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12. Jūsų pasiūlymai ir pastabos. — Mano manymu nereikalinga ir
beprasmiška pildyti tokias ir panašias anketas. Tai grubus kiši
masis j žmogaus sąžinę, kai tuo tarpu konstitucija skelbia sąži
nes laisvę.
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(LKB Kronika, nr. 26)

LIETUVOS KATALIKU "ŽURNALAI”
Vienu ir tuo pačiu metu paštininkas atnešė keturis leidinius iš
Lietuvos: tris pogrindžio "žurnalus" ir vieną oficialų "kultūrinių
ryšių su tautiečiais užsienyje laikraštj" - GIMTASIS KRAŠTAS.
GIMTASIS KRAŠTAS - gausiai iliustruotas savaitraštis, turintis
net, lietuviškai mažiau susigraibantiems, puslapi angliškai: "The
Native Land adresses you in english". Tuo tarpu trys lietuvių kata
likų "žurnalai" - LKB KRONIKA, AUŠRA ir TIESOS KELIAS
dar išeina ant paprastų lapų, parašyti mašinėle ir padauginti ' nele
galiu' būdu. Tuo tarpu viešai skelbiama ten didžiausia laisvė, pilna
lygybė, nėra jokių varžymų...

GIMTASIS KRAŠTAS tuoj, prie visą ouslapj užimančios iliustra
cijos, giriasi, kad "74.000.000 tomų - milžiniški knygų turtai su
kaupti šiandien Tarybų Lietuvos bibliotekose. Kad jie būtų dar la
biau priartinti prie kiekvieno žmogaus, buvo tariamasi neseniai įvy
kusioje trečiojoje respublikos bibliotekininkų mokslinėje konferen•• •
r/
cijoje...
Kad nuolat "tariamasi", kaip labiau priartinti prie kiekvieno
žmogaus' tokią literatūrą, kasmet vykdomos ir mokyklose tokios
anketos, kaip ši, kurią aprašo LKB nr. 26:

Taigi, ateistinės knygos-brukamos, nori ar nenori. Ir panevalia
diegiamos ateistinės idėjos.

O kaip su religinėm knygom ir su katalikiška informacija? - Ta
pati LKB Kronika liūdnai pastebi:

"Ar normali padėtis, kad Lietuvos katalikai neturi maldaknygių
katekizmų, o jaunimas prievarta bedievinamas? . . Saugumas pasis
tengė, kad seminarijoje nebūtų klausoma net Vatikano Radijo laidu
Seminaristams draudžiama turėti tranzistorius, skaityti LKB Kro
niką, naujus religinius leidinius, kursuojančius savilaidos būdu
Šiais mokslo metais klierikams net buvo uždrausta švarko atlape
nešioti kryželį, kad juo nepapiktintų atsitiktinai sutikto tarybinio
jaunimo" (’)

Neturi, negali turėti, maldaknygių, katekizmų, religinių leidinių.
Net ir patj Šventąjį Raštą (kuris dabar verčiamas, leidžiamas ir pla
tinamas net visiškai nereikšmingose Azijos, Afrikos, Amazonijos
kalbose ir tautose), Lietuvoj seminaristai bei tikintieji, jei nori ture
ti, turi nusirašinėti ranka. O tuo tarpu „milžiniški knygų turtai su
kaupti Tarybų Lietuvos bibliotekose". Pajacai!

1. Jūsų amžius?
2. Kokia literatūra jus labiausiai domina?
3. Kokią perskaitėte ateistinę literatūrą?
4. Kokius žiūrėjote ateistinius filmus?
5. Ar tikite Dievą?
6. Ar abejojate jo buvimu?
7. Jei tikite, tai kodėl? .
8. Ar tiki jūsų tėvai?
9. Ar švenčiate religines šventes ir kokias?
10. Ar pritariate vedamam ateistiniam darbui prieš religiją mūsų
šalyje?
11. Ar jūsų manymu religija yra amžina, ar ateis laikas, kada ji
išnyks?
12. Jūsų pasiūlymai ir pastabos.

Tik reikia džiaugtis ir didžiuotis, kad atsiranda mokinių, kurie,
nebijodami net žiauriausių pasekmių, atsako kaip ši Panevėžio Me
dicinos seserų mokyklos mokfne'M.:
1. Jūsų amžius? — Man 20 metų.
2. Kokia literatūra jus labiausiai domina? - Tokia, kurioje nėra
melo.
3. Kokią perskaitėte ateistinę literatūrą? — Ateistinės literatū
ros neskaitau.
4. Kokius žiūrėjote ateistinius filmus? — Jokių.
5. Ar tikite Dievą? — Tikiu.
6. Ar abejojate jo buvimu? - Neabejoju.
7. Jeigu tikite, tai kodėl? - Kaip galiu netikėti Dievą, jei visa
gamta, visas pasaulis rodo j j esant?
9. Ar švenčiate religines šventes ir kokias? — Visas.
10. Ar pritariate vedamam ateistiniam darbui prieš religiją mūsų
šalyje? — Nepritariu.
11. Ar jūsų manymu religija yra amžina, ar ateis laikas, kada ji
išnyks? — Amžina.

Lietuvos nacionalinė
M. Mažvydo biblioteka

O mes čia, Brazilijoj, nors ir svetimoj
šaly, turime pilną laisvę leisti savo spaudą
ir laisvai ja naudotis.
Čia niekas mūsų spaudos neslopina ir
jos neužgniaužia. Tačiau josios gyvavi
mas priklauso nuo mūsų — nuo visų,
ir nuo kiekvieno.
Brazilijoj pasirodė apie 12 lietuviškų
laikraščių. Kai kada jų ėjo net keli kartu.
Dabar beliko tik vienas — MŪSŲ
LIETUVA. Bet ir šis dar nemirė vien
tik kad tai vienas, tai kitas stipresnis religi
nis vienetas tam pašventė vieną ar daugiau
savo organizacijos žmonių. Ir ne tik žmo
nių (Plg. Penkiasdešimtmetis, psl. 47)’.
Bet ar galės ilgai taip tęstis?
Ar galės dabartiniai ML „leidėjai ir ad
ministratoriai" laikraštj išlaikyti savo per
sonalu ir jo skyles lopyti savo... skylėtom
kišenėm? .
MŪSŲ LIETUVOS gyvavimas priklauso
nuo mūsų — nuo visų, ir nuo k i e k v i en o.
Jei jos n e p a I a i k y s i - savaime
užsidarys.
Vien tik iš prenumeratų joks
laikraštis neišsilaiko. Ir ML čia negali dary
ti išimties. Bet kad visi skaitytojai nors
prenumeratą užsimokėtų!
Kol nesurastas geresnis ML-vos parėmi
mo, būdas, reikia palaikyti ir praplėsti GAR
SĖS LEIDĖJŲ tinklą.

Taigi, MŪSŲ LIETUVAI
GARBĖS LEIDĖJAI.

reikalingi
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Drąsus Žemaitijos jaunimas
Naujas — 33 numeris "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" apie saugumiečių siautėjimų

Telšių katedroje ir mažojoje
bažnytėlėje tikintysis jaunimas
aktyviai dalyvauja pamaldose:
jaunuoliai patarnauja prie alto
riaus, o mergaitės gieda arba
adoruoja. Jaunimo entuziazmas
ir drąsa kelia ateistams didelį
nerimą: Telšių mokytojai ban
dė “kovoti” su jaunimu gru
biausiais būdais: kratė kišenes,
atiminėjo maldaknyges, mažino
elgesį, neleido dalyvauti tikin
čiųjų laidotuvėse, viešai išjuo
kė mokinius, vertė užpildyti an
ketas ir t.t. Kai žandarinės mo
kytojų priemonės nieko nepa
dėjo, atėjo pagalba iš Vilniaus...
1977. XII. 12 į Telšius atvy
ko Religijų reikalų tarybos įga
liotinio referentas RASLANAS.
“Mažoji Lietuviu Tarybinė
Enciklopedija” (MLTE, t. III,
p. 39) mini, kad RASLANAS
nuo 1940 m. dirbo Telšiuose
administraciniu darbuotoju. Ko
kį darbą jis tuo metu dirbo
Telšiuose?
Telšių gyventojai atpažino,
kad tai buvęs NKVD darbuoto
jas, dalyvavęs vadinamojoje
Žemaičių kankinių byloje 1941
m. birželio mėn. naktį iš 24 į 25
d. Knygoje “žemaičių kankinniai” jis minimas kelis kartus
(žr. p. 13, 14, 15 ir 20). Apie
buvusį tuo metu Telšių kalėji
mo viršininką VAITKŲ ANTA
NĄ (MLTE, t. III, p. 657) taip
pat rašoma, kaip apie Raslaną:
“1940-1941 m. adm. darbuoto
jas Telšiuose”, nors po politka
linių kankinimo net jo kelnės
ir batai būdavo aptaškyti krau
ju (žr. “Žemaičių kankiniai”,
p. 17). Ar ne tokio pat lygio
nusikaltėlis yra ir RASLANAS?
Matyt, ir dabar galvojama,
kad tik jis vienas pajėgs susi
doroti su Telšių tikinčiuoju jau
nimu. Juk jis turi patirtį —
1941 m. birželio mėn. jis su ki
tais čekistais vadovavo 73 že
maičių kankinių žvėriškam su
sidorojimui.
Neapsakomas sadizmas, kurį
vadinti žvėriškumu būtų tikrai
labai švelnu, tą naktį pasireiš
kė pačiomis kraštutinėmis for
momis (žr. “žem. kankiniai”, p.
4). Tarptautinė komisija apžiū
rėjo ir aprašė 1941. VI. 24-25
nukankintų politkalinių lavo
nus. štai kaikurios visiems 73
nukankintiems būdingos žymės:
... oda nulupta ... smegenys iš
maišyti ... smegenys ištryškę...
galvos kiaušas sutręškintas...
galūnės nušutintos ir nubrūžuotos (rasti taip pat Sutinimui
naudoti kopūstai)... žandikau
liai sutriuškinti... akis išdurta,
pro ją teka smegenys... oda
nubrūžuota... lyties organai
labai sužaloti, sumušti, sutrin-
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ti... kaulai sulaužyti, sutriuš
kinti, sukapoti... ausys nu
trauktos, nuplėštos ... pakau
šyje skylė ... akys išverstos...
liežuvis nupjautas ... viršugal
vio ir smegenų nėra... pažabo
tas arkliniu raiščiu... kapotas
kirviu .., visi kaukolės kaulai
sutriuškinti į gabaliukus... iš
lindę žarnos ... kyšo plaučiai...
supjaustytas veidas... liežuvis
perplėštas ... liežuvio nėra...
krūtinės kaulai išdraskyti...
oda nudraskyta ... išmaišyta
gerklė ... akių nėra... ir t.t. ir
t.t. (iš knygos “Žemaičių kanki
niai”, Telšiai, 1942 m.). *
Šitaip nukankinti visi 73 po
litiniai kaliniai be jokio teismo.
.Vienas iš tų kankinimų kalti
ninkų ir organizatorių — RAS
LANAS. Tačiau dar ir šiandien
jis tvarko tikinčiųjų reikalus
Religijų reikalų tarybos įgalio
tinio įstaigoje. Visi kankintojai
turėtų būti teisiami kaip vokie
čių nusikaltėliai Niurnberge.
Tačiau Tarybų valdžia nenuteisė ir nesiruošia teisti nė vieno
iš tokių nusikaltėlių. Ar ne to
dėl lietuvių tikinčiųjų padėtis
tokia sunki, kad jų reikalus
tvarko tokie nusikaltėliai? Tarp
kitko, įgaliotinis K. TUMĖNAS
yra tik antraeilė figūra, svar
biausia — P. RASLANAS.
Kadangi šiuo metu neįmano
mas toks pat kruvinas susido
rojimas su Telšių tikinčiaisiais,
budelis RASLANAS sugalvojo
kitas priemones. Stengiamasi
įrodyti, kad Telšiuose yra kaž
kokia pogrindinė tikinčiųjų —
Eucharistijos karžygių organi
zacija. Darbuojasi ne tik saugu
mas. Saugumiečiams aktyviai
talkininkauja ir mokytojai.
Užuot mokę vaikus, mokytojai
pakeitė savo amatą... pasidarė
tardytojais — iš pamokų tampo
vaikus, net neleidžia dalyvauti
pamokose, trumpina pačias pa
mokas, gąsdina, įrodinėja, kad
jie viską žiną, reikalauja, kad
mokiniai pripažintų tas “ži

