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Praeitą savaitę teko dalyvauti seminare - studijų dienose apie Va
karų Vokietijos ūkinės santvarkos pagrindą — laisvą rinką su socia
liniu atsakingumu. Paskaitas laikė ir j klausimus atsakinėjo žymus
vokiečių profesoriai ir verslininkai, vokiečių katalikų verslininkų
(empresários) sąiungos nariai.

įdomu buvo sužinoti, kaip po H Pasaulinio karo Vokietija iš griu
vėsių ir nacių paliktos suirutės per 30 metų tapo 4-ji ūkinė galybė
pasaulyje. Tą "vokiečių stebuklą' jų liudijimu padarė darnios
verslininkų (pramonininkų, prekybininkų amatininkų), valdžios ir
darbininkų pastangos. VALDŽIA išlaikė gana pastovią vokiškos
markės vertę nauja konstitucija nustatė ir gerais įstatymais jgalino
išaugti privatinę nuosavybę su socialinėm pareigom, verslininkų
veikla laisvoje rinkoje su konkurencija ir socialinio teisingumo dar
bininkams vykdymą.
VERSLININKAI didelio sumanumo, ryžto, modernios techni
kos, mašinų ir socialinių mokslų dėka pajėgė savo įmonėse suderin
ti tris dalykus:

1. savo įmonių našumą — pagaminti daug gerų produktų ir atlik
ti patarnavimų nedidelėm išlaidom ir taip atsilaikyti vidaus ir tarp
tautinėje rinkoje - tame dideliame turguje - prieš kitų konkuren
ciją, gaunant nedidelį 9°/o pelną:
2. išlaikyti savo ūkišką laisvę, netampant kitų didelių įmonių fi
lia re ir neprašant iš Valstybės subsidijų, kad nereiktų priklausyti
nuo valdžios partijos politikų malonės ar nemalonės, kurie nepajė
gūs spręsti ūkiškus dalykus;

3. patenkinti savo darbininkus vykdant socialinį teisingumą ge
rom algom, gerom darbo sąlygom ir lygiateisiu, žmonišku bendravi
mu su jais.

Klevelando Šokių grupė GRANDINĖLE
jau sulaukė 25 metų.

GEGUŽES 25 DIENĄ:
DIEVO
KŪNO ŠVENTE
Arquidiocese de São
Paulo — Chancelaria

Solenidade
do "Corpus
Christi"

Tai atlieka padedami ir bendradarbiaudami su DARBININKAIS,
darbo sindikatu, kuris yra vienas, vienos pakraipos visiems, ir savo
įmonių tarybom. Teisingas algas įvairių darbo rūšių darbininkams
nustato kolektyvinėmis sutartimis darbdavių sąjungos ir Gewerkschaft, darbininkų sindikatas. Todėl didesnių streikų yra labai maža.

įMONILI TARYBOS, renkamos slaptai įmonių darbininkų ir tar
nautojų trims metams, padeda ir rūpinasi geru darbo ir sveikatos są
lygų palaikymu, atskiru dar senatvės fondu (jį turi 86 % įmonių),
pasitaikančių sunkumų-kivirčių taikiu išsprendimu, darbininkų pro
fesinio išsilavinimo pakėlimu ir t.t.
Didžiųjų įmonių aukštąjį valdymo organą — įmonės administraci
nę tarybą — nuo 1952 m. sudaro pusė darbdavių ir pusė darbininkų
atstovų. Pradedant nuo praeitų metų ši bendravaldymo teisė įveda
ma ir visose didesnėse įmonėse ir įstaigose. Be to, visos jubiliacijų,
ligos ir nedarbo kasos yra valdomos bei administruojamos per puse
darbdavių ir darbininkų atstovų.

Buvo įdomu ir džiugu sužinoti, kad tokioje didžiulėje 60
milijonų Vak. Vokietijos šalyje, dėka tos sistemos, darbdaviai ir
darbininkai sutartinai dirba, yra vieni kitais patenkinti. Dėl to nėra
aršios klasių kovos ir stiprios komunistų partijos. Valstybė nei nori
nei suvalstybina privačias nuosavybes, įmones, bankus, jubiliacijų,
ligos ir nedarbo kasas. Su visų gera valia ir tikrom pastangom žmo
nės gali gyventi brolis’kai, ūkis’kai ir vidujiniai nepavergti, laisvi.
T. Petras Daugintis

Nossa Arquidiocese ce
lebrará no

próximo dia

25, solenidade

litúrgica

do Santíssimo

Corpo e

A celebração tera im
cio às 15,30 horas, em se
te igrejas, concluindo-se
na Praça da Sé. O progra
ma oficial está sendo da
do em detalhes ao conhe
cimento de todos.

Para dar relevo à esta
celebração arquidiocesa
na, as Paróquias não te
rão celebração vesperti
nos antes- das 19,30 ho
ras.

Sangue de Cristo, a fes
ta da Unidade de todo o
Povo de Deus em

São

Paulo
Neste ano o Eminen
tíssimo sr. cardeal e os

srs. bispos Regionais hou
veram por bem realizar
uma celebração única on

de fique profundamente

manifestada a união de

todos os membros da Igre
ja.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Convidamos, pois, em
nome do Eminentíssimo
sr. cardeal, aos sacer
dotes, religiosos, religio
sas e fiéis das nossas Pa
róquias,
Comunidades,
Conventos, Colégios, Mo
vimentos,
Associações
Cristãs e demais grupos
para que com nossa
presença marcante, pos
samos dar à cidade um
sinal expressivo da união
e fraternidade dos filhos
de Deus.
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J A Valstybės
* JAV LIETUVIŲ KATALIKIŲ
MOTERŲ SĄJUNGA surengė tele
foninių maldų dieną už arkiv. Jurgį
Matulaitį. Tai Įvyko balandžio 23.
Tą dieną Sąjungos narės skambino
telefonais apylinkių katalikams, supažindindamos juos su arkiv. Matu
laičio asmeniu bei jo gyvenimu ir
prašydamos melstis, kad jis būtų
paskelbtas šventuoju. Visiems jos
aiškino, kad jis gimęs 1871 m. Lie
tuvoje, 1898 m. Įšventintas kunigu
ir yra laikomas antruoju marijonų
vienuolijos steigėju, nes atgaivino
marijonus, kurių 1673 m. Įsteigta
vienuolija caro buvo 1864 m. panai
kinta. Jo beatifikacijos byla pradė
ta 1933 m. JAV Lietuvių Katalikių
Moterų Sąjungai šiuo metu vado
vauja Julija Mack, gyvenanti WorChester. Mass.

BYLA VILNIUJE
Mūsiškėje spaudoje jau buvo ra
šyta apie Vilniuje Įvykusią Balio
Gajausko bylą. Ji baigėsi pakartoti
niu nuteisimu kalėti 10 metų griež
to režimo koncentracijos sto
vykloje ir praleisti penkerius metus
tremtyje. Propagandinį rašinį šia
tema ‘‘Veidas be kaukės” paskelbė
Bronius Benderius ir Pranas Keneckas “Tiesos” balandžio 19 d. laido
je. Pagrindinis dėmesys jame ten
ka pokarinei B. Gajausko veiklai,
kai jis priklausė “banditais” vadi
namiems Lietuvos partizanams
nors už tai jau buvo nuteistas ir yrt>
atlikęs bausmę. Taigi, B. Gajauskas,
nors šį kartą tebuvo kaltinamas antisovietinės medžiagos platinimu, iš
tikrųjų buvo teisiamas antrą kartą
už tą patį pokarinį laikotarpį. Su
juo jį vėl susiejo rinkimas bei pla
tinimas medžiagos apie buvusius
partizanų vadus, kurie buvo žinomi
Dzūko, Inžinieriaus, Vasaros, Genio,
Lapaičio, Lino, Tauro, Vilko, Kar

DU LIETUVIAI KUNIGAI. Ge
gužės 10 d. kunigu buvo įšventintas
dijakonas Mykolas T. Jakaitis, kilęs
iš Brighton Parko Čikagoje, gimęs
1952 m. Jis yra baigęs St. Mary of
The Lake seminariją Mundeleine,
III., su pagyrimu gavęs teologijos
magistro laipsni. Pirmąsias Mišias
atnašaus gegužės 20 d. Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių parapijos švento
vėje su klebonu prel. D. Mozeriu ir
15 kitų kunigų. — Filadelfijos kar
dinolas Krol gegužės 20 d. kunigu
Šv. Petro ir Povilo bazilikoje įšven
tins dijokoną Kenneth-Kazimierą Stewarta, gimusį šiame mieste 1951 m.
Jis yra sūnus anglikono škoto ir lie
tuvės katalikės, kuri vedybų metu
perėjo į anglikonus. K. K. Stewartas
pradžioje norėjo tapti anglikonų ku
nigu, bet 1970 m. pasirinko katali
kybę ir buvo priimtas į šv. Karolio
Baromėjiečio seminariją Filadelfi
joje, kur 1973 m. įsigijo teologijos
bakalauro laipsni. Tais pačiais me-

tais abu jo tėvai tapo katalikais.
Nuo 1975 m. K. K. Stewartas, dar
nė kalbos nemokėdamas, ėmė reikš
tis Filadelfijos lietuvių veikioje.
Naujasis kunigas visą savo gyveni
mą žada skirti lietuvių tautai, kuri
taip daug kentėjo nacių ir dabar
kenčia sovietų vergijoje.

Urugvajus
PASIBAIGUS VASAROS ATOSTOGOMS, lietuvių kalbos ir tautinių
šokių pamokas vėl pradėjo “Rintukų” grupė. Jauniesiems jos vyksta
penktadienio vakarais Montevideo
lietuvių parapijoje, vyresniesiems
— sekmadienio popietėmis Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugijos
patalpose. Į pirmąją “Rintukų” gru
pę priimami vaikai nuo 6 metų am
žiaus.

