateitininkus jung
tis į Dievo Tarno arkivyskupo Jur
gio Matulaičio šventuoju paskelbi
mo bylą:
a. pradėti savo susirinkimus malda,
Prašant Dievą, kad Jo tarnas ar-

Profesoriai — Vytautas Bieliauskas ir Vytautas Vardys, skaitę paskaitas
ateitininkų kongrese Klevelande. Pirmasis yra psichologas, antrasis —
sociologas. Abu dėsto JAV universitetuose
kivyskupas Jurgis Matulaitis ken
čiančios Lietuvos paguodai kuo
greičiau būtų paskelbtas palaimin
tuoju;

b. imtis iniciatyvos šiais metais su
rengti arkivyskupo Jurgio Matu
laičio 50 metų mirties sukakties
minėjimus tose vietose, kur jų
nebuvo;
c. rinkti tikinčiųjų parašus, prašant
Šv. Sostą paskubinti palaimintuo
ju paskelbimo bylą.
5. Įpareigoja Federacijos valdybą
kelti mūšų primų jų vadų — Prano
Dovydaičio ir Stasio Šalkauskio
šventumo bylos reikalą.
6. Įpareigoja kiekvieną ateitinin
ką “Ateitį” prenumeruoti, skaityti.

platinti, remti ir joje bendradar
biauti, nes ji yra ateitininkijos idė
jų, kūrybos ir veiklos žurnalas.
7. Įgalioja Federacijos valdybą
rūpintis ateitininkų istorijos išlei
dimu.
8. Pritaria sumanymui įkurti atei
tininku būstinę ir archyvą ALRKF
jaunimo stovyklavietėje Dainavoje.
9. Svarstė ir nutarė steigti Jau
nųjų Ateitininkų Sambūrį, kaip
ketvirtąją Ateitininkų Federacijos
šaką. Jaunųjų Ateitininkų Sambū
rio nariai skirstosi į jaunučius (6-9
metų) ir jaunius (10-13 metų). At
eitininkų Federacijos valdyba tam
Sambūriui sudaro vadovybę.
10. Kviečia visus ateitininkus da-

.Praeito ketvirtadienio vakarę
(XI.24) ALDONOS ir JONO VA
LAVIČIŲ namuose susirinko gra

žus būrelis tautiečių, tikslu malda
prisiminti amžinybėn iškeliavu
sius namiškius, dar tęsiantis vėli
nių mėnesiui. Mišias koncelebravo du buvę Kinijos misionieriai —
svečias iš Venezuelos kun. AN
TANAS PERKUMAS
ir kun.
PETRAS URBAITIS, abu salezie
čiai. Pamaldose dalyvavo kaimy
nų ir bičiulių, viso apie 20 asme
nų: Piero Merani, Bruna Kemeklis-Merani, Ona Kemeklienė, Da
nutė Paleckienė, Nida Paleckaitė,
Aldona Valavičiūtė, Klementina
Valavičienė, Marija Katafay, Tomaz Katafay, Audra Katafay, Ma
rija Katafay, Stasys Remenčius,
Gražina Remenčienė,
Henrikas
Remenčius, Sergio Pratali, Anita
Pratali, Aldona Valavičienė, Jo
nas Valavičius, Rimantas Valavi
čius.
To šeimyniško ir pamaldaus po
būvio ruošime ypač daug pasidar
bavo uoliosios parapietės ALDO
NA VALAVIČIENĖ ir BRUNA
KEMEKLYTÉ-MERANI.
Tai sektinas pavyzdys, ypač
tuose miesto sektoriuose, kur ne
įmanoma turėti mėnesines lietu
viškas pamaldas. (KPU)
Ir tam reikia panaudoti visas
pasitaikančias progas, kaip gim
tadienį, vardines, įvairias sukaktis,
šeimos šventes. Juk esam krikščionys-katalikai, ar ne? Ir tikim,
kad Dievas yra Tėvas, ar vien tik
taip kartkartėmis sakom? - Tai
ar negražu į savo šventes pasi
kviesti ir Dievą? Ir Jam rezer
vuoti garbingiausią vietą ? - Kaip
tik čia proga praktiškai įgyven
dinti savo tikėjimą. (KPU)
lyvauti .baltiečių žygyje už žmogaus
teises Vašingtone, DC., 1977 m. rug
sėjo 24 d.
Devintasis ateitininkų kongresas
pasiuntė padėkos telegramą JAV
prezidenutui Jimmy Carter už jo ‘
aiškų ir tvirtą nusistatymą žmogaus
teisių atžvilgiu. Taip pat išreikšta
padėka JAV vyskupams už jų pa
darytą pareiškimą, ginant žmogaus
teises ir religinę laisvę Rytų Euro
pos kraštuose.

SCRANTON, PA.

Pennsylvamjos lietuvių nutau
tėjimą.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI

Tokie kursai, tur būt, bus pir
mieji visose JAV-ėse. Kursantai
—■ nuo aštuonerių metų jaunuo
lio ligi 82 metų Mrs. Beatrice
Ludlow, buvusios lotynų kalbos
mokytojos. Visokių profesijų,
nuo angliakasio ligi daktaro.
Mišrių šeimų: vyras lietuvis,
žmona airė; žmona lenkė, norin
ti pagilinti lietuvių kalbą, nes
kadaise gyveno su lietuviais.
Prasidėjo tie kursai be ilgų
svarstymų, sakytum netikėtai,
kaip iš debesies iškrito. Iš to
debesies, kuris senokai dengia

b ■'
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Kursų istorijos pradžia nepai
ni. St. Mary’s Villa Elmhurste,
Pa., seselė Virginija pasisiūlė
pabandytą kiek atsirastų porinčių mokytis lietuvių kalbos. At
siliepė netikėtai daug mokinių?
Prisijungė Ieva Kazokaitė, vyčių
pirmininkė. Miesto bibliotekoj
atsirado nedidelė salė, bet ne
trukus salė persikimšo. Dabar
kursai persikėlė į Šv. Juozapo
lietuvių mokyklą, nes mokinių
skaičius perlipo 70 ir yra vilties
gausėjimui. Pamokos vyksta du
kartus per savaitę.
Mokinių yra visokių: mokan
čių lietuviškai kalbėti bei rašy

ti, bet norinčių dar pasimo
kyti, taip pat ir nemokančių
nė penkių žodžių; yra aukštojo
mokslo žmonių, yra ir tik kele
to skyrių. Čia ir prasideda tik
rieji kursai! Kaip sutaikyti, kada,
kaip susodinti? Gražu stebėti ir
mokinio norą pačiam išmokti ir
greta sėdinčiam padėti. Kelių
kartų lietuviai ir nelietuviai su
rado didelę draugystę.

rių. Dera čia pridurti, kad būtų
labai pravartus ir kiek mažesnis
vadovėlis, arti elementoriaus,
iliustruotas. Kol kas Introduc
tion to Modern Lithuanian už
kemša daugelį spragų, bet atei
ty reikės visos eilės knygų,norintiem išmokti lietuviškai, o no
rinčių nemažės.