nias”, kurias mokytojai jiems
nurodo.
III-je vid. mokykloje ypatin
gai šia veikla užsiima direkto
rius JANKAUSKAS. Jis pats
asmeniškai tardė, įtikinėjo, gąs
dino XI kl. mok. UKSAITÇ, X
kl. mok. MĖMĮ. Jam talkinin
kavo jo žmona VIIIc kl. auklėt.
JANKAUSKIENĖ. Ji tardė mo
kinius RUDAVIČIU ir SAKU
TI.
Be to, mokiniams davė atsaki
nėti į anketas: Ar eini į baž
nyčią? Kodėl eini? Kodėl neini?
Ar tiki, kad yra Dievas? Ar na
muose švenčiate religines šven
tes? ir t.t.
IV vid. mokykloje III kl.
mokinį BAŠKĮ tardė mokytoja
RAUDIENÊ, o vyresnių klasių
mokinius — direktorė ADO
MAITIENĖ bei rajono ateistų
vadas mokytojas ANDRIJAUS
KAS. Buvo trumpinamos pamo
kos, kaikurių pamokų iš viso
nebuvo ir pan. Tardyti šie mo
kiniai: VIII kl. MEIŽENYTĖ,
BUMBLAUSKAITÉ, RIŠKUTĖ;
IX kl. MEIČENIS, BRUŽAS;
X kl. JURKUTĖ, MISEVICIÚTÉ; XI kl. STONKUTĖ ir kt.
V vid. mokykloje IX kl. auk
lėtoja JUŠKIENĖ baugino REMĖŽIENĘ dėlto, kad jos sūnus
patarnauj a prie altoriaus.
IV vid. mokyklos mok. BRU
ŽĄ viešai įžūliai išjuokė.
Ta proga Telšių vikaras kun.
KAUNECKAS savo pamoksle
kalbėjo: “Spalio 60-čio proga
visur skambėjo daina: “Ja dra
goj takoj strany neznaju, gdie
tak volno dyšet čelovek (aš ne
žinau kitos tokios šalies, kur
taip laisvai kvėpuoja žmogus),
bet ar gali tikintieji Telšių mo
kiniai laisvai kvėpuoti, kai jie
čia išjuokiami ir iki ašarų virk
domi ...”
Vaikams draudžiama nešioti
kioskuose pirktus ženkliukus,
kuriuose pavaizduotas koplyt
stulpis. Tuojau klausiama, iš
kur gavai ženkliuką, kodėl ne
šioji, ar esi Eucharistijos bi
čiulis? Tardytojai jiems įrodi
nėja, kad Eucharistijos bičiu
liai — tai politinė organizacija,
perdavinėjanti užsieniui žinias,
šmeižianti tarybų valdžią ir t.t.
Jaunimas klausinėjamas, kas
yra Eucharistijos bičiulių va
das, ir jiems bandoma įrodyti,
kad tai katedros vargoninin
kas, kuris žinomas kaip pavo
jingas nusikaltėlis, sėdėjęs ka
lėjime.
Nepalieka ramybėje ir kated
ros choristų; buvo saugumo iš
kviesta REMĖŽIENĖ, mokiniai
— MÊMIS ir JUŠKAITĖ.
Visiems mokiniams grasina- -

ma, kad apie jų tikėjimą bus
įrašyta į jų charakteristikas, ir
jie niekur negalės įstoti moky
tis. Nesvarbu, kad dar Lenino
dekretais TSRS uždrausta do
kumentuose atžymėti apie pi
liečiu tikėjimą. Veltui lauktum
teisingumo ten, kur pasisuka
RASLANAS — šis prityręs saugumiestis yra augščiau įstaty
mų.
Dar gruodžio 9 d. Telšių vykd.
komiteto pirm, pavaduotojas
pasikvietęs Valdytoją grasino,
kad jei jaunimas vaikščios į
bažnyčią, bus apkaltinti organi
zavimu Spalio švenčių proga
Telšiuose pasirodžiusių antita
rybinių užrašų.

Taip pat buvo pakviesti pokal
biui ir abiejų bažnyčių klebo
nai.
Reiškia — jau- iš anksto nu
matytas kaltinimas ir jis turi
būti įrodytas. Toks, matyt
RASLANO atvykimo į Telšius
tikslas — žemaičių kankiniai
kadaise net be teismo buvo nu
kankinti ... Ir dabar nesvarbu,
kad jaunimas apie tai nieko net
nežino, bet reikia apkaltinti,
“įrodyti” ir nubausti.
Ateistai stebisi tikinčiųjų jau
nuolių tvirtumu. Dažniausias jų
atsakymas: “Tikiu ir tikėsiu’
Neįeisite įstoti į augštąsias mo
kyklas — eisiu dirbti.” V vid
mokykloje IV kl. auklėtoja RA
MANAUSKIENĖ prieš visą
klasę perskaitė pavardes tų mo
kiniu, kurie eina i bažnyčią. Ta
da mokinė LATVINSKAITĖ at
sistojo ir pataisė: “Tamsta mo
kytoja, jūs ne visus pasakėte ir aš einu į banžnyčią!”

Ta proga Telšių vikaras ka
tedroje per Kalėdas kalbėjo:
‘Pažiūrėkite, ar po bedievių
siautėjimo sumažėjo Telšių baž
nyčiose jaunimo? — Dar pa
gausėjo. Ar pritilo jų giesmės,
ar tylesni jaunų balsų atsaky
mai per šv. Mišias? -— Dar gar
siau skamba! žemaičių jauni
mas drąsus, tvirtas — kaip
ąžuolai. Sakyčiau net reikalin
gas buvo toks ateistinis nusijojimas: nubyrėjo silpnieji, judai
nuėjo pas ateistus, gal net į
komjaunimą įstojo, o ąžuolėliai
tvirtieji, pušaitės tiesiosios liko
pas muš'
Štai dėl ko tokie silpni ateis
tai (Telšiuose ateistinėje popie
tėje spalio 1 d. JESELSKIS kal
bėjo: “Ateistų Lietuvoje daug,
net keliasdešimt tūkstančių,
bet tikrus ateistus gali suskai
čiuoti ant pirštų”).
Ateistai dėlto silpni, kad jais
tampama iš prievartos arba par
duodant savo sąžinę.”
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Telkiasi jėgos prieš sovietus
S. SETE U S

Sov. Sąjunga 1968 m. rugpjū
čio 20 d. užsmaugė čekoslovakų
betkokią dar užsilikusią laisvę.
6000 žmonių buvo suimta ir nu
teista už mėginimą nusikratyti
rusų okupacija. 280.000 piliečių
atleista iš darbo dėl politinių
priežasčių. 1970 m. sustabdyta
rehabilitacija 150.000 Stalino
aukų. Jie visi persekiojami ir to
liau. Apie 1000 knygų išimta iš
viešųjų bibliotekų. Tai palietė

apie 400 rašytojų. 147 knygos
sustabdytos spaustuvėse. Išimti
iš apyvartos 69 filmai, uždraus
ta toliau gaminti per 100 filmų.
Uždrausti spausdinti 32 kultū
riniai žurnalai. Iš užsienio lei
džiama įsigabenti tiktai vienas
žurnalas — “National Geogra
phic Magazine”, neretai “gerai”
parašąs ir apie Sovietų Rusiją.
Atleisti iš pareigų 33 teatrų
direktoriai, šimtai teatralu. To
kiu pat būdu paliesta spauda.