MONTEVIDEO MIESTE jau 17
metų rotatorium yra leidžiamas sa
vaitinis lietuvių katalikų informa
cinis biuletenis “Žinios”. Minint
PLB valdybos pirm. inž. B. Nainio
dalyvavimą Vl-tajame P. Amerikos
lietuvių kongrese, keliama mintis,
kad PLB valdybos pirmininkas ka
dencijos metu turėtų aplankyti vi
velio slapyvardžiais, registravimas sas Lietuvių Bendruomenes laisva
anuometinės partfeanų' veiklos spe jame pasaulyje. Siūloma šią mintį
cialioje kartotekoje. į.KV?' žodžiais įtraukti į PLB statutą. Tokie vizitai
tariant, B. Gajauskas rūpinosi ar pirmininkui leistų susipažinti su to
chyvine partizaninės veiklos medžia limųjų kolonijų problemomis ir
ga bei jos išsaugojii0u''I/iettėFOs--i^- efektingiau teikti galimą paramą.
torijai. Dabartinių partiečių vykdo
mas partizanų pravardžiavimas
“banditais”, jų žygdarbių juodinimas
niekada neišbrauks istorinio fakto,
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
kad jie, rizikuodami savo gyvybė sportininkų balių balandžio 22 d.
mis, kovojo prieš Maskvos planus
surengė “Kovo” klubas su Australi
paversti Lietuvą beteise savo kolo jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Są
nija. B. Gajausko rinkta archyvinė
jungos valdyba. Dėmesio centre bu
medžiaga niekais paverčia Sovietų
vo ALFA Sąjungos suorganizuota
Sąjungos ir jai tarnaujančių mūsiš
didelė loterija, kurios pelnas skiria
kių partiečių pasakaitę apie savano
mas sportininkų kelionės į Kanadą
rišką Lietuvos įsijungimą raudono
fondui.
Pagrindinį laimikį —
sios vergijos imperijon. Partizanų
kovos liudija ginkluotą mūsų tau nemokamą kelionę dviem asmenim
tos pasipriešinimą tokioms užma i Torontą ir atgal laimėjo melburniškis R. Bacevičius. Šį laimingą bi
čioms. Tokia archyvinė medžiaga
yra didžiausia rakštis Maskvai. Dėl lietą jam buvo pardavęs iškilusis
jos B. Gajauskas ir susilaukė ant krepšininkas inž. Algis Milvydas.
rosios bylos, pakartotinės bausmės Nemokamą kelionę parūpino “Pa
langos” kelionių biuras, kuris taip
koncentracijos stovykloje. V. Kst.
pat finansuoja ir sportinių marški
nėlių įsigijimą šiai išvykai. Loteri
joje buvo net 18 įvairių laimikių,
pradedant dailininkų paveikslais ir
baigiant dviem dėžėm vyno. Iš viso
buvo parduoti 1.444 bilietai, davę
gryno pelno S7.220.

Sovietinių rusų persekiojami bei kalinami lietuviai. Kairėje — ALGIMAN
TAS BALTRUŠAITIS, kalintas 1960-65 m., dešinėje BALYS GAJAUSKAS,
kalintas 25 metus, dabar vėl nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metam tremties.
Abu kaltinami už tautinę pogrindžio veiklą

Australija

LIETUVIŲ SODYBĄ Engadine
yra įsteigusi Sydnėjaus lietuvių mo
terų- socialinės globos draugija, va
dovaujama pirm. O. Baužienės.
Draugija kaip labdaros organizacija
valdžios įstaigose buvo užregistruota
1963 m. Jau tada buvo numatytas
sodybos įsteigimas pensininkams,
bet tik po šešerių metų pavyko ne
mokamai gauti žemės iš valdžios.
Pirmieji namai pastatyti 1972 m.,
gavus du trečdalius valdinės para
mos. šiandien sodyboje yra šeši
nameliai, kurių kiekvienas turi po
du pilnai įrengtus butus. Sodybos
gyventojų sveikata rūpinasi juos re
guliariai lankantis dr. L. Petraus
kas. šiuo metu statomas administra
cinis seklyčios tipo pastatas, kuria
me Įsikurs biblioteka, skaitykla, bus
rengiamos parodėlės, mugės, laiko
mos pamaldos. Seneliams numato
ma pastatyti dar papildomus 5 bu

tus. Juose norintys gyventi lietuviai
turi būti pensininko amžiaus arba
gaunantys socialinės gerovės pašal
pas.

Šveicarija
BALTIEČIŲ SURENGTAME
bendrame jų šalių nepriklausomy
bės šešiasdešimtmečio minėjime
Zueriche buvo priimta rezoliucija
Jungtinių Tautų sekr. K. Waldheimui, primenanti sovietinę Lietuvos,
Latvijos, Estijos okupaciją, prašanti
šį klausimą iškelti Jungtinėse Tau
tose. Dalį rezoliucijos teksto perda
vė Šveicarijos televizija, ją taipgi
paskelbė didieji Šveicarijos dienraš
čiai.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS. 304a jame metiniame šuva
žiavime Londone balandžio 15-16 d
d. dalyvavo 21 atstovas iš 16-kos
skyrių. Jie atstovavo 737-niem na
riam ir keturiom organizacijom —
“D a i n a v ai”, LASo vietininkijai,
LASo Nottingham© skyriui ir Brad
ford*» “Vyčio” Hnbui.
DISKUSIJOSE PALIESTA kele
tas aktualių klausimų. Vienas jų bu
vo skirtas Britanijos lietuvių jauni
mui, kuriam yra leidžiamas biule
tenis anglų kalba. Jaunimo veikėjo
R. Šovos duomenimis, ryšys su jau
nimu jau esąs užmegztas, bet 90%
jaunuolių nemoka lietuvių kalbos.
Kun. dr. J. Sakevičius nusiskundė,
kad vienas italas profesorius, pra
mokęs lietuvių kalbos, norėjo pasi
šnekėti su jaunuoliais lietuviškai,
bet tokių Londone nepawko suras

toDiskusijose
iškilo ir Vilniaus universiteto su
kaktis, kurią sekančiais metais ruo
šiasi paminėti Londono lenkai. Ka
dangi tų metų vasarą Britanijoje ir
V. Vokietijoje įvyks jaunimo kong
resas, jis būtų tinkamas forumas
Vilniaus universiteto minėjimui

Argentina
INŽ. JONAS ČEKANAUSKAS
metalo bendrovės “Neris” direkto
rius. gegužės 4 d. su žmona ir duk
ra išskrido į tarptautinę Rotan
klubų konferenciją Japonijoje. To
kijo mieste. Grįždami Argentinon,
jie žada lankytis Los Angeles mies
te, kur gyvena pusbrolis inž. V. če
kanauskas, neseniai paskirtas Lietu
vos garbės konsulu.

Lenkija
NEPERIODINĖ LENKUOS LIETUVIŲ “AUŠRA*, kurią Seinuose
leidžia Lietuvių Visuomeninės Kul
tūros Draugija, su pirmuoju šių me
tų numeriu pakeitė savo formatą,
tapdama žurnalu. Numeris pradeda
mas 1977 m. politinių bei kultūrinių
Įvykių apžvalga, atiduodant duoklę
Spalio revoliucijos šešiasdešimtme
čiui, komunistinės Lenkijos pasiektiem laimėjimam. Minimas A. Snieč
kaus vardo vidurinės mokyklos ati
darymas Punske, VLK Draugijos
dvidešimtmetis, vilniškio “Armoni
kos” ansamblio, estrados solistų N.
Tallat-Kelpšaitės ir S. Liupkevičiaus
gastrolės Suvalkų Mkampvie.
Literatūrai atstovauja
pradedamas spausdinti apsakymas
“šilinius”, vaizduojantis varėniškių
dzūkų gyvenimą.
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Mokytojai persekioja savo mokinius .
Okupuotoje Lietuvoje nėra religijos laisvės. Tai liudija dokumentinės ištraukas iš "XKB Kromkos" 31 numeri© — naujausio
Lietuvos TSR Prokurorui.
Nuorašas — Visuomeninei
Lietuvos grupei Helsinkio
nutarimams vykdyti
Vytauto Bogušio,
gyv Vilniuje,’ Savičiaus 13-8,
Juliaus Sasnausko,
gyv Vilniuje, Garelio 15-15,
Kęstučio Subačiaus,
<vv Vilniuje. Pionierių 6-1,
\udriaus Tučkaus,
gyv Vilniuje, Šaltkalvių 68-6

Pareiškimas
Mes. žemiau pasirašiusieji,
1976 m. mokėmės Vilniaus A.
\ lenuolio mokyklos X klasėje.
•' / bažnyčios lankymą, tautines
nei religines pažiūras ir pažin
ia su buvusiais politkaliniais
nekartą prievarta buvome nu
vežti i Saugumą ir miliciją ir
kitais
būdais persekiojami.
Saugume mus vertė duoti me
dingus
parodymus
prieš
bendrą pažįstamą Viktorą Pet
kų Petkų mes pažįstame kaip
puikų, didelės erudicijos ir
lugštos kultūros žmogų. Sau
gumiečių jam primetami kalti
nimai buvo neteisingi, todėl jų
nepatvirtinome.
Mūsų persekiojimas tebesitę>e ir mokykloje. Dažnai buvo

prikaišiojama dėl tariamai blo
gos įtakos kolektyvui. Birželio
17 d. vyko pedagogų tarybos
posėdis, kuriame mokyklos di
rektorius pasiūlė mus pašalinti
iš mokyklos, šio direktoriaus
pasiūlymo pedagogai nepalai
kė. Nežiūrint to, iš mokyklos
mes buvome pašalinti. Nebuvo
atsižvelgta į tai, kad 43 moks
lo draugai pasirašė pareiškimą,
kuriuo reikalavo mus į mokyk
lą sugrąžinti. Todėl mūsų pa
šalinimą laikome neteisingu.
V. Bogušis, J. Sasnauskas,
K. Subačius, A. Tučkus
Vilnius, 1977. X. 27
* * *
Šiauliai. 1977 m. spalio 6 d.
Šiaulių IX vidurinės m-los X
kl. auklėtoja Petravičienė liepė
pasilikti po pamokų mokinei
Daliai Judikavičiūtei kažko
kiam “svarbiam reikalui”. Pra
sidėjo pokalbis.
— Tai kaip, Dalia, stosi į
komjaunimą ar nestosi9 — už
klausė auklėtoja..
— Ne.
— Bet žiūrėk, vaikeli, o kaip
tu įstosi į augštąją mokyklą?
— Neįstosiu ir nereikės.
— Kodėl nenori stoti i kom
jaunimą?

