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Nors retkarčiais mintimis pasitraukti is' kasdie
nybės, susitelkti prie ko nors mus liečiančio ir turinčio amži
nos vertės, yra ir malonu ir naudinga. Štai vėl kasmetinis Kris
taus kančios paminėjimo laikas. Kristaus kančia truko neilgai, 
tik apie 20 valandų. Tačiau ji buvo tokia turininga visokiais pras
mingais momentais, kad apie tai prirašyti skaitlingi tomai irtai 
ne fantazijos, o minčių apie tikrus konkrečius faktus ir jų reikš
mę, sukurta daug poezijos himnų, muzikos kompozicijų. Kris
taus kančia prasminga ne tik savo tiesioginiu tikslu-atpirkimu, o 
ir tuo, ko visų laikų žmonės gali is’ jos pasimokyti.

Šį kartą prisiminkime vieną Kristaus posakį, ištartą prieš pat

Apžvelgę šiandieninę tarptau
tinę padėtį ir pastaruoju metu 
sunkėjančią Lietuvos ir Ukrainos 
žmonių sovietinę priespaudą, to
lydžio vis labiau juos slegiančią 
ir 1975 metais Helsinkio susita
rimais Sovietų Sąjungos prisiim
tuosius įsipareigojimus be atodai
ros laužančią,

didžiai vertindami tradicinę 
draugystę, nuo seno rišančią Lie
tuvos ir Ukrainos tautas,

pagarbiai minėdami jų ilgaam
žio valstybingumo vaizdingųjų 
apraiškų — Ukrainos Centrinės 
Tarybos 1918 metų sausio 22 die
nos nutarimo, paskelbusio X-XII- 
tame šimtemtyje gyvavusią ir 
Kijevo Didžiosios Kunigaikštytės 
vardu vadinusiąsi Ukrainos vals
tybę nepriklausomos Ukrainos 
Tautine Respublika, ir Lietuvos 
Valstybės Tarybos 1918 metų va
sario 16 dienos akto, atstačiusio

SUTARĖ

1. siekti glaudesnio bendradar
biavimo mūsų tautų iš sovieti-

*
nės priespaudos išsivadavime 
šventojoje kovoje, stiprinant ii 
derinant išsilaisvinimo pastan
gas, vedančias į galutinį tiksią — 
Lietuvos ir Ukrainos pilnos ne
priklausomybės atstatymą, ir

2. valstybių nepriklausomybę 
atgavus, tęsti mūsų tautų istori
nę tradicinę draugystę, plėtoti 
kultūrinį bendradarbiavimą, ir 
puoselėti draugiškus tarpusavio 
valstybinius santykius.

■Pasirašyta Philadelphijoje Lie
tuvos ir Ukrainos valstybių at
statymo 60-sios sukakties išvaka
rėse — 1977-tųjų metų lapkričio

mirtį: "Š i a n d i e n būsi su manim rojuje'tyLuk. 
23,43). Tai buvo pasakyta žmogui mirštančiam už savo kaltę. 
Ne mūsų kompetencijoje pasakyti, kiek tas žmogus buvo nusi
kaltęs Dievui, taigi ir Kristui. Kristus mirė už visų žmonių, taigi 
ir už ano žmogaus nuodėmę. Šia proga Kristus pakartojo kitais 
žodžiais, ką buvo pasakęs kita proga: "Jeigu mylite tik jus mylin
čius, ką gi užsitarnausite? (Mat.5,46). Iš Kristaus žodžių ir elge
sio seka, kad reikia mylėti visus: mums nusikalstan- 
čius, mums piktžodžiaujančius, nesimpatis’kus, net Dievui nusi
kaltusius. Meilė nesiekianti plačiau už meilę geradariam, priete-

Mindaugo 1253 metais sukurtąją. 
Lietuvos valstybę kaip Nepri
klausomos Lietuvos Respubliką, 
— 60-ties metų sukaktį,

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas ir Ukrai
nos Tautinės Respublikos prezi
dentas (egzilyje) 9 sutinkant Lie
tuvos ir Ukrainos atitinkamoms 
institucijoms,

12 dieną.

Dr. Kęstutis Valiūnas 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto pirmininkas

Mykolą Livvycki 
Ukrainos Tautinės Respublikos 

prezidentas (egzilyje)
liam, simpatingiem, nėra krikščioniška meilė. Ji
bendra ir stabmeldžiam, o neretai ten yra tik savi m e i Iva
nuos mylime savo naudai, savo malonumui. Kas bandytų teisin
tis savo jautrumu negalįs tokio tai mylėti, linkėti jam gero dėl jo 
būdo ar veiksmų, negalįs kartu su anuo darbuotis, tai ir būtų 
ženklas savimeilės ir eilinio stabmeldžio dvasios, o ne Kristaus 
skelbtos meilės.

Nėra nė Dievo nė artimo meilės ir ten, kur iš taria
mos meilės žmogui nusikalstama Dievui, 
Toks atvejis gali pasitaikyti, pav. kai iš tariamos meilės žmogui 
teisintume, toleruotume nusikaltimus Dievui. Nusikalsiantis Die
vui dažnai kenkia ir kitiem žmonėm, o visada savo sielai. Tokiu 
atveju tarsi pakartotume Kaino atsakymą Dievui: Ar aš esu mano 
brolio sargas?

Nėra meilės žmogui ir tada, k.a i teisinantis meile 
žmogus žmogų veda į n u o d ė m ę. Ten gali būti gy
vuliškos aistros, savimeilės, kokios nors naudos ar pelno siekimo, 
bet ne artimo meilės. Tokiais atvejais teisintis tolerancija, net 
užuojauta, yra ne vieta. Palikti artimą klaidoje, sielos pavojuje 
nėra nė meilė, nė tolerancija, o tik nejautrumas artimo ar ir savo 
nelaimei.

Reikia mylėti žmogų, o nekęsti klaidos. 
Čia tinka Šv. Rašto posakis: Rūstinkitės ir nenusidėkite (Psl.4,5; 
Efez. 4,26) t.y. tarsi su pykčiu kovokite prieš blogį, nes tai kenks
minga artimui, bet mylėkite klystantį

Šalia Kristaus ant kryžiaus buvo tuo pačiu metu kiti du pri- 
kryžiuoti. Žodžius: "Šiandien būsi su manim rojuje" Kristus 
ištarė tik viena m, o antram nieko nepasakė. Vienas is’ 
jų sudraudė klystantį savo draugą ir meldė sau Kristaus gailestin
gumo. Antras piktžodžiavo. Ir Petrui apraudojusiam savo silpny
bę Kristus atleido, o manoma, kad neatleidęs Judui, kuris, pada

ręs klaidą, nusigando pats savęs, bet negrįžo pas Kristų, neprašė 
atleidimo.

Kristus yra pasakęs, kad piktžodžiaujantiems Šventajai Dva
siai nebus atleista (Mork. 3,29). Tokie, supratę savo klaidą, pa
prastai nusimena, bet ne visi nusižemina ir prašo Dievo gailestin
gumo.

Kas piktžodžiauja Šventajai Dvasiai? Kurie sąmoningai nusi- 
dėdami tyčiojasi iš Dievo manydami, kad Dievas jiem atleis, ka
da jie Dievui pasakys, ar kurie savo pasitaisymui stato Dievui są
lygas, panašiai kaip antrasis iš prikryžiuotų kartu su Kristum. 
Nusikalsta Šventajai Dvasiai ir toks, kuris nepaiso Dievo, laiky
damas save didesniu už Dievą.

Tai kelios Kristaus kančios ir kryžiaus p a m o k o s. Iš tos 
mokyklos mokėsi ir mus mokė mūsų tėvai. To pasėka yra ir da
bartinės lietuvių kartos santykiai su kryžium. Netolimoje praei
tyje lietuvio ir bute ir širdyje kryžiui priklausė garbingiausia vie
ta. Reikia atsargumo, kad mūsų meniški kryžiai netaptų kam 
nors tik tautinės tradicijos relikvija. Kryžius pirmoje eilėje yra iš
ganymo simbolis. Neatskirkime vienos prasmės nuo kitos — reli
ginės ir tautinės. Tik tada jausime pilną dvasinę šilumą, kokios 
galima jausti iš kryžiaus savam bute, prie savo rezidencijos, sto
vyklos teritorijoje ir kitur.

Gavėnios metu mintimi ir širdim dažnai priartėkime prie kry
žiaus, o ypatingai prie Kristaus, kuris savo kančia ir mirtimi su
teikė šiam simboliui prasmę, paliko daug gyvenimiškų pamoky
mų ir įvykdė žmonijos atpirkimą,

Vysk. Vincentas Brizgys

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Argentina

MINDAUGO DRAUGIJOS ansamb- 
lis, vadovaujamas E. Šaulienės, at
liko tautinių šokių programą La Pla- 
tos universiteto klube. Žiūrovus su 
Lietuvos istorija, geografija, ginta
ru bei dabartine jos būkle sovietinė
je okupacijoje supažindino V. Bu
kauskaitė - Persio. šeštąsias savo 
veiklos metines šis ansamblis atšven
tė 1977 m. lapkričio 12 d. specialiu 
vakaru, kuriame dalyvavo ir jauno
ji sol. A. Joytė. Nueitą ansamblio 
kelią nušvietė V. Bukauskaitė • Per
siu. Po jos kalbėjo Mindaugo Drau
gijos pirm. J. šišlauskas.

BUENOS AIRES, BERISSO, Kor
dobos ir Rosario lietuviams, kurie 
Argentinon yra atvykę prieš 50 me
tų ar anksčiau, Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Taryba sten
giasi parūpinti specialius valdinius 
diplomus. Meniški diplomų Įrašai — 
A. M. Burbaites ir kun. a. Lubicko. 
Lig šiol imigracijos ministerijos par
eigūnai jau yra pasirašę 128 diplo
mus. Visus diplomus lietuvių kolo
nijose numatoma Įteikti per Vasario 
16 minėjimus.

Australija
TAUTYBIŲ MUGĖJE Newcastle 

mieste, Hamiltono mokyklos rajone, 
gražiai pasirodė ir lietuviai. Tauti
nių drabužių, medžio drožinių, audi
nių, gintaro dirbinių ir lietuviškų 
knygų parodą surengė Z. Zakaraus
kienė, J. Braštytė - Davies ir 2. Ki- 
šonienė. Mugėje apsilankė ir šio 
miesto burmistre J. Cummings.

VALSTYBINĖ VIKTORIJOS BIB- 
LIOTEKA Adelaidėje iš lietuvių 
spaudos kiosko nupirko 50 lietuviš
kų knygų ir užsakė dar 70. Bibliote
kos vadovybė taipgi yra susidomė
jusi ir Australijoje lietuvių autorių 
išleistomis knygomis.