AUSTRALIJOS SENATAS PAMINĖJO
ROMA KALANTA
Canberra. — Australijos sena
torius John Williams Knight Federaliniame Senate gegužės 31
iškėlė Romo Kalantos auką dėl
Lietuvos laisvės, nors Queenslando senatorius darinėtis Geçrge
norėjo jį sustabdyti Senatorius
Knight jautė tinkama, kad dar
gegužės mėnesį būtų paminėtas
Romas Kalanta, jo susideginimo
Kaune šeštųjų metinių proga. Jo
kalba atspausdinta Senato oficia
liame
dokumentų
rinkinyje
“Hansarde” per tris puslapius,
6 skiltis, 373 eilutes.
Senatorius Knight Senate nu
pasakojo Romo Kalnios susidegi
nimą ir jo prieš miltinį šūkį
Laisvės Lietuvai!
Priminė ir Simą Kudirką, ku
ris 1970 jieškojo prieglobsčio
Amerikoje, bet sovietų pagautas
ir nuteistas 10 metų katorgos už
bandymą bėgti į laisvę. Senato
rius sako: “Aš iškeliu tuos įvy
kius, kadangi gegužės mėnuo yra
šeštosios metinės nuo tų įvykių
Lietuvoje ir Pabaltijo valstybėse,
kai pabaltiečiai pakilo už laisvę
ir nepriklausomybę, ir šiais įvy
kiais pasaulis sužinojo, kas dedasi
Pabaltijo valstybėse.
Rezultate
daugelis žmonių Lietuvoje ypatin
gai skaudžiai nukentėjo”.
Senatorius Knignt paminėjo ir
kitus lietuvius, kurie susidegina
Tai gegužės 28 Varėnos turga-

“VAGOS* LEIDYKLA 30.000 egi.
tiražu išleido albumą “Vilniaus ar
chitektūra”, kuris buvo atspausdin
tas R. Vokietijoje, Erfurto mieste.
Albumo sudarytojas dail. R. Gibavičius talkon pasikvietė apie 20 žy
miausių fotografų. Jų meninės nuo
traukos skaitytojus supažindina su
senąja bei naująja Vilniaus architek
tūra. Įvadą parašė' žurnalistas D.
šniukas ir architektas V.. Čekanaus
kas. Leidinio aptarime pabrėžiama
augšta poligrafinė albumo kokybė.

vietėje Stonis — sanitarijos technikas, gimęs 1,949, ir dar kiti trys
jo draugai iškėlė Lietuvos vėlia
vą. Tuojau milicijos buvo suimti,
bet Stonis pabėgo ir sekančią die
ną toje turgavietėje susidegino.
Jis mirė birželio 10 karo ligoni
nėje. Birželio 3 Kaune susidegino
darbininkas Andriuškevičius, gi
męs 1912. Jis mirė sekančią die
ną ir policija jį slaptai palaidojo.
Senatoriui medžiagą parūpino
ir paprašė tuos liūdnus įvykius
iškelti Senate Albertas Balsys iš
Canberros.

radijas bei televizija. Į Juodąją
knygą įtraukti 173 rašytojai, 87
žurnalistai ir 50 istorikų. Už
drausta skaityti tokie klasikai,
kaip Lope de Vega, Moljeras,
Šekspyras ir kiti.
150.000 čekoslovakų pasitrau
kė iš savo tėvynės į laisvą pa
saulį tik per 10 pastarųjų metų.
Likę patriotai pernai paskelbė
dokumentą, pavadintą “Char
ter 77”, reikalaujantį panaikin
ti rusų priespaudą, laikytis bent
Helsinkyje pasirašytos žmogaus
teisių deklaracijos.
Laisvame pasaulyje gyveną
čekoslovakai š. m. sausio mėnesį
paskelbė raštą, pavadinta “Peti
tion 1978”. Ta peticija jau rei
kalauja Čekoslovakijai visiškos
laisvės bei nepriklausomybės.
Tą reikalavimą girdi net galin
gi antisovietiniai kraštai, dar neužmiršę gėdingo sovietų tankų
sutriuškinimo
Čekoslovakijos
laisvės pastangų 19^8 m. Kini
jos premjero Hua Kuo-fengo at
silankymas Rumunijoje ir Ju
goslavijoje sutapo su Čekoslo
vakijos užpuolimo dešimtmečiu.
Laisvųjų šalių diplomatai mano,
kad tai reiškia Kinijos užmojį
prieš Sovietų Sąjungos hegemon i j ą pavergtuose kraštuose.
Prieš šią hegemoniją Kinija vis
stipresniu balsu ragina susi
jungti visoms pasaulio valsty
bėms.
Kaip susijungimo siekti, rodo
pati savo pavyzdžiu: susidrauga
vo su Jugoslavija, kurią iki šiol
vadino revizionistiniu išdaviku.
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Tito pernai lankėsi Pekinge.
Rugpjūčio 12 Kinija ir Japoni
ja pasirašė taikos bei draugystės
sutartį, nežiūrint griežčiausio
sovietų protesto. Kinija, nebe
kreipdama dėmesio į nekomunistų valdomą Formozą, vis la
biau suartėja su Amerika.
Visa tai Sovietų Sąjungai su
daro dideli rūpestį, nes telkiasi
jėgos kurios gali privesti ne tik
prie Čekoslovakijos, bet ir visų
kitų rusų pavergtų tautų išsilais
vinimo, jei tik šiuos naujus lai
kus supras vis dar “besimokan
ti” Amerika.

POPIEŽIUS PRIIMA LIETUVIUS
Popiežius Jonas Paulius nesėdi
susidėjęs rankas. Pirmadienj oriėmęs specialias delegacijas, antra
dienį įėjo j normalias darbo vėžes.
Pirmoj savo normalaus darbo die
noj, informuoja Vatikanas, priė
mė Italijos prezidentą Sandro Per
tini, Čilės, Manilos ir Pietų Afri
kos kardinolus. Priėmė taip pat
tris Pabaltijo kraštų vyskupus:
vysk. Julianą Vaivods, Rygos apaštalinj administratorių, vysk.
Liudą Pavilionj, Kauno, ir Romu
aldą Krikščiūną, Panevėžio apašta
linį administratorių, Lietuvoj.

Lietuviška knyga — geriausia
dovana!

Telegrama Popiežiui šv. Kazimiero parapijos vardu: NOME PARÚQLHA PESSOAL LI TUAN A
SÀO CASIMIRO AGRADECEMOS PAPA TER LEMBRADO POVO LlTUANO, PEDIMOS BEN-

Krokuvos kardinolas Karolis Wojtyla, naujai išrinktas Sw Tėvas Jonas Paulius H. 1975 metais Seinuose
priima tos srities lietuvių katalikų sveikinimą ir dovaną — Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą
su įrašu “Tavo apgynimo šaukiamės”.
Nuotr. Vyt. Galecko
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MISIONIERIUS

Iš tolimos ir karštos Afrikos dažnai gauname žinių apie KUN.
HERMANO ŠULCO darbą su vietiniais. Darbas labai sunkus dėl
nacių žmonių ir jų kalbos.

Paskutiniu metu saleziečiai gavo iš valdžios kelis sklypus žemės
(vale pantanoso) ir į ten jie sutraukia jaunimą kuris kitaip liktų ap
leistas Kigali miesto gatvėse. Jo jau ir taip ten yra perdaug; pilnos
gatvės jaunų žmonių be mokslo, be jokio amato, taigi be darbo; to
dėl ten pilna banditų, nes jie neturi sąlygų pragyvenimui.

Pas saleziečius jie išmoksta sodinti daržoves, iš kurių gali pragy
venti; daugelis jų ten ir gyvena kartu su misionieriais — nameliuose,
kur tik keturios mūrinės sienos ir blekinis stogas.
Pagal jų papročius, patys sunkiausi darbai yra skiriami moterims;
todėl vyrai veda daugiau, nei vieną moterj kad turėtų daugiau dar
bininkių

Vaikai tačiau nėra mylimi, nes jie duoda vien tik ... nuostolio:
juos juk reikia išlaikyti (nors tikrumoj gauna labai mažai maisto),
Daug vaikų miršta badu dar visai maži. Ir palaidojami prie bananų
krūmo, kad būtų trąša.
Kaip sunku misionieriams įtikinti afrikiečius tėvus, kad ir vaikai
yra svarbūs, kad juos reikia mylėti.
Dabar apie saleziečius susirenka apie 200 jaunuolių, kurie iš
moksta ne tik sodyti daržoves ir žemą apdirbti, bet ir žaisti bei dai
nuoti ir šokti. Iš lėto išmoks ir vaikus mylėti.

Rašo kun. Šulcas, kad kai jie užbaigia dienos darbus bei žaidimus,
visi ratu sustoja, sugieda "Tėve mūsų" ir su dideliu džiaugsmu net
ir pagonys pradeda prisidėti prie jau tikinčio jaunimo - pradeda ir
jie pažinti Kristų ir jo meilę visiems.

Koks tai didelis ir svarbus misionieriaus darbas?

Eug. Bacevičienė

LKB KRONIKA PORTUGALIŠKAI
Išėjo Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikos pirmasis nume
ris portugališkai — CRONICA
DA IGREJA CATÓLICA NA
LITUÂNIA. Tai vertimas iš origi
nalo LKB Kronikos 32 numerio,
leidžiamas Brazilijos lietuvių ku
nigų vienybės rūpesčiu. Atspaus
dinta 2000 egzempliorių. Numa
tyta siųsti visiems Brazilijos vys
kupams (230), laikraščių redakci
joms (turima vien tik S. Paulo
miesto 216 ir S. p~ulo estado valstijos 197 laikraščių adresai),
deputatams, senatoriams (kurių
adresus tikimasi gauti per oficia
lius organus), įvairių vienuolijų
viršininkams-viršininkėms (turima
710 adresų) bei kitoms instituci
joms. Dar reikėtų galvoti apie pa
čią Portugaliją bei jos kolonijas
(arba portugališkai
kalbančius
kraštus).
Susiduriama, aišku, su nauju
darbu ir su išlaidom. Bet tai mū
sų šventa pareiga šį darbą atlikti
ar priėjo prisidėti. Tai vienintelis
konkretus ginklas kovoje už per

sekiojamą mūsų Tėvynę. - Šio
1-ojo numerio vertimą parūpino
Literatūros būrelis. Sekantį nu
merį jau ruošia ateitininkai, vado
vaujant kun. J. Šeškevičiui.
Šiame pirmame numery, po
įžangos, kuri apžvelgia dabartinę
Lietuvos padėtį ir KRONIKOS
pasirodymą, eina mūsų regioninio
vyskupo, Dorn Luciano, Kroni
kos pristatymas: "CRONICA, ELO DE UNIÃO E AMIZADE' ,
Čia Dorn Luciano šiltai išsireiškia,
kad "a comunidade lituana ė urna
bênção para os que a conhecem e
com ela se relacionam.. ' ir kalba
apie Lietuvą "esta pátria heróica".
Seka lietuviškos KRONIKOS
32 numerio iškelti faktai: "Na
escola sovietizada (5-8 psl.). No
ticias das dioceses (9-17 psl.), Do
arquivo da LKBK (18-20 psl.),
pridedant "Alguns dados sobre a
Lituânia".
Pirmą viršelio puslapį puošia
vaizdelis su dviem Lietuvos vyskupais-kankiniais, o ketvirtą — Pa
baltijo kraštų žemėlapis.

Kun. H. Šulcas su savo mažaisiais broliais afrikiečiais.