į bažnyčią, verkšlena, kad ne
— Esu tikinti ir nestosiu.
Komjaunimo nesuderinu su re stodami pražudytą juos, auk
ligija.
lėtojus, ir pan.
& $
Toliau
auklėtoja pradėjo
mokinę kaltinti, kad ji agituo
Telšiai. V-j e vidurinėje mo
janti kitas mergaites, ir todėl
kykloje mokytojai pradėjo tik
klasėje dar yra 10 nekomjaurinti, ar vaikai nenešioja meda
nuolių. Dalia paneigė šį kaltini
tikėlių.
mą.
Mokytojos Šiluvienė ir Povi— Nejaugi jos neturi savo
lonienė bei inspektorė Matūgalvas?
zienė pasikviečia vaikus po vie
Po ilgo pokalbio auklėtoja
ną, reikalauja prisipažinti, kad
Petravičienė parlydėjo mergai
vaikšto į bažnyčią ir išduoti
tę į namus ir bandė įkalbėti jos
draugus.
motiną, kad Dalia stotų Į kom
Panašūs dalykai vyksta Že
jaunimą, tačiau motina pareiš
maitės vidur, mokykloje Mo
kė tikinti Dievą ir jos dukra
kytojos — Bartkienė, Šerelyte
komjaunuole nebus.
Austytė,
Karnišova
liepia
— Tai gal nors vienuolikto
moksleiviams atsakinėti į ateis
je klasėje įstos?
tines anketas, grasina lankan
— Niekada!
čius bažnyčią nubausti, o Kar
* $ *
nišova net ausis sukioja. Pama
čiusi mokinį prie altoriaus, gąs
Visose Lietuvos mokyklose
dina, jog už ausų nutempsian
mokiniai nuo VII klasės yra
įkyriai agituojami stoti į kom ti nuo altoriaus.
Tėvai painformavo apie tai
jaunimą. Užmiršę savo Tėvy
direktorių, o šis pareiškė kad
nės nelaimę-okupaciją, karjeris
tai mokytojai, spaudžiami mo galį vaikus atsiimti iš mokyk
los, — tegu juos klebonas mo
kyklos vadovybės ir rajono
švietimo skyriaus, visokiais bū ko.
* * *
dais įkalbinėja mokinius būti
Videniškiai (Molėtų raj.i. Bu
pijonieriais ir komjaunuoliais.
Pataria apie tai nesakyti tė vusi Videniškių vidurinės m-los
kiosko pardavėja Apolonija
vams, leidžia net slapta nueiti
Rimšienė 1977 m. lapkričio 30
d. žuvo autoavarijoje, o praėjo
siais metais gruodžio 30 d mi
rė jos vyras Ignas. Liko našiai
čiai vaikai: Sigitas. IV kl.. Vida
VII kl., ir Valentinas XI kl
Rimšos buvo tikintieji ir jų vai
kai — pavyzdingi.
1977 m. gruodžio 2d. A
Rimšienė buvo laidojama su
religinėmis apeigomis Videniš
kių kapinėse. Vidurinės mo
kyklos direktorius A. Marcin
kevičius mokiniams griežtai už
draudė dalyvauti Rimšienės lai
dotuvėse — IV, VII ir XI kla
sių mokiniams paskelbė “Ka
dangi Rimšienę laidos su baž
nyčia, mokiniai laidotuvėse nedalyvauja, kad nematyčiau nė
vieno mokinio”.

* ❖ $

Kun. Michael Bourdeaux prie Kestono Instituto Britanijoje. Iš čia jis seka religijos persekiojimą komunistų
valdomuose Rytų Europos kraštuose, paruošia informacinius biuletenius ir išsiuntinėja spaudai, šiam institutui
jis vadovauja ir su bendradarbiais paruošia knygas angių kalba. Pastaruoju metu parašė knygą apie sovietų
pavergtą Lietuvą — “Land of Crosses”, kuri bus išleista žymios leidyklos

Dubičiai (Varėnos raja. Du. bičių aštuonmetėje mokykloje
1977-78 mokslo metais, užbai
gus pirmąjį semestrą, už bažny
čios lankymą sumažino elgesio
pažymius šiems mokiniams: Al
fredui Avižiniai, II kl., Virgi
nijai Adamavičiūtei, VII kl.,
Marytei Skaramakaitei, VII kl.,
Ritai Kirkliauskaitei, VII kl.,
Marytei Avižinytėi. VIII kl., ir
Danutei Skaramakaitei, VIII kl.
Kai\ mokytoja paklausė, ku
rie mokiniai lanko bažnyčią, jie
drąsiai prisipažino. Tada moky
toja jiems paaiškino: “Kas lan
ko bažnyčią, negali būti pavyz
dingo elgesio”.
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Adresas: C. P. 4421
Endereço: 01000 SÀO PAULO, SP.
Brasil
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PARAPIJA

PARÓQUIA P. DOS LITUANOS
*63 089 825/0370-64 *
Telef. 273-0338

Rezidencija: Rua Juatindiba, 28
Parque da Moóca
03 i 24 SÃO PAULO, SP.
Brasil

KARITATYVINÉ VEIKLA

..... Asmenine
sv. Kazimiero
lietuviu
parapija

Labdara yra konkreti krikščioniškos meilės iš
raiška. Ji gali pasireikšti Įvairiais būdais. Malonu
pastebėti, kad ji vykdoma ir
jaunimo.

Paróquia
pessoal
liruana
s. Casimiro

Čia pristatomi ACEMISTAI (Associação Cristã
de Moços); vėliau bus patiektos kelios sugestijos ■
patarimai ir LABDAROS RATELIO galimam sta
tutui.

--------- Savaitraštis
MŪSŲ LIETUVA
Semanário
cultural
lituano

-------------- Spaudos
apaštalavimas

mento de valores que passam despercebidos. Rece
bendo, em troca de seu trabalho voluntário, o pra
zer de servie e o privilégio de ter a certeza de particiapr na redenção de outras pessoas, de unir-se
aos outros de igual pensamento, formando o ali
cerce de uma comunidade positiva, sadia, e enfim,
uma certeza de galgar metas para obter uma felici
dade pessoal.

Mes ištiesiame
savo rankas
visiems tiems,
kurie didžiuojasi
Kristaus vardu.

Apostolado
da imprensa

Paulius VI

A Associação Cristã de Moços, Instituição de
Cultura Integral e fraternidade Universal unindo
24 milhões de homens de boa vontade, avança a
passos
firmes para- dizer à nossa comunidade
que colaborar ajudando ao próximo é o caminho
mais certo e mais curto para a felicidade do indiví
duo.

...... .... ..... Jaunimo
sielovada
Pastoral
juvenil

. ........ — Pas’aukimu
sekretariatas
Secretariato
vocacional

---------- Bendradarbiu
bei
buvusiu
auklėtinių
organizacija
Co operadores
e
Ex-alunos

O TRABALHO VOLUNTÁRIO
A tendência inata do homem para a solidarieda
de e para o apoio às causas nobres — é natural e es
pontânea, mas precisa ser cuidadosamente culti
vada. Relegada ao esquecimento e obscurecida por
fatores adversos, ela chega quase a desaparecer
em muitas pessoas.
Felizmente há aqueles que se agrupam e organi
zam no cultivo de hábitos benéficos à causa públi
ca, colaborando voluntariamente com sua comuni
dade. O produto deste esforço são todos os movi
mentos sociais de ação construtiva e redentora, cu
jo objetivo é sempre proporcionar aos males e
problemas que reclamam soluções a envergadura
dos homens que voluntariamente tomam sobre os
seus ombros a tarefa do trabalho pela reconstitui
ção da harmonia social ameaçada.

Toda a sua ação é sempre uma demonstração
viva de que o espirito é soberano e que há pessoas
ocupadas com a ordem das coisas e o aproveita

pagalbos’
Tai nebylys Tavo artimo šauksmas, kurį tik išgirsi, jei stabtelėsi
ir atversi savo širdį. Tai gali but Tavo kaimynas, šeimosjiarys ar vi
sai svetimas žmogus. Gali but Tavo tautietis, bet gali but net kitos
rasės ar iš tolimu kraštu. Gal tas pagalbos šauksmas reiškia alkį ar
šaltį, gal vienatvę, gal fizinį skausmą o gal dvasios nykumą.

Kiekvienas iš musų esam labai užimti ir turim gan daug rūpesčiu
bei skausmu, bet kaip Kristaus sekėjai esam pašaukti neužmiršt sa
vo artimo. Tai yra,’jį matyt. Atrodo nesąmonė, gyvenant didmies
tyje ir per dieną susitinkant tiek žmonių, nematyt savo artimo. Ar
timas tai yra kas nors panašaus į mane. Tai yra kitas, kuris irgi ma
to, jaučia, galvoja. Aš jo nematau, ir nesu linkęs matyt — matau
tik savo aš. O jeigu dat atsižvelgiu i savo šeimos narius - tai jau ir
perdaug. O vis tik dėl to, Kristus gerojo Samariečio pavyzdžiu mus
kviečia matyt.

Lietuvi. Remk šalpos būrelius. Per ' Musų Lietuvą'- žinom, kad
vienas šalpos būrelis veikia tarp lietuviu, šelpadamas giminių neturin
čius ir varge gyvenančius lietuvius senelius. Brazilijos Lietuvių Są

Fileiras de acemistas na nossa cidade alcança
ram essa satisfação ao comprovar este principio.
Convidamos você para vir até nós para juntos,
construirmos um amanhã melhor.

Folha da Tarde, 17.4.1978

F

.

C/ VANGELIJA, reikalaudama visus žmones mylėti,

neleidžia mums, kad mes kitų krikščioniškųjų
grupių atžvilgiu būtume priešiškai nusiteikę.

Roger Schutz

junga šelpia vargšus brazilus lietuvių vardu. Be to, mes visi aplink
save turim brazilų šalpos būrelius, štai šiuo momentus renkančius
šiltesnius rūbus, kad sušelptų neturinčius kuo apsivilkt žiemos me
tu. Atverkim savo širdį ir, pagal savo išgales bei pasirinktą būdą,
oadėkim savo artimui.

Bet jei negalim medžiaginiai jam padėt, nes musu padėtis ir ne
pergeriausia, prisidėkim darbu, geru žodžiu, lankymu. Daug kas
geriau apsidžiaugs gavęs draugą, negu rūbus ar pinigus. Gal kas gei
džia religinės paguodos ir neturi kas jam kunigą pašauktų.