JA Valstybės
KUN. DR. J. PRUNSKIO straips

nį vedamųjų skyriuje spalio 27 d. 
paskelbė dienraštis “Chicago Tri
bune”. Ilgokas straipsnis “Free en
slaved Lithuania and end Europe’s 
colonialism” (“Išlaisvinkit pavergtą 
Lietuvą ir užbaikit kolonijizmą Eu
ropoje”) išsamiai nušviečia dabarti
nę sovietų okupuotos Lietuvos būk
lę. Kun. dr. J. Prunskis primena 
skaitytojams, kad Vakarų valstybės 
yra suteikusios nepriklausomybę sa
vo buvusioms kolonijoms, o Sovietų 
Sąjunga tebėra pavergusi dalį Euro
pos valstybių, jų tarpe — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, buvusias Tautų Są
jungos nares. Baltijos valstybių oku
pacija buvo Įvykdyta pagal slaptą 
1939 m. rugsėjo 28 d. susitarimą 
tarp diktatorių A. Hitlerio ir J. Sta
lino. Toliau kun. dr. J. Prunskis ra
šo apie švietimo institucijų paverti
mą marksistinio auklėjimo centrais, 
žemės atėmimą iš ūkininkų, pramo
nės plėtimu pridengtą rusų kolonistų 
siuntimą Lietuvon. Pareigūnai nesi
laiko konstitucijos paragrafų, spau
dą ir knygleidybą griežtai kontro
liuoja kompartija. Už slanta išlei

džiamas maluaknyges, katekizmus, 
pogrindinius laikraštėlius lietuviai 
uždaromi kalėjimuose arba psichiat
rinėse ligoninėse. Tremties yra susi
laukę lietuviai vyskupai J. Stepona
vičius ir V. Sladkevičius. Minimas ir 
N. Sadūnaitės atvejis bei jos teis
mas, lietuvių katalikų 1976 m. bir
želio 13 d. laiškas airiams, paskelb
tas “LK Bažnyčios Kronikos” 23 nr., 
teigiantis, kad Lietuvos katalikai tu
ri mažesnes teises už Amerikos neg
rus. Lietuviai negali turėti katalikiš
kų kalendorių, maldaknygių ar kate
kizmų, o kunigai kalinami už religi
nių tiesų mokymą.

ALGIMANTAS GURECKAS, PLB 
ir JAV LB atstovas Vašingtone, 1977 
m. gruodžio 15 d. lankėsi komunis
tinės Kinijos ryšių įstaigoje. Jis ten 
paliko premjerui H. Kuo-fcngui skir
tą memorandumą, prašantį remti lie
tuvių tautos teisę į nepriklausomy
bę, nepripažinti priverstinio Lietu, 
vos Įjungimo į Sovietų Sąjungą, rei
kalauti Jungtinėse Tautose, tarptau
tinėse konferencijose, kad Sovietų 
Sąjunga pasitrauktų iš Lietuvos. 
Gruodžio 28 d. A. Gureckas memo
randumo kopiją Įteikė komunistinės 
Kinijos atstovybei prie Jungtinių 
Tautų Niujorke. Abiejose Įstaigose 
kiniečių pareigūnai domėjosi Lietu
vos reikalais.

LEIT. A. DIČIŪNAS ir žmona (Marganavičiūtė). Jiedu augina 4 vaikučius, 
dalyvauja lietuviškoje veikloje, visi gerai kalba lietuviškai.

Britanijos karalienės Elzbietos II dekretu A. Dičiūnas pakeltas Į MBE 
ordino narius (Member of The Most Excellent Order of The British Em
pire). — A. Dičiūnas gimęs 1941 m. Lietuvoje, augęs ir mokslus ėjęs Aust
ralijoje, Adelaidėje. Australijos karo laivyno narys — leitenantas. Baigęs 
karo laivyno technikos mokyklą prie Sydnėjaus universiteto. Studijavo įvai
riose jūrų karo mokyklose — JAV-se ir Britanijoje. Lankė visą eilę įvai
rių kursų savo specialybei patobulinti. Visur gavo augščiausius pažymius. 
Prieš keletą metų Australijos karo laivyno vadovybė jam pavedė pastatyti 
karo laivui • naikintojui naują motorą. Algis jam pavestą darbą atliko pasi
gėrėtinai. Reikia manyti, kad šis Algio laimėjimas ir dalyvavimas Vietnamo 
ir Borneo kare buvo motyvai, dėl kurių gavo tokio augšto laipsnio ordiną. 
Tai pirmas toks atvejis Australijos istorijoje. J. V.

DAIL. ADOMAS VARNAS N. Me
tų išvakarėse sulaukė 99 metų am
žiaus ir įžengė į šimtuosius. Jį pa
sveikino Čikagoje gyvenantys daili
ninkai ir bičiuliai. Buvo palinkėta 
sulaukti 100 metų ir sukakties proga 
surengti savo darbų parodą.

SENATORIUS CH. H. PERCY as
meniškai kreipėsi į Sovietų Sąjun
gos ambasadorių A. Dobryniną, pra
šydamas išleisti iš Lietuvos pas vy
ra muz. Aloyzą Jurgutį jo žmoną Ma
riją ir dukrelę Dainą. Tikimasi, kad 
tokie asmeniški įtakingų amerikiečių 
prašymai turės daugiau Įtakos už 
raštiškus.

Britanija
LAIKRAŠTIS “CATHOLIC HER- 

ALD” rugsėjo 30 d. paskelbė straips
nį, paneigiantį sovietų “Novosti” 
agentūros teigiamą religijos laisvę 
Lietuvoje. Sovietinė agentūra remia
si mons. Česlovo Krivaičio pareiški
mu: ‘«Tikintieji Lietuvoje gali lais
vai atlikinėti religines apeigas. Kai- 
kurie vakariečių pranešimai, kad ti
kėjimas Lietuvoje persekiojamas, 
yra neteisingi”. Britų laikraštis ci
tuoja Kensingtono kolegijos pareiš
kimą, primenantį, kad mons. Č. Kri
vaitis Vilniaus arkivyskupijos valdy
toju yra tapęs dėl vysk. J. Stepona
vičiaus ištrėmimo. Panašaus likimo 
yra susilaukęs ir vysk. V. Sladkevi
čius. Remiantis “LK Bažnyčios Kro
nika”, teigiama, kad mons. Č. Kri
vaičio pareiškimas yra nesuderina
mas su 350 Lietuvos kunigų pasira-
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šytu protestu dėl religijos persekio
jimo sovietų okupuotoje Lietuvoje.

LONDONO LIETUVIAI Vasario 
16-tosios šešiašdešimtmetį iškilmin
gai paminės vasario 19 d. Sporto 
ir Socialinio Klubo salėje. Sausio 2 
d. D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
valdybos pirm. S. Kasparas buvo su
šaukęs 14-kos organizacijų atstovų 
pasitarimą. Rengėjų komitetan iš
rinkti: pirm. S. Kasparas, J. černis, 
V. Jurienė, J. Dailidė ir J. Alkis. 
Minėjime programą atliks Londono 
lietuvių choras ir tautinių šokių gru
pė. Iškilmingos pamaldos bus šv. 
Kazimiero ’ šventovėje. Jaunimas į 
jas kviečiamas su tautiniais drabu
žiais ir vėliavomis.

Kai niekas negirdėjo 
lietuvių skundo

— Lietuvos; generalinis konsu
las Bogotoje ^(Kolumbija) Stasys 
Sirutis atsiuntė ištrauką iš veda
mojo, paskelbto dienraštyje “EI 
Tiempo”, 1977 spalio 12. Straips
nis pavadintas: Lietuvoje tikėti į 
Dievą yra nusikaltimas (En Li- 
tuania: creer en Dios es delito). 
Straipsnio autorius Javier Abad 
Gomez.

“Jeigu dvasiškis”* rašoma 
straipsnyje, “kritikuoja ateizmą, 
ar meldžias už komunistus, ar 
už tuos, kurie mirė kalėjime, ar 
už popiežių, ar lanko ligonius, 
jis gali būti deportuotas i kon
centracijos stovyklą”. Kunigo 
‘‘likimas” priklausąs nuo darbo 
leidimo, kuris privalomas visuose 
komunistų kraštuose. Dėl to dau
gumas vyskupų ir kunigų Lietuvo
je negali dirbti pastoracijos dar
bo. Tačiau valdžios persekioji
mas paliečia ne tik dvasiškius. 
Jaunimui iki aštuoniolikos me
tų uždrausta studijuoti ar prak
tikuoti religiją. Jiems neleidžia
ma melstis ar skaityti religinio 
turinio knygas; pagautus bau- 

t džia. Nuo 1966 asmenys, taip 
pat ir tėvai, kurie “nusikalsta” 
tikybos mokymu, gali būti nu
bausti iki trejų metų kalėjimo. 
Jauniems žmonėms, apkaltin
tiems religijos praktikavimu, ga- 
Ii būti uždarytas kelias Į aukš
tąjį mokslą. Dirbantieji taip pat 
baudžiami už religijos praktika
vimą. Pavyzdžiui: mokyklos di
rektorius Merkys buvo atleistas 
už tai, kad leido savo motiną pa- 

■ laidoti su religinėmis apeigomis, 
inžinierius buvęs nubaustas, kad 
pakrikštijo sūnų, ir pan. Lietu
vos Tylos Bažnyčia buvo kreipu
sis į popiežių Paulių VI, bet ne
susilaukė atgarsio. (E.)

TĖVU, ŽEMĖ LIETUVA 
MŪS ŠIRDYJE VISADA!
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„Atsisakau sovietines TĖVYNĖS MEILĖ

pilietybes"
Ukrainiečio rašytojo ir kino 
režisieriaus atviras laiškas

Šio pareiškimo autorius G e 1 1 - 
jus S n e g i r i o v a s gyvena 
Kijeve. Už savo kritiškas mintis 
pašalintas iš Rašytojų sąjungos ir 
iš darbo, jis iki šiol dar nebuvo nu
baustas “kaip veltėdis” tik dėl to, 
kad yra besveikatis.. G. Snegiriovo 
atvirą laišką pirmiausia paskelbė 
Paryžiaus dienr. “Le Monde” š. m. 
liepos 7. Dr. J. L.