★ KUNIGYSTĖ IR POLITINIS
KOVINGUMAS yra nesuderinami
dalykai, anot kun. Giuseppe de Ro
sa, “Civilta Cattolica” žurnalo re
dakcinio kolektyvo nario. Rašyda
mas švietimo kongregacijos leidiny
je “Seminarium”, jis pabrėžė, kad
kunigas turi ginti vargšų ir nu
skriaustųjų teises kartais net užsi
traukdamas vietinės valdžios nema
lone, tačiau jis negali įsijungti Į po
litinę partijų ar darbo unijų kovą
dėl šių priežasčių: 1. konkreti po
litinė veikla skaldo ir skirsto žmo
nes į prieštaraujančias grupes; 2.
politinė veikla neišvengiamai suriš
ta su kompromisais bei prisitaiky
mu; 3. net ir visiškas bendruomeni
nės struktūros pakeitimas iš taria
mai blogesnės formos į tariamai ge
resnę (pvz. kapitalizmo į komuniz
mą) įgyvendina tą patį žmogaus iš
naudojimą, jeigu pačių žmonių šir
dyse neįvyksta moralinė revoliucija
— atsivertimas į Dievą. Toks kuni
go nesikišimas į konkrečią politiką
jokiu būdu nereiškia, kad jis turi
būti atitrūkęs nuo socialinės ir po
litinės tikrovės, o tik pabrėžia, kad
jo plotmė kita. Kunigo pareiga yra
tarnauti žmonėms, keliant jų širdis
į Dievą. Tokia savo kunigiška tar
nyba jis pasitarnaus ne tik varg
šams ir skriaudžiamiesiems, bet ir
atsistos pačiame politinio gyvenimo
centre.

★ MORALITY IN MEDIA, INC.,
organizacija, kuri kovoja prieš smur
tą ir gašlumą televizijoje, apskaičia
vo, kad š.m. gegužės 23 d. apie 6
milijonai amerikiečiu namų visą die

ną buvo išjungę televizijos aparatus,
protestuodami prieš žmogų žeminan
čias programas. Protestą suorganiza
vo minėtoji organizacija, kurios pir
mininku yra kun. Morton A. Hill,
SJ, o vykdomuoju pirmininku — ra
binas Julius G. Neumann Jiedu pa
reiškė, jog atsiranda vis daugiau
šeimų, kurios atsisako laikyti savo
namuose televizijos priimtuvą. Tai
esą apgailėtinas dalykas, nes kartais
yra labai puikių programų, kuriu
verta pažiūrėti. Visdėlto dabar kito
kios išeities nėra, norint apsisaugo
ti ir savo vaikus apsaugoti nuo
šlamšto.

★ TORINO DROBĖ IŠSTATYTA
PARODAI iki š.m. spalio 8 d. Tori
no šv. Jono katedroje. Rugpjūčio
27, pirmąją atidarymo dieną, per
80,000 lankytojų turėjo progos pa
matyti šią drobę hermetiškai uždary
toje stiklinėje neperšaunamoje dėžė
je. Tai jau trečioji viešoji paroda
šį šimtmetį, kurią iškilmingai atida
rė Torino arkivyskupas Anastasio
Ballestrero. Nors K. Bendrija nie
kada nėra pasisakiusi apie šios dro
bės autentiškumą, daugelis tiki, kad
į ją buvo įvyniotas Kristaus kūnas.
Šveicarų kriminologas Max Frei 1976
m. tvirtino, jog iš drobėje užtiktų
žiedadulkių liekanų jis nustatęs, kad
drobė yra apie 2,000 metų senumo iš
Palestinos apylinkių. Rugpjūčio 26
d. spaudos konferencijoje arki v.
Ballestrero pranešė, kad tolimesni
moksliniai drobės tyrinėjimai bus
vykdomi po dabartinės parodos.

LIETUVIŠKOJI ŠEIMA YRA MAŽOJI LIETUVA,
KURIOJE AUGA

ATEITIES TAUTA

5

1

NR. 43 (1578) 1978,XI.2

»W>U=axa

ŽODŽIAI
VYTAUTAS ABROMAITIS

Kas negirdėjo pasakymo: esa
me savo laimės kalviai; vienas
kitas eina dar toliau ir teigia,
kad mes esame savo likimo kal
viai. Kaip ten bebūtų, savo lais
vu pasirinkimu tapau ir aš kal
viu — iškalu žodžius i gryną
metalą. Neskaitant jungtukų ir
prielinksnių, per ilgą eilę me
tų nukaliau 26 milijonus žodžių.
Mano rankų pirštais, per spaus
tuves. i pasauli pasklido jie. Ša
lia tokiu paprastučių žodelių,
kaip mama, geras, noriu, du, —
kuriuos ištaria mažas vaikas,
reikėjo sulipdyti ir sprindžio il
gumo egzistencializmą, trans
gresiją, neofuturizmą ir pan. žo
džius, kuriais žaidžia rimti ir gal
kiek mažiau rimti mąstytojai.
Vaikščiojau kadaise po did
miesčio senų knygų parduotu
ves. Lentynose išrikiuotos bran
gios. rečiau užtinkamos ar pir
mos laidos garsiųjų pasaulio ra
šytoju knygos, o pakampiai ir
sandėliai užversti makulatūra:
anų laikų, pigūs romanai, Įmo
nių metraščiai ar katalogai, pražydėjusių autorių 20-tomiai raš
tai. žurnalai. Esu amatininkas
ne intelektualas. Mane do
mina labiau knygos išorė.
Sunku Įsivaizduoti, kiek žo
džiu sukrauta tokiame milžiniš
kame sandėlyje — gal milijo
nai, o gal bilijonas. Ir kiekvie
nas, žodis apmąstytas, už ji bu
vo sumokėtas pinigas... Įsivaiz
duokime tuos veidus, kurie ne
migo naktimis, prie žvakės, žiba
linės lempos svarstė žodžius, dė
jo juos vieną prie kito, braukė,
kaitaliojo skambesniais, kad pa
darytų geresni Įspūdi ne tik sa
vo artimiesiems, bet ir šimtams
tūkstančių tų, kurie jo niekad
nėra matę. Nevienas jų tikėjo,
kad jo žodžiai išliks šimtme
čiams šalia Homero, Dantės,
Goethės ir kitų genijų. Bet kar
tų kartos ateina, praeina ir si
joja... Kas šiandieną svarbu,
ryt, po metų ar po šimto pasi
lieka žodžių griaučiai, kurių
dvasia išlėkusi i dausas.
Štai eilė vienodai įrištu storu
knygų: karvės oda gan gerai at
laikė šimtmeti (tik kampai ir
nugarėlės aptrupėję). Tai vie
nos JAV Įstatymų rinkinys su
teismų nuosprendžiais. Pripuo
lamai atverstas puslapis aprašo
teismo eigą: McAllister vs Sta
te. Ponia McAllister kaltinama
iškabinimu ant tos pačios vir
vės vyriškų ir moteriškų apati
nių drabužių praeiviams mato
moje vietoje. Ponia McĄllister
nubausta pinigine bauda ir

Raidžių rinkėjo pastabos

griežtu perspėjimu (jos pirmas
nusikaltimas!). To reikalavo anų
laikų moralė ...
Prie durti, visai žemai, viena
lentynos pusė skirta masinės
apyvartos knygoms: maldakny
gės, psalmynai, giesmynai. Bib
lijos — nudėvėtos ir apynaujės.
Ar ne keista? Garsiu filosofų
retai kam, suprantami žodžiai
stovi gražiai išrikiuoti, dažnai
plunksnų šluotele nuvalomi,
pačioje garbingiausioje vietoje.
0 svarbiausi pasaulyje žodžiai
— 10 Dievo Įsakymų — keletą
žingsnių nuo makulatūros!

nusižeminimas pines Jo didybę,
pagarba, baimė, padėka už sau
lę. lietų ir žydinčius laukus. Jei
mūsų kalbininkai bandytų ką
nors panašaus sulipdyti, tik
riausiai gautų žodi, panašų i
monolaurethsulfosuccinate
ar
bent spondylolisthesis'
, Ar negeriau tad pasilikti prie
senoviško
dievobaimingumo
(vok. Gottesfiircht)9 Plg. Vieš
pats amžinai gailestingas tiems,
kurie jo šventai bijo — bent,
jau tiksliau išreikštų mūsų jaus
mą. Gi mūsų pamokslininkų
dažnai vartojami išsireiškimai. .
išmokti labiau mylėti,... turi
me mylėti, prižadame ateityje
tave daugiau mylėti... nėra
tikslūs. Mylėti, kaip ir kvėpuo
ti, negalime nei daugiau, nei
mažiau. Arba mes kvėpuojame,
arba — lavonai.

Kristaus mokslas. Čia tai jau
prašauta gerokai pro šalį. Jė
zus Kristus neskelbė jokio
mokslo, o davė tik pamokymus.
Jei jis būtų skelbęs mokslą, bū
tų Įsteigęs Jeruzalės universite
tą su teologijos fakultetu. Mes
duoti. kaip galima geisti savo
gi gerai žinome žmogaus norą
artimo moters (manau, visiems
pasirodyti gudresniu už kitą:
aišku kad dešimtmečiui mergi
atrodo, kažkur kažkas anų laiku
na. perlipusi 20-ti. yra sena
pradžioje dalykus pradėjo vy
kaip pasaulis! ;. Tačiau, jei Die
nioti i pakulas, kad jie nebūtų
vo taip įsakyta, negi ginčysies
taip aiškūs. Na, ir turime šim
dėl technišku detaliu ..
tus skirtingų Kristaus pamoky
mų aiškintojų su jų milijoni
— Gee-whiz, how I lóve this
niais pasekėjais. Ir vis vardan
Cheddar cheese, but I hate Lieto “mokslo"...
derkranz ... 0 Jesus. I love you
Kad būtų aiškiau, pasidary
with all my heart .. .
kime sau diagramas. Viso pa
Mes, lietuviai, esame geresnė
saulio žmoniją 2000 metų eigo
je padėtyje. Mes sūrio nei my
je paskirstau šitaip: 1% geni
lime (nors būtų ir Andrulio!),
jai; 7' i baigę augštuosius moks
nei jo neapkenčiame — mes ji
lus ir turį gerą bendrą Įsilavi
arba mėgstame, arba numetam
nimą; 10% baigę specializuotą
šuniui po stalu. Bet išreikšti skir
augštąji mokslą, kuriems bend
tingus jausmus santykiuose tarp
ras išsilavinimas priskiriamas
brangių artimųjų bei draugų ir '
ex catedra (juos labai lengva at
tarp žmogaus ir Dievo ir mes
skirti nuo pirmųjų ir antrųjų
pritrūkome atskiro žodžio. Jei
-prie išgėrimo — po 4-5 stiklių
kas sakosi mylis Dievą kaip
kų jie paprastai parodo savo
savo tėvą ar motiną, vyrą ar
“bendrą išsilavinimą”); 12% be
žmoną, tas mažų mažiausiai sa
augštojo mokslo, bet šviesaus
ko neteisybę. Ir pats Jėzus Kris
galvojimo juodo rankų darbo
tus pasakė, kad jam tokios mei
žmonės. Na, o likusią daugumą
lės neužtenka (zr. atsakymą
sudarome MES. liaudis, prasti,
Įstatymo mokytojui).- Žmonija
paprasti žmonės (plg. “Laiškai
turėjo surasti kita, tobulesni žo
Lietuviams', kuriu išsilavinimas
di i kuri Įeitų ir šios sąvokosdaugiau ar mažiau ribotas. Mū->ų literatūra prasideda kasdie
ne sporto apžvalga, horoskopu,
sapnininku, almanachu ir bai
giasi raudonąja Mao knygele,
“Playboy” ir sugromuluota, su
virškinta, atrajota literatūra
(Digest). Tad kas tvirtins, kad
Kristus atėjo Į šią ašarų pakal
SK
nę skelbti mokslo mažai grupe
lei mokytų žmonių, palikdamas
mus — daugumą nuošalyje?...
Daugumą, kurie paėmę Į rankas
knygą su keletu šimtų transubT
H
stanciacija ar persona media
%
Trinitatis, lyg anas pasakų pie
i
menukas, sušunkame: “Vaje,
žiūrėkite, karalius plikas!”
LITUANIKA: svečių namo menė jau prie stogo..
Tėviškės Žiburiai