Netrukus kursų vedėja seselė
Virginija ruošiasi kviesti paskai
tininkus lietuvių ir anglų kalba,
nes klausytojai nori žinoti ne
tik kalbą, bet ir apie savo tėvų,
senelių žemę Lietuvą, jos lite
ratūrą, meną, istoriją.
D.

Pagrindinis veikalas kursam
— Introduction to Modern Lith
uanian, Dambriūno, Klimo,
Schmalstieg. Gana storas vei
kalas, bet labai pravartus; jo už
sakoma dešimtimis egzemplio-
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Organizuojamas
LIETUVIŲ KALBOS bei KULTŪROS KURSAS
suaugusiems

PROGRAMA:

1. LIETUVA: vardas - herbas - vėliava
2. LIETUVOS ISTORIJA; lietuvių kilme - trumpa
istorine apžvalga - lietuvių tautos istorine pa
skirtis
.
3. Ką sako pasaulio RAŠYTOJAI - MOKSLININKAI - KULTŪRININKAI apie
: lietuvių kultūrą bei civilizaciją
: lietuvių meną
: lietuvių dainas
: lietuvių tautinius šokius
.• lietuvių tautinius drabužius
: lietuvių KALBĄ
*

4. Ką Lietuva DAVĖ kitiems:
: Lenkijai
: Rusijai
: Vokietijai
; Prancūzijai
: Anglijai
: Š". Amerikai
: P. Amerikai

:-Á

z^íÍ

■

šaunieji talkininkai, vasaros metu atlikę daug remonto darbų Vasario 16
gimnazijoje ir paruošę patalpas naujiems mokslo metams

Vokietija
NAUJUOSIUS MOKSLO METUS
Vasario 16 gimnazija pradėjo rug
pjūčio 22 d. rytą mokinių ir mokyto
jų susirinkimu pilies salėje, žodį ta
rė katalikų kapelionas kun. J. Dė
dinas ir direktorius V. Natkevičius.
Pirmasis, pabrėždamas tautinį ir
krikščionišką
auklėjimą,
ragiho
jungtis visus į vieną bendrą lietuviš
ką šeimą. V. Natkevičius džiaugėsi
dideliu skaičium mokinių iš užjūrio.
Jų dėka gimnazija šiais mokslo me
tais turės maždaug tiek pat mokinių,

kaip ir pernai. Jis taipgi pasveikino
naujuosius mokytojus: neseniai iš
Lietuvos atvykusią lituanistę Vincen
tą Pancerienę, JAV lietuvaitę Vidą
Sidrytę ir anglų kalbos mokytoją
Reh. Visiems kartu sukalbėjus “Tė
ve mūsų”, sugiedojus “Marija, Ma
rija”, mokslo metų iškilmė užbaigta
Tautos himnu. Liepos 31 — rugpjū
čio 14 d.d. buvo suorganizuota jau
nimo ir vyresniųjų talka berniukų
bendrabučio remontui. Bendromis
jėgomis atlikti darbai yra verti 10.000 DM.

'
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NB 1. TIKSLAS:
pažinti (sau) ir perduoti (kitiems)
2. METODAS: nagrinėjimas - pesquisa
3. ĮSIRAŠYMAS-MATRICŲ LA: Cr. 50, 00
4. KURSUI VADOVAUJA: kun. Pr. Gavėnas,
Jei atsiras nors 10 kandidatų, kursas numatytas
pradėti po N. Metų Moókoje, šv. Kazimiero p-jos
patalpose.

Šypsenos

moka vertinti turtą, o turtingie
ji retai temoka vertinti mokslą.

Balerinos
Turtas ir mokslas
Miręs anglų dramaturgas Ber
Turtuolis paklausė mokytą nard Shaw nemėgo klasikinio
baleto. Kartą jis teatro direkto
žmogų:
— Kodėl prie turtuolio durų riui pašaipiai patarė:
dažnai gali pamatyti mokytą, o
— Užuot savo balerinas ver
prie mokyto žmogaus durų tur tę vaikščioti pirštų galais, galė
tuoliai beveik niekad nesirodo. tumėt paj ieškoti truputį augš— Dėlto, kad mokyti žmonės tesnių...
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Misų L i e Hra Mwž i e steis

PAIŠYBOS

KONKURSAS

Kalėdų
GALI BŪTI ATVAIZDUOTA:
- Kūčios
- Prakartėlis
- Trys Išminčiai
- Šventoji Seimą
- Kristaus krikštas
- Eglutė. .. ir panašiai.

Pageidaujama LIETUVIŠKI MOTYVAI

PIEŠINIO DYDIS: paišybos lapo (maždaug)
TERMINAS: įteikti ML-vai sausio (janeiro) 15 d
-PARODA-KONKURSAS: Šv. Kazimiero p-jos
patalpose, sausio 29 d., Don Bosco šventėj.
GALI DALYVAUTI KONKURSE:
a) nuo 4 iki 12 metų (kat. A)
b) nuo 13 iki 18 metų (kat. B)