Šį gražųjį Gegužės mėnesį — Marijos pavyzdžiu — su meile pa
žvelkim aplink mus — tikiu, rasim bent vieną, kuriam galim padėt.
O jei kas savy jaučia, kad galėtu dažniau ir daugiau savo artimui
pasitarnaut — kreipkis į Tėv. Saleziečius — jie Tau padės atrast ben
draminčių ir pasidarbuot kitų gerovei.
Klausyk, girdi mano šauksmą —

PAGALBOS!
/
R.S.
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SpcOlhinkai rengiasi didžiajai šventei
gaulė. Juk niekas iš ten nedrįs
dalyvauti ir bendrauti su.“bur
žuaziniais nacionalistais, tautos
atplaišomis”, net jei čia ir turė
tų kas nors tokius neįvykdomus
norus.
Kalbant vien tik apie sportinį
judėjimą, pravartu neužmiršti,
kad grynai mėgėjiškomis normo-

AL. GIMANTAS

Š.m. balandžio mėn. pradžio
je lietuviškojo išeivijos sporto
darbuotojai rinkosi aptarti artė
jančių žaidynių Toronte. Aišku,
organizatorių laukia didžiulio
darbo našta.
Galima drąsiai teigti, kad šie
metinės varžybos bus pačios di
džiausios ir iškiliausios ne vien
tik dalyvių skaičiumi, bet ir jų
tinkamu sportiniu pasiruošimu.
Artėjančios Pasaulio Lietuvių
Sporto Žaidynės gerokai su
judino Įvairių lietuviškųjų kolo
nijų jaunimą. Iš visur ateiną
pranešimai liudija neeilini dė
mesį tai lyg ir išeivijos olimpia
dai. kurioje kvalifikuotis ir da
lyvauti kiekvienam sportuojan
čiam yra ir pareiga ir garbė.
Komandos ir atskiri žaidėjai,
vietiniai ir užjūrio svečiai, su
darys kelių šimtų sportininkų
būrį, kuriuo rūpintis sudaryti
atskiri komitetai. Pasiskirstę
pareigomis, jie pradeda intensy
vų ir atsakingą darbą. Pagrin
dini uždavinį gauna patys šeimi
ninkai — kanadiečiai lietuviai
sportininkai ir jų bičiuliai. Jų
laukia pareigos, reikalaujančios
kraštutinės Įtampos, nuovargio
nepažįstančių pastangų ir liku
sios visuomenės dalies pritari
mo — moralinio ir materialinio.
Smaigu ir miela stebėti tą en
tuziazmą, kurį rodo sunkias
pareigas pasiėmę mūsų sporto
klubai ir jų atskiri vienų ar ki
tų sporto sričių vadovai su tal
kininkais.
Turėjus progą stebėti mūsų
sporto veikėjų suvažiavimą Det
roite ir jų turimus rūpesčius,
žavėjo gilus jų užsiangažavimas,
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mis tvarkomos išeivių sportinės
pastangos jokiu būdu negali
konkuruoti su valstybine globa
besinaudojančiais, beveik profesijonalais sporto klubais ar at
skirais sportininkais. Tuo būdu
ir šių metų lietuvių sportininkų
varžybos tegali likti laisvojo
pasaulio lietuvių draugiškomis
rungtynėmis, be jokios pašali
nės paramos.

©SPORTAS

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

Sportinių žaidynių lipinėlis,
išleistas Pasaulio Lietuvių
Dienų rengėjų
visapusiškas problemų svarsty
mas ir tarpusavis nuoširdumas,
pirinvxji eiien Keliantis ne asme
nines ambicijas, bet visuome
niškumą ir lietuviškojo sporto
gerovę. Toji darbinga nuotaika,
reikia tikėtis, paskatins ir visus
kitus toliau organizuoti, spręsti
visas problemas, tvarkyti žaidy
nių eigą, kad visos tos pastan
gos būtų vainikuotos didžiausia
sėkme.
Pirmieji atgarsiai iš anapus
apie Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynes yra savotiškai įdo
mūs. Būdingi jie ir ta prasme,
kad gausūs sporto bičiuliai ir
patys sportininkai Lietuvoje
apie išeiviškąsias sportines pa
stangas, tegu ir per valdinės in
formacijos koštuvą, sužino iš tenykstės. spaudos. Oficialiems
sluogsniams ten, aišku, nepatin
ka tas žodelytis “pasaulio” Jau '
nekartą ten buvo šaipomasi iš
įvairiu mūsiškiu renginių su
“pasaulio lietuvių vardu. Esą,
koks gi gali būti pasaulinis įvy
kis be lietuvių iš Lietuvos da
lyvavimo.^ Tačiau po tais šau
niais žodžiais slepiasi pigi ap-

PRANAS BERNECKAS, ŠALFASS pirmininkas, kalba šios sporto organi
zacijos atstovų suvažiavime Detroite 1978. IV. 1
Nuotr. J. Urbono

Į tautinę olimpiadą 1938 m. Kau
ne atskubėjo lietuviai iš viso pa
saulio kraštų. Gausiai ir sėkmingai
joje dalyvavo Amerikos lietuviai.
Atvyko sportininkai ir svečiai iš P.
Amerikos, Anglijos,
Šveicarijos,
Latvijos ir kitur. Ypatingai džiaugs
mingai buvo sutikti Prano žižmaro
vadovaujami Vilniaus krašto lietu
viai. Krepšinyje vilniečiai negalėjo 1
susilyginti su Amerikos lietuvių ar
Lietuvos krapšininkais, tačiau tink
linyje buvo neįveikiami ir laimėjo
aukso medalį. Be to, Palevičius lai
mėjo sidabro medalį motociklų
lenktynėse, Našlėnas — bronzos me
dalį sunkumų kilnojime. Dabartinis
hamiltonietis Edvardas Kudaba pri
klausė vilniečių krepšinio koman
dai. Australijoje gyvena krepšinin
kas Karazija ir lengvaatletis Simankevičius.
Šios neeilinės sporto šventės 40
metų sukakčiai priminti, tautiniam
suartėjimui paskatinti ir yra ren
giamos PLS Žaidynės.
Vladas Bakūnas tautinės olimpia
dos lengv. atle •'-os varžybose lai
mėjo daugiausia edalių — 3 auk
so, 1 sidabro ir 1 bronzos. Moterų
klasėje sėkmingiausia buvo Šepatienė (Panevėžio šaulys), kuri lai
mėjo 4 aukso medalius. Daugiausia
rekordų pasiekė šepaitienė — 4,
vyrų klasėje V. Bakūnas — 3. Re
kordinė pasekmė buvo pasiekta mo
terų 4x100 m estafetėje, kurią su
darė šaulių S-gos bėgikės Skridulytė, šepaitienė, žėruolytė, širvydaitė. šaulių S-gos bėgikai Br. Ke
turakis, VI. Bakūnas, Kiukys ir Zaskevičius olimpinę estafetę irgi pra
bėgo rekordiniu laiku.
PLS Žaidynių varžybų datos ir
vietos:
vyrų krepšinis —
birželio 26 — liepos 1;
jaunių A krepšinis —
birželio 26 — liepos 1;
jaunių B krepšinis —
birželio 27 — 29;
Jaunių C krepšinis —
birželio 27 — 29;
moterų krepšinis —
birželio 28 — 29.
Krepšinio varžybos žaidynėse bus
gausiausios, todėl šalia “Olympium”
patalpų dar parūpintos 5 mokyklų
salės: Vincent Massey Collegiate,
Martin Grove Collegiate, Silver
thorne Collegiate, Burnhamthorpe
Collegiate ir Westway High School.
Šalia krepšinio “Olympium” patal
pose dar bus plaukimo, stalo teniso
ir lengv. atletikos varžybos. Be to,
čia vyks krepšinio ir tinklinio baig
miniai žaidimai.

Kitų varžybų datos: lengv. atleti
ka — birželio 29, 30; plaukimas —
birželio 29, 30; tinklinis — birželio
29 — liepos 1; stalo tenisas — bir
želio 27, 28; lauko tenisas — bir
želio 28-30; futbolas — liepos 3;
golfas — birželio 30 — liepos 1 ar
ba birželio 29, 30; tinklinis — West
Humber Collegiate ir New Toronto
Secondary School; lauko tenisas —
Earlscourt aikštelėse; golfas — No
bleton Lakes aikštyne; futbolo
rungtynės — Earlscourt Park aikš
tėje.
Šaudymo varžybos vyks dviejose
šaudyklose — Bramptone ir Downsview. Bus šaudoma iš 22 kalibro
“Trap” ir “Sceet”, pistoletų ir šau
tuvų. šaudymo varžybos vyks birže
lio 30 ir liepos 1 d.d. šaudyklos bus
atviros visiems dalyviams nuo bir
želio 26 d., ir šaudytojai galės iš
anksto susipažinti su esamomis są
lygomis bei patikrinti savo tikslu
mą. A. S.

SPORTAS VISUR
Jaunojo Rautinšo sugebėjimas
valdyti sviedinį ir greitis, suderin
tas su 6-8 (2.03 m) ūgiu; iškėlė ų
į š. Amerikoje labiausiai pageidau
jamų krepšininkų eiles. Aštuonioli
kametis Kanados krepšinio rinkti
nes žaidėjas po ilgų svarstymų pa
galiau pasirinko Minesotos universi
tetą studijoms ir krepšiniui, šio
universiteto krepšinio treneris su
džiaugsmu sutiko šį Leono apsi
sprendimą. Praėjusiame sezone jis
yra stebėjęs daug krepšininkų. Jo
nuomone, Leonas yra vienas iš ge
riausių. Dar daug girdėsime apie
jaunąjį krepšininką, kuris pradėjo
žaisti Kanados krepšinio rinktinėje,
būdamas tik 16 metų amžiaus.
Vitas Gerulaitis sėkmingai daly
vavo kviestiniame keturių iškiliau
sių tenisininkų turnyre, kuris įvyko
Kopenhagoje. Po laimėjimo prieš
talentingąjį Argentinos tenisininką
Giulermo Vilas, baigmėje jis vėl
pralaimėjo švedui B. Borg 2-6; 64;
64. šis jo laimėjimas buvo įvertin
tas $25.000. Artimiausiu laiku pra
sidės 8*' geriausių tenisininkų tur
nyras $100.000 laimėti. V. Gerulai
tis šiam turnyrui yra numatytas
pirmuoju žaidėju, šiais metais pini
giniais laimėjimais V. Gerulaitis
ra III vietoje tarp pasaulio geriaujių.
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h rankinis kalba medis . a .
PRANYS ALŠĖNAS