' Šiuo -pareiškimu atsisakau so
vietinės pilietybės. Tokį apsis
prendimą padariau tuo metu, kai 
jūs pravedate tariamai visuotinį 
naujosios konstitucijos projekto 
svarstymą. Laikraščiai, radijas, 
susirinkimai vienbalsiai reiškia 
karštą pritarimą. Netrukus pro
jektas pavirs įstatymu, visiems 
paplojus. Tepabando kas nors 
nepareikšti savo pritarimo. Kiek
vieną susirinkimą ir kiekvieną jo 
dalyvį rūpestingai stebi KGB ir 
jos ištikimi, tarnai, partijos parei
gūnai, o

Jūsų konstitucija — melas nuo 
pradžios iki galo. Melas, kad jū
sų valstybė išreiškia liaudies va
lią. ir . reikalus,, kad- - valdžia- pri
klauso; liaudžiai. .-Melas,- kad jūsų! 
valdžios pirmiausias tikslas- esąs 
pagerinti, žmonių gyvenimo ly
gį. Melas — ir pareiškimai apie 
laisvą . nacijos išsivystymą bei 
respublikų teisę išstoti iš SSSR. 
Tik melas . ir niekšybė — jūsų 
rinkimų sistema, . iš kurios visa 
liaudis šaiposi,, kaip .šaiposi ir iš 
jūsų herbo, kuriam kviečių .var
pas importuojate iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių,. lygiai kaip 
ir iš jūsų himno, kuriame Stali
ną pakeitė Leninu.

Jūs tvirtinate sukūrę tikrai de
mokratinę visuomenę, kad “SSSR 
piliečiai turi visas socialines — 
ekonomines, politines ir asme
nines teises bei laisves” (39 str.) 
ir kad jiems “garantuojama žo
džio, spaudos, susirinkimų, mi
tingų, gatvės' eitynių ir de
monstracijų laisvė” (50 str.). 
Tačiau ten pat skaitome, kad pi
liečiai, naudodamiesi teisėmis ir 
laisvėmis neturi daryti žalos vi
suomenės ir valstybės reikalams. 
Nesivaržydami išbraukėte pilie
čio teises ir laisvę. 156 str. skelbia:

“Visuose teismuose bylos nagri
nėjamos viešai. Leidžiama nagri- | 
nėti bylas uždarame teismo po-; 
sėdyje tik įstatymo nustatytais j 
atvejais, laikantis visų ■ teisenos 
taisyklių”. Nesivaržydami sau už
sitikrinote galimybę kiekvieną 
savo pilietį teisti už uždarų du-j 
rų. i

Ir anksčiau lūs man esate atė
mę teises ir laisves. Kai bijojote tie i 
sos'baiso — o jo jūs visuomet bi- j 
jojote—. jūs teisėte už uždarų f 
durų. Bet anksčiau, skelbdami ; 
diktatūrą, nedrįsote viešai rodyti 
cinizmo. Turėjau galimybę rem
tis konstitucija ir reikalauti ga
rantuojamų teisių, viešo bylos
nagrinėjimo. Šiandien jūs nu
plėšėte diktatūros etiketę ir, 
skelbdami bendrauk'audine valsty 
bę, mane griežtai sudraudžiate: 
užteks remtis konstitucija, tavo 
laisvės ir tavo teisės egzistuoja 
tik tol, kol mes, valstybė, nenu-

- sprendėm, kad jos daro žalą 
mums, valstybei, o tada mes tave 
teisime už uždarų durų pagal 
mūsų, valstybės, priimtą įstaty
mą Protestuoji? Pamėgink. Tai 
įrašyta konstitucijom kurią priė=

— mė liaudis ir tu pats tame skai
čiuje.

Tame skaičiuje aš nenoriu bū
ti. Jūsų konstituciją padiktavo 
slaptieji saugumo organai, kurie 
Sov. Sąjungoje visus valdo ir be 
kurių jūsų lagerinis režimas ne
išsilaikytų nė vienos dienos. Aš 
nenoriu būti piliečiu tokios vals
tybės, kuri per 60 savo gyvavimo 
metų taip labai rūpinosi ekono- 

| mika, kad jaučiasi priversta pa- 
I grindinio įstatymo pirmuosiuose 
į straipsniuose suminėti net gyvu- 
i liūs ir paukščius, kuriuos pilie- 
I čiai laiko savo asmeniniams po 
| reikiams. Tuo tikslu paskyrėte ! 
: proc. dirbamos žemės, o 99 proc. 
i kolūkiams bei tarybiniams, ū- 
I kiams. O tas 1 proc. pagamina 
: 1/3 šalies maisto produktų, ir 

vis dėlto, kaip jūs apvogėte pili-y

Čia nėra aukso, perlų 
Nei brangiųjįį akmenų. 
Bet siela čia laimę semia 
Iš Žaliuojančių laukų.

Čia nedengia brangus Šilkas 
Švelnių moterų pečių. 
Skaidrus juokas laukuos

skamba.
Trykšta meilė iš akių.

Tai meilė, kuri nėra išreiš
kiama žodžiais, kurios tu neiš- 
lieši vien eilėse ar dainose. Tai 
yra gyvybės ir pilna aukos meilė. 
Nesvarbu, kur tu beišvyksi ir 
kur begyvensi, tu niekada nepa
mirši savo tėvvnės. Visada il
gėsies tų žalių laukų, tos pasvi
rusios liepos sode. Tu vis girdė
si vakare lakštingalų suokimą ir 
ramų upelio čiurlenimą. Tu ne
paskandinsi tėvynės ilgesio sve
timuose triukšminguose did
miesčiuose ir neuždengsi jo 
brangiais kailiais ar šilkais. Ta
vo lūpos gal šypsosis, ir skam
bės tavo daina, bet, svetimame 
krašte gyvendamas, giliai širdy 
girdėsi tėvynės raudą ir jos ilge

tį iš jo nelaimingo nuošimčio! 
Atimdami jo karvę, užkraudami 
aukštus mokesčius už kiekvieną 
vištą, už kiekvieną obelaitę ir už 
kiekvieną braškių ūgelį.. Šiandien 
supratote, kad jūsų kolūkiai ir-ta-i 
rytiniai. ūkiai ■ neišmaitins - šalies.: 
Bandote prisigerinti piliečiui, • jį| 
ginate, duodate r -jam ? garantijų: 
nebebijok., augink toliau kiaules, 
viščiukus! Tau pažadėta, kad jų 
nelies; regi,'net konstitueijon .įra
šyta. Taigi, maitink.mus iš savo 
vienintelio nuošimčio ir .prista
tyk mums jau' ne • 1 /3, -bet. 2/3, 
nes bergždžia .tikėtis, iš kolūkių 
ir tarybinių ūkių . —- ‘ tų suspu- 
vusios ideologijos garbei mėšlyne 
įrengtų' paminklų

Pagaliau nenoriu likti piliečiu 
valstybės, kuri sunaikino mano 
ukrainiečių tautos elitą, valstie
tijos ir inteligencijos geriausią da
lį, kuri iškraipė ir apšmeižė mū-i 
sų istorinę praeitį ir paniekino 
mūsų dabartį, jūs atėmėte iš 
mano tautiečių ukrainiečių jų 
tautinę vertybę, padarėte, kad 
mes bijotume ir nenorėtume 
vadintis ukrainiečiais.’ Tr drįstateį 
savo konstitucijoje kalbėti apie 
tautybių ugdymą, jums užtenka | 
cinizmo tyčiotis iš mano tautos 

k ir .įrašyti konstitucijon straipsnį
apie teisę laisvai išstoti iš SSSR. Į 
Milijonai piliečių, jūsų engia-

sį. Ilgėsies savo krašto, savo 
žmonių, tėvynės. Tas nepapras
tas jausmas ir yrà tėvynės meilė.

Tūkstančiai aukojo savo gyvy
bes, kad tėvynė būtų laisva, 
svetimi nemindžiotų protėvių 
kapų ir nedrumstų jų ramybės. 
Kad darželiuose žaliuotų rūtos ir 
kvepėtų razetos. P tu, parimęs 
prie klevo vartų,) pilnu meilės 
žvilgsniu žiūrėsi, kaip šiltuose 
saulės spinduliuose noksta auk
sinės javų varpos, pievų purie
nose žaidžia vaikai. Švelnus, 
medum kvepiantis vėjas kedena 
tavo plaukus. Viskas taip miela, 
gražu ir brangu. Ir, jei tėvynei 
grės pavojus, tu, palikęs plūgą 
neišartoj vagoj ar plunksną ant 
nebaigtos knygos, išeisi ginti tų 
šlamančių miškų, tų derlingų 
laukų, to pakrypusio kryžiaus 
prie kelio. Išeisi ir neklausi, 
ar grįši. Jei pakelėj tavo kraujas 
nudažys laukų ramunėlę, tėvy
nei būsi atidavęs didžiausiąją 
auką, kad ateinančios kartos bū
tų laisvos ir laisvoj tėvynėj galė
tų tęsti tavo pradėtąjį darbą.

Anelė Maskeliūnienė

___________________  DRAUGAS

mų ir terorizuojamų, klusniai 
ir abejingai kelia ranką už jūsų 
konstituciją. Atsiras tik keli, ku
rie, kaip aš, viešai paskelbk kad 
jie nenori pripažinti jūsų pa
grindinio įstatymo.

Puikiai žinau, kad mano 
veiksmas bus jūsų teisiamas, kaip 
sunkiausias nusikaltimas. AŠ pa
naudojau žodžio laisvę, daryda
mas žalą jūsų valstybei. Štai ko
dėl mane teisite už uždarų durų 
pagal savo valstybės įstatymą. 
Jūsų konstitucija kol kas tėra 
tik projektas. Kad galėtumėte su 
manim atsiskaityti, jums teks pa
laukti, ligi ji bus priimta: tik ta
da galėsite man pritaikinti jos 
straipsnius. Koks galvosūkis! Ar. 
nebūtų paprasčiau psichiatrinė 
ligoninė? Ar apkaltintas krimi
naliniu nusižengimu? Ar įsižeidu
sių, civiliškai apvilktų, patrio
tų linčas? Ar eismo nelaimė? Ko
kios yra greito teisingumo rūšys 
jūsų arsenale? Verkit! Dar šian
dien siunčiu savo pasą Kijevo m. 
Lenino rajono VRM skyriui ir 
nuo šios dienos liaujuosi save lai
kyti SSSR piliečiu.

Snegiriow

i
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Nuvykus j Pque das Nações pamaldų, paprastai susitinkame sü bū
reliu moterų ir dviem vyrais: vienas jaunas ir aukštas, kitas žemas ir 
pagyvenąs. Pirmasis yra giesmių vadovas, o antrasis, sakoma juokau
jant, beveik kaip klebonas. Iš tikro, orieš Kalėdas jis daug kam išne
šiojo plotkeles, tuo tarpu kai lietuviai, traukdami per dantj. jam sa
kydavo: - Šj kartą dar priimam tave, bet kitais metais, žiūrėk, kad 
kalėdotų kunigas.