PS: BŪTINAI REIKALINGAS
KONKURSO MECENATAS

BUS SKELBIAMAS ir VASARIO’ 16-TOSIOS
KONKURSAS
- rasinių
- - ir piešinių

Taip vaizduoja Kristaus gimimą torontietė mokinė B. Abromaityte

TEMA U Į g T U V A
= ==== = == === === == = == =_
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Žymaus senatoriaus buvusio ministério ir rašytojo pareiškimas
RIMAS AMALVIŠKIS

nesnis už Brazilijos. Tenai Fidelis ir šiandien yra visagalis
“imperatorius”, ir niekas neke
lia balso, neprieštarauja. Skai
tau jo pašiepiančiai ciniškus at
sakymus Amerikos žurnalistei
dėl piliečių laisvės ir teisių:
“Jūs tai suprantate buržuaziniu
požiūriu, o mano pažiūros į pi
liečių teises yra skirtingos...”
Sacharovą ir kitus disidentus jis
išvadino “šlapiomis katėmis”.
Dėl politinių kalinių jis indife
rentiškai pastebėjo: “Nežinau, •.
kiek dar jų turiu. Buvo per 15.000, o dabar gal bus apie vie
nuolika, o gal net mažiau...”
Aišku, ta problema jam bereikš
mė, o pasaulis dėl to nesijaudi
na ir neprotestuoja. Tyli ir tas
pagarsėjęs tuščiažodžiavimu
“žmonių laisvės gynėjas”, dar
bais besireiškiąs priešingai.
Siunčia Fidelis “laisvės nešėjų
legijonus” į Afriką ir kitas ša
lis, o laisvu laiku priiminėja Ma
mą Hemingway ir “demokrati
jos čempijonus” McGovern,
Frank Church ir vienu piršto
pamojimu pasiunčia net tūks
tantį “profesorių” mokyti afri
kiečius Servanteso kalbos. Jokio
sąžinės konflikto, jokio protes
to, nes tai tipiška kelionė į kai
rę, kurią kadaise dar Clement
Atlee pavadino kelionės bilietu
be grįžimo atgal...

Prieš trylika metų Brazilija
išvaikė tariamai “socialistinę”
vyriausybę ir iki šiol valdoma
pusiau autoritetinės valdžios.
Leistos tik dvi partijos: ARENA
(Tautinio Atsinaujinimo Parti
ja) ir,MDB (Brazilijos Demokra
tinis Sąjūdis). ARENA — val
džios partija, MDB—opozicijas.
Valstybės prezidentas, renka-,
mas senato ir parlamento, turi
teisę suspenduoti, paleisti par
lamentą ir senatą, dešimties me
tų laikotarpiui suspenduoti pi
lietines teises betkuriam Brazi
lijos piliečiui. Ta teise jau buvo
daugelį kartų pasinaudota “subversyviam elementui sudraus
ti”. Senatas ir parlamentas ren
kami visų krašto, piliečių lais
vuose rinldmuose. Atsitinka, kad
į krašto atstovus patenka komu
nistuojančio elemento, kuris,
pradėjęs aktyviau reikštis, su
spenduojamas dešimčiai metų.
Tada užverda nemažas bruzdė
jimas, kuris nuaidi ir per kitus
kraštus...
Pastaruoju metu politinis Bra
zilijos gyvenimas pradėjo ašt
riai Įsisiūbuoti. Atrodo, laukiai
ma rimtų įvykių ir didelių per
mainų. Į nepatenkintųjų gretas
.gana aktyviai jungiasi krašto
studentija, net Katalikų Bendri
jos vadovai. Jie pageidauja per
mainų, nors prieš 13 metų la
1964 m. Brazilijos revoliuciją
bai palankiai žiūrėjo į prokomu “ viso Vakarų pasaulio inteligen
nistinės vyriausybės pašalinimą. tija aštriausiai pasmerkė. Inteli
Spauda turi žymiai daugiau gentija, kuri buvo ir yra aštriau
laisvės, negu radijas ir televizi sias priešas, bet atlaidi komunis
ja, todėl spaudoje vyksta vis ašt tinei tironijai. Mes tapome Va
resnis apsikapojimas ir vis drą karų 'kultūros pasauliui “di
sesnis plebiącito reikalavimas.
džiausio blogio sala”, tapome
Su trumpintai perduosiu min baisiais kapitalistiniais imperia
tis žymaus senatoriaus, šiomis listais, kur žmonių teisės ir lais
dienomis viešai pareikštas. Jis vės suniekinamos, o darbo žmo
keliais atvejais buvo darbo, gus skriaudžiamas. O viskas, ką
švietimo ir kultūros ministeriu, per trylika metų sukūrėme tauyra rašytojas ir pedagogas. Tai . tos gerovei, paniekinama iki
Jarbas Passarinho. Jis taip ap augščiausio begėdiškumo laips
taria Brazilijos politinę padėtį.
nio.
* * *
Rusų revoliucija jau turi
“Po trylikos porevoliucinių 60 metų ir ją vis tebepiešia gra
metų kraštas pergyvena anuos žiausiomis spalvomis. Tenai ne
praeito šimtmečio monarchijos jaučiamas “revoliucinis nuovar
žlugimo laikus. Manifestai ir gis”, Tas pet: str. Ktmja ir Ku
sklindantys šauksmai “mirtis ba.. .. Kodėl iš jų-neroikalaujarevoliucijai” primena anuos lai mos “direitos humanos”? O ko
kie naikinimai, po to vėlesni
kus, kada taip aistringai buvo
šaukiama “mirties monarchi “reabilitavimai” ten vyksta, pa
jai”. “Nepatenkintų ir nusivy sauliui visai neįdomu, nes visais
keliais ir būdais siekiama su
lusių” balsai vis garsesni. Tai
jais bičiulystės, draugystės ...
man primena 1966 metus, kai
Visai neskaičiuojama, kiek
Studentų Centre Santa Barbaro
je, JAV, aiškinausi dėl demokra milijonų kraujo aukų pareika
tinių Brazilijos institucijų. Ta lavo anos revoliucijos, bet už
da aš kėliau klausimą, kodėl de mirštama, kad 1964 m. Brazili
šiniųjų perversmai yra trumpa jos revoliucija apsiėjo be žmo
nių aukų, visai šimtamilijoninei
laikiai, o kairiųjų galutiniai. Tai
aš prisimenu ir dabar, kai Ku tautai jos reikalaujant.
bos kairiųjų perversmas yra seDabar pergyvename masinį