Toronto Lietuvių Namų Mo
terų Būrelis š.m. balandžio 1 d.
surengė dail. Dagio itin gausią
skulptūrų ir bareljefų parodą.
Iš viso buvo išstatyti net 95 dar
bai — 58 skulptūros ir 37 barel
jefai. Atidaromąjį žodi tarė Bū
relio pirm. A. Jankaitienė, o to
paties kūrėjo keletą poezijos
fragmentų paskaitė mokyt; ir
aktorė L. Nakrošienė. Apie sa
vo kūrybini procesą kalbėjo
pats dail. Dagys.
Dail. Dagys Kanadą pasiekė
iš Anglijos 1951 m. Dar būda
mas Londone, supirkinėjo kal
tus. mokėsi juos galąsti ir pra
dėjo raižyti lentgalius. Atvykęs
. Kanadą, padirbėjęs porą me
tų darbovietėse darbininku, su
sitaupęs šiek tiek lėšų pragyve
nimui jis nebeskubėjo į darbo
vietes, nebevargo ir nebesiblaš
kė jose dėl kasdieninio dolerio,
atsidėjo vien tik meno kūrybai.
Per šiuos 25-rius metus dail.
Dagys kilo ir krito, vienų buvo
giriamas bei liaupsinamas, kitų
peikiamas ir puolamas, ta
čiau nuo kūrybos nebesitraukė.
Jis tapo kūrėju, sugebančiu prabildinti medį gyva žmonių kal
ba Per tuos 25-rius metus jis
daug padarė. Daug jo darbų iš
ėjo i žmones, nemažai jis jų tu
ri ir pas save.
Dail Dagys nesiskubina jų iš
leisti, kaikurtuos laiko uk sau
r klientams sako “jie neparduo
dami Mat, jis taip susitvarkė,
kad jam dėl rytdienos ir dėl
duonos nebereikia baimintis.
Dabar truputis istorijos, kaip
dail. Dagys pamėgo medį. Gim
naziją baigė būdamas 21, meno
m-klą — 26 metų. Po to — mo
kytojavo. Atliekamu laiku kaiką
nulipdydavo ir atliedavo gipse,
nes taip meno mokykloje temo
kė Tuo laiku ten natūraliųjų

meaziagų ine^as nevartojo. Be
to, ir pats dail. Dagys apie me
dį tada nė negalvojo. Jis svajojo
apie savo darbų atliejimą iš
bronzos, bet tai buvo sunkiai pa
siekiama.
Kartą per meno literatūros
paskaitą lektorius J. Šlapelis
kalbėjo apie medžio skulptūras.
Stud. Dagys įsikišo: “Medis —
nepatvari medžiaga”. Jam šia-,
pelis paaiškino, kad medis — la
bai maloni medžiaga, o jo pa
stovumui užtikrinti yra įvairių
priemonių. Bet jaunas Dagys
visvien medžio nepamėgo. Nemėgdamas ir gipsinių darbų, jis
pats vėliau susigalvojęs būdą —
statulas štampuoti baltu arba
pilku cementu. Jas laikydavo so
delyje, su jomis dalyvaudavo pa
rodose, net Rygoje ir Taline,
kur patraukė tenykščių skulpto
rių dėmėsi.
Karo metu apie 10 metų
skulptūrą Dagys visiškai užmir
šo. Taigi, tik prieš gerą ketvirtį
šimtmečio jis pradėjo bandyti
savo talentą medyje. Priežastis
gal ta, kad šiuose kraštuose
skulptūras žmonės mėgsta laiky
ti kambariuose, kur jokia kita
medžiaga taip netinka ir nėra
taip šiltai patraukli, kaip medis.
Tiesa, ši medžiaga turi ir trū
kumų, — pabrėžė dail. Dagys.
Ji autorius varžanti, nustatanti
jiems ribas. Medis yra statiška
medžiaga — jame nepasuksi,
kur nori, kaip lipdydamas iš mo
lio, kur turi visas galimybes su
teikti figūrai kokį tik nori ju
desį.
Dagys turi įgimtą judesio pa
jautimą. Kadaise jis mėgo per
daug pabrėžtą judesį savo kūri
niuose, dabar tas reiškinys jo
kūriniuose jaučiamas kaip jaut
rus, malonus, gyvas mostas, api
brėžtas banguotomis linijomis.
Figūrų, ypač rankų, judesys yra
dail. Dagio arkliukas, su kuriuo
C

fr

Dail. DAGIO medžio skulptūra “šeimos centras“, sukurta 1975 metais

Dailininko DAGIO medžio skulptū
ra “Gal atleis”. Iš Toronto Lietuviu
Namuose surengtos parodos 1978.
IV. 1-2

O ESCOTISMO
Movimento surgido na Ingla
terra 1908, fundado por BadenPowell, que posteriormente se
tornou chefe do movimento. Baden-Powell deu os primeiros pas
sos para a organização do Escotismo em seu país.
Tem como objetivo despertar
nos jovens um sentimento afirma
tivo de auto-expressão. Õ Escotismo não faz distinção de classe,
eaça, religião ou política, nem se
reveste de qualquer aspecto milita: ue acordo com a idade, os
escoteiros recebem diferentes de
nominações.
Ao se tornar escoteiros, os
jovens prometem cumprir seus
deveres para com Deus, com a
Pátria, ajudar o próximo e obede-
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jis gali visur lenktyniauti.
Šioje torontiškėje parodoje
Dagys išstatė ne tik statulas, bet
ir nemažai bareljefų. Jis sugeba
fantazuoti, mėgsta platesnes te
matikas bei scenas. To negali
ma išreikšti apvaliose figūrose,
o plokštumose jo mintys gyvena
pilnutiniu gyvenimu.
Kartais jo mintys pasineria
giliai į istoriją ar Šv. Raštą (tu
ri sukūręs visą ciklą biblinių
vaizdų), į lietuvių tautosaką.
Temų dail. Dagiui netrūksta,
nebent tik laiko.
Šio kūrybingo dailininko dar
bai dažnai yra slegiami sunkios
nuotaikos, susirūpinimo, elegiš
kame. Jie kažkuo nepatenkinti
Gal todėl, kad rimtasis menas
beveik niekad nekrečia išdaigų
Jis privalo turėti gilią mintį ir
rimtą nuotaiką. O gal todėl, kad
dail. Dagys turėjęs nepavydėti
nai sunkią vaikystę ir vėliau
daug juodų metų. Dar gal ir to
dėl, kad visa mūsų tautos pra
eitis pridengta tamsiu šydu. Juk
šviesių laikotarpių ji išgyveno
gana mažai.
Tokią nuotaiką jaučiame ir
“Prislėgto lietuvio” statuloje
Toje skulptūroje išreikšta kan
čia rodo, jog kenčiama dėl Lie
tavos. Joje atsispindi ir visos
tautos nuotaika.
cer aos regulamentos da orgam
zação.
Em 1912, a coroa Inglesa re
conheceu a utilidade dessa orgam
zação, que prestou relevante ser
viço ao país durante as duas guer
ras mundiais, colaborando nos es
forços de mobilização e assistên
cia.
No ano de 1920 realizou-se o
primeiro congresso ou Jamboree
Internacional (em Londres), con
tando com a participação de re
presentantes de 32 países.
Nessa ocasião Baden-Powell
foi aclamado chefe do Escotismo
Internacional em reconhecimen
to por ter sido o fundador
do
movimento.A partir de então,re
alizam-se Jamborees de quatro en
quatro anos, além de uma confe
rência cada dois anos, com a par
ticipação de milhares de escote
ros representantes de diversos pa
íses, considerado pelos escotistas
uma verdadeira liga de nações
O numero de escoteiros em
todo o mundo eleva-se a mais de
8 milhões.
As regras fundamentais do es
cotismo são respeitadas pelas a
gremiações de todos os paisęs
Entre as atividades especificas
dos escoteiros, destacam-se o es
tudo das coisas da natureza, ser
viços salva-vidas, socorros de ur
gência, execução de obras em
beneficio das comunidades a que
pertencem.
Pelėdos
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Aktualūs klausimai premijuotame romane
Pokalbis su premijuoto fotnono eiPo Damoklo kardu
Tž” redaktoriaus paprašytas, už
kalbinau rašytoją Anatolijų Kairį,
pažįstamą jau daug metų. Tai drau
giškas ir atviros širdies augštaitis,
labai darbštus ir kūrybingas. Mūsų
pokalbis riedėjo greitai, buvo vietų,
kur su rašytojo atsakymais nevisai,
-utkau. bet pokalbio nepertrauki-,
nejau ir savųjų pastabų nei vedžiau.
Tegul nepertraukiamai kalba pats
rašytojas, šiemet laimėjęs 27-jo
"Draugo" romano konkurso S100Ô
premija, kuri iškilmingai buvo įteik
ta balandžio 23 d. Jaunimo Centre,'
c ikagoie. VL. R.

— Anatolijau, susipažinome,
berods. 1950 metais Čikagoje
‘Tremtinių Namuose”, kur šim
tai lietuvių kiekvieną savaitga
li rinkosi atsikvėpti, pasotinti
dvasinio troškulio kultūriniuose
renginiuose ir kartu pajieškoti
žmonų ar vyrų. Tomis dienomis
buvai autorius, berods, tik vie
nos knygos ir apie literatūrą
mažai kalbėjai. Gi per 28 me
tus Tavo plunksna pabėrė dau
gybę veikalų — dvi premijuo
tas dramas, dvi premijuotas ko
medijas. du premijuotus roma Rašytojas ANATOLIJUS KAIRYS,
nus. Kas pasuko Tavo kelią vi laimėjęs šiemetinę “Draugo” roma
no konkurso premiją
sai priešinga kryptimi?

Mano kelią kūrybine kryp
timi pasuko tas pats “dvasinis
troškulys”, kuris anais laikais,
atviliodavo ir Tave Į ‘‘Tremti
nių Namus”, šis “dvasinis troš
kulys ’ ir buvo didžioji anų na
mu uždarymo priežastis. Tų lai
ku gal nebereikėtų minėti, bet
lei užsiminei, tai ir aš galiu Tau
priminti “Tremtinių Namuose”
buvusią už baro lentą, imituolančia alaus statinę, už kurios
aš sėdėdavau. Iš tiesu aš ten
nesėdėdavau, o, aptarnavęs
klientus, pasislėpęs rašydavau
eilėraščius. Alaus kvapas ma
ne taip slėgė, kad aš po dvejų
metų nutariau uždaryti savo
bizni” ir pasišvęsti kūrybai.
Tiesą sakai, aš nekalbėjau apie
literatūrą, tačiau ja gyvenau.
Tremtiniu Namus” uždariau
1952 m. pradžioje, o jau 1953
m išėjo “Auksinė sėja”, eilė
raščiai. kurie buvo parašyti ten
bizniaujant”. 1951 m. išleidau
\ Barono novelių romaną “Debesys plaukia pažemiu”, o me
tais anksčiau buvau nupirkęs
iš Vytauto Sauliaus, leidėjo, vi
są Henriko Radausko eilėraščių
rinkinį “Strėlė danguje”, ta
čiau. neturėdamas laiko platini
mui. pardaviau atgal tam pa
čiam Sauliui, aišku, už mažes
nė kainą, negu buvau mokėjęs.
Taigi, negalima sakyti, kad tuo
metu man nerūpėjo literatūra.
. — Kiek Paties veikalų jau
išvydo dienos šviesą, kiek buvo
suvaidinta? Kuris veikalas susi
laukė didžiausio pasisekimo?
— Imant dėmesin faktą, kad