Šis simpatiškas, plačiai pažjstamas, linksmo būdo ir plačios širdies 
tautietis, KAZIMIERAS SKORUPSKIS (Skarupskas), yra gimęs 
1910 metų sausio 6 dieną Kėdainių apskrity, Žeimių vise., Beinačių 
km. Po kelių metų oersikėlė j Jonavą, netoli Kauno, o 1927 m. atke
liavo j Braziliją. Iš savo jaunystės pasakoja visą eilę anekdotų, kurie 
verčia trūkt juokais ir parodo visą jo nuoširdų atvirumą.

Kartą eina paliai žydo gonką, kame sėdi porelė ir fIirtuoja.Pasiro
do piktas šuo. Griebia už akmens ir kad paleis j šunj. Deja pataikė j 
grindini akmuo atšoko ir., gonko stiklai tik sužvangėjo. LJmė kad 
ten pat buvo skersgatvis: pasileido bėgti per keletą kilometrų ir kelias 
dienas vengė ten arti pasirodyti. Tik beveik po savaitės išdrjso praeit 
pro šalj ir, nepasukdamas galvos, vogčiom pasižiūrėti kokių ten nuo
stolių pas žydą būta. Niekas nesusekė nusikaltėlio.

Tėvas turėjo "palivarką". Nupirko jam dviratį Važiuoja išsidabi
nęs j Joninių atlaidus. Kelias eina paliai gilų griovį. Privažiuoja mer
gaičių būrelį. Tos, norėdamos pajuokauti su pasipūtusiu kavalie
rium, neatsargiai stumtelėjo nabagą ir, neperdėm prityręs ciklistas, 
tiktai pliumpt j griovį. Išrėpliojęs su dviračiu ant kranto, susigėdinęs 
ir šlapias kaip ančiukas, turėjo grįžti atlaidų į namus.

Labiausiai gavo lupti nuo mamos, kai pavogė nuo kaimyno arklo 
lenciūgėlį Prisikabino sau prie diržo, orisirišo raktą ir jam atrodė di 
dėlė puošmena. Motina staiga jį uždarė klėtyje ir tiek įkirto su virve, 
kiek tik tilpo, bet, kas prasčiausia, liepė eiti pas kaimyną, atsiprašyti 
r pabučiuoti jam į ranką. Išpildė viską iki krislelio, tik sugrįžo atgal 

uj baime, nes kaimynas nesileido bučiuojamas j ranką, kadangi jau- 
ė, kad tas vaikui jau perdaug.

1931 m. vedė malonią rokiškietę, MARIJĄ MATUZONYTĘ, ir 
^augino dvi dukras: IVONĘ ir JOLANDĄ. Jos abi gražiai kalba lietu
kai, nes namuose visuomet viešpatavo lietuvių kalba. Net 15-me- 
’vonės Pauliukas dainuoja lietuviškai, nors žodžių nesupranta ir 

■na pasiaiškinti pas senelį.

‘gus metus dirbęs elektriku LIGHT įmonėj, nors jau artinasi prie
• ksin»M vestuvių, Kazimieras yra tvirto sudėjimo ir geros sveikatos 

»s apke.iauja pėsčias pusę rajono, mėgsta kompaniją, platina lie- 
’ška spaudą, dalyvauja lietuviškuose pobūviuose ir niekad nesidro-
^’• udyt taurus lietuvis bei pavyzdingas katalikas.
niu meniškai gamina lietuviškus valgius ir mėgsta puoseleti na- 

iarželi

Kun. Stasys Šileika

«

Kun. Svirnelio pastatytoji bažnyčia ir mokykla Indijos 
misijose
}o išlaikomi ir tėviškai globojami Indijos našlaičiai

NEUŽMIRŠTINAS LIETUVIS MISIONIERIUS

Šių metų sausio 30 d. suėjo 5-metis nuo KUN. JONO SVIRNE 
LIO mirties, įvykusios lietuvių saleziečių "Vytėnuose' , orie Romos, 
Italijoj.

Velionis pašventė 31 metus Indijos misijoms. Jis ten ypač pagarsč 
jo kaip NAŠLAIČIŲ GLOBOTOJAS ir misijų BAŽNYČIŲ STAT\ 
TOJAS. Tuo pačiu visur kėlė Lietuvos ir lietuvio vardą tokiu bud* 
įsigydamas daug simpatijos ir bendradarbių ypač JAV lietuviu 4 m>.

Paskutiniuosius 8 metus (1965-72), jau neturėdamas pakanKa >;• 
jėgų dirbti karštam ir sveikatą semiančiam Indijos klimate, pasyvi 
tusiai darbavosi lietuviškoj salezietiškoj veikloj Italijoj, anksčiau as 
telnuove, paskui Frascaty.

Kun. Jonas visus stebino savo "indiška" kantrybe, netui ;< 
darbštumu.

Tebūnie jis ir po mirties iškalbus ir patrauklus didžiosios Dit--. 
bei artimo meilės pavyzdys visiems.

Dieve, duok Lietuvai daugiau tokių apaštalų
R.I.P.

o TARPTAUTINĖ KAi^iKŲ 
u WIJO IR TELEVIZIJOS SĄJUN
GA savo trimetiniame visuotiniame 
nuvažiavime Namur mieste, Belgijo
je, gavo popiežiaus vardu parašytą 
kard. Jean Villot sveikinimą. Svei
kinime, adresuotame sąjungos pir
mininkui kun. Agnellus Andrew, 
pabrėžiama krikščioniškojo tikėji
mo, Evangelijos ir K. Bendrijos gy
venimo perdavimo svarba radijo bei 
televizijos bangomis. Kadangi televi

zija ir radijas labai daug prisifleua 
prie žmonių galvosenos linkmės, tai 
būtina katalikų įstaigoms auklėti to
kius susižinojimo priemonių darbuo
tojus, kurie būtų techniškai pasiruo
šę, dvasiškai gilūs ir augštos mora
lės asmenys. Tada programų koky
bė galėsianti žymiai pakilti.

* lotynų apeigų k. bend
rija MOLDAVIJOJE (šiaurinėje 
rytų Rumunijos dalyje) gyvuoja, 

nors labai žiauriai varžoma. Tai pra
nešė Keston kolegijos Religijos Ko
munistiniuose Kraštuose Tyrimo 
Centras. 175.000 katalikų ten turi 80 
parapijų. Nuo 1951 m. jie ten yra 
be pareigas einančio vyskupo. Vysk. 
Petru Plesca, kuris buvo Vatikano 
paskirtas 1965 m., niekad rumunų 
komunistinės valdžios nebuvo pripa
žintas ir savo pareigų eiti negalėjo. 
Jis mirė 1977 m.

* ČILĖS KATALIKŲ BENDRI 
JOS VADOVYBĖ pasiuntė Kubon 
5.000 šv. Rašto egzempliorių. Jie 
ten buvo išdalinti katalikams po ilgų 
atidėliojimų. Fidel Castro tokiu bū
du išpildė savo pažadą, padarytą Či
lės vyskupams 1971 m., kai lankėsi 
pas tuometini Čilės prezidentą Sal
vador Allende. Lankydamas Jamai
ką, Castro protestantų dvasininkams 
taipgi pažadėjo jų Šv. Rašto siuntas 
Kubos protestantams priimti ir išda
linti.
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pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
bloor west, toronto. ont. canada móp leò

DĖMESIO, DĖMESIO.

Jaunas žmogau.

Ar esi 16—35 m. amžiaus? Ar ieškai progos išreikšti kokią nors, 
nuomonę ar mintj? Ar norėtum išbandyti savo kūrybinius gabumus? 
Ar nori laimėti pinigų? Jei taip, tai skaityk toliau.

Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sąjunga skelbia pasaulinio masto rašy
bos konkursą. Jei gerai lietuviškai rašai, neslėpk savo talentu. Mes ieš
kome jaunų literatų. Jei silpnai rašai, nenusimink. Mums svarbu ne 
tik kaip rašai, bet ir ką nori pasakyti. PLJS taip pat duoda tau pilną 
savarankiškumą rašyti kiek ir ką tik nori. Tad pasiskaityk taisykles, 
semkis įkvėpimo, ir imk už plunksnos.

Kas gali dalyvauti?
Šiame konkurse gali dalyvauti visų kraštų lietuvių jaunimas nuo 

16—35 m. amžiaus. Taip pat gali dalyvauti visų kraštų LJS valdybų 
nariai, išskyrus musų centrinės valdybos narius, kurie ruošia konkur
są. Konkursas yra padalintas į.dvi dalis, pagal amžių: 1) jaunimui nuo 
16-24 m. amžiaus ir 2) vyresniems nuo 25-35 m.

Ką reikia rašyti?
Konkursas turi tris rašinių sritis:

a) beletristika: trumpa apysaka, anekdotas, novelė, ar bet kokia rūšis
grožinės literatūros.

b) poezija: eilėraštis ar eilėraščių rinkinys. Kiekvienas eilėraštis bus at-
atskirai įvertintas. Eilėraščiai, kurie sudaro tam tikrą ciklą 
ar junginį,skaitysis kaip vienas darbas.

c) žurnalistika: reportažas, aprašymas tikro įvykio, svarstymas aktua
laus klausimo. Temos gali apimti politiką, religiją,spor
tą, meną, visuomenės reikalus, ir kt.

Temos ir ilgis
PLJS jokių specifinių temų nenustato. Būtų gerai, jeigu jaunimas pa

sirinktų jaunimui aktuales temas, bet tas nėra reikalaujama. Taip pat 
nenustatome rašinių ilgio. Rašyk kiek nori ir kiek gali. Svarbu tik,kad 
rašytume! lietuviškai. Gali, jei nori, rašyti daugiau negu vieną rašinį ar 
eilėraštį. Gali dalyvauti visose srityse — beletristinėj, poetinėj ir žurna
listinėj.

SPORTAS LIETUVOJE
“Sporto” laikraštis, remdamasis 

skaitytojų bei sporto mėgėjų pasi
sakymais. -Ns Metų išvakarėse pa
skelbia geriausių Lietuvos sportinin
kų dešimtuką. Pagal gautus balsus į 
1977 m. dešimtuką įjungti: 1. vilnie
tė šuolininKė į tolį Vilma Bardaus- 
kisnė, 2. panevėžietis baidarininkas 
P. šiurskas, 3. vilnietis baidarinin
kas A. Korolkovas, 4. vilnietė krep
šininkė A. Rupšienė. 5. kaunietis 
krepšininkas S. Jovaiša, 6. vilnietis 
bėgikas A. Antipovas, 7. kaunietis 
rankininkas V. Novickis, 8. kaunietė 
irkluotoja L. Kaminskaitė, 9. klaipė
dietis ėjikas A. Baltaduonis, 10. ši
lutiškis sunkiaatletis B. Mačernis.