negatyvizmą išorėje ir viduje. Į
viską, kas nuveikiama gero, at
rėžia šaltai ir skeptiškai: tai val
džios pareiga. ’Visais galimais
būdais gerinamas darbininkijos
gyvenimas, jų sveikata, jų se
natvė ... Didžiausiomis pastan
gomis skverbiamės į Transama-.
zonijos džiungles, dykumas pa
verčiame naudingais ir derlin
gais laukais, statom didžiausias
pasaulyje hidroelektrines ga
minti pigiausiai elektros ener
gijai . . . Telekomunikacija
jungiame tolimiausias sritis...
Didžiausių atstumų krašte susi
siekimą pagerinome keleriopai,
bet visi skeptiškai atšauna: tai
valdžios pareiga. O Niujorko di
džioji spauda dar tyčiojasi:
Transamazonija — tai faraoniškas pinigų mėtymas... ir jun
giasi prie Europos ekologistų,
esą norime sunaikinti vieninte
les didžiausias pasaulio džiung
les. Tai esą gresia naujų begali
nių dykumų atsiradimu. Galėtu
me juoktis, jeigu nebūtų skau
du...
Mūsų švietime prieš trylika
metų daugelis tūkstančių kandi
datų į universitetus neišsikovo
davo vietos, o šiandien yra pa
prastas reiškinys: ir darbininkų
vaikai turi nemokamą mokslą
kolegijose ir universitetuose,
nes per 70% studentijos naudo
jasi nemokamu mokslu, pagal
gabumų kriterijų. Jeigu seniau
šimtui tūkstančių gyventojų tu
rėjome vos 130 studentų ir viso
je Brazilijoje turėjome 123.000
studentų, tai šiandien jų turime
1.210.000. Valstybiniuose uni
versitetuose turime • 40% stu
dentų, kurių tėvai nėra baigę
net pradžios mokyklos. Gi mūsų
suaugusių švietimą vidaus ir už
sienio “draugai” vadina “fabri
kais kvalifikuotų darbininkų ga
minimui, kapitalistinei eksploa
tacijai ...” Bet jeigu visa tai bū
tų atliekama* “kairiųjų val
džios” rankomis, pasaulis svei
kintų ir skirtų internacionalines
premijas.,.
• Be abejonės, vos per 13 metų
nepasiekėme to, ko norėtuose.
Kraštas buvo išgelbėtas nuo bol
ševikinės bedugnės, nuo raudo
nosios anarchijos, kuri buvo
stipriai įkėlusi koją į vyriausy
bę, sindikatus, partijas, net...
spausdino “savo pinigus” su
mongolišku Lenino paveikslu.
Šiandien tie tūkstančiai veltė
džių, agitatorių, propagandistų
ir “idealistų”, praradę svajotas
karjeras, šiaušiasi, agituoja, kir
šina ir erzina — kursto jaut
riausią tautos elementą — stu
dentiją. Mes gerai žinom, kad
esam dar toli nuo švediškos ge
rovės, bet jau ir neturime kris

talizuotų klasių, kokias turėjo
me prieš 15 metų: daktaro sū
nus — daktaras, darbininko —
darbininkas, o nė! Dabar per 50
% inteligentinio elemento yra
darbininkų vaikai . A
* * *
,
šiandien ir aš pats galvoju
apie anais laikais Santa Barba
roje man pateiktą; klausimą:
kiek laiko dar truks rrtūsų revo
liucija?
4
Vidaus ir užsienio spauda plė
šosi dėl mūsų nuteisto teroristo
- žmogžudžio, kuris, vykdyda
mas kompartijos įsakymus, ken
kia savo tautai. Kompartijos
agentai, importuoti iš Europos,
Kubos ar Azijos, skelbia, kad
Septintoji rugsėjo (tautos šven
tė) yra kapitalistinis farsas, mis
tifikacija. Šitie individai mus
vadina . amerikinių kapitalistų
vasalais, nes neturime įstatymų,
piliečių saugumo, asmens lais
vės...
Tai erzina ir jaudina mažai
galvojančius. Net ir pati Kata
likų Bendrija Mae e Mestra
(Motina ir Mokytoja) rodo bau
ginančius ženklus. Ji, atrodo,
apgaili, kad per šimtmečius yra
buvusi kapitalistų sąjungininkė.
Aptgaili tik dabar? Ji net nelau
kia, kol šventasis Tėvas pripažins socialistą krikščioniu. Tai
būtų priešinga sveikam protui.
Net augšto rango dvasiškiai ra
miai darosi teroristų gynėjais.
Dvasiškiai skelbiasi socialistais
ir karštais tikėjimo priešų užta
rėjais, žmogžudžių slėpėjais ir
gynėjais... Sutinku, jeigu tai
nėra priešinga krikščioniškai są
žinei. Aš galvoju apie tą socia
listą - dvasininką Hubert de Ma
tos, kuris tikrai vertas maldingo
žodžio, solidaraus užtarimo, nes
jau šešiolikti metai yra pūdo
mas Fidel Castro kalėjimuose,
nors dar 1961 m. skelbėsi esąs
komunistas nuo jaunų dienų ir
talkinęs FC paimti valdžią. O jo
vienintelis nusikaltimas — pa
sipriešinimas žmogžudiškai dik
tatoriaus politikai...
Kodėl gi tylima? Kodėl tyli
ma dėl griaunamos ir naikina
mos Tylos Bendrijos Rytų Eu
ropos kraštuose? O kas dedasi
su tikinčiaisiais pačioje Sovietų
Rusijoje? Kodėl keliamas pa
saulinis triukšmas dėl vieno ar
dviejų nuteistų teroristų - žmog
žudžių ar iš* užsienio importuo
tų agitatorių, o nematomas, gal
nenorimas įžvelgti jau 60 me
tų trunkantis tautų teroras Sovietijoje?
Trylika metų...
Aš visa širdimi apgailestauju,
kad dar nesuspėjom įgyvendin
ti pilnos ir tikros demokratijos,
bet... Kai iŠ visų pusių girdžiu:
“delenda 64!”, aš galvoju: vėl
išgyvename senosios imperijos
žlugimą. Artima ateitis tai pa
rodys ...
TĖVIŠKĖS žiburiai
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MŪSŲ LIETUVA

Naujųjų laikų Lietuvos isterija
Pirmasis tomas Prano Čepėno rašomos Lietuvos istoriir**