rašau tik laisvalaikiu, veikalų
skaičiumi negaliu skųstis. Pri
simenant ir tuos, kurie nėra
išleisti, tačiau buvo vaidinti iš
rankraščių, kaip “Rūtos be dar
želių”, “Diplomuotas siuvėjas”,
“Mano senelis” ir kt., susidary
tų apie 30. Galiu pridėti, kad
apie 10 veikalų yra paruošta
spaudai, bet kol kas nerandu
leidėjų.
Beveik visi mano draminiai
veikalai, su mažomis išimtimis,
yra suvaidinti, keli net po dau
geli kartų, Amerikoje, Kanado
je, Australijoje ir kitur — būtų
perdaug čia juos visus išvar
dinti. Didžiausio pasisekimo su
silaukė pati pirmoji mano ko
medija — “Diagnozė”, išleista
1956 m. Ji buvo pastatyta 6 kar
tus ir suvaidinta 20-tyje miestų.
Ji taipgi išversta i latvių kalbą,
atspausdinta jų kultūros žurna
le ir suvaidinta jų teatruose 7-8
kartus.
— Iki šiol išeivijos lietu
viams Tu geriau buvai žinomas
ne kaip romantistas, o daugiau
kaip dramaturgas, trijų teatro
festivalių Čikagoje pagrindinis
organizatorius. Ar tiki, kad Pa
ties toks atsidavimas teatrui pa
dėjo ilgiau išsilaikyti scenos
mėgėjų vienetams?
— Drama buvo ir pasiliks
mano kūrybos žanras, tačiau
kartais atsiranda temų, kurios
nesileidžia dramatizuojamos,
ir dėlto jos šaukiasi kito
kio sprendimo. Tokių atvejų
buvo nedaug, tik du: “Ištikiiųoji žolė” ir “Po damoklo kardų”

autoriumi Anatolijų Kairiu

Ar rašysiu romanų daugiau
tuo tarpu negalėčiau atsakyti.
Teatro festivalių organizavimas
priklauso tai pačiai sričiai —
teatrui. Tai paskata mūsų išei
vijos scenai, kuriai aš ir rašau,
nors mano veikalai nėra leng
vai pastatomi ir netaikomi spe
cialiai mėgėjams. Mano idėjos
taip pat nėra vienadienės. Ar
mano veikalai padėjo ilgiau iš
silaikyti Įvairiems teatro sam
būriams? Manyčiau, kad taip,
nes be veikalų nėra nė vaidini
mų. Sudėjus visus vaidintus vei
kalus krūvon — susidaro apie
60 spektaklių! Juos atėmus,
liktų pastebima spraga. Atvirai
kalbant, scenos sambūrių suma
žėjimas mažai ką turi bendro
su veikalais. Man pačiam ir la
bai stengiantis nepavyko suor
ganizuoti pastovaus lietuvių
teatro taip gausioje Čikagoje.
To nepadarė nė prieš mane dir
busieji. Neklausk kodėl — klau
simas skaudus, komplikuotas,
neatsakomas keliais padrikais
žodžiais. Ir neatrodo, kad padė
tis gerėtų. Nėra tam duomenų.
Prieš du mėnesius išėjo
trys Tavo dramos: “Rūtelė”,
“Saulės rūmai”, “Žmogus ir til
tas”, o štai prieš porą dienų tu
rėjome “Po Damoklo kardu”
sutiktuves. Ar neperdaug vieneriems metams?
— Trys dramos turėjo išeiti
praėjusiais metais, bet spaustu
vėje užsigulėjo ir todėl išleistos
su 1978 m. data, šios trvs dra
mos yra partizaninės ir patrio
tinės. skirtos Lietuvos 60 metų
nepriklaausomybės sukakčiai
paminėti. Drama “žmogus ir
tiltas”, parašyta L. JPronto Bi
čiuliams prašant, jau buvo E.
Kudabienės vadovaujamo teat
ro suvaidinta Įvairiose vietovė
se 6 kartus.. Kitos dvi. darjiéxâ
vaidintos, nes ką tik pasirodė.

— Premijuotasis Tavo roma
nas “Po Damoklo kardu”,
sprendžiant iš sutiktuvių, Tavo
interview kultūriniame “Drau
go” priede, kalbų per “Margu
ti”, paliečia žydų tragediją Lie
tuvoje vokiečių okupacijos me
tais. Kodėl tokią temą pasirin
kai ir ar manai .esi pirmasis ją
palietęs beletristiniame kūri
nyje?
;
— Todėl, kad tokią turėjau.
Nauja, intriguojanti, iki šiol
beveik niekieno negvildenta nei
Lietuvoje, nei išeivijoje pilnos
apimties romane. Ją ilgus megraudinau ir dabar apsi
sprendžiau pasidalinti su kitais.
fere Yra
nuomonės:
vippj už tylą, sakydami, kad lai
dąs savaime viską išspręs, o ki
ti už ramų Įį atvirą dialogą,
išsią||kinįmą. kpl yra liudinin

Tėviškės žiburiai

kų, žmonių Įvykius gerai prisi
menančių. Aš palaikau “Tėviš
kės Žiburių” užimtą liniją, bū
tent, reikia išsikalbėti, surink
ti medžiagą, iškelti faktus, ypač,
kad mes esame taip kietai, ne
pagrįstai ir organizuotai puola
mi, kaltinami. Nuoširdūs pokal
biai niekam nėra pakenkę: tu
rėdami savo spaudą ir teisę
laisvai svarstyti, mes galime
viską ir atvirai išdėstyti. Oku
pacijoje, dabartinėje Lietuvoje
gyveną šios privilegijos neturi.
Ar aš esu pirmas ši klausimą
palietęs beletristikoje? Ne Pa
vyzdžiui, pernai išėjusiame J.
Jankaus novelių romane “Ir nebepasimatėm” yra ilgas paša
kojimas “Gal tokios tik vienos“
kur kalbama apie žydų ir lietu
vių santykius. Yra ir daugiau
Jei Tavo klausimas liečia roma
no formą, tuo atveju, taip, tok
sai romanas yra pirmas.
— Ar perskaičius Tavo roma
ną žydų-lietuvių klausimas pa
aiškės?
— Nepaaiškės ir negali pa
aiškėti. Nieko nėra neaiškaus,
kas turėtų paaiškėti. Nėra klau
simo, todėl negali būti nė atsa
kymo. Yra istorinis fonas. iv\
kiai ir faktai, kuriuos kiekvie
nas savaip pateikia, svarsto ir
padaro išvadas. Tiesa, istorija
žiauri (kada, ir kam istorija bu
vo švelni?), faktai nežmoniški.
Įvykiai nemalonūs, betgi abi
tautos — žydai ir lietuviai —
nieko dėtos, abi bejėgės istori
ją pakeisti. Esu tikras, kad yra
žydų, kurie nuoširdžiai apgaili
tiekos savo tautiečių prisidėji
mą prie lietuvių tautos naikini
mo, o ir lietuviai kenčia dėl žy
dų tragedijos jų žemėje.
Iš viso tas nacių terminas “žy
dų problema” mano sąmonėje
neranda vietos. Mano Įsitikini
mu, • jokios “žydų problemos”
nėra, nėra nė žydų klausimo.
Toks yra žydų tautos gyveni
mas tūkstančiais metų, tokia jos
istorija, tokia jų religija ir jų
tautinis charakteris. Ir krikš
čioniškų tautų santykiuose ne
trūksta keršto bei neapykantos
pavyzdžių. Jeigu yra kokia “žy
du problema”, tai ji ne žmo
nėms išspręsti — ji “testamen
tinė problema”. Kristaus nu
kryžiavimas, Jo mirtis (Jo krau
jas tekrinta ant mūsų ir mūsų
vaiku etc.) susprogdino “meilės
tiltą” tarp Senojo ir Naujojo
Testamentų, ir iki N. Testamen
tas nebus pataisytas (o jis buvo
taisytas daug kartų), tol nebus
tarp žydų ir krikščionių pilnoj
damos, pasitikėjimo, krikščio
niškos meilės. Tai aišku kaip
diena.
1
Bus daugiau
Bus oadgiau
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MŪSŲ ŽINIOS
OLIMPIADAI

RUOŠTI

KOMITETAS

Dalyvaujant mūsų sportininkams VLADUI GUDLIAUSKUI, VY
TAUTUI TUMUI ir ANDRIUI GRIGONIUI, BLB-nės posėdy gegu
žės 16 d. susidarė IMIGRANTU OLIMPIADAI PASIRUOŠIMO KO
MITETAS. BLB-nės pirmininkas Alg. Saldys, kpt. J. Čiuvinskas ir
kun. Pr. Gavėnas sudaro atstovaujantį vienetą, palaikantį tiesioginius
ryšius su Centriniu Imigrantų Olimpiados Ruošimo komitetu,
virš
minėtieji sportininkai sudaro Olimpiadoj norinčių dalyvauti
sporto
šakų (modalidades) pirmuosius vadovus, o BLJS pirmininkas Arn.Zizas lieka gyvasis ryšininkas tarp šių dviejų organizacinių vienetų.
- Visi LIETUVIU KILMĖS sportininkai, praktikuojantys BETKOK( SPORTĄ ir priklausantys BETKOKIAI SPORTO ORGANIZACI
JAI, karštai kviečiami dalyvauti Olimpiadoj LIETUVOS — LITUANIA skyriuj;

- irgi visi, kurie ŽINOTE apie kokį lietuvių kilmės sportininką, jį
kvieskit dalyvauti Olimpiadoj po LIETUVOS VĖLIAVA.
Tam reikia sueiti į kontaktą su lietuviškuoju Olimpiadai Ruošti Ko
mitetu per virš minėtus asmenis ar telefonu 273.0338 (tai ML telefo
nas).

įSIDĖMĖKIT: įsirašymo (per lietuvių komitetą) terminas baigiasi
birželio (junho) 30 dieną.

Gegužės 30 d., 20 vai. V. Zelinos bažnyčioj Mišios už A.
A. JONO RUDŽIO NETO vėlę (3-čios metinės).
Antanas ir Anelė Rudžiai kviečia dalyvauti.
Birželio 4 d. 11 vai. bus šv. Mišios už šv. Juozapo bažny
čios statytoją A. A. kunigą BENEDIKTA SU
GINTĄ (šeštos metinės) ir sykiu už šv. Juozapo
Vyrų
Brolijos 37 metų laikotarpy mirusius narius, kurie Mišiose
bus išvardinti.
Kviečiame mielus tautiečius ir mirusiųjų gimines dalyvauŠv. Juozapo Vyrų Brolija

džiagos, pasiruošimo, ir., daug
maldininkų.
Birželio 18 bus vienas iš ketu
rių sekmadienių metuose, kada
suplaukia daugiausia maldininkų.
Bet ir kitais sekmadieniais būna
apie 120.000 maldininkų, 5.000
išpažinčių, išdalinama 20.000 ko
munijų
Šių metų birželio 18-toji turi
būti BRAZILIJOS LIETUVIŲ
SUSITIKIMO DIENA Aparecidoj.