Lietuvos sporto žurnalistai kasmet 
išrenka stipriausius sporto vienetus. 
1977 m. čempijonais jie pripažino 
Vilniaus “Kibirkšties” moterų krep
šinio komandą ir akademinio irkla
vimo vyrų aštuonvietę, kurios įgulą 
sudaro trijų Lietuvos miestų atsto

vai. “Kibirkštis” 1977 m. Sovietų 
Sąjungos pirmenybėse yra išsikovo
jusi IV vietą, vyrų aštuonvietė —II.

Pasaulinėse moterų tarptautinių 
šaškių varžybose dalyvavo Vilniaus 
universiteto studentė Roma Vitkaus
kaitė, Sovietų Sąjungos čempijonė. 
Ilgame varžovių sąraše ji išsikovojo 
V vietą.

N. Metų išvakarėse “Žalgirio” 
draugija surengė jau tradiciniu tam
pantį bėgimą iš Naujųjų Verkių į 
Vilniaus “Žalgirio” stadijoną. 11 km 
600 m nuotolyje varžėsi 82 vyrai, 
28 jauniai ir 7 veteranai, o 11 mote
rų bėgo 5 km 500 m. Vyrų grupėje 
laimėtojais tapo vilnietis Algis Mal- 
dūnas ir kaunietis Sigitas Veržbic- 
kas, stadijonan atbėgę per 36 min. 
58 sek. Trečioji vieta su 37 min. 20 
sek. teko vilniečiui R. Sausaičiui. 
Jaunių lenktynes laimėjo birštonie- 
tis R. Trakymas per 39 min. 38 sek., 
aplenkęs vilnietį V. Rizgelį (39 
min. 50 sek.) ir tauragietį A. Genį 

-10 min. 17 sek.). Veteranų eilėse 

Kur ir kaip siųsti?
Rašiniai turi būti mašinėle išrašyti, naudojant kas antrą eilutę. Ant 

kiekvieno lapo reikia pažymėti slapyvardį, o j atskirą vokelį jdėti tik
rą pavardę ir adresą. Jeigu rašai daugiau negu vieną rašinį, atsimink, 
kad kiekvieną atskirą rašinį ar eilėraštį reikia pasirašyti skirtingu sla
pyvardžiu. Pažymėk ant rašinio savo amžiaus grupę.

Visus rašinius siųsti j PLJS būstinę ir pažymėti šitaip:
"PLJS KONKURSAS", 1573 Bloor W., Toronto, Ont., Canada M6P 

1A6.
Terminė data:

Visus rašinius prisiųsti PLJS valdybai iki 1978 m. gruodžio 1 d. Ga
lite pradėti jau dabar siųsti.
Vertinimo komisija:

Komisiją sudaro trys akademikai, kurių pavardės bus vėliau paskelb
tos. Rašiniai bus įvertinti iki 1978 m. gruodžio 31 d.
Premijos:

Iš viso bus išdalintos šešios (6) piniginės premijos už geriausius raši
nius ir eilėraščius, t.y. abiejuose amžių grupėse bus trys premijos (vie
na už geriausią beletristinį rašinį, viena už poeziją, ir viena už žurnalis
tinį rašinį).
Mecenatai:
__ Žurnalistų Sąjunga jau yra paaukojusi $300. PLJS pati aukoja $250 
vienam asmeniui už padengimą dalies kelionės išlaidų į IV Jaunimo 
Kongresą. Dar laukiame žodžio iš kitų mecenatų.
Brošiūra:

Jei atsiras labai gerų rašinių ir eilėraščių, PLJS juos išspausdins spe
cialioje brošiūroje, kuri bus platinama IV Jaunimo Kongreso metu.

Taigi, jaunas žmogau, nesėdėk ir nežiopsok! Parodyk visiems, kad 
lietuviškas jaunimas iš tikrųjų turi svarbių minčių ir kūrybinių jėgų. 
Šis konkursas yra ruošiamas tau. Pasinaudok!

Kristina Parėštytė 
PLJS

1978.1.24

greičiausias buvo 47 metų šiaulietis 
V. Vėževičius, atbėgęs per 43 min. 
36 sek. Moterų grupėje 5 km 500 m 
nuotolį tuo pačiu 18 min. 55 sek. 
laiku įveikė vilnietės L. Simanavi-I 
ciute ir B. Šablevičiūtė, trečioje 
vietoje palikusios kaunietę A. Bob 
novą (20 min 3 sek.).

Šypsenos
Vedybinis gyvenimas

— Kada gi iš tikrųjų tamsta 
pažinai savo vyrą?

— Deja, pervėlai. Tiktai po 
vedybų.

Už geležinės uždangos
Čekoslovakijoj moteris skun

džiasi valstybinėje maisto par
duotuvėje:

— Ar kas matė kur panašią 
tvarką, kad negalima net lašo 
pieno nusipirkti'

— Dar nėra taip blogai — 
ramina ją tarnautojas. — Pagal
vokit apie Sacharos gyvento
jus — jie dažnai būna be lašo 
vandens!

— Viešpatie, — sušuko sena 
moterėlė, — ar jau ir tenai ko
munistai paėmė valdžią?

Parinko Pr. Alš.
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ATRAS DA LUZ DO FAROL’ 1-1978

Ontem os meninos não fizeram ginás
tica. Por que? Ora, é óbvio: Eles são frá
geis e depois daquela super e cansativa 
“auto-iskyla”.

6
i
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ŠVYTURIO9 STOVYKLA
1-8 - 15 - ITÚ

Naktį buvo Talentu Vakaras, visi pa
rodė savo talentus: vieni dainavo, ki
ti šoko, o dar kiti vaidino ją pačią su
kurtas pasakas.

SKILČIŲ IR SKILTININKU 
VARDAI

prisimenant lietuviu skautu tarpkon- 
rinentinę stovyklą Australijoje.

Koala (Ereliai)
K ū ka bu ra (gegutės)
Papūgėle ( Peteliškės)
Kengūrą (Pelėdos)
Orion (Lokiai)

SKILTININKAI:
Koala - Douglas Saldys 
Kukabura - Rosana Jurčiukonis
Papūgėlė - Nilza Guzikauskas 
Kengūra - Estela Belapetravičius 
Orion - Heitor Lipsky

ŠVYTURIO” STOVYKLA
Sausio 8-15 dd.

SUVAŽIAVIMO SEKMADIENIS

Rašo: Nilza Guzikauskaitė, Beatriz Ba
cevičiūtė ir Rozana Jurciukoriytė

Kaip jau “MŪSŲ LIETUVOJ' pa
skelbta,. stovykla prasidėjo su Mišiom 
kun. Stasio Šileikos celebruotom. Ir 

per visą dieną turėjom laiko susipažin
ti su naujais stovyklautojais, susitvar- 
kvti daiktus ir 1.1.

KETVIRTADIENIS

A

A

Foi a vida que você pediu a Deus, não 
é Mesita?

Eu sou eu. o resto é figuração 

by “Pressão’

Buvo susikaupimo diena. Visi labai 
rimtai ją praleido. Kalbėjom apie Kris
tą, draugystę, meilę. Iš žodžio “PA
LANGA’, buvo padarytai' 7 žodžiu 
programa:

P - próximo (artimas)
- amor (meilė)
- lealdade (ištikimumas)
- amizade (draugystė)

N - negação ao egoismo (ne) 
G - generosidade (dosnumas) 
A - alegria (džiaugsmas kitiems pa

dėti)

Paskui visi skautai buvo padalinti į 
5 grupes, su vienu vadovu kiekvienas. 
Buvo pravestos diskucijos apie save: 
Kaip galėtą pagerėti su kitais. 4 r myli 
padėti kitiems, ar daugiau myli,, kad 
kiti jiems padeda.

PIRMADIENIS

Buvo minėta Australija, jos gamta, 
h istorija ir geografija. Jūs galit klausti 
kodėl Australija buvo išrinkta? Dabar 
fenais vyksta lietuviu skautą Jambore, 
kur susitinka skautai iš visu pasaulio 
pusiu. Sužinojom,kad net Brazilijos vė
liava, tarp daug kitu plevėsuoja, ir kad 

kunigas Saulaitis Braziliją reprezentuo
ja. Naktį kai ieškojom ORION žvaigž
dyne, atminėm mūsą reprezentantą 
Australijoj.

i 
f *

ANTRADL Š:,

Kalbėjom apie Klaipėdą todėl kad 
šitoj savaitėj 15 dieną švenčiam Klaipė
dos įjungimą į Lietuvą. Naktį turėjom 
mūsą pirmą laužą, visos grupės labai 
gražiai pasirodė, daug dainavom, pasi
juokėm, iki nebebuvo daugiau ugnies.

Flávio tentanto por ordem na “senzala’

TREČIADIENIS

Po to dar kiekviena skiltis dar pa
ruošė maldas mišioms.

Ir tą dieną pabaigėm su gražiom 
mišiom, sporto aikštėje, kun. Petro Ur- 
baičio ce.lbruotom.

VISOS DIENOS

Tai buvo viena didelė diena. Tuoj, 
kai at keliavom pradėjom dėl jos ruošė' 
tis.

Buvo 4 skiltys. Kas 5 minutes viena 
išėjo į iškylą. Per visą kelią buvo skau
tišką ženklą. Vaikščiojom apie 5 km y 
paskui prefeituros Kombi mus pajėmė 
ir nuvežė į nuskirtą vietą. Mūsą valgį 
patys pasidarėm. Paskui Kombis mus 
atvežė atgal į stovyklą. Norim padėko
ti P. Antonio, kuris mums gavo Kom
bi, ir už labai gražius žodžius: “Itape- 
va labai patenkinta^kad jūs esat su mu
mis} grįškit daugiau kartą’.

PENKTADIENIS

Nuo pat ryto visi jau buvo apsiren
gt su sportis'kais rūbais. Visi footbolą 
ir kitką tą dieną žaidė. Ir taip pralei
dom visą dieną taip įvairiu žaidimu. 
Naktį turėjom kitą laužą, ir vėl visos 
grupės pasirodė.