J. Jakštas
K. Griniaus Fondas (L.
Šmulkštys) apie 1960 m. pradė
jo kelti nepriklausomos Lietu
vos istorijos išleidimo reikalą.
Klausimas, rodos, buvo pajudin
tas spaudoje, ir tuo reikalu kal
binti kaikurie istorikai. 1966 m.
sumanymas pradėtas įgyvendin
ti, kai Griniaus Fondo valdyto
jai “įkinkė” Pr. Čepėną istori
jos rašymą organizuoti. Jis tuo
jau sudarė planą ir kvietė bend
radarbius jam vykdyti.'Buvo su
teikti bene 8 bendradarbiai, bet
redaktorius negalėjo tam dar
bui tuojau atsidėti. Jis tuo metu
buvo įsipareigojęs parengti su
kaktuvinį Lietuvos universiteto
leidinį, kuris4 turėjo pasirodyti
1972 m. Darbas labai didelis.
Reikėjo surasti daug bendradar
Paika būtų nepripažinti aulobiu ir sutelkti nemažai medžia „riui gero pagrindo jo persiorien
gos. Redaktorius Čepėnas išbu
tavimui. Dabar pasirodžiusio
vo pasinėręs universiteto leidi
veikalo pirmas tomas aiškiai ro
nio rengime eilę metų, nes vei
do, kad. jo būta įsigilinta, įsigy
kalas buvo išspausdintas 1972
venta į laikus, kai Lietuva buvo
m. (faktinei, berods, vėliau). Be
rusų valdžioje. Matyt, jo nuo se
to, jis prisidėjo prie kitų leidi
niau sekta aną laikotarpį lietusi
nių redagavimo: K, Ališausko
literatūra ir iš jos kaupta me
“Kovos dėl Lietuvos nepriklau
džiaga jo istorijai. Istorikas Če
somybės”, J. Požėlos ir K. Mus
pėnas panaudojo pasitaikiusią
teikio atsiminimų.
progą jai rašyti, ir štai dabar tu
Pr. Čepėnas neužmiršo ir pa
rime veikalą — “Naujųjų laikų
siimtos istorijos redagavimo.
Lietuvos istorija”, I . tomas
Štai 1970 m. XI. 10 jis viename
(1977).
laiške rašė: “Kai tik šį darbą (t.
Didelės erudicijos
y. apie Lietuvos universitetą)
veikalas
baigsiu, tada visu įnirtimu kib
Veikalas stebina pirmiausia
siu į uždėtą istorijos redagavi
skaitytoją nuorodų gausa. Auto
mą”. Tačiau aplinkybės redak
rius. pats apie jas pratarmėje
toriui taip susidėjo,. kad jis ne
kalba: “Šį veikalą rašydamas,
kibo į užsimotą darbą. Kodėl ne
esu apsčiai panaudojęs istorinės
kibo, vėliau paaiškino. Jis 1976.
literatūros... Tarp panaudotos
I. 2 laiške rašė: “... su dr. K.
Griniaus Fondu tik 1970 m. pa literatūros yra nurodyta nemaža
baigoje oficialiai susitariau pa jau išspausdintų aprašomojo lai
rengti ne “Nepriklausomos Lie kotarpio pirminių šaltinių”.
tuvos istoriją”, bet “Lietuvos ■‘ Tenka tiesiog stebėtis, kad pir
minių šaltinių tarpe yra nemaža
naujųjų laikų istoriją”.
Iš pat pradžių galbūt Pr. Če senų leidinių, išleistų dar pra
ėjusiame amžiuje ir šiame kraš
pėnas planavo rašyti “priešnete sunkiai pasiekiamų. Auto
priklausomybinės” istorijos vie
ną tomą, nes dar 1973 m. kal riaus išradingumą pasiekti pir
minius šaltinius ypačiai rodo jo
bėjo apie du Lietuvos istorijos
senų lietuvių periodinių leidi
tomus. Dirbant, matyt, kaip daž
nių, kaip “Aušros”,. “Varpo”,
nam autoriui atsitinka, susidarė
“Ūkininko”, “Vilniaus Žinių” ir
medžiagos gausa, ir darbas išpli
kitų panaudojimas.
to iki trijų tomų.
Šalia pirminių šaltinių nuoro
Tuo būdu mūšų gerbiamas is
dose figūruoja ir didelis litera
torikas, pasiėmęs 1966 m. reda
tūros margumynas. Ruošdamas
guoti kolektyvinę “Nepriklauso
šį veikalą, autorius turėjo būti,
mos Lietuvos istoriją” ir para
kaip amerikiečiai sako, “omni
šyti jos pirmą dalį nuo 1900 (ar
vorous reader”, kad galėtų tą
1905 m.) iki 1915, ilganiui perliteratūrą įsisavinti ir panaudo
siorientavo. Iš redaktoriaus ta
ti labai preciziškai, su visa kny
po autoriumi apsibrėžtos trito
gų metrika. Iš gausaus šaltinių
mės naujosios Lietuvos istori
ir literatūros bagažo autorius
jos. Pirmą jos tomą jis pateikė
skaitytojams lygiai po 9 metų
stropiai kabina jo gabaliukus
nuo užmojo pradžios. Per tą lai- , prie tekste pasitaikančių švar
ką jis atliko dar keletą svarbių besnių teiginių, juos tuo būdu
ir ilgo laiko pareikalavusių re- pagrįsdamas. Mūsų gerbiamas
daktoriškų darbų.
autorius laikosi skrunulatišku

istorikų taisyklės: nieko netvir
tinti, ko negalima pagrįsti tie
sioginiais ar netiesioginiais šal
tiniais. Tad veikalas išėjo stip
riai dokumentuotas.

Tematinis veikalo planas
Šio pirmo tomo “Naujųjų lai
kų Lietuvos istorijos” rėmai
1795-1915 m. beveik išsitenka
XIX a. Tas amžius istorikei lai
komas istoriniu vienetu. Jis ne
dalijamas į laikotarpius, kaip el
giamasi laikantis chronologinio
medžiagos paskirstymo. Pagal
pasirinktą tematinį metodą mū
sų autorius išsirenka iš XIX a.
11 temų: Lietuvos gyventojų
lenkinimas, Lietuva Rusijos val
džioje (geriau būtų pavadinus
“Administracinis rusų apara
tas”), rusinimas, katalikų ir pra
voslavų Bažnyčios Lietuvoje,
švietimas, spaudos draudimas,
tautinis lietuvių atgimimas, po
litinės lietuvių partijos, rusųjaponų karas, 1905 m. revoliu
cija Rusijoje ir Lietuvoje, Ru
sijos valstybės “dūmą” ir Lie
tuva.
Pirmieji du skyriai gali būti
laikomi įvadiniais. Vienas jų
“Tauta istorijoje” yra palaidų
minčių pynė apie tautas ir spe
cialiai apie XIX a. reikštas pa
žiūras į lietuvių tautą. Antras
skyrius “Lietuvos gyventojai”
yra demografinis, kur apžvelgia
mos daugiau pagal statistikos
duomenis be lietuvių dar ir ki
tos Lietuvos krašto tautybės is
torijos perspektyvoje.
Du paskutiniai skyriai jau iš
krenta iš tematinės veikalo
schemos. Jie priklauso chrono
loginei istorijai, nes skirti pas
kutiniam rusų valdžios dešimt
mečiui (1905-1915). Autorius ap
žvelgia jį iš materialinės -ir dva
sinės pusės, kalbėdamas apie jo
ūkį ir kultūrinę veiklą.
Pastabos apie dėstomas
temas
Visai suprantama-lietuvio au
toriaus pasirinktoji pirmoji dės
tymo tema “Lietuvos gyventojų
lenkinimas”. Juk tai fatališkas
Lietuvos istorijos reiškinys, lė
męs mūsų tautos buitį ilgus
šimtmečius ir palikęs dar iki
šiol nevisai išdilusius pėdsakus,
Kadangi lenkybė buvo taip gi
liai įsismelkus į mūsų tautą, tai
būtų buvę pravartu pažvelgti į
ją iš platesnės istorinės per
spektyvos. Iš josios žvelgiant,
galima -buvo aiškinti, kad lenky
bė atėjo į Lietuvą kartu su va
karietiška krikščionybe ir buvo
šiosios palydovė. Lietuva iš pat
pradžių gavo lenkiškos formos
krikščionybę su lenkiška bažny
tine hierarchija, su lenkais ku
nigais. Bažnyčia pasidarė vaka