V. ANASTÁCIO "FEIJOADA'

Nežiūrintiprasto oro, V. ANAS
TÁCIO ‘ feijoadoje" dalyvavo 210
žmonių, (prastoj nuoširdumo at
mosferoj, dalyviai gražiai pasižmo
nėjo, pasivaišino, pašoko, padai
navo, traukė loteriją ir taip, lie
tuviškoj nuotaikoj, praleido sek
madienio popietį. Pribuvo nema
žai žmonių net iš Mookos ir V.Že
li nos.

ŠĖMOS MIŠIOS BOM RETIRE

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

BL KUNIGU VIENYBĖS DIENA

Sekminių antrą dieną šv. Kazi
miero p-įos klebonijoj susirinko
Brazilijos Lietuvių Kunigų Vieny
bės nariai statutuose numatytai
MALDOS DIENAI. Kun. St. Šileika pravedė mąstymą-susikau
pimą, nušviesdamas Šv. Dvasios
vaidmenj Bažnyčioj; sekė indivi
duali ir bendra malda už kitus,
už P. Amerikos Lietuvių kunigų
vienybei priklausančius Argenti
nos, Urugvajaus, Kolumbijos, Venezuelos bei kitų kraštų vienybės
narius; už Pasaulio Lietuvių Ku
nigų Vienybę ir ypač už Lietuvos
kunigus, kuriems nutarta pasiųsti
solidarumo išraišką
Atgaivinus dvasią, nebuvo už
mirštas ir kūnas. Tam tarnavo
jaukios šeimyniškos vaišės.
APARECIDA MŪSŲ LAUKIA

Antradieni trys lietuvių kolo
nijos atstovai nuvyko Apareci-

don
pasitarti dėl numatytos
ŠVENTKELIONĖS birželio 18
dieną
Tai bus visų trijų Pabaltijo
valstybių - Lietuvos, Latvijos ir
Estijos — susitikimas prie Dievo
Motinos kojų, kur melsimės už
savo pavergtas tautas, už nukan
kintus ar dar kankinamus mūsų
brolius-seses, ir prašysim laisvės
savo pavergtoms tautoms.
Mišioms, kurios bus už šias tris
pavergtas tautas, yra pakviestas
Dom Geraldo, Aparecidos arki
vyskupas. Vėliavos ir tautiniai rū
bai galės supti altorių, o choras
giedoti. Tautinei-civilinei mani
festacijai didžiulėj salėj, pačiam
centre, yra palkas-pakilimas su
garsiakalbiais, o apie jį bus rezer
vuota statai ir kėdės. Bus galima
atlikti trumpą, gyvą programą,
ir padalinti spaudinių apie Lietu
vą, Aparecidos radijas kelios die
nos prieš šventkelionę praneš įvy
kį ir primins Lietuvą.
Visam tam reikia iš anksto me

Šeimyniniu Mišių programoje,
gegužės 19-tos vakarą įvyko ilgai
planuotos ir puikiai pavykusios
pamaldos žinomos modis
tės, SOFIJOS MISIUKAITÉS,
namuose, Bom Retire. Koncetebravo kun. St. Šileika su kun. P.
Urbaičiu, prisimenant pačios šei
mininkės mirusius tėvelius, brolį,
dėdę, o taip pat ir giminaitės EMILIJOS mirusiuosius.
Viso dalyvavo apie 20 tarp gi
minių, kaimynių ir iš toliau atvy
kusių bičiulių.
Buvo gražiai pagiedota, o po
pamaldų nuoširdžiai pabendrauta,
padainuota, pasivaišinta.
Modistė SOFIJA mokytojau
ja savo ir dar dvejose kitose kir
pimo mokyklose. į tiek metų ji
įsigijo ir vardą ir simpatijų did
miesčio gausiose šeimose, ypač
šimtų jos buvusių auklėtinių tar
pe.
Tarp kitko, p-lė Sofija yra bu
vusi kun. St. Šileikos mokslo
draugė Lietuvoj; ir dabar visur pa
sireiškia kaip augštos kultūros
(moka keletą kalbų) ir ryškaus
patriotizmo lietuvaitė.
Gausios, tad, Visagalio palai
mos ir dar daug gražių darbingų
metų mūsų modistei-mokytojai
Sofijai.

(Krsp.)

naujas Šeimos židinys
Sekmadienį, 21 gegužės, Šv.
Jono bažnyčioje, S. Caetano, susi
tuokė Aušros choro dainininko
Vlado Jurgučio dukterėčia, Sueli
Jurgutytė su Merani de Paula.

Balys Adamavičius Jonas Adamavičius Leonas Adamavičius Petras Gedzevičius (už 1977-8 m.)
Anelė Baužienė
Stasys T ervydis
(už 1977-8 m.)
Albina Vasiliauskaitė Antanas ir Eugenija
Grickus
Pranas Ribačionka
(už 1977 m.)
Izidorius Navickas
(už 1977-8 m.)
Vacius Rutkauskas Algimantas Žibąs
Inž. Algirdas Idika Vladas Banaitis
Vladas Pocius
(už 1977-8 m.)
Joana Paleckis
Mečys Paleckis J r.
(Garbės Leidėjas) Nijolė'Zaikauskas
(už 1977-8 m.) Anelė Pumputienė Anastazija Kavolis

-

150 Cr.
150 "
150 "
270 "
200 “

300 "
150 "
200 "

105"
400"
250'
200 "
150"
150 "

300 "
150 "
700 kr.
300 "
150 "

300 "

SKAITYTOJU DĖMESIUI

Kai kurie ML-vos skaitytojai
kartais negauna, arba pavėluotai
gauna ML.
Administracija užtikrina, kad
ML yra išiuntinėjama VISIEMS
užsisakiusiems paštu antradienio
priešpietėj.
Reikia protestuoti vietiniame
pašte dėl laikraščio nepristatymo.
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ĮSPŪDINGAI ŠVENTEI BESIARTINANT
Kaip jau žinome, gegužės 28 d., 4 vai. po pietų, šv. Kazimiero
parapijoje įvyks visiems svarbus atsitikimas mūsų kolonijoje. Tą
dieną parapijai bus duotas naujas klebonas. Klebono įvedimo apei
gas atliks rajoninis vysk. J. E. Luciano de Almeida ir saleziečių São
Paulo provincijos vyresnysis kun. Fernando Legal, dalyvaujant dau
geliui svečių kunigų, svetimų kolonijų atstovų ir visai São Paulo lie
tuvių kolonijai.
Numatyta ir meninė programa bei šeimyninės vaišės. Ir prie šių
visi esame kviečiami prisidėti — kas produktais, kas pinigine auka,
kad parodytume lietuvišką vaišingumą. Nes iš mūsų pasirodymo
svečiai spręs apie mus ir mūsų meilę savo bažnyčiai ir bažnyčios va
dovams kunigams, kurie yra pasišventę dirbti lietuvių kolonijos nau
dai.
Ši — tai tik lietuvių parapija. Ji skirta tik lietuviams. Tai mums
garbė ir pasididžiavimas, kad mus įvertino ir vietinė dvasinė vyriau
sybė, suteikdama parapijos teises lietuviams kunigams, kurie religi
niai aptarnauja visus lietuvius ir tolimesniuose São Paulo bairuose.
Jie neša visiems dvasinį peną; jie stengiasi jungti vienon lietuviškon
šeimon po didmiestį išsklaidytus tautiečius; jie stengiasi palaikyti
lietuviškus religiniai—tautinius papročius; rūpinasi gaivinti ir palai
kyti lietuvybę, skatindami lietuvių kalbą ne tik pamaldose, o ir šei
mose; jų dėka kiekvieną savaitę atsilanko į musų namus MŪSŲ LIE
TUVA, informuodama apie kolonijos įvykius, pranešdama, kas
vyksta lietuviškam pasauly ir duodama žinių iš pavergtos Tėvynės.

Tad visi, be išimties, turime šią parapiją palaikyti, sudarant sąly
gas, kad ji galėtų ramiai tęsti savo religiniai tautinį kultūrinį darbą
be rūpesčių dėl savo egzistencijos, kadangi parapija neturi jokių
pastovių įolaukų savo kunigams išlaikyti, o ir patys kunigai sukūrę
parapijos būstinę ne savuose, o svetimuose namuose.

z
Marytė Šidlauskaitė^Bumblienė nuoširdžiai dėkoja visiems
® pareiškusiems užuojautą ir dalyvavusiems mylimos sesers,
S A.A. ELI ZABETOS S I D L A U S K A i T É S-S T A|R O PO L I, mirusios s’ių metų gegužės 5 dieną; šermenyse ir
B laidotuvėse.
_

į
2
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"MOTINOS DIENA', kaip jau buvo "M.L."pakartotinai skelbta,
įvyko gegužės (maio) 14 d., Sekminių šventėje.

"MOTINOS DIENA'' 6e pamaldų yra kas tai nepilna ir mažai pras
minga.
S. Inês Colegio koplyčioje susirinko visa graži Girckų — Ratautų
giminė. Antanas Girckus ir jo žmona Eugenija Ratautai&ėyra žino
mi 80 darbininkų siuvyklos savininkai, gyvena Solon gatvėje.
Pamaldose dalyvavo taip pat Aleksandro ir Marytės Bumbliy gau
si giminė, su dukterų — Margarétés — Arlétés — Elizabėtės šeimomis
Visos trys Bumblytės yra Colégio S. Inês eks-aiumnés. Su jomis bu
vo dar ir Ona Rudžiūtė, taip pat Seselių Saleziečių eks-alumnė.

Prisidėjo dar Umarų, Simanavičių, Dimšų, Rimšų. Kilotų, Jakiūnų,
Kamusevičių, Kuršiškių, Šidlauskų Staropolių, Satkunų, Pizzonių ir
t.t. giminiškos šeimos, taip sudarydamos tikrai prasmingą?lyg sudėti
nį pluoštą gėlių, su visus jungiančia MOTINOS ŠIRDIMI, kaip meilės
ir vienybės simbolis.
Netrūko ir kitų šeimų atstovų - Klimavičių, Gaulių, Misiukų Pleč
kaičių, Rudžių, Stankūnų, Vidmantų ir kitų iš tolimesnių apylinkių

Jaunatvės toną viskam suteikė bent pora tuzinų jaunų ir jaunučių
dalyvių.