Dienas pradėdavom su Flavijaus (mū
są komandanto) švilpimu ir bėgdavom 
gimnastiką daryti. Paskui turėdavom 
vėliavos pakėlimą. Kiekviena skiltis tu
rėdavo savo darbus: plauti indus, valyti 
namus ir apylinkę, virti lauke savo pie
tus (kiekvieną dieną, viena skiltis).

Visos dienos būdavo pilnos. Būda
vo sportas, dainavimas, pasiruošimas, 
apsitaisymas ir darbam skirtos valan
dos.

Užbaigdavom dienas su “Ateina 
Naktis’'.

ŠEŠTADIENIS (Raportą)
Reliaciją rašo: Nilza Guzikauskaitė 

į “mišką” papietauti. Visi buvo hava- ta^ Beatričės Bacevičiūtės 

ietiškai pasipuošę. Naktį turėsim šo- lr
kįus Rozanos Jurciukonytės

Šiandien laisva diena. Visi nuėjom
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mas VARDYNAS 1977

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąiunga 1977 m. Chica
go] išleido PLIAS VARDYNĄ - ROSTER - DIRÈCTÔRIO, 
savo narių žiniai ir ryšių palaikymui, kaip rašoma (VADE trim kal
bom — lietuviškai, angliškai ir ispaniškai.

Vardyno psl. 24 - 28 yra skirti BRAZILIJAI. Iš jų sužinome,kad 
Brazilijoj yra 15 tarp inžinierių ir architektų bei fizikų. Nurodyta kiek 
vieno jų pavardė, vardas ir specialybė, paskui adresas ir telefonas, sky
riaus ženklas, darbovietė ir telefonas. Šiuose puslapiuose yra išvardin
ti šie asmenys:, Antanaitis Narais J., Bacelis Gražvydas, Bratkauskas 
Roberto, Butkevičius Vitas, ,Dikinis Daumantas V., Idika Algirdas, 
Mitrulis Leonardas, Mošinskis Algirdas, Petraitis Alfonsas D., Saulai- 
tis Antanas V., Steponaitis Arūnas, Šukys Francisco, Tyla Antanas, 
Žibąs Pranciškus Algimantas.

Taip veikalą pristato pats inž. Algirdas Idika, PLIAS, Brazilijos 
skyriaus pirmininkas.

PLIAS — brazilijos skyriaus valdyba gavo Centro Vaidybos pa
ruoštą ir atspausdintą "PLIAS Vardyną — Roster Directorio", 1977. 
Tai yra 153 puslapių knyga, susidedanti iš 7 skyrių:

1) įvadas (lietuviškai, angliškai ir ispaniškai)
2) Paaiškinimai ir nurodymai
3) Narių sąrašas ir adresai
4) Inžinierinės ir Architektūrinės bendrovės
5) PLIAS įstatai
6) Sąjunga ir nariai
7) Centro valdyba ir kraštų valdybos

j retasis skyrius yra pati "Vardyno" širdis, nes jame telpa lietu
vių inžinierių ir kitų tiksliųjų mokslų personalų vardai, pavardės, 
specialybės, adresai, telefonai ir daugelio net darbovietės.

Narių sąrašas apima visas šalis, turinčias lietuvių inžinierių ir ar
chitektų skyrius. "Vardyno" 25, 26, 27 ir 28 puslapiuose randame 
ir Brazilijoj skyriaus narius, su adresais ir kitomis informacijomis.

Kraštų valdybos skyriuje, 148 puslapyje, randame PLIAS - Bra
zilijos skyriaus valdybos sudėtis (1976 m).

Gal būt daug kam yra nežinoma, kad laisvajame pasauly yra daug 
didelių ir mažesnių įmonių, kurios priklauso lietuviams inžinie
riams ar architektams. Ketvirtajame skyriuje yra patalpinta "Inžinie
rinės ir Afchitekturinės Bendrovės, kurių savininkai ir bendrininkai 
yra lietuviai inžinieriai ar architektai, ar kiti tiksliųjų mokslų profe
sionali'

"PLIÁS — Vardyno" turinys bus papildomas ir patikslinamas 
kiekvienos Centro Valdybos kadencijos metu.

Sekančio Brazilijos skyriaus narių susirinkimo metu, kuris numa
tomas Šių metų vasario mėn. 24 d. 8:30 vai. pas inž. Algirdą Idiką, 
Rua Maestro Chiafarelli, 736 — Jardim Paulista, telef. 282-2919, 
"Vardynas" bus išdalintas po vieną egzempliorių visiems skyriaus 
nariams.

PLIAS — Brazilijos skyriaus valdyba, numatydama, kad "Vardy
nas" gali būti naudingas ir kitiems suinteresuotiems asmenims, vieną 
egzempliorių dovanoja laikraščiui "Mūsų Lietuva". Leidinio kaina: 
50 dolerių.

Supažindinti laikraščio skaitytojus ir visuomenę bendrai su PLIAS, 
talpiname ištisai vieną iš "Vardyno" skyrių: Sąjunga ir nariai.

Blogio galios paslaptis

gludi 

gerųjų žmonių apsileidime ir bailume. 

Šėtono vaikai siaučia todėl,

kad tikintieji 

snaudžia patogiose tinginystės kėdėse.

Juk jeigu Kristus 

šiandien kryžiuojamas 

pačiu nuožmiausiu būdu, 

tai todėl, 

kad tikintieji nepadaro to, 

kad jį apgintų, 

ir tinginystės dėka 

tampa tiesioginiais ar netiesioginiais 

Kristaus priešų padėjėjais..

Namai,

kuriuose Kristus privalo gauti prieglaudą, 

tampa išdavystės namais;

rankos,

kurios turi jį ginti, 

tampa priešų įrankiais;

žodžiai, â

kurie nepasakyti jo apgynimui, 

tampa tyliu pritarimu.

Br. Zumeris

SĄJUNGA IR NARIAI
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga jungia viso pasaulio 

lietuvius inžinierius ir architektus ir kitus tiksliųjų mokslų žinovus.
Sąjungos skyriai veikia visuose žemynuose. Didžiausi susibūrimai yra 

Anglijoje, Argentinoje, Australijoje, Brazilijoje, Kanadoje. Vokietijoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kur veikia net keliolika skyrių.

Prie Centro Valdybos yra įkurtas vadinamasis Centrinis Skyrius. Šis 
rūpinasi pavieniais asmenimis. Jam priklauso nariai iš įvairiausių pasaulio vietų.

Sąjunga skatina mokslinį bendradarbiavimą ir plečia narių akiratį. Ši 
specialybinė organizacija yra svarbi ir naudinga, nes per ją galima palaikyti 
nrofesinius santykius tautinių pagrindu; mokytis ir kurti terminologiją, pratintis 
suprasti ir išreikšti mintis lietuvių kalboje — technologijos bei įvairių mokslų 
srityse.

Kartu su kitom akademinėm organizacijom, Sąjunga ruošia ir dalyvauja 
mokslo ir kūrybos simpoziumuose. Ji organizuoja specialias mokslines 
konferencijas, kurios yra suderinamos su narių ir šeimų atostogomis. Kas antri 
metai būna sąjungos suvažiavimai (centro valdybos ir kitiems organams rinkti), 
kurių metu vyksta parodos, mokslinės paskaitos, banketai, koncertai, išvykos ir 
kitokie socialiniai bei organizaciniai parengimai. Sąjunga praveda architektūros, 
studijų bei straipsnių ir įvairių projektų konkursus ir rūpinasi lietuviškos 
technologinės spaudos išlaikymu ir stiprinimu. Ji leidžia “TECHNIKOS ŽODĮ”, 
kuriame talpinami straipsniai liečiantys techniką, architektūrą ir tiksliuosius 
moksus.

Sąjunga seka ir tiria ūkio, technologijos, tiksliųjų ir gamtos mokslų bei 
socialinį vystymąsi Lietuvoje ir supažindina išeivijos profesionalus ir visuomenę 
su Lietuvos ūkiniu, technologiniu bei moksliniu kūrybingumu, kuris vyksta 
nežiūrint Sovietų priespaudos.

Sąjunga Kviečia visus prisijungti prie šio lietuviško vieneto ir pagyvinti jo 
veiklą savo asmeniškais įnašais. Jaunų profesionalų skaičius auga. Dauguma jų 
stengiasi išlaikyti savo tautiškumą ir aktyviai įsijungia į organizuotą veiklą. 
Sąjungos ateitis priklauso nuo jaunųjų narių paramos ir šios lietuviškos veiklos 
supratimo. Gi Sąjunga vertina savo narių išsimokslinimą bei gerbia jų 
gyvenimišką veržlumą.

Sąjungos dydis yra labai svarbus, nes lietuviai susibūrę draugėn gali reikštis 
kaip pajėgus vienetas Lietuvos laisvės atgavimo kovoje.
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NEDARKYKIME LIETUVIU, KALBŪS
arba rašykime visą straipsni portugališ

kai, arba lietuviškai.

"Mūsų Lietuvos' Nr. 3, 1978.1.19 paskutiniame puslapyje, kurj 
aš visada pirmiausiai skaitau, man tiesiog buvo lyg strėlės smūgis 
akysna — „interioro' lietuviai, toliau „bules", ,feijoada", ,,fogo- 
nas" ....

Kas rašo? Kas redaguoja „M. Lietuvą"? — Kam reikalingas;laik
raštis, kuris neranda pakaitos portugališkiems žodžiams?

Vienintelis spausdintas žod:s lietuviams, ir tas iškraipytas. — 
Kad ir kun. Petro Rukšio atsišaukimas į ,,Flautas lituanas". — Tai 
nėra jokios „flautos", — parašyk paprastai skudučiai. Ir kiekvienas 
lietuvis iš savo piemenavimo dienų pasakys iš ko ir kaip padaromi 
skudučiai, o jei nori juos pats pasidaryti, tai pasiskaityk „Liet. En- 
ciklopedijojt ' 28 tome psl. 102.

"Interior:? r žodis vartojamas dabartinėje lietuvių kalboje, kaip 
interjoras — ^terjeras namų aplinkos apstatyme. Jokiu būdu netin
ka pavadinimui lietuvių gyvenančių Brazilijos didmiesčių provincijo
se. Kodėl nepavadinti Brazilijos tolimų provincijų lietuviai — bent 
panaudosite įprastą tarptautinį terminą.

Nors ir paaiškinote, kad „bules" yra arbatinukai, geriau sakant 
virduliai ir „fogonas" — gazo pečius, bet „feijuadai" termino nesura
dote, o gi tai paprasta pagerinta pupienė su kiaulės mėsgaliais.