rietiškos - lenkiškos
kultūros
transmisija Lietuvoje. Jos len
kinimas todėl per bažnyčią pir
miausia vyko.
Mūsų autorius, neišeidamas
iš XIX a. tyrinėjimo ribų, ap
žvelgia tik per tą amžių pasireiš
kusias lenkinimo pastangas Lie
tuvoje ir atgimstančios lietuvy
bės pasipriešinimą 'joms. Trijų
svarbesnių poskyrių pavadini
mai, prasidedantieji žodžiu “ko
vos”, rodo šio pirmo skyriaus
pobūdį. •
Skyriuje “Lietuva Rusijos
valdžioje” liečiami trys dalykai:
administracinis
suskirstymas,
valdžios aparatų tmgaųizęrijddr
taikyti įstatymai bei luomai.
Manding, autorius priskaito per
daug luomų Rusijos imperijoje,
kai be bajorų dar luomais laiko
ir pravoslavų dvasininkus, ir
miestiečius,' ir valstiečius, ir net
darbininkus (96 p.). Rodos, Ru
sijoje oficialiai gyventojai buvo
skirstomi trimis luomais (soslovie): bajorai (dvoriąne), miestie
čiai ir valstiečiai..
Skyrius “Katalikų k pravo
slavų ^bažnyčia Lietuvoje” galė
jo būti padalintas. Kiek trum
piau dėstoma Pravoslavų Baž
nyčios privilegijuota padėtis’ pa
lyginti su Katalikų Bažnyčios
būkle, jos varžymai iš valdžios
pusės. Ypačiai-pabrėžiama visur
pravoslavėjimo, rusinimo ten-,
dencija.
Ilgame skyriuje “Švietimas”
apžvelgiamos pirmoje eilėje
pradžios mokyklos. Jos buvo ru
siškos ir skirtos kraštui rusinti
bei pravoslavinti. Mokyklų isto
rija, po trumpos jų padėties už
uominos XIX a. pradžioje, pra
dedama nuo Muravjovo laikų,
tęsiama iki 1905 m. ir net po jų.
Operuojama lentelėmis, kurių
pateikiama per visą skyrių net
17, ir dar statistikos duomenimis.^Be pradžios mokyklų, apie
kurias plačiausiai kalbama, lie
čiamos, ir augštesnės, mokytojų
seminarijos, gimnazijos ir ke
turklasės (aplenktos kaikur bu
vusios dviklasės).

Į mokyklų istoriją įterptas ir
ypatingas poskyris (10) “Aukšta
sis mokslas ir lietuvių studenti
ja”. Padaroma ekskursija į rusų
universitetus ir pakalbama apie
lietuvių studentiją juose. Šia
proga užsimenamas V. Kapsu
kas ir apie jį originaliai pakal
bama. “Įdomu pastebėti, kad iki
1905 m. V. Kapsukas - Mickevi
čius buvo atkaklus lietuvis, ko
vojęs su Maskolija (kaip jis ta
da vadindavo Rusiją) ir uolus
Lietuvos nepriklausomybęs skel
bėjas. Jis buvo didelis dr. Vinco
Kudirkos gerbėjas. Kadangi Ku
dirkos slapyvardis buvo Kapsas,
tai jis, jausdamasis menkesnis
už Kudirką, pasiėmė ir sumažin
tą slapyvardį “V. Kapsukas”
(204 p.).
(Bus daugiau)
T. ?.
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Sekmadienį lapkričio 27 — Zelinoje dviguba šventė: KRYŽIAUS
ŠVENTINIMAS ir SPAUDOS BALIUS.

Gražioj, erdvioj parapijos salėj vyko meninė programa su kuk
liom vaišėm. Meninėj daly pasirodė kiniečiai, korėjiečiai, slovėnai,
vengrai, lietuviai ir japonai. Kelios kitos kolonijos dalyvavo kitur
rengiamoj panašioj šventėj. RŪTELES jaunimas (gausiausias bū
rys), Eug. Bacevičienės vadovaujamas, padainavo "skautų himną'
ir pašoko Ketvirtainį ir Malūną. Beatričė Bacevičiūtė pristatė lie-^
tuvių numerius, ko buvo pasigesta iš kitų kolonijų

ZELINOJ NAUJAS KRYŽIUS
Kelios dienos prieš šventę šv. Juozapo bažnyčios šventoriuj, kai
rėj pusėj, Avenida Zelina link, jau atsistojo naujas lietuviškas kry
žius, tik laukdamas pašventinimo. Naujas kryžius stojos vietoj kito,
pastatyto Mateiionių šeimos pastangomis 1949 metais, ir kurj užė
jusi smarki vėtra, prieš kiek laiko nuvertė. Susidaręs kryžiaus atnau
jinimo komitetas, kuriam pirmininkavo Vincas Viktoras Banys, pa
statydino didesnį, 6,65 m. augščio kryžių kurį sekmadienį, po 11
valandos Mišių, klebonas kun. J. Šeškevičius pašventino. Pašventini
mas vyko labai kukliai, be jokios iškilmės. Prieš tai atnašavo mišias
du buvusieji Kinijos misionieriai, kun. Petras Urbaitis ir kun. Anta
nas Perkumas (svečias iš Venecuelos).