Per 20 metų spaustuvės dar
buotės esu surinkęs šimtus
tūkstančių kartų Dievo vardą
visuose linksniuose. Rašytojam,
poetam tas vardas turbūt per
daug paprastas ir neduoda to
skambesio, kuriuo norima su
žavėti skaitytoją. Reikia Įmant
resnio. žaismingesnio - Ap
vaizda. Praamžius, Tvėrėjas.
Pasaulio Valdovas. Karalių Ka
ralius .. . Tai tik dalis. O kur
dar Šventoji Dvasia. Jahvė, Aš
Esu. Dievo Sūnus. Rūpintojė
lis ir 1.1. Ir čia man dingteli
mintis — per tą eilę metų nė
karto neteko man paliesti ran
komis ir įkalti i metala svar
biausių pasaulyje žodžių. Jei
šiandieną aš nepasisavinu daik
to. kuris man nepriklauso, tai
tik ne todėl, kad koks Solovjo
vas. Kirkegaardas. mūsų Macei
na ar Grauslys galbūt rašė šia
tema; jei neužmušiau žmogaus
'mintyse, deja, nevieną rašeivą
esu pakoręs ant’ ,^džiūvusios
obels!), jei negeidžiu savo arti
mo moters, tai tikriausiai ne to
dėl. kad kuris Bažnyčios Tėvas
perspėjo, bet todėl, kad man
buvo jau iš mažens Įkalta 10
Dievo Įsakymų. Kiekvienas Įsa
kymas — nuo pirmo iki 10-to
aiškūs, lengv-ai suprantami. Ži
noma, sunkiau gai buvo man,
dešimties metu vyrukui, isivaiz-
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BRAZILIJOS lietuvių jaunimo sąjunga

h lunimo kongreso žinios
rių Kraštų, ypač Pietų Amerikos
ir Australijos, vadovų kelionės
ir visokeriopa kita finansinė pa
rama — tenka Šiaurės Ameri
Baigus pasitarimus Angli kai. Naujai išrinktoji PLB val
joje. teko vykti i Vasario 16
dyba, seimo nutarimu vadovau
gimnaziją netoli Frankfurto.
damasi, jau yra nutarusi imtis
Huettenfeldo miestlvic. V V o finansinės atsakomybės už IV
kietijoje. Tenai visas savaitga PL Jaunimo Kongresą. Kongre
lis buvo skirtas pasitarimams
so lėšų komiteto pirmininku yra
su IV PL Jaunimo Kongreso
sutikęs būti PLB valdybos na
Ruošos Komiteto žmonėmis.
rys finansiniams reikalams dr.
Informacija
Paulius Čikagoje. Lėšų komite
Aptarti kongreso informaci to iždininkai yra du — PLJS
atstovas Šarūnas Valiulis iš Či
jos reikalai: jieškota sugestijų,
kagos ir PLB valdybos ižd. E.
kaip koordinuoti informacijas,
kurios apie lėšų telkimą bend Šilkaitis. Visą technini lėšų ko
ram kongreso iždui eitų iš kon miteto darbą atliks Pasaulio Lie
greso lėšų komiteto Čikagoje, o tuvių Jaunimo Sąjungos Ryšių
apie ruošos darbus kraštuose Centras, vadovaujamas Mindau
— iš PLJS valdybos. Kongreso go Pleskio, Čikagoje. Lėšų ko
mitetas dar bus papildomas sek
informacijas apie jo ruošą V.
retore. kurią skirs PLIS valdvVokietijoje teiks lietuviškai
spaudai kraštuose Marytė Dam- ba. ir Kanados bei JAV Lietuviu
Bendruomenių atstovais specia
briūnaitė-Smitienė.
liai kongreso lėšoms telkti. Pa
grindinė finansinė atsakomvbė
Registracija
Nelengvai sprendžiama pro už kongresą tenka šiam lėšų ko
blema tapo ir kongreso registra mitetui.
cija. Kongresan vyks trys rū
Kongreso eiga V. Vokietijoje
šys žmonių: jaunimo atstovai
Išvykus iš Anglijos, kongre
(120 iš 12 kraštų), kurie bus sa sas pasiskirstys Į ekskursantus
vo kraštuose renkami; dalyviai, ir į studijų dienų dalyvius. Kol
t. y. jaunimas, kuris dalyvauja kongreso dalyviai ir svečiai eks
visuose kongreso programos da kursuos po Europą, kongreso
lyse, išskyrus studijų savaitę: atstovai ir stebėtojai vyks į Al
turistai-svečiai — jaunimas ar tenberga, netoli Bonnos miesto,
ba vyresnieji, kurie dalyvauja šiaurinėje Vokietijos dalyje, kur
tik didžiuosiuose parengimuose nuo liepos 19 iki liepos 26 d.
savaitgaliais, koncertuose, šo bus kongreso studijų dienos. Jų
kiuose. Nutarta Įvesti atskiras tikslas: “Naujai pagristi ir Įpras
registracijas: vieną jaunimo ats minti jaunimo dalyvavimą išei
tovams bei dalyviams, kitą tu vijos lietuvių veikloje”. Studi
ristams bei svečiams. Kongreso jų dienose atstovai turės per
svečiais rūpintis bus prašomos svarstyti ir sudaryti jaunimui
Europos kraštų Lietuvių Bend veiklos gaires. Tam reikėtų per
ruomenių ar kitų pagrindinių svarstyti jaunimo padėties pa
organizacijų vadovybės — reng grindinius bruožus, nustatyti
ti vakarais susibūrimus, ekskur veiklos planą ir konkrečius bū
sijas.
dus jam Įgyvendinti. Jaunimo
Lėšos
veikla turėtų apimti tris pagrin
Sudėtinga taip pat finansinė dines sritis: politinę, visuomeni
padėtis, nes šiam reikalui būti nę. kultūrinę. Studijų dienų
na koordinacija ir geras sutari programa ir visa akademine
mas trijuose pagrindiniuose kongreso programa rūpinasi
kraštuose. Anglija veda savo fi Vinco Bartusevičiaus vadovau
nansinę atskaitomybę atskirai jama komisija.
ir padengia visas savo kongreso
Kadangi nenorima, kad dis
ruošos darbu išlaidas. V. Vokie kusijos bei nutarimai studijų
tija taip pat veda savo finansi dienose vyktų uždarumoje, vi
nę atskaitomybe ir padengia vi suomenei skiriamas visas kong
sas savo kongreso ruošos darbų reso uždarymo savaitgalis, pra
išlaidas. Abiejuose kraštuose dedant 1979 m. liepos 27 d. Ta
per šiuos metus bus ruošiami da visuomenė bus supažindinta
renginiai ir renkamos aukos su studijų dienų rezultatais. Tai
kongreso išlaidoms padengti. nauja idėja, kuri neturi prece
Visa kita 'finansinė atsakomybė dento buvusiuose jaunimo kon
— paskaitininkų bei meninių gresuose. Tai bandymas Įjungti
vienetų kelionės, parama atsto ir studijų dienose nedalyvavusi
vams^ kelionės jaunimo iš Įvai jaunimą bei visuomenę Į diskuGABIJ/l JUOZAPAVIČIŪTĖ,
PLJS pirmininkė

Ketvirtojo pasaulio lietuviu jaunimo kongreso rengėjų komitetas V. Vo
kietijoje. Sėdi iš kairės: P. Lipšys, R. Damijonaitienė, S. Kondrotaité, V
Damijonaitis; stovi: A. šiugždinis, K. Ivinskis, A. Šmitas, V. Bartusevičius.
R. Valiūnas
Nuotr. G. Juozapavičiūtės

Renkame atstovus į jaunimo kongresą
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atstovų
rinkimo taisyklės Kanadoje
Kanados Lietuvių Jaunimo
Sąjunga primena visam jauni
mui 18-30 metų amžiaus rimtai
pagalvoti apie kandidatavimą į
Kanados lietuvių atstovų grupę
ateinančiam kongresui Europo
je.
Kadangi Kanadai tenka siųsti tik
tai 20 atstovų į IV PLJK, jie buvo
paskirstyti, vadovaujantis proporcin
gu lietuvių gyventoju skaičiumi
kiekvienoje apylinkėje. Taip pat
apylinkės buvo paskirstytos į apy
gardas vadovaujantis KLB pavyz
džiu.
Vankuveris, Kalgaris, Edmontonas — 2 atstovai, Winnipegas — 1,
Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Sud
bury — 1, Londonas, Rodney, Delhi
— 2, Windsoras — 1, Hamiltonas —
3. Torontas, Oakville — 5, St Catha
rines, Wellandas — 1, Otava — 1,
Montrealis — 3.

KANDIDATŲ KVALIFIKACIJOS
1. Visas Kanados lietuviškasis jau
nimas 18-30 m. amžiaus turi teisę
kandidatuoti į IV PLJK atstovus.
2.Kiekvienas norintis kandida
tuoti, registruojasi apylinkės rinki
mų komisijoje iki 1978 m. lapkri
čio 4 d.
3. Kandidatas kalba ir rašo lietu
viškai.
4. Kandidatas turi pateikti komisi
jai savo veiklumo aprašymą (‘resu
me’) ne tik lietuvių, bet ir kitatau
čių tarpe.
5. Kandidatas įsipareigoja vykti į
IV PLJK.
STjd».

Kongreso uždarymo savaitgalis
bus liepos 27 — 29 d. netoli
Frankfurto ir Vasario 1$ gim
nazijos, Koenigsteine
Kongreso būstinė Vokietijo
je bus 16 Vasario gimnazija, ku
ri veiks per visa kongreso laiko
tarpį Vokietijoje.