Halina Mošinskienė

"FLAUTAS LITUANAS" KLAUSIMU

Apie "FLAUTAS LITUANAS" informacijų prašiusių asmenų var
du (jie nenori skelbtis) širdingai dėkoju dr. A. Stanevičiui, kuris iš 
Montevideo (Urugvajaus) atsiuntė malonų laišką su žiniom apie sku
dučius. Dėkoju taip pat už padrąsinimą ir linkėjimus.

Laišką perduodu ML redakcijai: gal daugiau kam bus įdomu šį tą 
sužinoti apie skudučius.

Kun. P. Rukšys

SKUDUČIAI (vok.:Panpfeife; pranc.: flute de Pan)

Skudučiai - seni lauko muzikos instrumentai, būvą dar gana popu
liarūs 19 a pabaigoje. 20 a. pradžioje jie ėmė sparčiai nykti, kiek il
giau išlikdami šiaurės-rytų Lietuvoje, sutartinių krašte: apie Biržus, 
Pandėlį, Kupiškį Anksčiau skudučiai buvo žinomi žymiai didesnia
me plote — visoje Aukštaitjjoje. Žemaitijoje ir Suvalkijoje skudučių 
nerasta.

Skudučiai — tai įvairaus dydžio uždaru ir tam tikru būdu suderin
tų vamzdelių komplektas, kuriais skudučiuoja keletas žmonių.

Skudučiai daromi iš jauno 2—3 cm. storumo ir 7—15 cm. ilgumo 
uosio medžio. Viename gale išilgai išdeginama arba išgręžiama skylė, 
paliekant 2—3 mm. storumo sieneles ir 2—3 cm. storumo dugnelj. 
Kiaurasis galas iš abiejų šonų įžambiai nupiaunamas-padaromos sku
dučių žiotys. Skudutis pučiamas laikant jį vertikaliai, žiotis priglau- 
dus prie apatinės lūpos.

Skudučiai turi senas ir originalias liaudiškojo grojimo tradicijas. 
Skudučių komplektas nesurišamas ir pučia juos nevienas žmogus, o 
būtinai grupė. Tuo būdu išgaunama originalios sekundų harmonijos 
daugiabalsė muzika.

Skudučiais buvo grojama specialūs kūrinėliai, pritariama dainuo
jant sutartines arba grojant kitiems muzikos instrumentams.

Senoji skudučių muzika — išimtinai sutartinių tipo muzika. Ji pa
grįsta sekundų sąskambiais ir sudaryta iš ketvirtinių-aštuntinių ritmo 
figūrų kartojimo. Metras dažniausiai dviejų ketvirtinių. Nors svar
biausias skudučių muzikos elementas yra sinkopėmis pagrįsta ritmi
ka, tačiau įvairi, turtinga hr skudučių muzikos melodika, artima lie
tuvių liaudies dainuojamų sutartinių melodikai.

Skudučiuodavo komplektą pasiskirstę taip, kad kiekvienas muzi
kantas turėtų po keletą skirtingo aukštumo skudučių. Vadovauda-

miesi bendru ritmu, griežtai ištaikydami reikalingas pauzes ir savo 
ritmines figuras, muzikantai sukurdavo išraiškingą daugiabalsę mu
ziką.

Prieš grojimą skudučiai būdavo derinami, grojant kokia nors gerai 
žinoma melodija. Derinti jie iš klausos didžiosiomis ir. mažosiomis 
sekundomis. Norint skuduti paaukštinti, j jj buvo metami žirniai ar 
akmenukai arba įlašoma vaško. Skudutį žeminant, būdavo pagręžia- 
mas dugnelis. Vėliau, jau scenos reikalams pritaikius, skudučiai imti 
derinti stumdant judinamą dugnelj.

(Iš Vi Bartusevičiaus: LIETUVIU LIAUDIES MUZI
KOS INSTRUMENTAI ANSAMBLYJE "LIETUVA" 
(Vilnius, 1969)

Ir priduria:
Šiaurės Argentinoje, Peru ir Bolivijos indėnai turi tam tikrus muzi
kos instrumentus ("Ouena"), kurie forma bei skambesiu labai artimi 
skudučiams. Jų galima surasti muzikos parduotuvėse. - Linkiu sėk
mės kuriant skudutininkų ansamblį.

V.ANASTÁCIO LIETUVIU SKUNDAS

Gerbiamieji Tautiečiai Lietuviai,

Dr. Jono Basanavičiaus vardo V. Anastácio mokykla, arba dar va
dinami Kultūros rūmai, kaip daugeliui S. Paulio lietuvių žinoma, iki 
šiol valdėsi V. Anastácio Mokyklos Rėmėjų Būrelio vardu; ir santy
kiuose su Lietuvių Sąjunga Mookoje buvo viskas gerai. Bet, štai, šių 
1978 m. sausio 29 d. mes, Anastaciečiai, nuvykome į posėdį, kuris 
buvo pirmasis metinis posėdis, su p. Antanaičiu pryšaky. Po visų kal
bų ir informacijų, p. Antanaitis pranešė, kad nuo 1978 m. vasario 1 
dienos V.Anastaciečiai jau nebegalės taip tvarkytis,kaip ligi šiol; kad 
mes turime mūsų mokyklą atiduoti Mookos valdybai, ir kad ši ją 
tvarkys savo nuožiūra — ar parduos, ir išnomuos kaip v. Belos pa
statą, ir kad Aaast kiečiai jau prės ano pastato jokios teisės neturės. 
O tas pastatas ligi šių *aikų taip brangiai Anastaciečiams kainavo. 
Juk mes mokėjome sklypą, mes mokėjome asfaltą, mes kasėme tam 
pastatui pamatus, kasėme šulinį, pirkome baldus ir visą vidujinį įren
gimą, o jokia sąjunga niekuomet nepridėjo nei vieno cento;gi dabar— 
vieno žmogaus nutarimu nustojome visos vertės.

Todėl prašome visos lietuvių kolonijos mums dar vieną sykį padė
ti, protestuojant prieš tokį p. Antanaičio žygį.

S. Paulo, 1978 m. vasario 5 dieną

V. Anastácio Dr. Jono Basanavičiaus Mokyklos Rėmėjų Būrelis

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e 

crianças. Mini-somb, tipo italiano e alemão.

I 7c ente Vitor Banys L t d a.
. Inscr. Estadual: 104.519.617 C.R..C.80.882.909^001

R. Coelho Barradas, 104 Fones:274.0677 - (Res.274.1886)
V. Prudente São Paulo

MttBTOM————mm asirai j»«.i    -     ■ u iii ii i i ■ i ii
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mšios
Kazimiero lietuvių parapijos įsteigimo DEŠIMT-— Asmeninės šv.

METIS

Kovo (março) 5 dieną 
Šv. Kazimiero parapijoj

g r a m o j:
šv. Kazimiero parapijos salėj:

j Premijos bus /teiktos viešai per 
l Vasario 16-tosios minėjimą.

Atitinkamos dovanėlės bus į- 
• teiktos ir kitiems konkurso daly
viams.

MUSŲ flNiOS
ŠV. KAZIMIERO (PARAPIJOS

ŽINIOS

P r o
16 vai..
— naujo šv. Kazimiero paveikslo pašventinimas
- procesija su Šventojo paveikslu ir relikvija
— iškilmingos MIŠIOS

- trumpas paminėjimas, pasirodant įvairiems vienetams bei ansamb
liams

— vaišės: veiks BUFETAS
ŠVENTĖJE DALYVAUS REGIONINIS VYSKUPAS, DOM LU
CIANO
Prieš šventę numatyta

- pasiruošimo tridienis įvairiuose bairuose
-sudėtinių MIŠIŲ OEVYNDIENIS

NB Šv. Kazimieras - pirmasis Lietuvos Globėjas ir ypatingas Lie
tuvos jaunimo Globėjas. Todėl turime savo Šventąjį kiek 
galima gražiau pagerbti, ypatingai tam pasiruošdami dvasi
niai.

LIETUVIŲ KALBOSHR KULTŪROS KURSAS suaugusiems s 
prasidės vasario (fevereiro) 10, penktadienį, 20 vai. šv. Kazimieroj 
p-jos klebonijos patalpose. E

RODĖ III PALK FILMĄ

j Sausio 27 Jaunimo Centro va
karonėje Čikagoje Lietuvių Foto 

( Archyvo vedėjas kun. A. Kezys, 
j SJ, rodė sanpauliečio Alfonso Ži- 
I bo susuktą pusvalandžio doku- 
( mentinj filmą apie III Pietų Ame- 
/ rikos Lietuvių Kongresą kuris 
į jvyko São Paule 1965 metais. 
I Garsinio nespalvoto filmo tekstą 
j paruošė Halina Mošihskienė.
i Toje pačioje vakaronėje daly- 

■ viai žiurėjo filmelę apie šv. Kazi- 
( miero šventę 1972 metais ir U- 
/ rugvajaus “Ąžuolyno' viešnagę 
\ Brazilijoje 1971 m. bei skaidrių 

iš Brazilijos šiaurės rytų (Norcįes- 
) te) - Salvador, Penedo, Aracaju, 
y São Cristóvão. Maceió, João Pes- 
(I soa, Fortaleza ir kitur. Šias skaid- 
) res rodė kun. A. Saulaitis. Vaka- 
y ronę ruošė Gage Parko Lietuvių 
(I Bendruomenės apylinkė.

Mirė JONAS VALIUKEVI
ČIUS, gimęs Kaune 1911.2.17. 
Ealardeitas Quarta Parada kapi
nėse. Paliko liūdinčius žmoną 
Zofiją, dukrą Lidiją, sūnų Juo
zą, brolius Vaclovą, Petrą, Me
čislovą, seseris Kazimierą, Apo
loniją ir Teklę.

30-toSidienos giedotinės Mi
šios bus šio mėn. 20 dieną, 19, 
30 vai.

Giminės ir pažįstami prašo
mi dalyvauti.

-Nusies **’
Sekmadienį, 12 vasario, 16 vai., 

Šv. Kazimiero parapijoj, bus lai
komos Mišios už Joną Dimšą, jo 
mirties METINĖSE.

Giminės, pažįstami ir bičiuliai 
yra kviečiami dalyvauti.

- Kovo 5 d. kituose bairuose

lietuviškų Mišių nebus.

© Jaunimas yra mūsų gyvenimo 
šaknys. Jos nudžius — išnyks ir vir
šūnės: garsiosios dainų šventės, di
dingos šokių šventės ir nebebus kam 
žodžio tarti dėl Lietuvos laisvės.

M. KRUPAVIČIUS

SARTOS ir Apylinkių dėme
siui

Šv. KAZIMIERO ŠVENTĖ 
Santose ir Velykoms pasiruoši
mas įvyks kovo (março) 12, sek
madienį, 10 vai. "Casa Pia S. Vi
cente“ patalpose, Av. Epitácio 
Pessoa, 139 (Embarė, prie šv. 
Antano bazilikos).