SPAUDOS BALIUS
Ilgai ruoštas, sukėlęs abejonių, kaip išeis, nes iki. paskutinės va
landos dar buvo parduota nedaug pakvietimų SPAUDOS BALIUS
paskutiniu momentu persipildė žmonėmis. Ir atsitiko, oagal vieno iš
rengėjų aiškinimą, kaip kad Kristus pastebėjo Evangelijoj: "paskuti
nieji", be pakvietimo, nusipirkę prie durų bilietus, tuoj užėmė pir
mąsias vietas, kai tuo tarpu kiti, pirmutiniai iš anksto įsigiję pakvie
timą. bet atėję vėliau, turėjo užimti' paskutiniąsias vietas". Ten, tie
sa, nebuvo nei' pirmutinių', nei "paskutinių" vietų, tik faktinai vi
siškai pritrūko vietų. Mat rengėjai, atsižvelgdami į išparduotus pa
kvietimus, paruošė apie 180 vietų, kas jiems sudarė jau nemažą at
sargą Gi suėjo j salę sako, apie 250. Tai reikėjo ieškoti ir kėdžių, ir
stalų Tačiau visi rado vietos, visi pavalgė ir prisivalgė, ir. dar atliko.
Tai ar tik ne "gaspadoriaus", kun. J. Šeškevičiaus, stebuklas?
Taigi, kiek buvo patirta, vaišėmis visi liko patenkinti — tiek sve
čiai, kiek patys rengėjai. Ir svečių nuotaika taip įsisiūbavo, kad, no
rint pravesti kad ir trumpą oficialią kalbą buvo sunku išgauti (nors
iš kai kurių) dėmesio ir tylos.
Puotos metu ML redaktorius, kun. Pr. Gavėnas, pasveikino (por
tugališkai) išeinantį atsakingąjį ML redaktorių prof. dr. José Ferrei
ra Carrato, :r naująjį atsakingąjį redaktorių, p. VYTAUTĄ BACEVI
ČIŲ Po to ugningai ir gan ilgai kalbėjo dr. J. Carrato, dažnai palydi
mas dosnių plojimų. (Viena ir antra kalba bus perduota sekančiam
ML numery).
Šia proga tenka dar kartą nuoširdžiai padėkoti šventės bei
jos
propagandos vedėjui bei salės ir virtuvės šeimininkui klebonui kun.
J. Šeškevičiui, spaudos baliaus tradiciniams iniciatoriams bei
pa
kvietimų platintojams šv. Juozapo brolijos vyrams, patvariom, išra
dingom ir pasišventusiom šeimininkėm, visom ir visiems betkokiu
būdu prisidėjusiems ir gausiems svečiams,
f

TAUTINĖ IMIGRANTŲ DIENA
Šv. Tėvo Pauliaus VI pageidavimu kasmet švenčiama MIGRAN
TŲ DIENA' Brazilijoj ji švenčiama pirmąjį Advento sekmadienj.
Sekmadienį lapkričio 27, Švč. Sakramento bažnyčioj, kurią pa
sistatė miesto centre slovėnų kolonija, 4 v.v. susirinko įvairių São
Paule esančių asmeninių parapijų kunigai bei kolonijų atstovai:vokiečių armėnų, kinų korėjiečių, kroatų, slovėnų, vengrų ispanų,
prancūzų, olandų, anglų, italų, lietuvių, portugalų-brasilų, japonų,
lenkų, rusų ukrainiečių. Lietuviams atstovavo RŪTELĖS jauni
mas tautiniais rūbais, keletas iš arčiau gyvenančių lietuvių šeimų ir
kun. Pr. Gavėnas.
Pamaldas laikė, atstovaudamas kiton valstijon išvykusiam kardi
nolui, vyskupas pagalbininkas D. Ernesto de Paula su kolonijų ku
nigais. Per aukojimą kiekviena kolonija atnešė savo dovanų: gėlių,
duonos, vynuogių, vyno ir kt. Lietuviai, per dvi mergaites ir vie
ną berniuką, pristatė kenčiančios, betjyvos tautos simbolį — erš
kėčių vainiką ir LIETUVIŲ KATALIKU BAŽNYČIOS KRONI
KOS 27 numerį, kas buvo padėta, atskiroj vietoj, tiesiai prieš alto
rių
Prieš paskutini vyskupo palaiminimą, kiekvienos kolonijos ku
nigas keliais žodžiais sveikino savo tautiečius ir davė palaiminimą,
savo kai ba.

NAUJAGIMIS
Ivonei Augustaitytei—Carlos Ba
rrancos lapkričio (novembro) 28
dieną gandras atnešė pirgriagimį. o
su juo ir daug džiaugsmo. Sveikini
mų laimingiems tėveliams, o taip
ir nemažiau laimingiems seneliams
— p.p. Elenai ir Antanui Augustaičiams.

KALĖDOJIMAS
Kalėdojimas — tai ne vien už
bėgti.pas tautietį, pašlakstyti na
mus, palikti plotkelę, paimti (jei
kas duoda) ' kalėdą', <r baigta.
Kalėdojimas — tai artimesnis ir in
tymesnis susitikimas su šeima ar
net atskirais jos nariais, išspręsti
kai kada ir painias šeimos proble
mas ir palikti taip tikrus religinius
pėdsakus. O tatai reikalauja laiko.
Ir neleidžia visus aplankyti tik
trumpu prieškalėdiniu laikotar
piu.
Šv. Kazimiero parapijos kuni
gai yra nusistatę lankyti lietuvių
šeimas visą metą. Todėl, jei nega
lės ką nors aplankyti prieš Kalė
das, žinokit, kad stengsis aplan
kyti kokiu kitu metu, galimai
pranešę iš anksto.
O kaip su PLOTKELÉM? Kadangi kunigai, negalės visų ap
lankyti prieš Kalėdas ir laiku at
nešti plotkeles, tautiečiai, norin
tieji plotkelių, yra pakartotinai
ragina ateiti atsiimti plotkelę ar
tiesioginiai iš klebonijos, ar per
bairų ryšininkus, ar pranešdami
susisiekimo būdą oer telefoną
(273-0338).

ML ATSTOVAS ZEUNOi
Šv. Kazimiero Vyrų Brolijos
iždininkas KAZIMIERAS RIM
KEVIČIUS, yra įgaliotas rinkt
ML prenumeratas ir išduoti atitin
kamus kvitus. V. Zelinos bei apy
linkės tautiečiai šiuo reikalu gali
kreiptis tiesiogiai į jį K. Rimke
vičiaus adresas: Rua Prof. Gusta
vo P. de Andrade, 1085, V. Zeli
na.
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PANORAMA LITUANO
Lietuviškoji radijo valandėlė
dar yra bandymo tarpsnyje, todėl
ir transliacijos laikas nenusistovėjęs. Bet vadovybė dabar užtikrina,
kad PANORAMA LITUANO bus
pastoviai perduodama kas šeštadie
nį, 11,45 - 12,15 vai.
Taigi klausykitės lietuviškos RA
DIJO VALANDĖLĖS šeštadienį
nuo 11,45 iki 12,15 valandos.