6. Kandidatas garantuoja, kad ga
lės sumokėti bent % nustatytos ke
lionės kainos.
7. Kandidatas pateikia tris reko
mendacijas: a. iš L. Bendruomenės
organu, b. iš jaunimo vieneto, c.
asmenišką (ne iš šeimos).
8. Asmenys, studijuojantys ne sa
vo gyvenamoje apylinkėje, turi tei
sę kandidatuoti vienoje ar kitoje
vietoje, bet ne abiejose. Kandida
tuojama apylinkėje, kur asmuo nu
mato bent pusę metų praleist grįžęs
iš kongreso, kad galėtų darbuotis
toje apylinkėje, kuri jį išrinko at
stoviu
Turintis šias kvalifikacijas asmuo
įrašomas į kandidatų sąrašą, kuris
pateikiamas vyriausiai rinkimų ko
misijai.
PASTABOS
1. Kandidatais negali būti asme
nys, kurie priklauso apylinkės rin
kimų komisijai.
2. Apylinkėse, kuriose atsiranda
tik tiek kandidatų, kiek reikia at
stovų arba mažiau, — visi kandida
tai be balsavimo bus laikomi išrink
tais ir bus pilnateisiai atstovai. Apy
linkės, kurios turės mažiau kandi
datų negu reikia, joms skirtas vietas
praranda ir jos bus paskirstytos ki
toms apylinkėms vyriausios rinkimų
komisijos nuožiūra.
3. Balsuoti turi teisę visas lietu
viškas jaunimas 16-30 metų amžiaus.
4. Atstovai dalyvauja suvažiavime
Toronte 1978 m. lapkričio 11-12 d.d.
(kuriems įmanoma).
5. Rinkimai bus 1978 m. lapkričio
26 d.
6. Jeigu apygarda neišrenka at
stovo, Kanados rinkimų komisija
paskirs kitą atstovą iš neišrinktų.
7. Smulkesnės informacijos ir
kandidatų pareiškimo blankų reika
lu prašoma kreiptis į KLB krašto
valdybą arba apylinkės rinkimų ko
misiją.
R. SUNGAILA, KLJS vicepirm.
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Lietuviu kalbos kursai
enecueloje A« Vaisiúnienè
Dr. Danguolė Tamulionytė iš JAV, jos vadovėlis ir patarimai

Dr Danguolę Tamulionytę
Privažiavę prie Vlado Mažei
mums atsiuntė Pasaulio Lietu kos vilos, pastebėjome plevė
vių Bendruomenės valdyba. Tu suojančią trispalvę Lietuvos vė
rime dėkoti buvusios valdybos liavą, pritvirtintą terasos kam
švietimo vadovui J. Kavaliūnui, po sienoje. Visi pajutome lyg
kuris neapsiriko mums atsiun būtume patekę į mūsų mažos
tęs taip gerai paruoštą lituanis “Lietuvos” žemės kampelį. Nuo
tę. Apie D. Tamulionytės atva VI. Mažeikos namų, kiek tik
žiavimą j Venecuelą ir lituanis akys apimti galėjo, matėsi gra
tinius kursus mokytojam^ bei žiausias slėnys su jį iš abiejų
studentijai mums jau buvo pra pusių supančiais kalnais.
nešta prieš mėnesį laiko. š.m.
rugpjūčio 17 d. PLJ Sąjungos
Kursų dalyviai
pirm. Aras Mažeika su tos Są
Mokytoju, studentijos ir lais
jungos nare Daunora Jalovecklausytojų svečių atvažiavo
kaite nuvažiavo Į Maiquetijos vų
aerodromą (25 km. nuo Karako 20 asmenų. Apgailestavome 4
profesijonalų mokytojų nedaly
miesto) pasitikti viešnios. Kavavimą, kurie dėl siaučiančio
rake D. Tamulionytę sutiko glo
virusinio gripo epidemijos Ka
boti ir apgyvendinti pas save
rako mieste negalėjo dalyvau
gydytojo Algio ir Ritos Jaloti Iš studentų dalyvavo du bu
veckų šeima.
vę Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai — Darius Mažeika ir Ži
Kas ji?
Truputis biografinių žinių. D. vilė Rodríguez Ignatavičiūtė.
Tamulionytė gimė Austrijoje. Abu buvo gavę stipendijas iš
Klevelande pabaigė Case Wes PLB valdybos. Visa ši studentų
tern Reserve universitete pran grupė moka kalbėti lietuviškai
cūzų kalbą ir literatūrą dakta — vieni geriau, kiti silpniau.
rės laipsniu. Be to, studijavo
Dėstymo metodas
Paryžiuje — Sorbonnos univer
sitete ir Kanadoje — MontreaD. Tamulionytė supažindino
lio universitete. Yra parašiusi su lietuvių kalbos dėstymo me
lietuvių kalbos vadovėlį ir pra todika visai nemokantiems lie
timų sąsiuvinį visai nemokan tuvių kalbos. Pasirodo, reikia
tiems lietuvių kalbos vaikams vengti vertimų. Naudojamasi
bei suaugusiems. Minėtas vado vaizdais, daiktais, vaidyba. Šis
vėlis gal dar šiais metais bus at lietuvių kalbos mokymo meto
spausdintas. D. Tamulionytė gi das yra pats praktiškiausias, jos
mė ir augo svetimuose kraštuo nuomone pats lengviausias. Pa
se, studijavo įvairių svetimų sak D. Tamulionytės, mes, lie
tautų kalbas jų mokslo įstaigo tuviai, turėdami tokią seną, tur
se, bet kalba lietuviškai taip tingą kalbą ir didingą praeities
laisvai ir be akcento, lyg būtų istoriją, turėtume didžiuotis ir
atvykusi iš Lietuvos.
perduoti ją savo vaikams bei
jaunuomenei
| kursus
Dėl kursų programos tvar
kos ir vietovės buvo tartasi su
VLB Karako apylinkės pirm.
Vladu Mažeika, VLB centro
valdybos pirm. Juozu Kukanau
za ir VL Jaunimo Sąjungos pir
mininku Aru Mažeika.

Šeštadienio rytą grupė lietu
vių leidosi automobiliais į vo
kiečių koloniją Tovar, apie 55
km nuo Karako miesto, į Vlado
Mažeikos vilą kalnuose, apsup
tą 16.0002 metrų miško.
Vokiečių kolonijos Tovar kal
nų augščiausia vieta siekia
1.800 metrų. Patekome į rūko
debesis. Važiavimas automobi
liu buvo pavojingas — reikė
jo važiuoti su uždegtomis lem
pomis, kartais palaukti, kol rū
kas prasisklaidė.
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Mokinius esą reikia daugiau
girti, aiškinti kalbos reikalin
gumą, nes jie nesupranta, ar
verta mokytis šios kalbos. Rei
kia juos skatinti kuo daugiau
kalbėti patiems. Vaikai turi
savo argumentus, ypač mišrių
šeimų vaikai. Nesvarbu kiek
vaikas išmoks, svarbu, kad mo
kėtų taisyklingai ir stipriai. Su
augusius taip pat reikia girti,
nes ypač mišrių šeimų “moki
niai” labai jautrūs. Patartina
panaudoti kuo daugiau daiktų,
veiksmų, vaidybos. Tai stipriau
įsirėžia atmintyje ir vaizduotė
je. Vaikuose žadinti pasididžia
vimo jausmą, duoti jiems pro-gos pasireikšti savųjų tarpe, pa-'
būti savo grupės mokytojais,
sudaryti sąlygas patekti į spau
dą, radiją, televiziją vaikams
pritaikytose programose. Dai
navimas trumpų dainelių taip
pat labai naudingas — pratur
tina žodingumą, išryškina žo
džių tarimą.

Jie ištesėjo
Lituanistikos kursus išklausė
šie dalyviai ir suinteresuoti
laisvi klausytojai: Juozas Kukanauza, Ona Kukanauzienė, Ju
lius Vaisiūnas, Mario Kvederas,
Eugenija Rudytė (Argentinos
lietuvaitė), Aras Mažeika, Da
rius Mažeika, Angelė Mažeikai
tė, Petras Baronas, Elena Baro
naitė, Rūtenis Kukanauza, Vio
leta Kukanauzaitė, Joana Rod
rigues Ignatavičiūtė, Živilė Rod
rigues Ignatavičiūtė, Virginija
Ignatavičiūtė, Aleksandra Vai
siūnienė, Onutė Zavadskienė.
Pertraukų metu mūsų jauni
mas, kartu su D. Tamulionytė,
gitaros garsų palydimi, pasklei
dė mūsų dainų garsus, lyg Ti
rolio kalnų pašlaitėse.
Į šiuos kursus atvažiavo iš
Valencijos miesto Venecuelos
Lietuviu Bendruomenės centro
valdybos pirm. Juozas Kuka-

Lietuvio restoranas “Bergland” Tovar vietovėje Venecueloje, kuriame lie
tuvių kalbos kursų dalyviai valgė užbaigtuvių pietus

nauza su žmona ir dviem stu
dentų amžiaus vaikais. Jiems
iki Tovar reikėjo važiuoti daug
valandų. Bet kaip profesijonalas mokytojas ir susipratęs mū
sų tautos sūnus, J. Kukanauza
norėjo išklausyti šiuos litua
nistikos kursus, nes planuoja
atgaivinti anksčiau Venecueloje
veikusias lietuviškas mokyklė
les.
Lietuvio restorane
Po paskaitų visi klausytojai
važiavo pietauti pas vienintelį
lietuvį, gyvenantį Tovare ir tu
rintį pirmos rūšies restoraną
bei viešbutį. Visi Tovaro namai
primena Bavarijos kalnų sti
liaus statybą. Vasaros metu vė
sus Tovaro klimatas tinka poil
siui bei atsigaivinimui ir su
traukia didelę dalį Karako mies
to gyventojų. Čia pakelėse ūki
ninkai parduoda patrauklias
šviežias daržoves, medų, uogas,
didžiulius česnakus, uogienes ir
pan. R. Redneris turi didelę
klientūrą, todėl mums ir teko
laukti pusę valandos lauke, kol
patekome į restorano patalpas
papietauti. Redneris su lietu
viais visuomet labai malonus,
nes juos retai mato, džiaugia
si išgirdęs lietuvių kalbą. Jei
kas paprašo lietuvybės reika
lams aukų, visuomet duosniai
duoda.