Taip pat bus paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės 60-tieji me
tai.

KAI DU STOS..

Naujos Šv. Kazimiero parapijos 
salės virtuvės įrengimui p. Ona 
Budreikienė iš C. Verde padova
nojo indų. Jų tarpe buvo ir 7 lit
rų garinis virimo puodas.

Salės remonto ir švaros darbai 
jau baigti. Dabar jau daug geriau 
prisistato ir tik laukia svečių. 
Kartais mūsų tautiečiai pavėluoja 
salę užsisakyti ir ateina paskuti
niu momentu, kada jau kitiems 
būna išnomuota. Planuodami ko-

kią šventę ar pobūvį, kuriam rei
kalinga salė, kreipkitės laiku j 
šv. Kazimiero parapiją. Tel. 273- 
0338.

PAIŠYBOS KONKURSAS

Jaunųjų paišybos konkurse KA
LĖDOS dalyvavo 9 konkurentai 
ir buvo išstatyta 16 darbų. Don 
Bosco šventės dalyviai Mookoje 
apžiūrėjo piešinių parodą ir davė 
pažymius-įvertinimą taškais. Su
daryta komisija suskaitė taškus; 
ir susidarė toks vaizdas:
KATEGORIJA A (4 - 12 metų):

1. Lilian Mikalkėnaitė,Agua Rasa:
22 taškai

2. Cristina Mazliakovaitė,C.Verde:
13 t.

3. Valter Mikalkėnas, Agua Rasa:
’ 1 t.

KATEGORIJA B (13 — 18 metų): 

1.Maristela Zutautaité,Moóca:37 t. 
2.Sofija Žūtautaitė, Moóca: 241.
3.Stasys Žutautas, Moóca: 7 t.

ML GARBĖS LEIDĖJŲ VAJUS

ML įėjo į 30-tuosius SAVO GYVAVIMO METUS (1948- 
1978). Tai JUBILIEJUS, kuris sutampa su LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS 60-MEČIU.

Periodinė spauda — vienas svarbiausių įrankių LIETUVY
BEI IŠLAIKYTI: ugdyti lietuvių kalbą, papročius ir kultūrą, 
jungti tautiečius į vieną lietuvišką šeimą, skatinti kovą už 
Lietuvos Nepriklausomybę.

Tad būtina turimą spaudą PALAIKYTI ir REMTI.
Argi šiais jubiliejiniais metais
- kiekviena LIETUVIŠKA ORGANIZACIJA
- mūsų tautiečio FIRMA,
- susipratęs TAUTIETIS

nejaus kaip savo TAUTINĘ GARBĘ tapti nors vieno ML nu
merio GARBĖS LEIDĖJU?

Tad šiuo ir SKELBIAME
ML GARBĖS LEIDĖJU, V A J Ų - KAMPANI

JĄ.
Čia tuoj pat galima ir įsirašyti (kaip jau kas ir įsirašė):

1. Adv. Algirdas Siiesoraitis
2. Inž. Kęstutis Sipavičius
3. Inž. Kazys Audenis
4...................  .
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MŪSŲ ŽINIOS
lomu orrMMii Sv. Juozapo bewrwwehés

NARŠAMS

Šių metų kovo mėnesio 19 dieną (Verbų Sekmadienį) 15 vai. 
Jaunimo Natriuose s’aukiamas "ordinarinis' ir "extraordinarinis' 
visuotinas narių susirinkimas,

Programoje:
Valdybos pranešimas
Revizijos komisijos pranešimas ir 
Bendruomenei priklausančių sklypų nuosa
vybės dokumentų reikalai.

Visų narių dalyvavimas būtinas, 
užsimokėti nario mokestį.

Nariai prašomi iki susirinkimo

kun. J. Šeškevičius 
pirmininkas

Vyt. Bacevičius 
sekretorius

LIERIWSCCOS KLOS
REIKALU

Norint sustiprinti lietuvių kal
bos mokymą kolonijoje, šaukia
mas susirinkimas vasario men. 25 
dieną (pirmą šeštadienį po Vasa
rio 16 minėjimo) 15 vai. Jauni
mo Namuose.

I susirinkimą kviečiami vaikai 
ir tėvai, jaunimas ir suaugusieji, 
mokytojai ir visuomenės veikė
jai ir visi kiti, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu norėtų lietuviškai 
mokyklai padėti. Ten pat bus ga-

įima jsirašyti j pamokas, 
žvelgiant j tai, kiek atsiras norin
čių mokytis, mokiniai bus pa
skirstyti j klases pagal amžių ir 
kalbos mokėjimą, kiek galima 
mažesnėmis grupėmis. Dėl pamo
kų laiko ir vietos bus tariamasi 
susirinkime.

Laukiame visų, kuriems rūpi 
lietuviška mūsų kolonijos ateitis.

Atsi-’

Iniciatorių vardu 
Kun. J. Šeškevičius

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO
MINĖJIMAS

vyks vasario 19 dieną, sekmadienį
pagal numatytą PROGRAMĄ:

— 15 vai.: MIŠIOS V. Zelinos bažnyčioj
— tuoj pat MINĖJIMAS seselių pranciškiečių 

salėj.
po įvadinių kalbų, bus inscenizuota
Bernardo Brazdžionio legenda

VAI DILA VALIŪNAS
— Po to Jaunimo Namuose

PRIĖMIMAS KO KT E L I S
Pakvietimus į koktelį galima įsigyti abiejose klebo

nijose ir pas BLB valdybos narius.

Šv. Juozapo Šventes proga kovo 19 (Verbų Sekmadienį!
12 vai. (tuoj po sumos) Jaunimo namuose Šv. Juozapo Ben
druomenė rengia

ir kviečia visus lietuvius dalyvauti. Pakvietimus įsigyti iš anks- g 
to. (Prie įėjimo nebus galima gauti). Kadangi rengėjai nesiekia 
pelno, o tik nori sudaryti progą pabendravimui, tai įėjimas kai- 
nuos tik 50 kruzeirų. ’ £8

Pakvietimų galima gauti klebonijoje 63-59-75, pas p.p. Ta- į| 
tarūnus 273-57-99, V. Bacevičių 63-94-43, V. Vosylių 273- gg 
57-40, p. Šimonį 63-49-38, P. Butrimavičių 272-14-89. į|

Iki malonaus susitikimo. «88

Šv. Juozapo Bendruomenės Valdyba

SODYBA

Sodyboje dirba p. Jono Vala
vičiaus parūpinta žemės lyginimo 
mašina. Bus išvesti kaliai, nedary
ti tvenkiniai ir palyginta žeme sta
tyboms bei sporto aikštėms.

Vasario 6 dieną buvo nuvykę i 
sodybą Sodybos Valdyba, Hidrau 
likos inžinierius, matininkai ir vi
sa eilė kitų tautiečių, kad vietoje 
pasitartų dėl žemės lyginimo dar
bų, bei kitų sodybos reikalų. Iš
vykų (piknikų) namo statybai 
kastasis šulinys jau pasiekė van
denį ir šią savaitę tikimasi pradė- 
"i statybą. Elektros atvedimui jau 
isa medžiaga nupirkta ir tikima

si šią savaitę ją nugabenti j sody
bą. Senelių pirmasis namukas šio- 
ris dienomis jau dengiamas.

. * remmmcii dėmesiui

Ateitininkai ir visi pažadėju
si' talkinti "VAIDILOS VA- 
iŪNO' pastatyme prašome rink

tis pirmajai repeticijai vasario 9 
dieną (ketvirtadienį) 20 vai. Vila 
Zelinos klebonijoje.

Ši graži simbolinio turinio Ber
nardo Brazdžionio legenda bus 
pastatv“a Nepriklausomybės Šven
tės minėjime vasario T9 dieną, 
Seselių Pranciškiečių salėje, t

YPSENOS
Gal aš klystu...

Abraomas Linkolnas visada 
nesivaržydamas pareikšdavo sa
vo nuomonę. Kartą, pasikvietęs 
generolu MacClellaną, preziden
tas pasakė jam daug karčios tie
sos, mandagiai pridurdamas:

— Žinoma, galimas daiktas, aš 
klystu .. .

> Pagaliau, generolas neteko 
kantrybės:

— Pone prezidente! Tamsta, 
atrodo, įsitikinęs, kad aš esu vi

siškas idijotas!
— Visai ne, 

•nas,
atsakė Linkol-

bet, žinoma, gal aš klys-

kalbanti
U — vaikų

..LšBtUVi
Vyrų — n

gydytoja

DRA. HELGA HERING 
médios 

HQMENS-SENHORAS 
CRIANÇAS

Av. Balina, 99-V. Sta. Marša 
(Skmgatvis ties nr; Í214, Avį De- 
pttíadõ Bmúio Carlõ-Bairro do Li- 
®ão>

TeL: ^-0^4266-3569

LITERATŪROS BŪRELIO

Literatūros Būrelio susirinki
mas i vyks vasario 25 d... šeštadie
ni, 8 vai. vakaro, pas H. ir A. Mo- 
šinskius, r Prof. João Arruda,176, 
ap. 12, Perdizes. (Telef. 65-0907).

24 d. Vasario mén. (fevereiro), 20:30 
vai. PL1AS - Brazilijos skyriaus na
rių susirinkimas pas inž. Algirdą Idi- 
ką, Rua Maestro Chiafarelli, 736 - 
Jardim Paulista, telef. 282-2919.

SEMANÁRIO
Caixa Postai 4421 

01000 São Paulo, SP.

Diretor responsável 
VYTAUTAS BACEVIČIUS

Redige: Equipe Editorial 
-Administrador: Stanislao Šileika

METINE PRENUMERATA: 150 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 700 kr. 
Paskiro numerio kaina: 3,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 60 kr. pagal 
didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti: “Stanislao 
Šileika” vardu.
Straipsnius ir korespondenciją redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai 
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turi
nį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.

■ ML ATSTOVAS ZELINOJ

Šv. Kazimiero Vyrų Brolijos 
iždininkas KAZIMIERAS RIM
KEVIČIUS, yra įgaliotas rinkti 
ML prenumeratas ir išduot} atitin
kamus kvitus. V. Zelinos bei apy
linkės tautiečiai šiuo reikalų gali 

„ kreiptis tiesiogiai į įį K. Rimke
vičiaus adresas: Rua Prof. Gusta
vo P. de Andrade, 1085, V. Celi
na.

Neužmiršk lietuviškos spaudos! 
Skaityk ir platink ją!
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