Pastabas, patarimus, pasiūly
mus, o taip pat ir padrąsinimą
siųskit valandėlės vadovybei: PA
NORAMA LITUANO, R. Con
solação 2608, Conjunto
11 ,
01302 SÃO PAULO, Capital.

SODYBA
Pirmojo Senelių Namuko Lie
tuvių Sodyboje pamatai jau baig
ti. Šią savaitę pradėjo kilti sienos.
Šv. Juozapo L. K. Bendruome
nės valdyba nutarė Sodyboje pa
statyti svečių namą, kur Bendruo
menės nariai ir kiti lietuviai, netu
rį, savo vasarnamių, galėtų praleis
ti keletą dienų sodyboje, pasi
džiaugti gamta ir pailsėti.
21 dieną lapkričio dalis valdy
bos narių buvo nuvažiavusi išsi
rinkti vietos svečių namui.

Išvykų namo statybos parengi
mo darbai laikinai buvo sustoję
dėl vandens. Dabar buvo nutarta
iškasti šulinį ir pradėti statybą

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ
Vila Zelinoj Seselių Pranciškiečių Salėje rengia L.K.Šv. Juozapo
Bendruomenė ir L.K. Bendruo
menės Choras.
Šokiams gros
GRUPO MUSICAL
BLACKOUT

Sutikite Naujuosius Metus sa
vųjų tarpe-lietuviškoje nuotaiko
je.
Parengimo pelnas skiriamas So
dybos reikalams.

JAUNIMO
IŠVYKA - STOVYKLA
įvyks SUARÃO pajūryje gruo
džio 17 ir 18 dienomis. Stovyklo
je bus trys grupės su atskiromis

kX'
p,*

programomis-studentų. moksleivių'
ir jaunesniųjų. Studentų grupei ™
vadovaus Aleksandras Valavičius.
Pašaekesius praves adv. Algirdas
Sliesoraitis ir mokt. Lucija Jodelytė-Butrimavičienė, dainas mo
kys mokt. J. Joteikaitė. Dalyvau
ti gali jaunimas galįs susikalbėti
lietuviškai. Užsirašyti pas ponią
Vinkšnaitienę, kun. P. Rukšj ir
Dėdę Juozą
Kaina 30 kruzeirų dienai.

Šio ML numerio

GARBĖS LEIDĖJA
Našlė

Jai nuoširdi redakcijos ir
administracijos padėka.

AR ŽINAI,

CASA VERDE
MIŠIOS

KAD LIETUVA KADAISE BUVO

už A. A. Kazimierą Tijūnėli
Joną Dimšą
Domininką ir Uršulę
Laucius
Uršulę Joteikienę ir
Bronių Raišką.
Misiąs užprašo Jurgio Matei ionio šeima.
Mateiioniai ir Casa Verdės lie
tuviai kviečia šių mirusiųjų at
mintį gerbiančius dalyvauti Mi
šiose gruodžio 4 d., sekmadienį,
17,15 vai., N. S. das Dores baž
nyčioje.

— Sužinosi, dalyvaudamas paskaitoje,

kurią laikys dr. ANTANAS GAUL8A, iš Rio.

AR ŽINAI,
KAS BUVO D.L.K. ALGIRDAS.?
- Sužinosi, dalyvaudamas šio didžiojo Lietuvos kugaikščio
paminėjime, kurį praves Literatūros Ratelis.

KĄ ŽINAI
PagriiTi APIE LIETUVOS KARIUOMENĘ ?
- Sužinosi Lietuvos Kariuomenės minėjime.
AR JAU ŽINAI,
KAD IR MŪSŲ JAUNIEJI MOKA SKAITYTI LIETUVIŠKAI ?

PRIE MŪSŲ, KUNIGŲ KAPO

— Sužinosi ir pamatysi, dalyvaudamas GRAŽAUS SKAITY
MO KONKURSE.

Gražiai praėjęs dešimties jau
mus palikusių, São Paule su lietu
Visa tai vyks po šiuo kukliu titulu:
viais dirbusių, kunigų pami
LITERATŪROS RATELIO METINĖS VEIKLOS UŽBAIGIMAS,
nėjimas mus lyg kvieste kviečia
ir jų gana užmirštą (kaip kokių
našlaičių) kapą aplankyti.
fr bus šv. Kazimiero p-jos mažojoj sa
MALDOS APAŠTALAVIMO
lėj, gruodžio 3, šeštadienį, pradedant
iniciatyva, 1977 m. lapkričio 22
17,30 vai. ir užbaigiant tradiciniu šei
d., kun. Stasio Šileikos pavėžin
mynišku pasivaišinimu.
ti, lankėsi ARAÇÁ kapinėse ir
įėjimas nemokamas.
prie a.a. Tėvo Bružiko, Tėvo Mi
kalausko ir prel. Miliausko kapo
VEIKLOS KALENDORIUS
Stepas ir Salome Narušiai, Ona
Gorskienė, Marija MazurkevičieGruodžio 17: Šalpos Ratelio ruošia
nė, Marija Terelienė (kasininkė)
mos Kūčios šv. Kazimiero p-jos patalpo
ir Marcelė Stankevičienė (pirmi * Geriausia Kalėdų bei Naujųjų *
se.
ninkė). Kartu vyko ir kun. Anta ** Metų dovana giminei ar **
Gruodžio 22; SKAUTU ŠEIMOS KŪ
nas Perkumas, svečias iš Venezuedraugui — užsakyti
ČIOS šv. Kazimiero p-jos patalpose: susi
los, tenykščių tautiečių per 25 ***
MŪSŲ LIETUVĄ
taikinimo apeigos, Mišios, Kūčios.
metus klebonas. Prie, pastarojo
%
1978 m. sausio 8-15: STOVYKLA lie
prisidėjo ir jo bendramisininkas,
tuvių kilmės vaikams bei jaunimui nuo
kun. Petras Urbaitis. Juodu net
8 iki 18 metų ITU apylinkėj.
pasikvietė fotografą — japoną ka
taliką —, kad užfiksuotų tą atmin
SEMANARIO
tiną atvejį
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