YPSENOS
Sovietiniai klausimai
— Ar galima sukurti komu
nizmą vienoje šalyje?
— Galima, be gyventi ver
čiau kitoje.
— Ar bus pinigų, kai iš “so
cializmo” pereis į komunizmą?
— Nebus, nes partijos vado
vai prieš tai patys išgrobstys.
— Ar tebėra Sovietuose as
menybės kultas?
— Kultas tebėra, bet nėra as
menybių.
— Ar blakės gali būti komu
nistų partijos nariais?
— Gali, nes jų gyslomis teka
valstiečių ir darbininkų krau
jas. . .
Gyvybės ženklai
Buvęs apalpęs ar tariamai
miręs ir atsigavęs žmogus tarė
žurnalistui:
— O visdėlto jaučiausi gyvas!
— Iš ko galėjai spręsti?
— Jutau alkį viduriuose ir
šaltį kojose. Ėmiau galvoti —
jei būčiau danguje, bado nėkęsčiau, o jei pragare — tai bent
kojom nebūtų šalta. . .
Parinko Pr. Alš.
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Tos visos taisyklės taip mielos, taip malonios, taip gražios, ypač
šiame amžiuje, kad netik kiekvienas skautas išmoksta jas atminti
nai, bet pravartu ir kiekvienam žmogui tai atsiminti ir taikinti gy
venime, nes kitaip, skautavimas būtų tuščias, be turinio, jei skam
bius žodžius nelydėtų tokie pat darbai.
Be to, viso žmogaus tobulumui atsiekti, reikia, kad žmogus bū
tų sveikas kūnu ir siela. Tiesa, kūno invalidas dar gali būti laimin
gas, nes sielos sveikata gali atstoti kūno sveikatą. Bet sielos invali
das negali būti tikrai laimingas, nes sielos sveikatos niekas neatsto
ja.

Sielos sveikata yra grynoji sąžinė ir jai palaikyti reikalinga reli
gija.
Nors skautybė nėra religinė organizacija, tai religija jai yra ne
tikslas bet pagrindinė priemonė skautybės tikslui - padaryti žmo
gų laimingą — siekti.

Kaip kūnui taip ir sielai reikalingas maistas. Kaip kūms randa
maistą gamtoje, taip siela religijoje. Religijos tikslas — užlaiky
ti sielos sveikatą. Bet kadangi žmogų sudaro ne tik siela, bet ir kū
nas, todėl skautybė kreipia atatinkamą dėmesį j abu.

Metų bėgyje turėjome įvairiausių švenčių bei minėjimų, sukak
čių, įkurtuvių ir kitų, tik beveik neteko girdėti nieko plačiau apie
lietuvių skautų organizaciją São Paulo.

Dauguma užduos sau klausimą: kas čia per organizacija ir ką ii
veikia? kokie jos uždaviniai, kas jai vadovauja ir 1.1.

Daugelis nežino, jog ateinantį mėnesi sueina 45 metai nuo skau
dų įsikūrimo Brazilijoje, tad pirmoje eilėje noriu skaitytojus supa
žindinti su skautų organizacijos dėsniais.
Skautybės pradžia siekia 1899 metus, kuomet anglų karininkas
BADE N POWELL, vadovaud. mas kautynėms Makef inge, pastebė
jo kiek daug palankiose aplinkybėse gali padaryti maži berniukai.
Nesiskirdamas su ta mintimi, 1907 metais Generolas BADEN PO
WELL atsidėjęs ėmėsi organizuoti tarptautinį skautų sąjūdį. Ši min
us puikiai prigijo ir šiandieną skautų ir skaučių visame pasaulyje yra pulkų pulkai-milionai. Skautybė, tai pasiruošimas tarnauti DIE
DUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI. Tas gražiai išreikšta jų duodamame
įžodyje, kuris taip skamba:

BRANGINDAMAS SAVO GARBĘ AŠ PASIŽADU VISOMIS
JĖGOMIS STENGTIS TARNAUTI DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTI
MUI, BEI VYKDYTI SKAUTU rSTATUS.

O jų įstatai yra štai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio.
Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei.
Skautas naudingas ir padeda savo artimui.
Skautas dragas savo artimiesiems ir brolis kitam skautui.
Skautas mandagus ir riteriškas.
Skautas gamtos draugas.
Skautas paklusnus savo tėvams ir vyresnybei.
Skautas lipksmas, susivaldęs ir nenustoja vilties.
Skautas taupus.
Skautas blaivus ir skaistus savo mintyse, žodžiuose ir veiks
muose.

Skautybė, tobulindama žmogų, nepamiršta ugdyti jame ir tikrą
ją tėvynės meilę ir jos pažinimą bei pasiaukojimą.

Savo tėvynę mylėdamas skautas supranta ir meilę savo tėvų bei
protėvių žemei, jis ją taip pat pamilsta ir stengiasi ją pažinti ir taip
pat įdomaujasi jos dvasinėmis vertybėmis, jos vargais bei jos kančio
mis. Toks yra tarptautinio bendradarbiavimo pagrindas.
Pirmoji skautų užuomazga Brazilijoje reikia skaityti nuo 1933
metų. Kitaip tariant, šiais metais sukanka 45 metai nuo skautų įsi
kūrimo São Paulo mieste, Brazilijoje.
Nuo skautų įsikūrimo iki 2-jo pasaulinio karo skautų veikimas
buvo gana judrus su įvairiais skyriais, kurie daugiausiai laikėsi prie
tuo metu veikusių pradžios mokyklų, bet užėjęs antrasis pasauli
nis karas São Paulo lietuvių skautų veikimą nuslopino.

Užsibaigus antrajam karui, buvo keletas mėginimų skautus at
gaivinti, bet be pasekmių, nes trūko tam prityrusių bei pasišven
tusių vadovų.

1973 metais skautų reorganizavimas pakrypo į gerąją ousę. nes
atsirado prityrusi ir pasišventusi vadovė, ponia Eugenija Bacevičie
nė ir kiti, kurie su nuoširdumu ir pasišventimu, jai skautų organiza
vimo darbe visokeriopai pagelbėjo.
Apie visą skautų veikimą pastaruoju laiku, rasite sekančiame

Mūsų Lietuvos'’ numeryje, o praktijoje pamatysite dideli skau
tų ir skaučių būrį su turininga skautiška programa ir vaišėmis, ko
kių jau labai seniai besame matę. Lapkričio mėn. 11 d. 19 vai. va
karo (šeštadienį). Ši programa bus įdomi visiems ir bet kokiam am
žiu j: nuo 5 iki 1U0 metų, nes mažesniems pamačius ir tuojaus, jei
dar nėra skautas, įsijungti j skautų sąjūdį, o tėvelių ir senelių parei
ga paraginti visą jaunimą stoti į skautų gretas.
Mūsų visų šventa pareiga apsaugoti mūsų jaunąją kartą nuo įvai
riaušių gyvenimo pavojų, kurių pilnas pasaulis, o skautų organiza
cija yra viena iš organizacijų kaip jau sakiau, pasiryžusi tarnauti
tik DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI.
(Bus daugiau)

Puikūs skautų įsakymai papildo skautų įstatus,
pavyzdžiui:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Nelauk iš kitų nieko, bet duok pats ką gali.
Gyvenk Tėvynei ir žmonijai ir būk gamtos ir gyvulių drau
gas.
Būk riteris neturtingųjų ir silpnųjų gynėjas bei tiesaus ke
lio sekėjas.
Stiprink savo kūną ir sielą ir šviesk protą.
Sek skautų patroną Šv. Jurgį: naikink piktą pasaulyje, o
pirmiausia pačiam savyje.
Auk į viršų kaip galingas ąžuolas, bet nesi lenk žemyn kaip
verkšlenąs gluosnis.
Būk rytoj geresnis, negu šiandieną esi ir negu vakar buvai.
Tebūnie tavo pirmoji mintis apie kitus, o tik antroji apie
save.
Tebūnie tavo valia, kaip templė tampriai įtempta.
Turėk Dievą širdyje ir atmink savo šūkį: "BUDĖK”.
Paskutinis skautų įstatas sako: Skautas sąžininga atlieka
savo pareigas.

Kapit. J. Čiuvinskas

FÁBRICA DE 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

R. Coelho Barradas, 104

V. Prudente

C.R.C.80.882.909/001

Fones:274.0677 - (Res.274.1886)
São Paulo
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MŪSŲ MIRUSIEJI

MOŠŲ ŽINIOS
SVEČIAI PAS SALEZIEČIUS

LIETUVA

STUDENTŲ ATEITININKŲ SU
SIRINKIMAS

Spalio 27, penktadieni, šv. Ka
zimiero parapija bei ML redakciją
dėl pasitaikiusių "feriadų' nej
-administraciją aplankė pirmą kar
vyks lapkričio 5, kaip buvo nu
tą vyriausias Saleziečių Kapitulosmatyta, o yra perkeliamas j lap
Tarybos narys Romoje bei Pietų
kričio 12 dieną 17 vai.
Amerikos regioninis tarėjas, kun.
Walter Bini. Lankęsis Argentinoj,
Urugvajuj ir Pietų Brazilijoj, kur
ML KALENDORIUS
yra keturios saleziečių provincijos,
Maristela ir Stasiukas Žutautai jau
priešJšvykdamas Romon norėjo
aplankyti ir šv. Kazimiero parapiją. baigia sustatyti 1978 metų kalen
doriųj s’is s
Svečią lydėjo S.Paulo saleziečių
Šis darbas reikalauja daug dar
provincijos vyresnysis, provinciobo ir pasiaukojimo. Tikimasi, kad
•as kun. Fernando Legal, kun.
ir šiemet, kaip pernai, susilauks
Mendes Ralfy, iš Rio, Brazilijos
tokio pat pasisekimo.
vyskupų konferencijos patarėjas
ML skaitytojams bus pasiųstas
katechetikos srity, ir kun. Hilário
dovanai ir atstos vieną laikraščio
numerį. Visi kiti galės gauti per
Passero, saleziečių spaudos depar
spaudos platintojus.
ramento vedėjas (centras - rua
Dykai gaunami kalendoriai nė
da Moóca).
ra kaip ML kalendorius: čia yra
Sėdantis prie stalo vakarienei
šventųjų ir lietuviški vardai, sulaužėm su svečiais "plotkelę' ,
žymfos mūsų šventės ir veiklos
stengdamiesi supažindinti kitatau
kalendorius. Tai bus GERA DO
•ius su lietuviškais kalėdiniais pa
VANA VISIEMS.
pročiais.

Spalio 29 mirė a.a. ELZBIE
TA BURBIENĖ, 80 metų, at
vykusi iš Lietuvos 1929. Gyve
no Agua Rasoj. Pavyzdinga ka
talikė, pirmoji giesmininkė, vi
suomet linksma ir paslaugi, pa
darius daug gero gyviems ir
minusiems. Mirė aprūpinta sak
ramentais. Palaidota šv. Petro
kapinėse, šalia savo vyro Jono,
iškeliavusio amžinybėn prieš
dvi savaites.
7 tos dienos Mišios bus lap
kričio 3, penktadienį 8,20 vai.
N b de Lourdes bažnyčioj.