Parapijos kunigai dirba ne tik dėl senosios, o ir dėl jaunosios kar
tos, kuri yra mūsų kolonijos tęsinys. Kunigams padedant, stengsi
mės išauginti mūsų jaunimą lietuviškoje ir katalikiškoje dvasioje.
Juk visi matome ir girdime, kaip be meilės savo tautai ir savo tikė
jimui, ištisos valstybės atsiduria pavojuje nugrimzti komunistinių,
raudonųjų, brigadų bangose.

Mišių lekcijas skaitė Kristina ir Dionize Girckutės. Kristina, tarp
kitko, yra Colégio S. Inês moksleivė
''Aušros choro" ir "Labdaros Ratelio' keletas savanorių savo gra
žiais balsais nuotaikingai pagyvino pačias, ir šiaip jau jautrias pamal
das, už gyvas ir pasimirusias mamytes ir močiutes. Ačiū A nelems, Irė
nėms, Veronikoms, OnutėmsL.^

Džiaugsmingas šis įvykis dar ir tuo, kad šv. Kazimiero parapijos
klebonu yra paskirtas kun. PRANAS GAVĖNAS, mums visiems ge
rai pažįstamas kaip kunigas pamokslininkas, literatas, rašytojas,
aukštos kultūros dvasiškis ir didelis lietuvis patriotas. Kadangi lie
tuviai yra begaliai prisirišę prie savo tikėjimo (ką parodo ir mūsų
pavergtos Tėvynės atsparumas okupantams), tai ir čia mums reika
lingi tokie kunigai — tikri lietuviai patriotai.

Šios apylinkės "klebonas'', kun. Petras Urbaitis, neužmiršo pasvei
kinti ir kitos rūšies "Motinėlių" — tai S. Inês Kolegijos saleziečių Se
sėlių, visuomet svetingų;prielankių Lietuvai ir lietuviams.

Dar ir kitas malonus reiškinys: šiame nepaprastame atsitikime
maloniai sutiko dalyvauti ir giedoti per Mišias žymi Paryžiaus ir
Teatro Municipal dainininkė, koncertų solistė, lietuvių kilmės MA
RIJA KARESKA, tuo pagerbdama šv. Kazimiero parapiją, jos kuni
gus ir visą lietuvių koloniją.

Tad neatsilikime ir mes savo gausiu dalyvavimu, pasirodydami
tikri katalikai ir lietuviai patriotai. Ir kvieskime kuo daugiau mūsų
jaunimo.

Pamaldos buvo užbaigtos pasiaukojimu Nekalčiausiai — Marijos
Širdžiai, visos žmonijos Motinai.
Po pirmosios svarbiausios, šventės dalies, suprantama, sekė "antro
ji programos dalis" su visa gimine ar šiaip privačiai savitoje šeimoje.

Svarbu, kad mūsų tautinės — religinės tradicijos šeimose būtų vi
suomet, ome vien tik Motinos ar Tėvo Dienoje/išreikštos meile, vie
ningumu, susiklausymų per visus ištisus metus.
M.L. Koresp.
Vienas laikraštis, turįs daug skaitytojų, reiškia
tiek pat, kiek du korpusai armijos.
Napoleonas

Lietuviškai kalbanti

DĖMESIO
Šv. Kazimiero p-jos kleboni
joj buvo atidarytas iš Romos at
vežtų DEVUCIONALklŲ KIOS
KAS. Yra rožančių, ženkliukų,
medalikėlių, medalių, kryžiukų
paveiksliukų, žiedų, stovylėlių
ir kt.
Kas lankosi raštinėj ar kop
lyčioj, gali pasirinkti ir įsigyti
palyginus nebrangių devocionalijų ir būdingų suvenyrų.

Vyry - motery •» vaiky

FÁBRICA OE GUARDA-CHUVAS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

•

Vicente Vitor Banys Ltda.

Inscr. Estadual: 104.519.617

C.R.C.80.882.909/001

gydytoja
DRA. HELGA HERING
mádta
HOMENS-SENHORAS

CRIANÇAS

. Av* Euhna, 99-V. Sta. Maria
i (Sk^gjrtws tteMU.&14,Av. De

ft. Coelho Barradas, 104
V. Pradente

Fones:274.0677 - (Res.274.188S)
São Paulo

Te!.: 220-0439 / 286-3569

$
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SV.KAZIMIERO PARAPIJOS
&

KLEBONO

ĮVEDIMAS
L

ra

dieną. Dalyvauti gali lietuviškai
Broliukai,
kalbantis ar lietuvių kalbą rimtai
BL Bendruomenė
Klebonas praneša, kad gegužės besimokantis (pav. lankantis lie
ir parapijos
28 d. V. Žolinoje lietuviškos Mi tuvių kalbos pamokas) jaunimas.
Stovykla truks 10 dienų. Užsira
šios bus tik 11 vai. o 15 vai. Mi
rengia didelę ŠVENTKELIONĘ
šyti galima pas Ateitininkų val
šių nebus, kad norintieji galėtų
dybą ar Dėdę Juozą klebonijoje.
dalyvauti šv. Kazimiero parapijos
P
Stovyklos mokestis - 50 kruiškilmėse.
zeirų dienai. Amerikos ateitinin
birželio (junho) 18 d.
kai pažadėjo atsiųsti talkos sto
SODYBA
vyklai pravesti. į stovyklą kvieŠventkelionė turės religiniai tautinį atspalvį: paminėti TAUTOS
Sodyba jau turi elektros šviesą, čiami kitų Pietų Amerikos kraštų GEDULO DIENĄ Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 60-mety.
Praėjusį pirmadienį (gegužės 15) atstovai,
Tad numatyta religiniai tautinė programa.
buvo prijungta šviesa. Visi linijos
Kviečiami ne tik visų apylinkių sanpauliečiai, o ir tolimesnių kraš
įrengimo darbai yra baigti. Linija
tų lietuviai (Rio, Santos ir kt.L
Í
Tebūna birželio 18 - LIETUVIŲ SUSITIKIMAS APARECIDOJU
pravesta pro kiekvieną sklypą. SVENTKELIONÉ
Reikia tik prijungti j namus. Jau
18 birželio organizuojama tau
pabaigtos išvykų namo sienos.
Dabartiniu metu statoma veran- tinio pobūdžio ŠVENTKELIOda-pastogė ir tuoj bus dengiamas NÉ j APARECIDĄ. Norima pa
juos pakrikštijo).
PU AS SUSIRINKIMAS
stogas. Tvenkinys iškastas, pyli dėkoti Dievui, per Marijos užtari
O
senų
katalikų
lietuvių
tikėjimas supiltas, dabartiniu metu žvy mą, už musų tautai suteiktas maiones" 6Ò’metų“nuo nepííkiaósomy- maus ir krikščioniškas gyvenimas
Birželio mėn. 2 d. 20:00 vai
ruojamas tvenkinio dugnas ir bus
ar bus taip užšalęs,kad lietuviškas šaukiamas Pasaulio Lietuviu Inži
uždarytas upelis pripildymui. Lie bes paskelbimo proga ir pasimels
židinys nesužadina nei vieno pa nierių ir Architektu Sąjungos Bra
pos mėnesio atostogų metu bus ti už birželio įvykiuose nukentė
šaukimo j metus? Kur viso to zilijos skyriaus nariu susirinki
galima (jei nebus peršalta) mau jusius musų tautiečius.
priežastis?
mas, kuris jvyks Lietuviu Sąjun
dytis be pavojaus užsikrėsti cho
Iš V. Zelinos ir Mookos važiuos
gos rūmuose, Rua Lituania, 67
lera. Brazilijos Lietuvių Bendruo trys autobusai. Casa Verde, kaip
LITERATŪROS RATELIO
Moóea. Telef. 292-1434.
menės rūpesčiu (pinigais) buvo paprastai, užpildys vietą. Bet ar
POBŪVIS
atlikti žemės lyginimo darbai tai tik jos privilegjja? O kiti "bainumatytas pas Kristiną ir Alek
Sporto aikštei. B.L. Bendruome rrai'' kodėl ne? Pav. V. Anastá
nė taip pat paskyrė 10.000,00 cio, su Lapa ir V. Bonilha, pasi sandrą Valavičius gegužės 27 d.,
20 vai.. Al. dos Guinimuras, 447,
kruzeirų tvenkinio darbams. Su ryžo žūt būt sulipdyti vieną auto
sitarta su mūrininkais dėl svečių busą Pažiūrėsim. Tuo tarpu drą telef. 275-2519.
namo statybos. Sienų užkėlimas sos ir Pque.das Nações ir TucuruNOSSA LITUÂNIA
SEMANÁRIO
ir stogo
uždengimas kainuos vi ir Moinho Velho lietuvijai.
to
Caixa Postal 4421
120.000,00 kruzeirų. Jau suvež
%
01000 São Paulo, SP.
ta šiai statybai beveik visa reika ZELIN8ETIS - DIAKONAS
1
Diretor responsável
'
linga medžiaga. Svečių namą sta
VYTAUTAS BACEVIČIUS
to L.K.Šv.Juozapo bendruomenė.
Gegužės 27 dieną saleziečių
Redige: Equipe Editorial
seminarijoj Instituto Pio XI - La
Kaip jau anksčiau buvo rašyta,
Administrador: Stanislao Šileika
pa bus jšventinas diakonu
žiemos atostogų metu bus pirmo
METINĖ PRENUMERATA: 150 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 700 kr.
salezietis EVARISTAS HIGA,ku
ji jaunimo stovykla, kurią organi
- Paskiro numerio kaina: 3,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 60 kr. pagal
didumą. Del kitu skelbimu tartis su administracija. Čekius rašyti: “Stanislao
rio tėvai, japonai, gyvena Av. Zezuoja ateitininkai.
Šileika” vardu.
lina. Kalėdoms, tikimasi, jis bus
Straipsnius ir korespondenciją redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
jšventintas kunigu.
naudoti rastai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai
JAUNIMO STOVYKLA
Tai, kiek žinoma, vienintelis
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turi
nį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios
Pirmoji jaunimo stovykla nuo
seminaristas zelinietis; ir dar japo
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai peiktini nevėliau kaip iki sekma
nas, kurio tėvai buvo pagonys (ir
savoje stovyklavietėje jvyks lie
dienio vakaro.
pos mėnesį. Prasidės liepos 15
sūnus tik prieš kelerius metus
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