LIŪDNA ŽINUTE IŠ RIO:
Š m. spalių 14 dieną mirė Vy
tautas Vyčas, 45 m. amžiaus. Sir
go cukraus liga. 7-tos dienos M i-šiose buvo, be kelių draugų, io
motina našlė, du broliai Vladas ir
Stasys ir trys seserys sy savo vai
kais.
Lapkričio 2 dieną bus Šv. Mi
šios prie Paminklo Catumbi ka
puose, 10 vai. ryto. Laikys kun.
Mečislovas Valiukevičius.

MOKSLEIV8 Ų ATE ITININKŲ
SUSIRINKIMAS
įvyko spalio 28 dieną Vila Zelinos klebonijoje. Susirinkimo pa
šnekesio tema buvo naujasis mū
sų Popiežius. Pašnekesio mintys
yra talpinamos atskirai. po to
moksleiviai išrinko naują kuopos
valdybą Pirmininke buvo išrinkta
Sofija Žūtautaitė, sekretorium Ri
kardas Bendoraitis, o vice pirmi
ninke ir iždininke Milda Remen
čiūtė. Susirinkimai vyksta kas
mėnesį. Moksleivių globėja yra
stud. Sandra Saldytė. Tuo pačiu
metu p. Magdalena Vmkšnaitienė
turėjo susirinkimą su įaunučiais.

ML LOTERIJA
Skelbiama loterija MŪSŲ LIE
TUVAI paremti. Šiuo tikslu pla
tinami bilietai (kaina Cr$. 25,00).
Su šiais bilietais per Loteria Fede
ral gruodžio (dizembro) 23 dieną
bus galima laimėti sekančias pre
mijas:

1. KO R K U VADAS (o Corco
vado visto por un lituano) - inž.
Kazio Audenio paveikslas
2. GĖLES (Flores) - p. Stasės
Steponaitienės paveikslas.

ML nuoširdžiai dėkoja abiem
mūsų da ilininkam už šiuos augštos kokybės fantus, kurie kaip tik
gerai tinka kultūriniam darbui pa
remti.
Visus meno mėgėjus ir visus
lietuviškos spaudos mylėtojus la
bai kviečiame nepraleisti šios ge
ros progos savo namus papuošti
naujais meno kūriniais.
Laimė, tiesa, nusišypsos tik
dviem, tačiau visiems liks malonu
mas, kad galėjo paremti mūsų pa
ramos reikalingą spaudą.

A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS NA LITUÂNIA
Šiandien visi kraštai kalba apie
žmogaus teises. O kas darosi Lie
tuvoje? Ar ten nepažeidžiamos
žmogaus teisės? Todėl yra labai
svarbu jsigyti šią knygą :r pažinti
tikrąją dabartinės Lietuvos padė
tį. Tai 124 puslapiai dokumentų,
faktų *r įvykių. Ši knyga parašyta
vietos kalba. Supažindinkime ir
mūsų kaimynus ir draugus su mū
sų tautos padėtimi.

Kaina Cr.50,00

MIKAS MAGONĖ
Šios įdomios knygos autorius
yra mūsų visų gerai pažįstamas
kun. Pranas Gavėnas. Visiems labai prieinama kalba autorius pa
sakoja jaunojo Miko gyvenimą ir
nuotykius. Iš puslapio j puslapį
skaitytojas susipažįsta su salezie
čių darbu, jaunimo auklėjime sun
kumais ir pasisekimais. Knyga
tinka jaunimui, bet ir ' senimas'
nesigailės ją perskaitęs.
Knyga priklauso saleziečių bib
liotekos pedagoginės literatūros
rinkiniui.

Kaina Cr.45,00

LITUANIKA: Svečių namo statyba eina prie galo, Darbus apžiūri
y statybininkas Jonas Šepetauskas (Nuotr P Rukšio)
.. jr'-'ąg-

... usg-

-atgrT

TĖVAS JONAS BRUŽIKAS SJ
Kun. Bružiko gyvenimas gra
žiai aprašytas 180 puslapių kny
goje. Turi gana daug iliustracijų.
Visi, kas tik pažino Tėvą Bružiką
-misijonierių, turėtų paskaityti
tą knygą. Ypač jdomi jo jaunys
tė ir sunkus kelias j mokslą. Gra
žus pavyzdys jaunimui.
Kaina Cr. J0,oo

SKAUTŲ ^ĮKŪRIMO BRAZILIJOJE 45-MET1S
1

;

MINĖJIMAS: Lapkričio (Novembro) 11d. 19 vai.
Šv. Kazimiero parapijos salėj:
— įvairi skautiška programa

CINQUENTENÁRIO - PENKIAS
DEŠIMTMETIS

!

- Istorinių nuotraukų išstatymas
- Bus galima įsigyti įvairių tautinių suvenyrų.

i' Lapkričio 12 d.. 11 vai.: Skautų Mišios V. Zelinos bažnyčioj.

—-^5^——aus-—

KALĖDINĖS
KORTELES SU LIETUVIŠKU ĮRAŠU GALIMA PIRKTI
URMU - šv- KAZIMIERO PARAPIJOJ
PASKIRAI - Šv. JUOZAPO PAkAPIJOJ
SPAUDOS KIOSKUOSE: V.ZELINOJ
prie PAŠTO

'

Tai Brazilijos lietuvių istorija
Si knyga turi būti kiekvieno čia
gyvenančio lietuvio namuose. Pa
žinkime,
kokia mūsų praeitis,
kaip lietuviai kūrėsi šiame krašte.
Daug įdomių prisiminimų ir ne
paprastai didelis skaičius nuo
traukų. Kiekvienas lietuvis čia ras
pažįstamų. Tai 208 puslapiai pil
ni įvairiausių faktų. Iliustracijų
užrašai ir dalis straipsnių yra vie
tos kalboje.
Knyga tinka dovanai ir lietu
vių draugams brazilams.Pasinaudokite dar atlikusiais egzemplio
riais; jų daug nėra, greit baigsis,
o sekanti laida dar nepramatyta
leisti. Kaina Cr.60,00.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

.

MŪSŲ ~
ŽINIOS
SPAUDOS DARBUOTOJU PO

metų

1948

1978

SÉD8S

Spalio 29 d. Zelinos kleboni
joj įvyko MŪSŲ LIETUVOS skelb
tas spaudos darbuotoju posėdis.
Dalyvavo pret P. Ragažinskas, kle
bonas kun. J. Šeškevičius, kpt. J.
Ciuvinskas, p. Magd. Vinkšnaitienė,. kun. Pr. Gavėnas, Sandra Saidytė, p. Alg. Saldys, Aleks. Vala
vičius ir p. Eidi Baltrušis. Kai kas
negalėjo dalyvauti dėl lietaus.
Susitikimo tikslas buvo ieškoti
būdu ir priemonių pagyvinti MU
SU LIETUVOS puslapius.
Kultūrine politinę socialinę ap
žvalgę prisiėmė paruošti prel. p.
Ragažinskas, pasitaikindamas su
kitais plunksnos darbininkais. Spe
cialu "Moterų skyrių" apsiėmė
vesti p. Magd. Vmkšnaitienė. P.
H. Mošinskienė, negalėjusi asme
niškai dalyvauti, pasižadėjo suras
ti ir pravesti "atkarpą' , oagyvi-nančią laikraštį. "Jaunimo skyrių'
redaguoti apsiėmė BLJ Sęiunga.
O vietines ŽINIAS praplėsti yra
prašomas kun. J. Šeškevičius ir
kunigai saleziečiai, organizuoda
mi įvairiuose baituose informato
rių tinklę.
Buvo iškeltas reikalas (bet ne
surasta konkreti išeitis) surasti
laikraščiui tam tikrę skaičių pa
stovių skelbėju, kurie padėtu laik
raščiui išsilaikyti; tačiau nesurasta
konkreti išeitis - kas eitų ir to\i js skelbimus rinktu

JAUNIMO NAMUOSE
11 vai.: Mišios už spaudos darbuotojus
12 vai.: Spaudos balius Jaunimo Namuose
— įvairi programa
— Loterija
— Gros lietuviška muzika
Savo dalyvavimu, tarp kita ko, paremsi LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

Pakvietimus galima gauti pas Broliukus, kleboni
jose, C. Verde pas Mariją Stankūnienę. Pque.das
Nações pas K. Skorupskj, Agua Rasoj pas Ig. Vi
jūną, V. Anastácio pas G. Žarkauskaitę.

MŪSŲ
VĖLINIUI PROG A (Lapkričio 2 dieną)
Mišios šv. Kazimiero koplyčioj:

PAMALDOS LITUANIKOJE

- 3 vai.: lietuviškai (sudėtinės Mišios)

PRIMENAME,

- 20 hs. ■ Missa comunitária (em português)

kad lapkričio mėnesio 12 die
ną 11 vai. Lituanikoje bus lietu
viškos pamaldos. Kas norėtų tą
dienę oraleisti gamtoje ir dalyvau
ti šv. mišiose yra kviečiamas j Li
tuaniką. Gv įima nuvykti iš vaka
ro ir ten nakvoti. Reikia išvažiuo
jant paimti raktą Vila Zelinos kle
bonijoje. Jei kas norėtų Lituani
koje pietauti, reikia susitarti iš
anksto, paskambinant telefonu
63-5975.

RASTAS DOKUMENTAS
Rasta "Cédula de identidade"
su šiais duomenimis: BALIS VA
SILIAUSKAS, de Vlado Vasiliaus
kas e Barboros Vasiliauskas, nas
cido aos 7 de dezembro de 1913,
em Lituânia, Nat. em 26/4/1961.
Prašoma atsiimti ML adminis
tracijoj.

Lietuviškai kalbanti

JAÇANÃ: lapkričio 2 d. 8,30 vai.
Seminarijos koplyčioj.

Vyrų — moterų — vaikų

CASA VERDE: lapkričio 5 d., sekmadienį

gydytoja

16,15 vai. N. S. das Dores bažnyčioj.

DRA. HELGA HERING

AGUA RASA: lapkričio 2 d. 8.20 vai. N.

médica

S. de Lourdes bažnyčioj.

HOMENS - SENHORAS

CRIANÇAS

nuo 8 iki 12 vai.:
Av. Eulina, 99 — V. Sta.
Maria (skersgatvis ties nr.
2214, Av. Deputado Emi
lio Carlos — B. do Limão)

nuo 14 iki 18 vai.:
Rua Quartim Barbosa, 6
(paskutinė stotis ônibus
Vila Santista - Bairro do
Limão).
Tel. 265.7590
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